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ПОВЕДІНКОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПАСТКИ 
ПРОДУКТИВНОСТІ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОЦЕСІВ 

THE PRODUCTIVITY TRAP IN THE SYSTEM OF THE PROCESS 
MANAGEMENT FORMING BEHAVIORAL BASIS
Статтю присвячено актуальній проблемі поведінкових засад формування пастки продуктивності в 

системі менеджменту процесів. У сучасних умовах розвитку організацій великі корпорації створюють аль-
тернативу для традиційного економічного середовища – організаційне середовище. Воно має специфічні 
інститути розподілу доходів, що поєднують індивідів усередині організаційного поля розподілу. Ринкові 
принципи розподілу доходів (об’єктивні), які були притаманні ринковій системі, вже частково передають 
вплив на формування нерівності розподілу доходів на користь організаційним принципам (суб’єктивним), 
що змінює сутність процесів виробництва та розподілу доходів. Менеджмент процесів як одна з нових 
концепцій підвищення ефективності, продуктивності та оптимізації розподілу доходів неминуче чинить 
значний вплив на трансформацію відносин власності та розподілу доходів.

Ключові слова: пастка продуктивності, поведінкова економіка, обмежена раціональність, типи еко-
номічної поведінки, менеджмент процесів, розподіл доходів, соціально-економічна динаміка, мотивація, не-
формальні інститути.

Статья посвящена актуальной проблеме поведенческих принципов формирования ловушки продук-
тивности в системе менеджмента процессов. В современных условиях развития организаций крупные 
корпорации создают альтернативу традиционной экономической среде – организационную экономиче-
скую среду. Она имеет специфические институты распределения доходов, которые объединяют инди-
видов внутри организационного поля распределения. Рыночные принципы распределения (объективные), 
которые были присущи рыночной системе, уже частично передают влияние на формирование неравен-
ства распределения доходов в пользу организационных принципов (субъективных), что меняет сущность 
процессов производства и распределения доходов. Менеджмент процессов как одна из новых концепций 
повышения эффективности, продуктивности и оптимизации распределения доходов неизбежно оказы-
вает значительное влияние на трансформацию отношений собственности и распределения доходов.

Ключевые слова: ловушка продуктивности, поведенческая экономика, ограниченная рациональность, 
типы экономического поведения, менеджмент процессов, распределение доходов, социально-экономиче-
ская динамика, мотивация, неформальные институты.

In the paper, I have shown the behavioral basis of the productivity trap origin and forming in the process man-
agement system. The process management environment is one of the most popular modern concepts of organi-
zational construction, business processes engineering and reengineering and organizational development. High 
effectiveness determines the usage of the process management in the organizational environment: those systems 
improve both technological processes and social relations in the organization. Simultaneously, the income distri-
bution inequality goes up extremely, based on the different incomes nature, which depend on the key productive 
indices. The paper shows how hierarchy imbalance in the organizational field of distribution dramatically increase 
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income distribution inequality, creating socio-economic imbalance, which leads to further decrease in the economy 
development. Unfortunately, aforementioned effects take their time to evolve and spread over the economy system 
as local, regional and national environment, so it is almost invisible for traditional methods of analysis. Only usage 
of behavioral and institutional economy methods and instruments help to uncover and eliminate negative effects of 
total effectiveness loss under the income distribution over inequality. Those aspects create complicated conundrum 
in the political economy science – it appears economic behavior of the agents depend on the economic environment, 
while the economic behavior of the agents determine economic environment itself. Understanding of the individual 
types of economic behavior, which the respective previous studies describe, gives the key basis for understanding 
of aforementioned conundrum. Based on the acknowledgement of common behavioral basis, the analysis of the 
productivity trap and its impact on the income distribution inequality is available. Productivity trap is the effect, which 
explains the Kuznets curve failures and the conditions under which it works properly. The behavioral conditions and 
institutional environment in the organizational income distribution field in extremely important for understanding the 
aforementioned effect.

Keywords: the productivity trap, behavioral economy, limited rationality, types of economic behavior, process 
management, income distribution, socio-economic dynamics, motivation, informal institutions.

Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. Основною поведінковою дихотомією є 
протиріччя між раціональністю та ірраціональністю, 
з якої витікає дихотомія вартості та ціни. Якщо перша 
дихотомія є базисною для соціальних та поведінко-
вих наук, то друга є суто політекономічним протиріч-
чям, яке витікає з першого, – проблема об’єктивності 
вартості у політекономії ґрунтується на аксіомах: 
А1 щодо об’єктивного існування єдиної раціональ-
ної схеми суспільного виробництва і відповідного 
розподілу вартості сукупного суспільного продукту 
та А2 щодо існування множини суб’єктивних схем 
виробництва та розподілу цієї вартості. Відмова від 
методологічного розділення на ринкове та органі-
заційне середовище створює методологічний хаос: 
організаційна структура, яка може мати різні форми, 
але за власною природою є детермінованою сис-
темою з локальним централізованим плануванням, 
відноситься до ринкового середовища. Для вирішен-
ня проблем нерівності розподілу доходів організацій-
не середовище необхідно відділити від ринкового.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які спи-
рається автор. Незважаючи на численні роботи з боку 
представників марксистської традиції та представни-
ків т. зв. «економіксу», нині немає єдиної послідовної 
концепції, яка поєднала б когнітивні та біхевіористські 
положення в єдину систему. Суть у тому, що досить 
складно раціонально пояснити, як саме «працює» ір-
раціональне, що призводить до результатів, які підда-
ються справедливій критиці як «поведінкові провали», 
що призводять до необхідності лібертаріанського па-
терналізму, та протиріччя між позитивною та норма-
тивною сутністю необмеженої раціональності [1, с. 30, 
36; 2, с. 5; 3, с. 14]. Таким чином, дискусія нібито вер-
тається у протиріччя між ринковим механізмом та 
плануванням, але в іншому інструментальному вимі-
рі – інституційно-поведінковому. Окрім того, більшість 
поведінкових досліджень проведено у сфері обміну 
(ринковому полі розподілу [16; 18]). Утім, залишається 
мало дослідженим організаційне поле розподілу [15], 
в якому також відбуваються важливі економічні проце-
си, пов’язані з формуванням та розподілом доходів. Як 
описує процеси прийняття рішень А. Сен, ірраціональ-
ність у поведінці індивіду також пояснюється мотива-
ми «симпатії» та «обов’язку» [4, с. 326–327]. Довіра, з 

іншого боку, також може бути мотивом ірраціональної 
поведінки, за словами Дж. Акерлофа та Р. Шиллера 
[5, с. 34–35, 49–50; 6, с. 169–170]. Г. Саймон зазначає, 
що у процедурної раціональності, на відміну від тради-
ційного поняття про раціональність, в економічній тео-
рії існують власні особливості, урахування яких здатне 
збагатити економічний аналіз [7]. Також він зазначає, 
що задоволеність, на відміну від максимізації, як еко-
номічний мотив є одним із найважливіших чинників 
мотивації в психології [8]. Іншим мотивом для ірраці-
ональності є «ментальний облік» [9, с. 184]. Російські 
автори, зокрема Ю. Ольсевич, ставлять під сумнів ви-
хідні аксіоми «мейнстріму» [10, с. 10–11], здебільшого 
з боку психологічних аспектів економічної поведінки. 
Доповнюючи суттєвий внесок Канемана, Тверскі та 
Талера [11, с. 9], потрібно зазначити, що економіч-
ний аналіз в організаційному полі потребує перевірки 
вихідних аксіом та припущень – прикладом є аналіз 
впливу інвестицій у людський капітал на розподіл до-
ходів Г. Беккера [12, с. 53–57]. Ще два важливих пи-
тання щодо фірми та взаємодії індивідів досліджують 
О. Уільямсон (інтеграція фірми) [13, с. 222–224] та 
Д. Норт (створення інститутів в умовах не тільки мак-
симізації особистої вигоди, а й в умовах альтруїзму та 
самообмеження, що також було враховано у попере-
дніх дослідженнях [14, с. 37; 18]).

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Мета статті – показати необхідність розширення 
поля дослідження політичної економії шляхом вклю-
чення організаційного поля розподілу, всередині яко-
го формуються пастки продуктивності.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових резуль-
татів. На основі моделі ланцюжка доданої вартості 
М. Портера (1980 р.) створено концепцію менедж-
менту процесів, відповідно до якого нині створюєть-
ся високоефективний бізнес, здійснюється менедж-
мент міжнародних та глобальних корпорацій тощо 
[18, с. 3–5]. Менеджмент процесів є найсучаснішою 
та найпоширенішою концепцією створення бізнесу та 
управління індивідом/фірмою/корпорацією. За влас-
ною сутністю БПМ (безперервний менеджмент про-
цесів) та його еквіваленти (Kaizen, JIT – Just in Time 
management, BPR – Business Process Reingeneering) 
[18, с. 227] є організаційним еквівалентом рутинних 
процедурних інститутів, які знаходяться у стані по-
стійної еволюції. «Завдання процесно-орієнтованої 
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організації – забезпечити «оптимальне» виконання 
процесів, формування яких повинне відбуватися з 
урахуванням таких чинників, як витрати, час та якість» 
[18, с. 167] (переклад наш. – О. К.) Це завдання не є 
раніше невідомою інновацією, але концепція процес-
ної орієнтації передбачає більшу інтеграцію організа-
ційної структури в ринкове поле розподілу доходів, що 
є загальною глобальною тенденцією у розвитку орга-
нізаційного бізнесу – від масового виробництва, яке 
формує попит, до виробництва за індивідуальними 
заказами, яке орієнтоване на споживача.

У період тотальної оптимізації, інформатизації та 
технологізації виробництва питання розподілу дохо-
дів у межах організації відходять на другий план, що 
створює підстави для надмірного збільшення нерів-
ності розподілу доходів, яке, своєю чергою, збільшує 
соціальні ризики організацій.

Пастка продуктивності – це інститут організацій-
ного поля розподілу доходів, який має екстрактивний 
горизонтальний або вертикальний висхідний харак-
тер та зумовлює необхідність пригнічення продук-
тивності інших індивідів для збільшення порівняної 
власної продуктивності індивідів, які належать до 
одного поля розподілу доходів. Цей інститут має три 
форми можливих проявлень, які здатні як існува-
ти окремо одна від одної, формувати «інституційні 
пули» (дискримінаційне застосування до різних груп 
індивідів), так і співіснувати. До цих форм належать:

Дискримінація за ознаками елітарності у процесі 
створення цінності та підкріплення елітарного (екс-
трактивного) характеру ітерацій розподілу доходів є 
першою формою проявлення пастки продуктивності. 
Цей характер визначає розвиток економічних стра-
тегій життя індивідів, які належать до відповідного 
поля розподілу, у напрямі конкретного елітарного 
принципу розподілу доходів. 

Друга форма проявлень пастки продуктивності 
являє собою функцію відволікання з випадкових при-
чин або під впливом психологічного тиску індивіда 
від створення цінності. Наслідком відволікання стає 
зменшення функції доходу цього індивіда, що ство-
рює умови для віднесення суб’єкта психологічного 
тиску до «еліти» за умови усунення від конкуренції 
всіх суперників. Загальний вплив пастки продуктив-
ності на соціально-економічний розвиток негативний, 
що пояснюється необхідністю негативного впливу на 
індивідуальні траєкторії соціально-економічного роз-
витку більшої множини індивідів для отримання по-
зитивного результату меншої множини індивідів.

Третя форма проявлення пастки продуктивнос-
ті – це створення несприятливих умов для роботи, 
особистого, професійного розвитку та кар’єрного 
зростання шляхом психологічного тиску (моббінгу). 

Створення пастки продуктивності негативно впли-
ває на загальну організаційну продуктивність та вод-
ночас збільшує диференціацію розподілу доходів усе-
редині організаційного поля розподілу. З іншого боку, 
зміни інституційного поля розподілу доходів, які уне-
можливлюють функціонування пастки продуктивнос-
ті, чинять позитивний вплив на організаційну продук-
тивність та загальну соціально-економічну динаміку.

Із поведінкового погляду процеси зміни інституцій-
ного поля розподілу доходів, а саме неформальних 

інститутів розподілу доходів в організаційному полі 
розподілу доходів, створюють більш сприятливий со-
ціально-економічний клімат для ринку, що зменшить 
потреби у застосуванні психологічного тиску в про-
цесі трансакційної діяльності. Загальне зменшення 
психологічного тиску спричинить позитивний вплив 
на економічну поведінку індивідів, які входять до 
одиничних економік просторово-ієрархічно структу-
рованого ринку та збільшить деперсоніфіковану до-
віру в суспільстві, що також сприятиме загальному 
соціально-економічному розвитку, та виведе ринок на 
нову траєкторію соціально-економічного розвитку. Ця 
нова траєкторія характеризуватиметься більшою зо-
середженістю на потребах конкретних індивідів, аніж 
на потребах «репрезентативного» індивіда або ре-
гресійної моделі суспільства, що створить нові, більш 
сприятливі умови для розвитку індивідів. Сфера осві-
ти також має задовольняти індивідуальні потреби 
у розвитку здібностей та навичок, аніж створювати 
індивідів, які відповідають регресійним моделям, які 
заплановано освітніми програмами. Індивідуальний 
підхід до рішення завдань є більш продуктивним, аніж 
універсальний, тому більша ступінь персоніфікації та 
менша ступінь уніфікації у розподілі доходів є більш 
прийнятними. Уніфікація розподілу доходів призво-
дить до розвитку неформальних інститутів, згідно 
яким у полі розподілу доходів ієрархічних організацій 
розвиваються однобічні критерії розподілу доходів. 
Наприклад, якщо розвивати лише функцію pAei ме-
неджменту всередині організації, ця організація буде 
складатися з більшої кількості «адміністраторів», 
аніж це необхідно, тому всі процеси у цій організа-
ції буде адміністровано ефективно, а тип організації 
буде бюрократичний. Але ця ефективність пригнічу-
ватиме інші складники організації, такі як інновації, 
інтегративні процеси тощо, що негативно відіб’ється 
на траєкторії соціально-економічного розвитку такої 
організації. Якщо зосередити доходи у сфері послуг 
або в будівництві, фінансовій сфері тощо, у цю сферу 
будуть приходити нові працівники, капітали, підпри-
ємці, що негативно вплине на поточну рівновагу в 
просторово структурованому ринку, а також на галу-
зеву структуру. Хоча в концепції Вальрасіанської мо-
делі загальної ринкової рівноваги та в концепції «не-
видимої руки» А. Сміта і стверджується, що ринкова 
економіка характеризується «автоматичним» уста-
новленням ринкової рівноваги, за помилки у розподілі 
доходів доводиться дорого платити, а ця плата – це 
уповільнення соціально-економічного розвитку.

Висновки з цього дослідження і перспективи по-
дальших розвідок у даному напрямку. Доведено, що 
в сучасних умовах розвитку менеджменту процесів, 
яким характеризується організаційне поле розподілу 
доходів, збільшуються як можливості для отримання 
більшої маси доходів в організаційному середовищі, 
так і загрози надмірного зростання нерівності розпо-
ділу доходів у межах цього поля.

Охарактеризовано явище «пастки продуктив-
ності», яке являє собою неформальний інститут 
організаційного поля розподілу доходів, який безпо-
середньо спричиняє надмірне зростання нерівності 
розподілу доходів безвідносно до динаміки індивіду-
альної продуктивності.
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Охарактеризовано негативні наслідки функціо-
нування пастки продуктивності, до яких відносяться 
збільшення диференціації доходів населення та упо-
вільнення соціально-економічного розвитку. 

Запропоновано змінити інституційне поле розпо-
ділу доходів так, щоб унеможливити функціонування 
пастки продуктивності. Внаслідок цих дій відбудеться 
створення більш сприятливого психологічного кліма-
ту, оптимізація нерівності розподілу доходів населен-
ня та поліпшення соціально-економічної динаміки.
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МАКРОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ  
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

MACROECONOMIC POLICY OF UKRAINE  
IN GLOBALIZATION CONDITIONS
У статті проаналізовано динаміку основних макроекономічних показників за основними секторами: вну-

трішнім реальним сектором, фінансовим (фіскальним), монетарним та зовнішнім економічним; визначено 
основні тенденції економічного розвитку України. Встановлено особливості макроекономічної ситуації в кра-
їні та її зв’язок зі світовим ринком на основі оцінки рівня ВВП, індикаторів економічних настроїв, платіжного 
балансу. Досліджено динаміку зміни світових цін на основні сировинні товари та обґрунтовано прогнози і при-
чини щодо зниження цін на кілька груп сировинних товарів протягом поточного та наступного років. Уста-
новлено, що економіка України поступово відновлюється, незважаючи на ризики та несприятливі чинники. 
Визначено залежність рівня показників від стану світової економіки та економічних умов країн-партнерів. 

Ключові слова: макроекономічна політика, внутрішній реальний сектор, фінансовий (фіскальний) сек-
тор, монетарний сектор, зовнішній економічний сектор, економічні настрої, платіжний баланс, економіч-
на активність.

В статье проанализирована динамика основных макроэкономических показателей по основным секто-
рам: внутреннему реальному сектору, финансовому (фискальному), монетарному и внешнему экономиче-
скому; определены основные тенденции экономического развития Украины. Установлены особенности 
макроэкономической ситуации в стране и ее связь с мировым рынком на основе оценки уровня ВВП, инди-
каторов экономических настроений, платежного баланса. Исследована динамика изменения мировых цен 
на основные сырьевые товары и обоснованы прогнозы и причины снижения цен на несколько групп сырье-
вых товаров в течение текущего и следующего годов. Установлено, что экономика Украины постепенно 
восстанавливается, несмотря на риски и неблагоприятные факторы. Определена зависимость уровня 
показателей от состояния мировой экономики и экономических условий стран-партнеров.

Ключевые слова: макроэкономическая политика, внутренний реальный сектор, финансовый (фи-
скальный) сектор, монетарный сектор, внешний экономический сектор, экономические настроения, пла-
тежный баланс, экономическая активность.

The article analyzes the dynamics of the main macroeconomic indicators, identifies the main trends of economic de-
velopment of Ukraine. Based on the practice of macroeconomic analysis, four main sectors are identified: the domestic 
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real sector, financial (fiscal), monetary and external economic. The domestic real sector has been researched using in-
dicators of economic sentiment that reflect the main business expectations and changes in the economic conjuncture. 
It was observed that the Indicator of Economic Sentiment in Ukraine in the third quarter of 2018 reached 109.2%. It was 
observed that in 2018, capital inflows to emerging economies China, declined by 30%. It is noted that in the world the 
tendency of increasing interest rates with all possible consequences for developing countries, in particular in Ukraine, 
is continuing. The forecast for the reduction of prices for several groups of commodities during the current year – next 
year is substantiated. Prices for steel and iron ore will decrease as a result of supply and demand decline in China. 
At the same time, due to trade restrictions, further regionalization and partial isolation of markets will occur therefore 
access to the US market, where prices for metallurgical products are high, will be limited. Grain prices will remain close 
to current, relatively low levels. It is noted that this tendency creates risks for Ukraine's balance of payments, namely, 
growth of the current account deficit. In the process of analysis and evaluation of the main macroeconomic indicators, 
it has been established that the Ukrainian economy is gradually recovering and improving despite a variety of risks and 
adverse factors. The main constraints are a significant lag behind the dynamics of real GDP, especially in comparison 
with other developing countries, a significant dependence on world prices for raw materials and the gradual reduction of 
profits of the real economy. However, the expectations of economic actors remain positive, as indicated by an increase 
in the indicator of economic sentiment. This indicates a gradual improvement of the conditions of conducting activities 
and positive dynamics of the country's economic development.

Keywords: macroeconomic policy, domestic real sector, financial (fiscal) sector, monetary sector, external eco-
nomic sector, economic sentiment, balance of payments, economic activity.

Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. Сьогодні макроекономічна ситуація 
України характеризується невизначеністю та не-
стабільністю. Це значною мірою ускладнює процес 
прогнозування показників діяльності, які, своєю чер-
гою, гальмують економічний розвиток через склад-
ність визначення основних ризиків, що його супро-
воджують. Основним завданням макроекономічної 
політики України є формування ринкового середови-
ща, сприятливого для ведення та розвитку підпри-
ємницької діяльності, з метою отримання макси-
мального економічного ефекту та найбільш повного 
задоволення потреб суспільства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми і на 
які спираються автори. Дослідженню основних ма-
кроекономічних показників та оцінці взаємозв'язків 
між ними присвятили свої праці безліч учених, се-
ред яких: Я.А. Жаліло, О.С. Бабанін, Я.В. Белінська, 
С.В. Вєршинін, В.І. Лобунець та ін.

Вагомий внесок у розвиток теоретичних основ та 
практичних аспектів макроекономіки здійснили нау-
ковці В.С. Кравців, О.І. Фурдичко, Ю.І. Стадницький, 
О.І. Гулич та ін. Однак дане питання й сьогодні по-
требує детального вивчення через високу мінливість 
економічного середовища існування.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою статті є визначення основних макро-
економічних показників, які характеризують ринкове 
середовище України та умови його діяльності, до-
слідження сучасного стану економіки та умов веден-
ня діяльності, а також вплив світового ринку та тен-
денцій його розвитку на економіку країни.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових резуль-
татів. У практиці макроекономічного аналізу виріз-
няють чотири основні сектори: внутрішній реальний 
сектор, фінансовий (фіскальний), монетарний та зо-
внішній економічний [5]. 

Внутрішній реальний сектор економіки – це сфе-
ра національної економіки, у межах якої створюється 
основна частина ВВП, формуються умови економіч-

ної діяльності різноманітних суб’єктів та здійснюєть-
ся використання виробничих ресурсів.

Фінансовий (фіскальний) сектор виступає час-
тиною національної економіки, яка пов’язана з дер-
жавними фінансами, насамперед із державним бю-
джетом, державним боргом та формуванням джерел 
його фінансування.

Монетарний сектор є сферою національної еко-
номіки, в якій визначаються попит на гроші та пропо-
зиція грошей, установлюється загальний рівень цін 
та формується стабільність національної валюти.

Зовнішній сектор – це сфера національної еко-
номіки, у межах якої здійснюється рух зовнішніх 
економічних потоків, формується платіжний баланс 
країни, курс національної валюти та визначається 
позиція національної економіки у світовій економіч-
ній системі.

Даний розподіл дає змогу повною мірою оцінити 
стан економіки країни, виявити проблемні сегменти 
та перешкоди розвитку, а також розробити програму 
дій щодо їх усунення.

Внутрішній реальний сектор найбільш повно 
можна дослідити за допомогою індикаторів еконо-
мічних настроїв (табл. 1), які відображають основні 
очікування бізнесу та зміни економічної кон’юнктури.

Дані індикатори формуються на основі опитувань 
про поточний рівень замовлень і запасів готової про-
дукції, змін обсягів продажів, прогнозу зміни обсягів 
виробництва та ін.

Індикатор економічних настроїв (ІЕН) в Україні в 
третьому кварталі 2018 р. досяг 109,2%. При цьому 
він зріс порівняно з другим і першим кварталами 
цього року з 104% і 108,8% відповідно.

Також спостерігається поліпшення трьох із п'яти 
індикаторів ділової впевненості: у роздрібній торгівлі 
(з 5,3% у другому кварталі до 10,7%), у сфері послуг 
(з -5% до 0,3%) та в будівництві (-21,5% до -18,7%). 
Водночас відбулося погіршення споживчої та ділової 
впевненості у переробній промисловості.

Найбільшу частку показника ІЕН становлять ін-
дикатор ділової впевненості у промисловості – 40%, 
сфері послуг – 30%, будівництві й роздрібній торгівлі – 
по 5%. Вага споживчих настроїв становить 20% [2].
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Важливим показником в оцінці макроекономіч-
ного стану виступає також показник ВВП країни 
[4, с. 200]. У табл. 2 наведено динаміку ВВП України 
за період 2012–2018 рр.

Зниження реального ВВП відбувалося в 
2014–2015 рр., що пояснюється складною економіч-
ною ситуацією того періоду та політичною кризою, 
яка принесла значні дисбаланси в економіку. Схожу 
динаміку можна спостерігати і в показниках приросту 
(табл. 3).

У 2018 р. зростання реального ВВП уповільнило-
ся, однак у IV кварталі очікується прискорення, що 
дасть змогу за підсумками року досягти приросту 
економіки 3,4%. Згідно з прогнозами НБУ, у 2019 р. 
можливе зниження темпів зростання до 2,5% через 
жорстку монетарну та фіскальну політику, а також 
уповільнення зростання економік основних торго-
вельних партнерів України (табл. 4).

Головним складником зростання економіки зали-
шається приватне споживання домогосподарств, що 

Таблиця 1
Індикатори економічних настроїв

2017 2018 2019
I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв.

Індикатор економічних настроїв (ІЕН) 77,4 90,3 103,0 100,5 104,0 108,8 109,2 104,0 106,3
Індикатор ділової впевненості в переробній 
промисловості -7,3 -5,4 -3,0 -4,6 -2,9 -3,7 -4,5 -4,3 -3,2

Індикатор ділової впевненості в будівництві -28,1 -24,9 -23,8 -23,4 -20,0 -22,0 -19,0 -17,3 -12,5
Індикатор ділової впевненості в роздрібній 
торгівлі -1,0 2,7 5,7 12,0 5,3 5,3 10,7 14,3 3,0

Індикатор ділової впевненості у сфері послуг -14,7 -8,0 -3,7 -6,3 -5,0 -5,0 0,3 -3,0 -3,0
Індикатор споживчої впевненості -28,9 -27,8 -25,2 -27,5 -28,3 -26,8 -29,0 -30,6 -25,7

Джерело: складено за [1]

Таблиця 2
ВВП України з 2012 по 2018 р. (млн грн)

Рік Номінальний ВВП (у 
фактичних цінах)

Реальний ВВП (у цінах 
попереднього року) Різниця (реальний ВВП – номінальній ВВП)

2012 1408889 1304064 -104825 -7.4%
2013 1454931 1410609 -44322 -3.0%
2014 1566728 1365123 -201605 -12.9%
2015 1979458 1430290 -549168 -27.7%
2016 2383182 2034430 -348752 -14.6%
2017 2982920 2445587 -537333 -18.0%
2018 3558706 3083409 -475297 -13.4%

Джерело: складено за [1]

Таблиця 3
Приріст ВВП за категоріями кінцевого споживання

 Зростання ВВП (%) Споживання Інвестиції Зміна запасів Чистий експорт
2013 0 4,5 -1,6 -1,1 -1,9
2014 -6,6 -5,6 -4 -2,3 5,4
2015 -9,8 -14,4 -1,3 3 2,9
2016 2,4 1,3 2,7 4,2 -5,8
2017 2,5 6,2 2,9 -1,1 -5,5
2018 3,4 4 1,9 -1 -1,6

Джерело: складено за [1; 4]

Таблиця 4
Динаміка ВВП країн – основних торговельних партнерів України та обсягу світової торгівлі

Китай Польща Росія Туреччина Єврозона Світова торгівля
2016 6,7% 3,0% -0,2% 3,2% 1,9% 2,2%
2017 6,9% 4,7% 1,5% 7,4% 2,4% 5,2%
2018 6,6% 4,4% 1,7% 3,5% 2,0% 4,2%

2019 (прогноз) 6,2% 3,5% 1,8% 0,4% 1,9% 4,0%
2020 (прогноз) 6,2% 3,0% 1,8% 2,6% 1,7% 4,1%
2021 (прогноз) 6,0% 2,8% 1,6% 2,1% 1,6% 3,9%

Джерело: складено за [2]
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підтримується збільшенням реальної заробітної плати. 
Підвищення доходів населення й надалі визначатиме 
приріст ВВП, а також сприятиме зростанню заоща-
джень та попиту на банківські кредити. Однак воно впо-
вільнюватиметься через жорстку фіскальну політику та 
зростаючу конкуренцію на внутрішньому ринку праці.

Згідно з прогнозами МВФ та Світового банку, на-
ступного року світова економіка вповільниться на 
0,1–0,2 в. п. порівняно з 2018 р. Темпи економічного 
зростання зменшаться й у більшості основних торго-
вельних партнерів України, зокрема в Єврозоні, Китаї, 
Польщі, Туреччині (на 0,2, 0,4, 0,8 та 3,1 в. п. відповід-
но). Зростання світової торгівлі також уповільнювати-
меться, але залишиться відносно динамічним.

За оцінками Інституту міжнародних фінансів (IIF), 
у 2018 р. приплив капіталу до економік, що розви-
ваються, за винятком Китаю, скоротився на 30%. 
Причиною цього стала жорстка монетарна та м’яка 
фіскальна політика у США. Це призвело до значного 
падіння акцій відповідних країн, знецінення валют та 
підвищення дохідності їхніх єврооблігацій. Найбіль-
ше цей вплив відчули країни з високими фінансово-
економічними дисбалансами: Аргентина, Туреччина, 
Пакистан. Щоб протистояти цьому впливу уряди ба-
гатьох країн, що розвиваються, проводили адекватну 
політику, зокрема підвищували облікові ставки (рис. 
1), що дало змогу знизити напруження на ринках. 

Підвищення облікової ставки не завжди позитив-
но впливає на подальший економічний розвиток. 
В Україні даний інструмент використовують пере-
важно для регулювання рівня інфляції. Однак за ви-
соких відсоткових ставок підприємства та бізнес не 
використовують кредитування як інструмент підви-
щення прибутку та розвитку діяльності, оскільки не 
спроможні виконувати зобов’язання, що в кінцевому 
підсумку призводить до спаду економічної активнос-

ті, втрати робочих місць, зниження купівельної спро-
можності населення.

Україна виготовляє та імпортує значну частку си-
ровинних матеріалів, тому доцільно дослідити дина-
міку зміни світових цін на основні товари (рис. 2).

Відповідно до жовтневого прогнозу МВФ, наступ-
ного року ціни на кілька груп сировинних товарів дещо 
знизяться. Ціни на сталь та залізну руду скоротяться 
внаслідок зростання пропозиції та падіння попиту в 
Китаї. Водночас через торговельні обмеження відбу-
ватимуться подальша регіоналізація та часткова ізо-
ляція ринків: доступ на ринок США, на якому ціни на 
металургійну продукцію високі, буде обмеженим. Ціни 
на зернові залишатимуться близькі до поточних, від-
носно невисоких рівнів [2]. Дана тенденція створює 
ризики для платіжного балансу України (рис. 3).

У зовнішньому секторі значно зріс дефіцит поточно-
го рахунку. Головними причинами цього було приско-
рення споживчого та інвестиційного імпорту, а також 
зростання вартості енергоносіїв через високі світові 
ціни у цей період. Разом із виплатами за зовнішнім бор-
гом це вплинуло на обмінний курс гривні, який зазнав 
девальвації [7, с. 231]. Однак очікується, що за резуль-
татами року показники поточного рахунку поліпшаться 
завдяки таким чинникам, як сприятливі світові ціни на 
продовольчі товари, зниження цін на енергоносії та се-
зонне зменшення закупівель споживчих товарів [2].

За підсумками 2018 р. дефіцит поточного рахун-
ку дещо перевищив прогноз, але у середньостроковій 
перспективі очікується, що він залишиться близьким до 
2,5–3% ВВП, тому пов’язані ризики будуть незначними.

Досліджені раніше показники та їх динаміка зна-
чно впливають на прибутковість підприємств та 
компаній. Від них залежить прийняття рішень щодо 
подальшої діяльності на ринку. Основні показники 
прибутковості та їх динаміку наведено на рис. 4.
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Рис. 1. Базові ставки центральних банків економік, що розвиваються
Джерело: складено за [2]
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Зростання прибутковості реального сектору по-
ступово припиняється. З кінця 2017 р. рентабель-
ність за EBITDA повільно знижується попри зростан-
ня в попередніх періодах. Скорочення прибутковості 
відбулося за рахунок двох основних чинників: зрос-
тання конкуренції в більшості галузей та витрат на 
оплату праці. За відсутності непередбачуваних ма-
кроекономічних ситуацій дана тенденція може збе-
регтися (рентабельність за EBITDA знижуватиметь-
ся до докризового рівня). У першому півріччі частка 
операційно збиткових підприємств становила 31%.

Зниження прибутковості значно впливає на по-
дальший розвиток економічної активності та стано-
вить великі ризики для багатьох секторів економіки. 
Дані ризики відображає індекс промислової продук-
ції, що здатний відобразити зміни у виробництві про-
дукції порівняно з попереднім роком (табл. 5).

Таблиця 5
Індекси промислової продукції

2018 
(10 міс.) 2017 2016

Добувна 
промисловість 2,3% -5,7% -0,2%

Харчова 
промисловість -1,7% 2,9% 4,4%

Легка 
промисловість -2,9% 7,2% 2,2%

Металургія 1,6% 0,2% 6,8%
Машинобудування 3,3% 7,9% 2,0%
Постачання е/е 1,9% -6,5% 2,5%
Виробн. 
олійно-жирових -9,9% 18,7% 16,5%

Джерело: складено за [1]

Найбільші ризики притаманні металургії та олій-
но-жировому виробництву. Основним чинником ри-
зику для них є очікуване зниження світових цін.

Обсяг металургійного виробництва зріс лише на 
1,6% р/р через невеликі обсяги виробництва, пов’язані 
з ремонтними роботами, ускладненням транспорту-
вання готової продукції. Експорт металургійної про-
дукції збільшився на 25% р/р, до 9 млрд дол. завдяки 
низькій базі порівняння та сприятливим світовим ці-
нам, але наприкінці 2018 р. ціни почали знижуватися. 
У 2019 р. тенденція щодо зниження світових цін на 
металургійну продукцію триватиме [2].

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. У процесі 
аналізу та оцінки основних макроекономічних показ-
ників встановлено, що економіка України поступово 
відновлюється та вдосконалюється попри безліч ри-
зиків та несприятливих чинників. Основними стри-
муючими чинниками є значне відставання динаміки 
реального ВВП, особливо порівняно з іншими краї-
нами, що розвиваються, значна залежність від світо-

вих цін на сировинні матеріали та поступове змен-
шення прибутку реального сектору економіки. Однак 
очікування економічних суб’єктів залишаються по-
зитивними, про що говорить зростання індикатору 
економічних настроїв. Це свідчить про поступове 
поліпшення умов ведення діяльності та позитивну 
динаміку розвитку економіки країни.
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ЕКОНОМІЧНА ДИПЛОМАТІЯ У СИСТЕМІ  
СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

ECONOMIC DIPLOMACY IN THE SYSTEM  
OF CONTEMPORARY INTERNATIONAL RELATIONS
Розглянуто сутність економічної дипломатії, яка являє собою сукупність практичних заходів для здій-

снення зовнішньої політики. Виявлено, що поряд із традиційною дипломатією сьогодні активно застосо-
вуються креативна дипломатія, творчій підхід до ведення діяльності та взаємодії у міжнародних відноси-
нах. Розглянуто приклади миролюбної й агресивної економічної дипломатії. Встановлено, що економічна 
дипломатія передусім націлена на розширення контактів із зарубіжними країнами і просуванням інтересів 
національного бізнесу на зовнішніх ринках шляхом реалізації таких методів, як підтримка інтересів окре-
мих компаній або галузей, підтримка та просування національних інтересів у цілому. Виявлено, що під час 
політичної кризи саме заходи економічної дипломатії мають значну практичну ефективність. 

Ключові слова: зовнішня політика, національні інтереси, міжнародні зв`язки, економічна дипломатія, саміт.

Рассмотрена сущность экономической дипломатии, которая представляет собой совокупность практи-
ческих мероприятий для осуществления внешней политики. Выявлено, что наряду с традиционной диплома-
тией сегодня активно применяются креативная дипломатия, творческий подход к осуществлению деятель-
ности и взаимодействию в международных отношениях. Рассмотрены примеры миролюбивой и агрессивной 
экономической дипломатии. Выяснено, что экономическая дипломатия в первую очередь нацелена на рас-
ширение контактов с зарубежными странами и продвижением интересов национального бизнеса на внеш-
них рынках путем реализации таких методов, как поддержка интересов отдельных компаний или отраслей, 
поддержка и продвижение национальных интересов в целом. Выявлено, что во время политического кризиса 
именно меры экономической дипломатии имеют значительную практическую эффективность.

Ключевые слова: внешняя политика, национальные интересы, международные связи, экономическая 
дипломатия, саммит.

As practice shows, the effectiveness of foreign economic activity of the country and economic diplomacy de-
pends on the availability of a clear foreign economic strategy in which it is necessary to generalize the goals, specific 
tasks and strategic directions of development of foreign economic activity, which determines the priorities in the 
commodity and geographical structure of foreign trade, directions and desirable forms of investment cooperation. 
Economic diplomacy is aimed at expanding mutually beneficial economic cooperation, securing foreign economic 
security, strengthening international competitiveness of the country and obtaining benefits and specific advantages 
on the world market. Represented functions of economic diplomacy, including: representation, diplomatic communi-
cation and correspondence (communication); talks; receiving information; development of appropriate recommen-
dations. Examples of peaceful and aggressive economic diplomacy are given. As an example of peaceful diplomacy, 
you can bring sporting (for example, ping-pong) diplomacy. An example of aggressive economic diplomacy is the 
gunner's diplomacy. It was used by the United States in China in the elimination of the boxing uprising in the early 
twentieth century, during which control of the Chinese rivers was carried out by British boats. Today there are new, 
effective, concepts of economic diplomacy, namely: catalytic, network and multilateral. Catalytic diplomacy implies 
the presence in the diplomatic practice of more state and non-state actors. The network and multilateral diplomacy 
are a consequence of the strengthening of the economic orientation of diplomacy and the growing role of multilateral 
organizations in the formation of national economic diplomacy. First, economic diplomacy is aimed at expanding 
contacts with foreign countries and promoting the interests of national business in foreign markets. In this context, 
methods of economic diplomacy are divided into two groups: support for the interests of individual companies or 
industries; support and promotion of national interests in general.

Keywords: foreign policy, national interests, international relations, economic diplomacy, summit. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. Процес глобалізації, який пов'язаний 
передусім зі зростанням відкритості національних 
економік і залученням держав у міжнародні відноси-
ни, підкреслює важливість ролі політичних чинників 
у сфері економічного співробітництва. Так, ефек-
тивність зовнішньоекономічної діяльності країни у 
цілому та економічної дипломатії зокрема залежить 
від наявності чіткої зовнішньоекономічної стратегії, в 
якій необхідно узагальнити цілі, конкретні завдання 
та стратегічні напрями розвитку зовнішньоекономіч-
ної діяльності, зазначити пріоритети у товарній і гео-
графічній структурах зовнішньої торгівлі, напрями та 
бажані форми інвестиційного співробітництва. 

Економічна дипломатія спрямована на розши-
рення взаємовигідного економічного співробітни-
цтва, забезпечення зовнішньоекономічної безпеки, 
посилення міжнародної конкурентоспроможності 
країни та отримання вигід і конкретних переваг на 
світовому ринку. Іншими словами, це закономірне 
явище в міжнародних зв’язках, результат зростання 
ролі і призначення економічних чинників у міжнарод-
них відносинах. Існує точка зору, що в деяких країнах 
до 60% свого часу дипломати відводять на вирішен-
ня економічних питань [1, с. 157].

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної проблеми і 
на які спирається автор. Дослідженню специфічних 
питань, пов’язаних із визначенням специфіки еконо-
мічної дипломатії, приділено низку наукових праць 
вітчизняних і зарубіжних авторів, сферою інтересів 
яких є використання дипломатичних засобів у зо-
внішній політиці країни [1–8]. 

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою статті є узагальнення теоретичних 
поглядів стосовно сутності економічної дипломатії, 
методів її здійснення, проведення ретроспективного 
аналізу позитивного досвіду провідних країн світу та 
виявлення можливості його застосування для від-
стоювання національних інтересів України на світо-
вій арені. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових резуль-
татів. Економічна дипломатія являє собою сукупність 
практичних заходів, а також форм, засобів і методів, 
які використовуються для здійснення зовнішньої 
політики. Варто зазначити, що як цілісна система 
наукових поглядів економічна дипломатія сформу-
валася в останній чверті ХХ ст. для вирішення та-
ких завдань: досягнення стратегічних цілей країни 
на міжнародній арені; забезпечення рівноправних і 
недискримінаційних умов та інтеграції у світове гос-
подарство; захист та лобіювання інтересів вітчизня-
ного бізнесу на глобальному ринку; сприяння залу-
ченню ефективних зовнішніх ресурсів у національну 
економіку [1, с. 160]. 

Виділяють три етапи розвитку економічної ди-
пломатії [2].

Перший етап – це дипломатія, що опікується еко-
номікою, оберігаючи тих, хто знаходиться за кордо-
ном, у країнах з умовами, що загрожують їхній без-
пеці. Другий етап – це дипломатія, що обслуговує 

економіку. Протягом століть дипломатія вирішувала 
різні економічні завдання – від забезпечення свобо-
ди торгових шляхів до відкриття ринків збуту, колоній 
та зон впливу. Третій етап розвитку економічної ди-
пломатії – це дипломатія, що ставить економіку собі 
у служіння. Зміст цього етапу полягає у тому, що ди-
пломатія звертається за допомогою до економіки, а 
остання, своєю чергою, допомагає зовнішній політиці. 

Економічна дипломатія виконує такі функції: 
представництво, дипломатичне спілкування і лис-
тування (комунікація); проведення переговорів; здо-
буття інформації; розроблення відповідних рекомен-
дацій [3, с. 25]. 

Виконання перелічених функцій забезпечується 
за допомогою використання методів і засобів дипло-
матії, а саме: офіційних та інших візитів і переговорів 
на вищому (саміті) й високому рівнях; дипломатич-
них конгресів, конференцій, нарад і зустрічей; під-
готовки двосторонніх і багатосторонніх міжнародних 
договорів та інших дипломатичних документів; учас-
ті в роботі міжнародних організацій та їхніх органів; 
повсякденного представництва держави за кордо-
ном, яке здійснюється відповідними посольствами і 
місіями; дипломатичного листування; публікації ди-
пломатичних документів; висвітлення у пресі позиції 
уряду з тих чи інших міжнародних питань [2]. 

Ураховуючи нові зовнішні виклики, дипломатія 
набуває креативних форм реалізації. Саме тому 
традиційні форми реалізації дипломатії із застосу-
ванням нетрадиційних форм є її еволюційно новими 
формами, які розширюють сферу підтримки націо-
нальних інтересів (табл. 1). 

Таблиця 1
Порівняльний аналіз традиційної  

та нової дипломатії

Параметр Нова дипломатія Традиційна 
дипломатія 

Інструменти 
реалізації

Медіадипломатія, 
соціальна 

дипломатія

Непублічні  
домовленості

Характер Публічна Прихована, 
кулуарна 

Учасники Офіційні особи, 
громадяни Офіційні особи

Характер 
прийняття 

рішень 

Двосторонній, 
зворотний Односторонній 

Джерело: складено автором на основі [4, с. 88]

Отже, нова (креативна) дипломатія – це творчій 
підхід до ведення та взаємодії у міжнародних від-
носинах, що здійснюються не за традиційними пра-
вилами. Відомі приклади як миролюбної, так і агре-
сивної економічної дипломатії [5, с. 50]. Як приклад 
миролюбної дипломатії можна навести спортивну 
(наприклад, пінг-понгову) дипломатію. Так, у берез-
ні-квітні 1971 р. в японському місті Нагоя відбувся 
чемпіонат світу з настільного тенісу, і уряд КНР прий-
няв рішення щодо участі китайських спортсменів у 
цьому заході. 3 квітня Міністерство іноземних справ 
Китаю да Державна спортивна комісія звернулися 
до Центрального комітету Комуністичної партії Ки-
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таю з пропозицією запросити американську збірну 
з настільного тенісу. Однак ще 2 квітня 1971 р. до 
Вашингтону надійшов лист із Пекіну, який був пере-
даний через президента Пакистану Яхья Хана, щодо 
готовності китайських представників прийняти у себе 
президента США з офіційним візитом [6, с. 140]. У та-
кий спосіб пінг-понгова дипломатія, яку здійснювали 
Китай і США у 1970-х роках, стала проривом в аме-
рикансько-китайських відносинах і припинила два-
дцятирічну роз’єднаність між КНР і США. 

Приклад агресивної економічної дипломатії – це 
дипломатія канонерок. Її було застосовано з боку 
США у Китаї під час ліквідації так званого боксер-
ського повстання (емблемою повстанців була рука, 
стиснута в кулак) на початку ХХ ст., під час якого 
контроль над китайськими річками здійснювався ан-
глійськими канонерками (невеликими кораблями з 
потужним артилерійським озброєнням). Іншими сло-
вами, дипломатія канонерок – це агресивна зовніш-
ня політика з використанням військово-морського 
флоту [6, с. 142]. 

Окрім описаних вище видів економічної диплома-
тії, з’являються нові ефективні концепції економічної 
дипломатії, а саме: каталітична, мережева та багато-
стороння. Каталітична дипломатія передбачає існу-
вання більшої кількості державних та недержавних 
суб’єктів у дипломатичній практиці, а також роль 
окремих ключових фігур (політиків або бізнесменів) 
у просуванні національних інтересів.

Мережева та багатостороння дипломатія є на-
слідком різноманіття видів та зміни характеру про-
цесів дипломатичної діяльності, посилення еконо-
мічної спрямованості дипломатії та зростання ролі 
багатосторонніх організацій у формуванні націо-
нальної економічної дипломатії, яка не обмежуєть-
ся лише міждержавними відносинами у міжнародній 
системі, а й включає соціальні, економічні, культурні 
і політичні відносини між політичними та економічни-
ми акторами у формальному і неформальному вну-
трішньому середовищі [5, с. 62]. 

Мережева дипломатія ґрунтується на принципі, 
що традиційна модель дипломатії, яка базується на 
принципах національного суверенітету та держав-
ності, стає менш актуальною, тому що з’являються 
нові важливі учасники, що чинять вплив на міжна-
родний розвиток. У таких умовах дипломати повинні 
приймати активну учать та залучати до реалізації 
стратегії нових гравців світового ринку. Отже, у ди-
пломатії змістився акцент на дослідження того, як ін-
тереси недержавних агентів можуть чинити вплив на 
рішення державних дипломатичних служб і органів 
державної влади.

Зауважимо, що у першу чергу економічна дипло-
матія націлена на розширення контактів із зарубіж-
ними країнами і просування інтересів національного 
бізнесу на зовнішніх ринках. У цьому контексті ме-
тоди економічної дипломатії поділяють на дві групи: 
підтримка інтересів окремих компаній або галузей; 
підтримка та просунення національних інтересів у 
цілому [4, с. 91]. 

Подібний поділ є достатньо умовним, оскільки 
обидві групи інструментів тісно пов’язані між собою, 
проте у різних ситуаціях інтереси мікро- або макро-

рівня можуть переважати, а іноді й суперечити один 
одному. Так, прикладом є заходи, які реалізуються 
у кризових ситуаціях або в інтересах забезпечення 
економічної безпеки. 

Заходи економічної дипломатії під час політичної 
кризи історично підтвердили свою практичну ефек-
тивність. Одним із найбільш яскравих прикладів та-
ких дій є фінансова політика США по відношенню до 
британського фунта стерлінгів під час Суецької кризи 
1956–1957 рр. У 1956 р. Великобританія мала профі-
цит поточних рахунків, однак фунт значно падав по 
відношенню до долара, що стало причиною реаліза-
ції Банком Англії доларових резервів. Так, на рішен-
ня Великобританії припинити військові дії вплинули 
багато чинників. Одними з них були ворожа позиція 
США та економічний тиск на країну, що була на межі 
девальвації фунту стерлінгів. Країни Європейського 
Союзу також використовують санкції як інструмент 
економічної дипломатії, проте значно меншою мірою. 
Іншим прикладом використання економічних заходів 
для забезпечення політичної підтримки можна назва-
ти багаторічне ембарго та економічну блокаду Куби 
з боку США. Протягом тривалого часу Кубу вважали 
країною з потужним комуністичним режимом, діалог з 
яким є просто неможливим [7, с. 45–47]. 

Аналізуючи ефективність тих чи інших заходів 
економічної дипломатії, розглянемо їх на прикладі 
розвинених європейських країн. 

Так, система економічної дипломатії Німеччини 
включає три ключові складники: зарубіжні установи 
МІС ФРН, федеральну агенцію Germany Trade and 
Invest і зовнішньоторговельні палати [7, с. 51–55]. 

Отже, до повноважень дипломатичних і кон-
сульських представництв, підпорядкованих МІС 
(Auswärtiges Amt), поряд із заходами класичної ди-
пломатії належить захист економічних інтересів 
німецьких підприємств у країні перебування. До 
функцій зарубіжних представництв належать: інтен-
сифікація ділових контактів німецьких бізнесменів із 
представниками ділової еліти країни перебування; 
створення локальних мереж німецьких підприємств, 
зайнятих зовнішньоекономічною діяльністю; надан-
ня підприємствам необхідних інформаційних і кон-
сультаційних послуг.

Germany Trade and Invest являє собою німецьке 
товариство зовнішньоекономічної діяльності та мар-
кетингу. Перед цією структурою поставлено низку за-
вдань, а саме: 1) позиціонування і просування Німеч-
чини як економічного та інвестиційного майданчика 
серед зарубіжних країн; 

2) надання німецьким суб’єктам господарювання 
інформації стосовно зарубіжних ринків і консульту-
вання німецьких підприємців із питань зовнішньо-
економічної діяльності; 3) супровід іноземних гос-
подарюючих суб’єктів у процесі їх облаштування на 
території ФРН.

Зовнішньоторговельні палати – це добровільні 
об’єднання німецьких підприємств, які здійснюють 
господарську діяльність за межами країни. Вони ви-
конують такі функції.

По-перше, це представництво економічних інте-
ресів Німеччини за дорученням уряду паралельно зі 
стимулюванням зовнішньоекономічних зв’язків.
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По-друге, палати здійснюють діяльність як член-
ська організація для бізнес-структур.

Третя функція – надання інформаційних, консуль-
таційних та посередницьких послуг підприємцям на 
комерційній основі.

Іншим прикладом є досвід Франції, де захист еко-
номічних інтересів відбувається шляхом: 1) підтрим-
ки міжнародного розвитку бізнесу заради створення 
нових робочих місць; 2) захисту національних інте-
ресів у рамках інститутів ЄС та міжнародних органі-
зацій; 3) просування французьких територій як при-
вабливих інвестиційних і торговельних майданчиків 
для інвесторів. Економічна дипломатія у цьому разі є 
продовженням внутрішньої економічної політики, що 
націлена на підвищення рівня зайнятості, інвестицій-
ної привабливості та ін. [7, с. 63]. 

Зауважимо, що сучасна економічна дипломатія 
має важливу особливість: у процес прийняття рі-
шень стосовно доцільності використання тих чи ін-
ших важелів урядом країн залучений національний 
бізнес. Тобто позиція приватного сектору має можли-
вість впливати на процес переговорів і, як наслідок, 
на позицію країни на світовому ринку. Це пов’язано, 
насамперед, із тим, що ринок є сферою конкуренції 
переважно між організаціям приватного сектору, і 
саме вони найкраще володіють ситуацією стосовно 
напрямів інвестування та сфер реалізації товарів і 
послуг в інтересах благоустрою країни. 

Висновки з цього дослідження і перспективи по-
дальших розвідок у даному напрямку. Кадровий по-
тенціал економічної дипломатії досить слабкий. Так, 
у Посольстві України в Польщі із 30 дипломатів лише 
чотири займаються економічними питаннями. Ана-
логічна тенденція прослідковується й у Посольстві 
ФРН [8, с. 9]. Ураховуючи це, європейський досвід 
є актуальним для України з позиції впровадження 
деяких аспектів. Особливої уваги заслуговує засто-
сування економічної дипломатії у трьох групах країн: 
тих, які під час глобальної економічної кризи змогли 
вибрати ефективні шляхи розвитку; тих, на які припа-
дає найбільша питома вага зовнішньоекономічного 
обороту України; тих, які забезпечують найбільший 
приплив іноземних інвестицій. Отже, економічна 
дипломатія для України як вид зовнішньої політики 
держави лише набуває свого розвитку і потребує по-
дальшого дослідження.
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TOURISM MANAGEMENT SYSTEM IN THE CONTEXT  
OF THE HIRREARCHICAL LEVELS OF THE MANAGEMENT
У статті досліджено сутність і здійснено систематизацію суб’єктів менеджменту туризму. Обґрун-

товано принципи діяльності основних суб’єктів менеджменту туризму: керуючих суб’єктів на макроеконо-
мічному рівні системи менеджменту туризму (органи державного управління сферою туризму); керуючих 
суб’єктів на мезоекономічному рівні системи менеджменту туризму (регіональні державні органи, місцеві 
органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування), керуючих суб’єктів на мікроекономічному рівні 
системи менеджменту туризму (компанії, підприємства, організації сфери туризму (туроператори, тур-
агенти, страхові компанії, консульства, візові центри, авіакомпанії, готельний сектор, галузеві асоціації/
союзи), неурядові організації (громадські організації, федерації, клуби) тощо). Виокремлено інституції, що 
мають велике значення у розвитку сфери туризму на макрорівні: виконавчі та законодавчі органи (Верховна 
Рада, Міністерство інфраструктури України, Державне агентство України з туризму та курортів); між-
урядові органи співробітництва країн у сфері туризму; державні організації. На мезоекономічному рівні важ-
ливу роль виконує департамент туризму та курортів. Аргументовано, що суб’єкти господарювання сфери 
туризму об’єднані в систему, що включає різні сфери та види діяльності, які взаємодіють заради спільної 
цілі. Запропоновано логічну модель системи менеджменту туризму у межах ієрархічних рівнів управління. 
Виділено основні інституції, які задіяні у менеджменті туризму на всіх рівнях господарювання. Виокремлено 
елементи економічної корисності від розвитку сфери туризму. Досліджено функції уряду у сфері туризму, 
обґрунтовано роль і завдання інституцій, що займаються розвитком сфери туризму на різних рівнях еконо-
міки та суб’єктів господарювання, які дотичні до виробництва та збуту туристичного продукту.

Ключові слова: система менеджменту туризму, суб’єкти менеджменту туризму, сфера туризму,  
інституції, суб’єкти господарювання, рівні управління.

В статье исследована сущность и осуществлена систематизация субъектов менеджмента туризма. 
Обоснованы принципы деятельности основных субъектов менеджмента туризма: управляющих субъек-
тов на макроэкономическом уровне системы менеджмента туризма (органы государственного управ-
ления сферой туризма); управляющих субъектов на мезоэкономических уровне системы менеджмента 
туризма (региональные государственные органы, местные органы исполнительной власти, органы 
местного самоуправления), управляющих субъектов на микроэкономическом уровне системы менеджмен-
та туризма (компании, предприятия, организации сферы туризма (туроператоры, турагенты, страхо-
вые компании, консульства, визовые центры, авиакомпании, гостиничный сектор, отраслевые ассоци-
ации/союзы), неправительственные организации (общественные организации, федерации, клубы) и т. 
д.). Выделены институты, имеющие большое значение для развития сферы туризма на макроуровне: 
исполнительные и законодательные органы (Верховная Рада, Министерство инфраструктуры Украины, 
Государственное агентство Украины по туризму и курортам), межправительственные органы сотруд-
ничества стран в сфере туризма; государственные организации. На мезоэкономических уровне важную 
роль играет департамент туризма и курортов. Аргументировано, что субъекты хозяйствования сферы 
туризма объединены в систему, включающую различные сферы и виды деятельности, которые взаимо-
действуют ради общей цели. Предложена логическая модель системы менеджмента туризма в рамках 
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иерархических уровней управления. Выделены основные институты, которые задействованы в менед-
жменте туризма на всех уровнях хозяйствования. Выделены элементы экономической полезности от 
развития сферы туризма. Исследованы функции правительства в сфере туризма, обоснованы роль и 
задачи институтов, занимающихся развитием сферы туризма на разных уровнях экономики и субъектов 
хозяйствования, которые касаются производства и сбыта туристического продукта.

Ключевые слова: система менеджмента туризма, субъекты менеджмента туризма, сфера туризма, 
институты, предприятия, уровни управления.

The article examines the essence and systematization of tourism management subjects. The purpose of 
the study is to present a tourism management system in the context of the hierarchical levels of management.  
The following methods have been used to solve the problems: analysis, synthesis, induction, generalization, sys-
tem approach. The principles of activity of the main subjects of tourism management have been substantiated:  
the subjects of management at the macroeconomic level of the tourism management system (bodies of state ad-
ministration in the sphere of tourism); the managers of subjects at the mesoeconomic level of the tourism manage-
ment system (regional state bodies, local executive bodies, local self-government bodies), managers of subjects 
at the microeconomic level of tourism management systems (companies, enterprises, organizations of the sphere 
of tourism (tour operators, travel agents, insurance companies, consulates, visa centers, airline companies, hotel 
sector, industry associations / unions), non-governmental organizations (public organizations, federations, clubs), 
etc.). The institutions that are important in the development of the sphere of tourism at the macro level have been 
distinguished: executive and legislative bodies (The Supreme Council, Ministry of Infrastructure of Ukraine, State 
Agency of Ukraine for Tourism and Resorts), intergovernmental bodies of cooperation of countries in the field of 
tourism, state organizations. At the mesoeconomic level, an important role carries out a tourism department and 
resorts. Business entities in the field of tourism interact for the common purpose and integrated into a system that 
includes different spheres and activities have been substantiated. The logical model of tourism management system 
within the hierarchical levels of management has been proposed. The functions of the government in the field of 
tourism have been explored, the role and tasks of the institutions involved in the development of the tourism industry 
at different levels of the economy and business entities that are tangent to the production and marketing of the tourist 
product have been substantiated. 

Keywords: tourism management system, subjects of tourism management, sphere of tourism, institutions, sub-
jects of management, management levels.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними за-
вданнями. Значення туризму в сучасному суспільстві 
невпинно зростає, оскільки ускладнюються проблеми 
взаємодії, виникають питання пошуку напрямів розвит-
ку сфери тризму як соціально орієнтованої. Туристич-
на діяльність є пришвидчувачем активності суб’єктів 
господарювання, задіяних у сфері туризму. Проте сфе-
ра туризму не завжди розвивається однаково, відсутнє 
ефективне застосування ресурсів. Потреба вивчення 
та розуміння взаємодії між елементами системи ме-
неджменту туризму, пошуку напрямів розвитку турис-
тичної сфери визначається значенням соціально орі-
єнтованого сектору економіки в умовах змін. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми і на 
які спираються автори. Значний внесок у вивчення 
і розвиток системи управління туризмом здійснили 
зарубіжні та вітчизняні науковці. Зокрема, О.О. Ар-
теменко, М.А. Цюпак [1] досліджували роль, принци-
пи діяльності суб’єктів управління у сфері туризму. 
Л.П. Дяченко [2] систематизував основних суб’єктів 
господарювання сфери туризму, аргументував 
функції та завдання їхньої діяльності. З.В. Юринець  
[6; 7] виокремлено економічну корисність від розвит-
ку сфери туризму. Й. Божишковскі [8] виділив функ-
цій уряду у сфері туризму, обґрунтував участь дер-
жави у творенні туристичної політики в країні. 

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми, котрим присвячується означена стаття. 
У контексті становлення економічної думки відчуваєть-
ся нестача доробок щодо розгляду системи менедж-
менту туризму в межах ієрархічних рівнів управління. 

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою дослідження є представлення систе-
ми менеджменту туризму в межах ієрархічних рівнів 
управління. Для досягнення поставленої мети визна-
чено такі наукові завдання: розкрити зміст дефініції 
«суб’єкти менеджменту туризму», обґрунтувати сис-
тему менеджменту туризму крізь призму ієрархічних 
рівнів управління, аргументувати роль і завдання ін-
ституцій, що займаються розвитком сфери туризму на 
різних рівнях економіки, та суб’єктів господарювання 
у сфері туризму, запропонувати логічну модель сис-
теми менеджменту туризму крізь призму ієрархічних 
рівнів управління. Для вирішення сформованих за-
вдань було застосовано такі методи: аналізу, синтезу, 
індукції, узагальнення, системний підхід. 

Виклад основного матеріалу дослідження з по-
вним обґрунтуванням отриманих наукових результа-
тів. Суб’єкти менеджменту туризму – це особи і соці-
альні групи, які здійснюють ухвалення управлінських 
рішень у сфері туризму для виробництва та реалізації 
туристичного продукту, надання туристичних послуг і 
які мають право на використання ресурсів щодо впро-
вадження рішень. Кожен із суб’єктів здійснює управ-
ління в туристичній галузі відповідно до своїх повно-
важень, цілей, інтересів і ресурсів [1, с. 87]. 

Основними суб’єктами менеджменту туризму є:
1) керуючі суб’єкти на макроекономічному рівні 

системи менеджменту туризму – органи державного 
управління сферою туризму;

2) керуючі суб’єкти на мезоекономічному рівні 
системи менеджменту туризму – регіональні дер-
жавні органи, місцеві органи виконавчої влади, орга-
ни місцевого самоврядування, які, насамперед, нор-
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мативно регулюють сферу туризму, відповідальні за 
впровадження ухвалених нормативних (державних, 
регіональних і місцевих) актів; 

3) керуючі суб’єкти на мікроекономічному рівні 
системи менеджменту туризму – компанії, підприєм-
ства, організації сфери туризму (туроператори, тура-
генти, страхові компанії, консульства, візові центри, 
авіакомпанії, готельний сектор, галузеві асоціації/
союзи), неурядові організації (громадські організації, 
федерації, клуби) тощо.

Саме ці учасники формують туристську галузь і 
беруть участь у регуляції відносин один з одним і зо-
внішнім середовищем у процесі створення та реалі-
зації туристичного продукту [1, с. 87]. Логічну модель 
системи менеджменту туризму в межах ієрархічних 
рівнів управління наведено на рис. 1.

Інституції, що мають велике значення для розвит-
ку сфери туризму на макрорівні:

• виконавчі та законодавчі органи. Органом дер-
жавної законодавчої влади у сфері туризму є Вер-
ховна Рада. Важливими органами державної ви-
конавчої влади у сфері туризму є: Міністерство 
інфраструктури України – спеціалізований цен-
тральний орган виконавчої влади, який здійснює 
державне управління в галузі туризму (затверджене 
Указом Президента України від 12.05.2011) [3]; Дер-

жавне агентство України з туризму та курортів – цен-
тральний орган виконавчої влади, діяльність якого 
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 
України, діє у складі Міністерства інфраструктури 
України, забезпечує реалізацію державної політики 
у сфері туризму та курортів [4, с. 311];

• міжурядові органи співробітництва країн у сфері 
туризму;

• державні організації.
На мезоекономічному рівні важливу роль вико-

нує департамент туризму та курортів, основними 
завданнями якого є [5]: забезпечення формування 
та реалізації державної політики у сфері туризму 
та курортів; забезпечення розроблення і виконання 
програм розвитку туризму та курортів в Україні; за-
безпечення координації міжрегіональної співпраці з 
питань туризму та курортів; сприяння розвитку внут-
рішнього та в’їзного туризму тощо.

Туристична сфера є міжгалузевим середовищем, 
що поєднує різні підприємницькі структури, що до-
тичні до виробництва та збуту туристичного про-
дукту, надання туристичних послуг для задоволен-
ня і розвитку внутрішнього й міжнародного туризму.  
Діяльність суб’єктів господарювання сфери туризму, 
сторонніх організацій, що задіяні до втілення турис-
тичних програм, постають як туристична індустрія.  

 

Громадяни, 
туристи 

 

 

Держава, 
суспільство 

Території, 
райони, 
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Особистісний рівень менеджменту  Нанорівень 

Верховна Рада України.  

Кабінет Міністрів України. Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі. Державне 

агентство України з туризму та курортів. 
Міністерство інфраструктури України.  

Міністерство освіти і науки.  

     

Департамент туризму та курортів. Обласні центри 
туризму і краєзнавства учнівської молоді. Міські 

та районні станції юних туристів. Управління 
фізичної культури та спорту в областях, районах і 
містах. Постійна комісія з питань освіти, науки, 
культури, спорту, молоді та туризму. Обласні і 

районні, міські, сільські ради. 
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Рис. 1. Системи менеджменту туризму в межах ієрархічних рівнів управління 
Джерело: розроблено автором
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Усі суб’єкти господарювання сфери туризму об’єднані 
в систему, що включає різні сфери та види діяльності, 
виробництва, які взаємодіють заради спільної цілі за 
спільною програмою розвитку (рис. 2).

Держава є основним органом, що проводить ту-
ристичну політику в країні. Її різноманітні функції 
пов'язані, насамперед, із різними видами туризму. 
Варто виділити функції уряду у сфері туризму [8]: ко-
ординація туристичної діяльності, планування турис-
тичної діяльності, законодавча ініціатива, економічна 
діяльність, стимулювання туристичної діяльності, на-
лагодження комунікацій, захист суспільних інтересів.

Види економічної корисності від розвитку сфери 
туризму [6; 7]: приплив, надходження іноземних ва-
лют; надходження до бюджетів і зростання економіки 
країни, регіонів, областей, міст тощо завдяки вироб-
ництву різних товарів і надання послуг для туристів; 
зростання інтенсивності та різноманітності бізнес-
операцій, зокрема завдяки використанню ресурсів і 
продуктів місцевого рівня; стимулювання інвестицій 
(місцевих, національних, іноземних інвесторів) через 
зростання обсягів та масштабів туристичних потоків; 
поліпшення використання національної та кому-
нальної інфраструктури завдяки підсиленню інфра-
структури сфери туризму.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Резуль-
тативність та ефективність системи менеджменту 
туризму зумовлені, насамперед, застосуванням 
здібностей і компетенцій топ-менеджерів, апарату 
управління, які застосовують у діяльності принципи, 
реалізовують функції, формують сприятливе серед-
овище для розвитку туризму і, таким чином, долу-
чаються до стимулювання та поступу сфери туриз-
му. На сучасному етапі функціонування туристичної 
діяльності досягнення показників розвитку сфери 
туризму, які притаманні туристично активним кра-
їнам, важливо раціонально будувати і розподіляти 

 
Рис. 2. Основні суб’єкти господарювання сфери туризму [2, с. 134]

функції у системі менеджменту туризму в межах іє-
рархічних рівнів управління.
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ДЕТІНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ:  
УМОВИ, МОЖЛИВОСТІ ТА НАСЛІДКИ

DECREATION OF THE TOURIST DEPARTMENT OF UKRAINE: 
CONDITIONS, OPPORTUNITIES AND CONSEQUENCES
У статті розглянуто сучасні особливості функціонування туристичної галузі в умовах тінізації націо-

нальної економіки. Досліджено вплив тінізації національної економіки на результативність функціонування 
туристичної галузі, конкурентоспроможність туристичних послуг, стан її інфраструктурного забезпе-
чення. Обґрунтовано можливі форми ведення тіньової діяльності в туристичній галузі. Надано пропозиції 
щодо необхідності формування системи заходів, спрямованих на унеможливлення зростання фактичного 
обсягу тіньового сектору економіки, що буде сприяти зменшенню не лише тіньового сегменту в турис-
тичній індустрії, а й забезпечить її інфраструктурний розвиток та підвищить результативність подаль-
шого функціонування. 

Ключові слова: туризм, туристична галузь, туристичні послуги, державне регулювання туристичної 
галузі, розвиток туристичної інфраструктури.

В статье рассмотрены современные особенности функционирования туристической отрасли в ус-
ловиях тенизации национальной экономики. Исследовано влияние тенизации национальной экономики 
на результативность функционирования туристической отрасли, конкурентоспособность туристи-
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ческих услуг, состояние ее инфраструктурного обеспечения. Обоснованы возможные формы ведения 
теневой деятельности в туристической отрасли. Даны предложения о необходимости формирования 
системы мероприятий, направленных на предупреждение роста фактического объема теневого сек-
тора экономики, что будет способствовать уменьшению не только теневого сегмента в туристиче-
ской индустрии, но и обеспечит ее инфраструктурное развитие и повысит результативность даль-
нейшего функционирования.

Ключевые слова: туризм, туристическая отрасль, туристические услуги, государственное регули-
рование туристической отрасли, развитие туристической инфраструктуры.

The article considers modern features of the tourism industry functioning in conditions of national economy 
shadowing. The influence of national economy shadowing on the effectiveness of tourism industry functioning, the 
competitiveness of tourist services, the state of its infrastructure provision was investigated. It is proved that under 
present conditions one of the important obstacles hindering the development of tourism in Ukraine is the shadow 
economy, which is present both in the economy of the state and in the tourism industry. Possible forms of conducting 
shadow activity in the tourism industry are substantiated, among which the following are highlighted: shadow turn-
over of financial capital; evasion of travel agents from paying taxes; operation of illegal travel agencies and carriers 
companies; shadow employment; illegal manufacture and sale in the tourism industry of goods, works and services, 
and so on. It was emphasized that the large-scale manifestations of the shadow economy, the interconnected sys-
temic deformation of the management of financial and economic processes in the country became widespread, and 
the tourism industry, based on its specifics, and the possibility of a quick return of investment, has become an attrac-
tive area for expanding shadow operations. The existence of a threat to the effect of the "threshold of non-return" is 
substantiated, which is dangerous because it makes it impossible to resist the national economy, that is, the return 
to the corresponding positive mechanism of economic movement, which occurs when the level of engagement of the 
economic activity in the shadow exceeds the corresponding value. Proposals on the necessity of forming a system 
of measures aimed at preventing the growth of the actual volume of the shadow sector of the economy, which will 
help to reduce not only the shadow segment in the tourism industry, but also ensure its infrastructure development 
and increase the effectiveness of further functioning, is provided.

Keywords: tourism, tourism industry, tourism services, state regulation of tourism industry, budget financing, 
deficit financing, tourism infrastructure development.

Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. Сучасні тенденції глобальної економі-
ки систематично здійснюють вплив на розвиток між-
народного туризму та дають можливості віднести 
туристичний бізнес до найперспективніших галузей 
економіки. Сформована належним чином туристич-
на інфраструктура дає змогу підвищити інвестиційну 
привабливість країни та її конкурентоспроможність у 
світовій економіці. 

Наявні туристичні ресурси України дають змогу 
розглядати її як вагомий туристичний складник на-
ціональної економіки та підтверджують її значний 
конкурентний потенціал, здатний виступати драйве-
ром розвитку. 

Проте в умовах сьогодення посиленої уваги за-
слуговує сукупність чинників зовнішнього та внут-
рішнього впливу, які здійснюють негативний вплив 
не лише на якість послуг туристичної галузі, а й на 
стан її інфраструктурного забезпечення, основними 
серед яких є: високий рівень фізичного та морально-
го зносу наявного інфраструктурного забезпечення; 
недосконалість нормативно-правової бази; еконо-
мічна й політична нестабільність у країні; невідпо-
відність якості задекларованих туристичних послуг 
їх установленій вартості; відсутність практичних за-
ходів, спрямованих на розвиток туристичної галузі в 
довгостроковій перспективі; обмеженість фінансо-
вих ресурсів, спрямованих на розвиток туристичної 
галузі в країні; перебування значної частини ринку 
туристичних послуг у тіньовому сегменті вітчизняної 
економіки. 

Значні масштаби тіньового сектору в туристич-
ній галузі України здійснюють негативний вплив на 

ділову репутацію країни у взаємовідносинах із між-
народними організаціями та інвесторами з огляду на 
можливості нарощення обсягу туристичних потоків, 
залучення іноземних інвестицій, формування та роз-
виток необхідної туристичної інфраструктури.

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної проблеми і 
на які спираються автори. Проблеми функціонуван-
ня туристичної галузі впродовж кількох десятиліть 
перебувають у центрі уваги багатьох науковців та 
практиків. Найбільший інтерес у цьому зв’язку ста-
новлять праці О. Цимбал [1], С. Домбровської [2], 
О. Білотіл [2], А. Помаза-Пономаренко [2]. Аналізу 
наукових джерел із проблематики детінізації націо-
нальної економіки присвячено наукові праці З. Вар-
налія [3], О. Кундицького [4], О. Сенишина [4].

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Туристична галузь є унікальною сферою націо-
нальної економіки, яка, крім отримання економічної 
вигоди, покликана вирішувати важливі соціальні, 
культурні та суспільні завдання, спрямовані на реалі-
зацію функції життєзабезпечення суспільства. Проте 
значний рівень тінізації національної економіки має 
взаємозалежний вплив на результативність функці-
онування туристичної галузі, що може негативно по-
значитися не лише на конкурентоздатності туристич-
них послуг, а й на позиції держави на світовому ринку.

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів. У багатьох країнах світу туристична галузь 
належить до провідних галузей національної еконо-
міки, яка розвивається швидкими темпами, забезпе-
чує формування належного підґрунтя економічного 
та соціального розвитку національної економіки, 
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сприяє життєзабезпеченню суспільства, а також дає 
змогу вирішувати комплекс таких завдань:

– збільшення доходної частини бюджету та отри-
мання додаткових валютних надходжень;

– вирішення проблеми зайнятості населення та 
створення нових робочих місць;

– розвиток суміжних галузей, пов’язаних із вироб-
ництвом туристичних послуг;

– поліпшення соціальної та виробничої інфра-
структури у туристичних центрах;

– активізація діяльності народних промислів та 
збереження культурної спадщини з метою поширен-
ня національного культурного надбання;

– забезпечення зростання якості життя суспіль-
ства шляхом відновлення туристично-рекреаційних 
можливостей його оздоровлення.

Проте позитивний вплив туризму на економіку 
держави відбувається лише у тому разі, якщо він 
розвивається системно, не перетворюючи економіку 
країни в економіку послуг. Сьогодні однією з важли-
вих перешкод, яка стримує розвиток туризму в Укра-
їні, є тіньова економіка, яка присутня як в економіці 
держави, так і в туристичній галузі. Серед можливих 
форм ведення тіньової діяльності в туристичній га-
лузі варто віднести: тіньовий оборот фінансового 
капіталу; ухилення туристичних агентів від сплати 
податків; функціонування нелегальних туристичних 
фірми та фірм перевізників; тіньову зайнятість; неза-
конне виробництво та реалізацію в туристичній галу-
зі товарів, робіт та послуг та ін.

На думку багатьох провідних науковців, туризм 
є сферою соціально-економічної діяльності, яка 
містить виробництво та споживання готельних, рес-
торанних, транспортних та інших, у тому числі екс-
курсійних, послуг із реалізації активного відпочинку 
людей, пов’язаного з виїздом за межі їх постійного 
перебування з метою поліпшення здоров’я, пізнання 
навколишнього світу, спортивних, ділових ті інших, 
які не заборонені законодавством країни перебуван-
ня, заходів.

Відповідно, у всіх цих сферах діяльності присутні 
тіньові операції, пов’язані з отриманням нелегаль-
них доходів у процесі надання туристичних послуг. 
Йдеться не лише про тіньову економіку, а й про так 
звану «сіру», коли легальні туристичні компанії зани-
жують податки, демпінгують цінами, використовують 
незареєстровану зайнятість, реалізують підакцизні 
товари без належного обліку, вдаються до шахрай-
ських схем та прямого обману.

Широкомасштабні прояви тіньової економіки, 
взаємозалежна від них системна деформація управ-
ління фінансово-господарськими процесами в країні 
набули поширеного характеру, а туристична галузь, 
виходячи з її специфіки та можливості швидкого по-
вернення капіталовкладень, стала привабливої сфе-
рою для розширення тіньових операцій.

За офіційними даними Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України, рівень тіньової економіки 
знизився в 2018 р. до 30%. Проте навіть таке змен-
шення свідчить про те, що третина ВВП України зна-
ходиться в тіні (табл. 1).

З урахуванням наявної методики оцінки рівня ті-
ньової економіки за співвідношенням показників «ви-
трати населення/роздрібна торгівля» її рівень оціню-
ють у 47%. Зважаючи на такі дані, можемо припустити, 
що майже половина туристичної галузі знаходиться в 
тіні, що спричиняє недоотримання бюджетами відпо-
відних рівнів податкових надходжень, а отже, обмеж-
ує їхні потенційні фінансові можливості.

Варто зазначити й те, що на тлі зниження рівня 
тіньової економіки в 2018 р. порівняно з 2015 р. на 
10% не відбулося паралельного зростання ВВП на 
відповідний відсоток. Окрім того, якщо порівняти 
умовні обсяги номінального доларового ВВП за да-
ними МВФ та Світового банку та рівень тіньової еко-
номіки за відповідний період, у 2015 р. за обсягу ВВП 
90 615 млн дол. та рівня тіньової економіки в 40% її об-
сяг становив у грошовому еквіваленті 36 246 млн дол., 
то в 2018 за обсягу ВВП 124 603 млн дол. і рівня 
тіньової економіки в 30% її обсяг у грошовому екві-
валенті становив 37 380,9 млн дол., що дає змогу 
говорити не про її зменшення, а про часткове зрос-
тання за одночасного зростання обсягу ВВП. Вихо-
дячи з даних табл. 1, необхідно акцентувати увагу 
на динаміці в’їзних та виїзних туристичних потоків в 
Україні за 2010–2018 рр. Як свідчать фактичні дані, 
у 2018 р. чисельність виїзних туристів майже вдві-
чі перевищувала обсяг в’їзних. Це свідчить про те, 
що, незважаючи на всі намагання, Україна втрачає 
величезний потенціал розміщення цих туристів, що 
формує передумови для подальшого стимулювання 
імпорту туристичних послуг та скорочення їх екс-
порту, що може негативно позначитися як на якості 
туристичних послуг, так і на результативності функці-
онування туристичної галузі.

Одна з найбільших серйозних загроз, яка виникає 
для національної економіки та туристичної галузі зо-
крема, полягає у тому, що за розширеного відтворен-

Таблиця 1
Рівень тіньової економіки в Україні  

за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (%)

Показники Роки
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Рівень тіньової економіки, (%) 38 34 34 35 43 40 35 31 30
ВВП, (млрд дол. США) 136419 163160 175781 183310 131805 90615 93270 112154 124603
Чисельність в’їзних туристів, 
млн осіб 21,2 21,4 23,0 24,6 12,7 12,4 13,3 14,6 14,2

Чисельність виїзних туристів, 
млн осіб 17,1 19,7 21,4 23,7 22,4 23,1 24,6 26,4 28,7

Джерело: складено на основі [5]
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ня джерел розвитку тіньової економіки і дедалі біль-
шого залучення ресурсів країни у тіньову діяльність 
формуються загрози потрапляння економіки у тіньову 
інституційну пастку. Це такий стан стійкої рівноваги 
інституційної кризи, який визначається поширенням 
тіньових процесів на переважну активну частину фі-
нансової системи, її ключові інституції за неможли-
вості мобілізувати необхідні ресурси для переходу в 
інший, більш якісний та результативний стан. 

Загроза ефекту «порогу неповернення» небез-
печна тим, що це унеможливлює резільєнтність на-
ціональної економіки, тобто повернення до відпо-
відного попереднього позитивного механізму руху 
економіки стає практично неможливим. Він виникає 
тоді, коли рівень втягнення економічної діяльності 
у тіньову перевищує певний поріг: якщо цей рівень 
досягає 40%, то процес резільєнтності економіки 
стає вкрай важким. Поточні показники рівня тіньової 
економіки країни нині не перевищують зазначений 
поріг, проте фактичні грошові еквіваленти її обсягу 
поступово зростають, що вимагає застосування сис-
темного підходу до нівелювання або призупинення 
наявних тенденцій.

Тому сьогодні актуалізується питання детінізації 
як національної економіки у цілому, так і туристичної 
галузі зокрема, що являє собою комплексну систему 
дій, спрямованих, передусім, на подолання та вико-
рінення причин та передумов тіньових явищ та про-
цесів. Стратегічною метою детінізації економіки має 
стати істотне зниження рівня тінізації шляхом ство-
рення сприятливих умов для виведення тіньових 
капіталів до легальної економіки та забезпечення 
наявних фінансових потреб в інноваційно-інвести-
ційному розвитку національної економіки. 

Ураховуючи вищезазначені аспекти, основними 
напрямами впровадження стратегії детінізації еконо-
міки у сфері туризму повинні стати: 

– сприяння розвитку та посиленню конкуренто-
спроможності національного туристичного продукту; 

– будівництво, модернізація та реконструкція ту-
ристичної інфраструктури відповідно до міжнарод-
них стандартів якості; 

– активізація внутрішнього й іноземного туриз-
му шляхом позиціонування туристичних маршрутів 
Україною на міжнародному й національному ринках; 

– удосконалення нормативно-правової бази в га-
лузі туризму; 

– створення сприятливого для розвитку туризму 
податкового, валютного, митного, прикордонного та 
інших видів контролю, спрощення процедури його 
проведення; 

– залучення національних та іноземних інвести-
цій у розвиток туристичної інфраструктури; 

– контроль якості туристичних послуг згідно з 
державними та міжнародними стандартами; 

– унеможливлення проявів нечесної конкуренції 
агентами туристичної індустрії;

– забезпечення державної підтримки створення 
та розвитку туристичної галузі. 

Висновки з цього дослідження і перспективи по-
дальших розвідок у даному напрямку. У сучасних 
умовах туристична галузь більшості розвинених 
країн відіграє важливу роль у формуванні валово-
го національного продукту держави. Проте реальні 
умови функціонування туристичної галузі України 
перебувають у площині низки проблем, серед яких 
варто виділити тіньову економіку в туристичній сфе-
рі. Саме тому, на нашу думку, детінізація туристич-
ної галузі стане драйвером розвитку національної 
економіки та дасть змогу не лише поліпшити якість 
надання туристичних послуг, а й створити умови для 
формування потужного ресурсу для розвитку турис-
тичної інфраструктури в туристичних регіонах.
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АНАЛІЗ СТАНУ ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ 
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

ANALYSIS OF INNOVATIVE SOFTWARE DEVELOPMENT 
INDUSTRY IN MODERN CONDITIONS
Здійснено аналіз стану інноваційного забезпечення розвитку промисловості України в сучасних умовах.  

Визначено, що сучасний розвиток економіки невід’ємно пов'язаний з інноваційним процесами, що є рушійною 
силою зростання конкурентоспроможності країни, її окремих галузей, секторів та підприємств. Зроблено 
висновки про загальний складний стан техніко-технологічного, інноваційного, науково-технічного розвитку 
вітчизняної промисловості з незначною активністю процесів упровадження фундаментальних, прикладних до-
сліджень та дослідно-конструкторських робіт, створення та впровадження інновацій, техніко-технологічного 
оновлення потужностей промисловості, створення та залучення нових технологій, у тому числі й у нових ре-
волюційний напрямах створення інновацій, та відсутністю єдиної визначеної державної політики інноваційного 
розвитку з відповідним інвестиційним забезпеченням та дієвими прозорими механізмами її реалізації. 

Ключові слова: інновації, інноваційне забезпечення, інноваційні процеси, промисловість, промисловий 
розвиток, інвестиції.

Проведен анализ инновационного обеспечения развития промышленности Украины в современных 
условиях. Определено, что современное развитие экономики неотъемлемо связано с инновационными 
процессами, являющимися основной движущей силой роста конкурентоспособности страны, ее отдель-
ных отраслей, секторов и предприятий. Сделаны выводы об общем сложном состоянии технико-тех-
нологического развития отечественной промышленности с незначительной активностью процессов 
проведения фундаментальных, прикладных исследований и исследовательских, конструкторских работ, 
создания и внедрения инноваций, технико-технологического обновления мощностей промышленности, 
создания и привлечения новых технологий, в том числе и в новых революционных направлениях создания 
инноваций, и отсутствием принятой государственной политики инновационного развития с соответ-
ствующим инвестиционным обеспечением и действенными прозрачными механизмами ее реализации.

Ключевые слова: инновации, инновационное обеспечение, инновационный процесс, промышленность, 
промышленное развитие, инвестиции.

In the article the analysis of the status of innovative software development industry in modern conditions. Is that 
a modern economy are intrinsically linked to the innovative processes that are the driving force behind the growth of 
competitiveness of the country, its separate branches, sectors and enterprises. Conclusions about the overall con-
dition of the complex technical and technological, innovation, scientific and technological development of domestic 
industry, with little activity processes implementation of basic, applied research and Research-constructional works, 
creation and innovation, technical and technological update of the capacity of the industry, creating and bringing new 
technologies and new ways of creating innovation, and the lack of a unified defined State policy of innovation with 
the associated investment software and effective transparent mechanisms of its implementation. Indicated that the 
implementation of innovation activities of its volume and intensity depends largely on the availability of financial sup-
port, and one of the most important indicators, which characterize the innovative activity indices of total the financing 
of innovation for sources of funding. Found a low level of investment in innovative activity of industrial enterprises of 
domestic internal and foreign investors, which is a measure of the omežuê possibilities of the introduction of large-
scale innovative projects of modernization existing or development of new high-tech industries that require signifi-
cant amounts of project financing, which may not be realized by own funds of enterprises. Discovered, the lack of 
internal and external investment, the credit provision of innovative activity. Determined that over the past seventeen 
years the main source of funding for the creation of innovation activity in Ukraine were the own funds of enterprises, 
aimed primarily and modernization and technical-technological improvements to upgrade existing the production 
base and the production of new species improved updated products. 

Keywords: innovation, innovation, innovation processes, industry, industrial development, investment.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними за-
вданнями. Сучасний розвиток економіки невід’ємно 
пов'язаний з інноваційним процесами, що є рушій-
ною силою зростання конкурентоспроможності краї-
ни, її окремих галузей, секторів та підприємств. Інно-
ваційна політика країни спрямована на інноваційний 
науково-технологічний розвиток, оновлення галузей 
та секторів, промисловості й має велике значення у 
стабілізації економіки та забезпеченні її подальшо-
го розвитку. Державне регулювання інноваційних 
процесів, формування та впровадження державою 
інноваційної політики, спрямованої на техніко-техно-
логічний, інноваційний розвиток, потребують визна-
чення особливостей характеристик сучасного стану 
науково-технічного інноваційного розвитку та іден-
тифікації проблем та чинників, що значною мірою 
гальмують процеси техніко-технологічного розвитку 
та структурних перетворень, спрямованих на іннова-
ційне техніко-технологічне оновлення промисловості 
країни зі зростанням частки високотехнологічних та 
нових інноваційних галузей в її структурі відповідно 
до вимог сучасності та функціонування в умовах пе-
реходу до Четвертої промислової революції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які 
спирається автор. Питання аналізу стану інновацій-
ного забезпечення розвитку промисловості України 
в сучасних умовах детально та глибоко досліджува-
лося у працях таких учених, як: Ю. Бажал, П. Дру-
кер, Н. Кравченко, О. Лапко, М. Портер, В. Плаксин, 
Б. Санто, Н. Чухрай, Й. Шумпетер, Ю. Яковець та 
багатьох інших. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується означена 
стаття. Незважаючи на ґрунтовність та широту чис-
ленних наукових пошуків та напрацювань, унаслідок 
значного впливу зовнішніх та внутрішніх чинників 
на стан інноваційного забезпечення промисловос-
ті та несформованість внутрішнього інвестиційного 
середовища країни, необхідного для стимулювання 
та розвитку інноваційної діяльності, питання аналі-
зу стану інноваційного забезпечення розвитку про-
мисловості України в сучасних умовах залишається 
актуальним, що й визначає необхідність подальших 
наукових досліджень.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є аналіз стану інноваційного забез-
печення розвитку промисловості України в сучасних 
умовах та окреслення стану основних проблем та 
перспектив подальшого інноваційного розвитку ві-
тчизняної промисловості.

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів. В умовах сучасного світового економічно-
го розвитку досвід провідних країн світу свідчить про 
те, що основою їх стабільності та конкурентоспро-
можності є динамічний науково-технічний, іннова-
ційний розвиток та активне інвестування в процеси 
створення та промислового впровадження іннова-
цій. Отже, активування інвестиційних процесів та ін-
вестиційне забезпечення інноваційного оновлення 
промисловості як основи економічної системи країни 

здатні забезпечити структурні й якісні зміни, еволюці-
онування економічних систем і тривалий та ефектив-
ний економічний розвиток.

Так, поняття «інновація» в перекладі з латинської 
визначається як оновлення або зміна. Термін «інно-
вація» був уперше запропонований у науковій термі-
нології Й. Шумпетером у праці «Теорія економічного 
розвитку» та визначався як нова комбінація чинників 
виробництва, що зумовлена підприємницьким ду-
хом [1, с. 158–159]. У дослідженнях із менеджменту 
П. Друкера інновація розуміється як особливий засіб, 
із застосуванням якого підприємцями здійснюється 
дослідження змін, що відбуваються в економіці та 
суспільних процесах, для подальшого використання 
у сфері бізнесу [2, с. 170–173]. Отже, інновації роз-
глядаються як засіб дослідження змін, що має вели-
ке прикладне значення в управлінні внаслідок мож-
ливості практичного застосування. 

На думку Б. Санто, інновації визначаються як сус-
пільний, технічний чи економічний процес, що вна-
слідок практичного використання ідей та винаходів 
забезпечує виробництво нових товарів чи поліпшен-
ня процесів їх виробництва та економічну вигоду і 
зростання прибутку [3, с. 86]. 

У працях М. Портера інновації визначаються як 
результат особливих зусиль, що дає змогу підпри-
ємствам досягти значних переваг, для підтримання 
яких необхідно впроваджувати подальші постійні 
вдосконалення [4, с. 217]. Наведене визначення роз-
ширює розуміння сутності інновацій із погляду зна-
чення інноваційного розвитку як визначного чинника 
зростання конкурентоспроможності як на рівні окре-
мих підприємств, так і внаслідок активного впровад-
ження техніко-технологічного оновлення – модерні-
зації всього промислового комплексу країни.

Серед науковців не сформовано загального ба-
чення сутності цього поняття, а інновації розгляда-
ють із позицій різного наукового розуміння їх зміс-
ту та значення. Так, на думку Н. Чухрай, Р. Патора 
[5, с. 12], інновація – використання нових ідей та їх 
утілення в товарах, послугах, процесах чи в систе-
мах управління організацією. Іншої думки дотриму-
ється Ю. Яковець [6, с. 21], визначаючи інновації як 
якісні зміни у виробництві, застосування техніки чи 
технологій у процесах організації виробництва та 
управління. На думку Ю. Бажал [7, с. 15], інновація 
розуміється як зміна технології виробництва, що має 
визначне історичне значення й є необхідною, оскіль-
ки являє собою стрибок від старої до нової функції 
виробництва. На переконання О. Лапко [8, с. 38], ін-
новації є комплексним процесом, що включає розро-
блення, створення, впровадження та комерціаліза-
цію, поширення нового технічного чи іншого рішення, 
спрямованого на задоволення визначених потреб. 
Водночас В. Плаксин та О. Горбачова [9, с. 14] за-
значають, що інновації є системою, яка виникла в 
процесі створення, впровадження та реалізації ре-
зультатів наукових досліджень, що спрямовані на по-
ліпшення технічних, виробничих, організаційних та 
інших відносин у сферах науки, виробництва, освіти 
та інших сферах суспільної діяльності.

Слід зазначити, що наведені концепти визначен-
ня сутності інновацій та інноваційної діяльності до-
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повнюють один одного і дають змогу зрозуміти сис-
темну сутність інновацій як складного комплексного 
процесу створення, виробництва та комерціалізації, 
поширення інновацій і як системну діяльність щодо 
створення умов для здійснення інноваційного про-
цесу та ефективного впровадження інновацій через 
формування інвестиційного забезпечення, розбудо-
ву інноваційної інфраструктури та формування не-
обхідних відносин, у тому числі на рівні державного 
регулювання, що необхідні для ефективного впро-
вадження процесів інноваційної діяльності.

Найбільш поширеним загальним визначенням 
інноваційної діяльності є визначення, відповідно 
до якого інноваційною є діяльність, спрямована на 
промислове впровадження та комерціалізацію ре-
зультатів наукових розробок та досліджень, що зу-
мовлює виробництво та вихід на ринок нової інно-
ваційної конкурентоспроможної продукції та послуг 
[10, с. 169]. Отже, поняття інноваційної діяльності по-
вною мірою визначає сутність самого інноваційного 
процесу як певного послідовного циклу – від прове-
дення фундаментальних та прикладних досліджень 
до комерціалізації інновацій та, відповідно, включає 
перебіг життєвого циклу впровадженої інновації. 

Одним із показників, що характеризує стан ін-
новаційної активності промислового сектору, є по-
казник інноваційної діяльності промислових підпри-
ємств за напрямами проведених інновацій.

Аналіз показників інноваційної діяльності про-
мислових підприємств [11, с. 85–108] у період 
2000–2017 рр. показує значну загальну кількість та-
ких підприємств – із 1 193 од. у 2005 р. до 759 од. у 
2017 р. При цьому якщо на протязі 2009–2010 рр. їхня 
кількість зменшувалася поступово, то в 2015 р. порів-
няно з 2010 р. вона зменшилася на 638 од. Унаслідок 
значного зменшення загальної кількості промислових 
підприємств відсоток підприємств, що займалися ін-
новаціями, у загальній кількості промислових підпри-
ємств навіть дещо зріс та становив у 2017 р. 16,2% 
порівняно з 11,9% у 2010 р. При цьому кількість про-
мислових підприємств, що здійснювали внутрішні на-
уково-дослідні та  дослідно-конструкторські роботи в 
межах підприємств, зменшилася з 240 од. у 2009 р. 
до 130 од. у 2017 р., що становило 2,8% від загальної 
кількості промислових підприємств.

Із дещо меншою активністю вітчизняні промис-
лові підприємства здійснюють зовнішні НДДКР, що 
в 2009 р. становили 137 од., проте до 2017 р. цей 
показник знизився на 65%, до 62 підприємств, та 
становив 1,3% від загальної кількості промислових 
підприємств. Переважна більшість вітчизняних про-
мислових підприємств серед різних видів інновацій-
ної діяльності переважно здійснювала придбання 
нового обладнання, впроваджуючи заміну застаріло-
го більш сучасним, оновлюючи техніко-технологічні 
потужності підприємств. Так, у 2005 р. такі придбан-
ня здійснили 549 підприємств, до 2010 р. цей показ-
ник поступово зріс до 840 підприємств, а протягом 
2010–2017 рр. зазнав значного падіння, до 500 під-
приємств, що становило 10,6% від загальної кількос-
ті промислових підприємств.

Значного зниження, понад у 7,3 рази, зазнали по-
казники придбання зовнішніх знань. Так, із 317 підпри-

ємств у 2005 р. та 324 підприємств у 2009 р. їх по-
казники зменшилися до 43 промислових підприємств 
у 2017 р. Загалом слід зазначити значне зниження 
активності впровадження інноваційної діяльності 
промислових підприємств за всіма напрямами впро-
вадження інновацій, що негативно вплинуло на стан 
інноваційного розвитку та конкурентоспроможність 
продукції вітчизняної промисловості, поглибило техні-
ко-технологічне відставання вітчизняних підприємств 
від розвинених промислових підприємств провідних 
країн світу, що зумовило кризовий стан та падіння 
промислового виробництва вітчизняних підприємств.

Процес інноваційної діяльності та його реалізація 
невід’ємно пов’язані з інвестуванням в інноваційний 
розвиток, оскільки інвестиції й є тим основним забез-
печенням, яке необхідне для впровадження та реа-
лізації інновацій.

Здійснення інноваційної діяльності, її обсяги та ін-
тенсивність значною мірою залежать від наявності 
фінансового забезпечення, отже, одним із найбільш 
вагомих показників, що характеризують інноваційну ді-
яльність, є показники загального обсягу фінансування 
інноваційної діяльності за джерелами фінансування.

Слід зазначити, що за джерелами фінансування 
основана частка інновацій розподіляються та впро-
ваджується за рахунок власних коштів підприємств. 
Загалом обсяг фінансування інноваційної діяльності 
у 2000 р. становив 1 757 149 тис грн, до 2010 р. ця 
сума збільшилася до 8 045 495 тис грн, а до 2017 р. – 
до 9 117 537 тис грн. Так, у 2010 р. частка внутрішніх 
інвестицій підприємств у загальному обсязі інвести-
цій становила 79,6%, у 2005 р. – 87,7%, а в 2010 р. 
зазнала деякого зменшення, до 59,3%, за рахунок 
збільшення часки іноземних інвестицій та надання 
кредитів; у 2015 р. – 97,2% від загального обсягу фі-
нансування. Фінансування інноваційної діяльності 
в Україні за кошти державного бюджету становить 
від 0,4% до 2,5%, ще менший обсяг інвестування з 
місцевих бюджетів – від 0,1% до 1%. Водночас низь-
ким залишається рівень інвестування в інноваційну 
діяльність промислових підприємств як вітчизняних 
внутрішніх, так і іноземних інвесторів, що значною 
мірою обмежує можливості впровадження масштаб-
них інноваційно-інвестиційних проектів модернізації 
існуючих чи розбудови нових високотехнологічних 
виробництв, що потребують значних обсягів проек-
тного фінансування, що не можуть бути реалізовані 
за власні кошти підприємств. Так, у 2000 р. частка ві-
тчизняних інвестицій становила 2,8% від загального 
обсягу фінансування, у 2010 р. вона зменшилися до 
рівня 0,4%, а в 2017 р. – 3%. Низьким залишається 
рівень інвестиційної активності іноземних інвесторів: 
якщо в 2009–2010 рр. цей показник зазнав коротко-
часного зростання, то станом на 2017 р. частка іно-
земних інвестицій у загальному обсязі становила 
лише 1,2%. Загрозливо низьким залишається рівень 
фінансування інноваційної діяльності із залученням 
кредитів: станом на 2017 р. цей показник становив 
лише 6,5% від загального обсягу інвестування. На-
ведені статистичні дані переконливо свідчать про 
те, що протягом 2000–2017 рр. основним джерелом 
фінансування створення інноваційної діяльності в 
Україні були власні кошти підприємств, спрямовані 
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переважно на модернізацію та техніко-технологічне 
поліпшення, оновлення наявної виробничої бази та 
випуск нових видів продукції. Водночас фактично 
не здійснювалася розбудова нових високотехноло-
гічних підприємств, що передбачають застосування 
нових радикальних інноваційних технологій. Від-
сутність внутрішнього та зовнішнього інвестування, 
кредитного забезпечення інноваційної діяльності 
призвела до фактичної відсутності впровадження 
довготривалих масштабних інвестиційних проек-
тів, які реалізувалися не за рахунок власних коштів 
окремих підприємств. Наведені дані свідчать про 
відсутність реальних дій з упровадження послідов-
ної державної інноваційної політики розвитку про-
мисловості, а також про неефективність існуючих 
механізмів державного регулювання в питаннях 
створення інвестиційного клімату, необхідного для 
залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій, відсут-
ність дієвих інструментів та механізмів монетарної 
фінансової політики, спрямованих на стимулювання 
розвитку механізмів кредитування інноваційної ді-
яльності в промисловості, кредитування та інвесту-
вання в стратегічні для країни напрями інноваційної 
діяльності.

Висновки з цього дослідження і перспективи по-
дальших розвідок у даному напрямку. У сучасних 
економічних умовах інновації, інноваційне оновлен-
ня промисловості є одними з ключових чинників 
економічних перетворень та розвитку економіки. 
Результати проведеного аналізу стану інноваційного 
забезпечення розвитку промисловості України в су-
часних умовах дали можливість виявити загальний 
складний стан техніко-технологічного, інноваційно-
го, науково-технічного розвитку вітчизняної промис-
ловості з незначною активністю процесів упрова-
дження фундаментальних, прикладних досліджень 
та дослідно-конструкторських робіт, створення та 
впровадження інновацій, техніко-технологічного 
оновлення потужностей промисловості, створення 
та залучення нових технологій, у тому числі в но-
вих революційних напрямах створення інновацій, 
та відсутність єдиної визначеної державної політики 
інноваційного розвитку з відповідним інвестиційним 
забезпеченням та дієвими прозорими механізмами 
її реалізації. Вищезазначене актуалізує необхідність 
формування в країні нової державної інноваційної 
політики зі створенням і впровадженням ефективних 
механізмів та інструментів її реалізації, спрямова-
ної на забезпечення системного, цілеспрямованого 
створення та промислового впровадження іннова-
цій, забезпечення конкурентоспроможності країни, 
динаміки та стратегічного спрямування інноваційно-
го розвитку економіки. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ  
У РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ І КРАЇНАХ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ

TRENDS OF BUILDING DEVELOPMENT OF DEVELOPED 
COUNTRIES AND DEVELOPING COUNTRIES
Дослідження основних напрямів та тенденцій розвитку будівельної галузі в інших країнах є достатньо 

важливим завданням з огляду на те, що ця сфера займає провідне місце в національній економіці, потребує 
вдосконалення, зважаючи на найкращі досягнення зарубіжного досвіду. Вивчення становлення будівництва в 
економічно розвинених та країнах, що розвиваються, дасть змогу створити загальні вектори розвитку, вста-
новити чинники, які впливають на такі результати, оцінити сучасні особливості, які притаманні тим або 
іншим економікам. У рамках нашого дослідження проаналізовано основні аспекти розвитку будівельної галузі 
на рівні розвинених країн та країн, що розвиваються. Представлена методику передбачає виділення основних 
етапів оцінки стану та тенденцій розвитку будівельної галузі розвинутих країн і країн, що розвиваються (три 
етапи, а саме: встановлення оціночних показників, класифікація досліджуваних країн за рівнем розвитку буді-
вельної галузі, виявлення основних трендів розвитку будівельної галузі у досліджуваних країнах).

Ключові слова: розвиток, будівельна галузь, методика, обсяг виробленої будівельної продукції, індекс 
розвитку будівельної галузі.

Исследование основных направлений и тенденций развития строительной отрасли в других странах 
является достаточно важной задачей ввиду того, что эта сфера занимает ведущее место в националь-
ной экономике, требует усовершенствования, учитывая лучшие достижения зарубежного опыта. Изуче-
ние становления строительства в экономически развитых и развивающихся странах позволит создать 
общие векторы развития, определить факторы, которые влияют на результаты, оценить современ-
ные особенности, присущие тем или иным экономикам. В рамках нашего исследования проанализированы 
основные аспекты развития строительной отрасли на уровне развитых и развивающихся стран. Пред-
ставленная методика предусматривает выделение основных этапов оценки состояния и тенденций раз-
вития строительной отрасли в развитых и развивающихся странах (три этапа, а именно: установление 
оценочных показателей, классификация исследуемых стран по уровню развития строительной отрасли, 
выявление основных трендов развития строительной отрасли в исследуемых странах).

Ключевые слова: развитие, строительная отрасль, методика, объем произведенной строительной 
продукции, индекс развития строительной отрасли.

The study of the main trends and trends in the construction industry in other countries is a rather important task, 
given that this area occupies a leading position in the national economy, needs to be improved in the light of the 
best achievements of foreign experience. As part of our study, the main aspects of the construction industry deve-
lopment at the level of developed and developing countries will be analyzed. The presented methodology provides 
for the identification of the main stages of the assessment of the state and development trends of the construction 
industry in developed and developing countries (three stages, namely: the establishment of valuation indicators, the 
classification of the studied countries on the level of development of the construction industry, the identification of 
the main trends of the construction industry in the studied countries). The method of evaluation we created based on 
the use of the method of systematization, comparative analysis. At the level of valuation indicators, the following are 
considered to be traditional in the context of this analysis, in particular: the volume of construction products produced 
(construction works) by enterprises of the country (Vcp); Building Products Index (Ibp). These indicators will allow 
us to determine the overall picture of the development of the industry, and the Building Product Index (Ibp) will show 
trends in growth or decline at the national level. In this case, an important aspect of studying the construction indus-
try is the question of its actual development within the human potential (population of the country) and the country's 
territory. To do this, we suggest using the Building Industry Development Index for Human Potential (Icdr) [author's 
development] and the Building Industry Development Index relative to the country (Icdrt) [author's development].

Keywords: development, construction industry, methodology, volume of manufactured construction products, 
index of development of the construction industry.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. У нинішніх умовах одним із визначаль-
них аспектів функціонування економічних систем 
(підприємств, галузей, економіки) є вибір напрямів 
розвитку, який розробляється та обґрунтовується на 
стратегічному рівні в рамках певного суб’єкта управ-
ління. Зокрема, в умовах підвищення рівня відкри-
тості ринків лідери тих або інших внутрішніх ринків, у 
тому числі будівельної галузі, можуть втратити кон-
курентні позиції й поступитися новим, інноваційним 
компаніям, які мають більш адаптивні, гнучкі страте-
гії розвитку. За даним напрямом існує масштабний 
спектр наукових розвідок, їх потрібно чітко система-
тизувати та виділити положення, які дадуть змогу 
сформулювати уніфікований підхід до можливих ви-
дів стратегій розвитку економічних систем залежно 
від тих або інших ознак, їх характеристики тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на 
які спирається автор. Питання, пов’язані з розвитком 
будівельної галузі, знайшли відображення в роботах 
О. Токаревої, К. Крикуна, П. Рогожина, А. Гойко та ін. 
Проблематиці функціонування та розвитку підпри-
ємств будівельної галузі присвячено роботи А. Асаула, 
В. Божанової, Н. Верхоглядової, В. Вечерова, А. Дру-
жиніна, В. Залуніна, О. Іванілова, Ю. Калугіна, В. Кона-
щука, В. Млодецького, В. Опєкунова, Ю. Орловської, 
І. Поповиченко, І. Полякова, А. Радкевича, В. Торкатю-
ка, Р. Тяна, О. Цуцаєва, Л. Шутенка та ін.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується означена 
стаття. У даному дослідженні запропоновано вико-
ристання Індексу розвитку будівельної галузі віднос-
но людського потенціалу (Icdр) (авторська розробка) 
та Індексу розвитку будівельної галузі відносно те-
риторії країни (Icdрt) (авторська розробка). Зазначе-
ні показники створено за аналогією показника ВВП 
на душу населення. Згідно з авторською позицією, 
Індекс розвитку будівельної галузі (Icdр) висвітлює 
стан розвитку галузі на душу населення, а Індекс 
розвитку будівельної галузі відносно території країни 
(Icdрt) – стан розвитку галузі в територіальному ви-
мірі (на один квадратний метр).

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою дослідження є визначення методики 
оцінки стану та тенденцій розвитку будівельної галу-
зі в розвинених країнах і країнах, що розвиваються. 

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів. Методику оцінки створено нами на підставі 
використання методу систематизації, порівняльного 
аналізу, її схему наведено в табл. 1. Представлена 
методика передбачає виділення основних етапів 
оцінки стану та тенденцій розвитку будівельної галу-
зі в розвинутих країнах і країнах, що розвиваються 
(три етапи, а саме: встановлення оціночних показ-
ників, класифікація досліджуваних країн за рівнем 
розвитку будівельної галузі, виявлення основних 
трендів розвитку будівельної галузі у досліджуваних 
країнах). На рівні оціночних показників визначено 
такі, які прийнято вважати традиційними в контексті 
даного аналізу, зокрема Обсяг виробленої будівель-

ної продукції (виконаних будівельних робіт) підпри-
ємствами країни (Vcp); Індекс будівельної продукції 
(Ibp). Ці показники дадуть змогу визначити загальну 
картину розвитку досліджуваної галузі, а Індекс бу-
дівельної продукції (Ibp) покаже тенденції зростання 
або скорочення на національному рівні. 

При цьому важливим аспектом вивчення будівель-
ної галузі є питання її фактичного розвитку в рамках 
людського потенціалу (чисельності населення країни) 
та території країни. Для цього запропоновано вико-
ристання Індексу розвитку будівельної галузі відносно 
людського потенціалу (Icdр) (авторська розробка) та 
Індексу розвитку будівельної галузі відносно території 
країни (Icdрt) (авторська розробка). Зазначені показ-
ники створені за аналогією показника ВВП на душу 
населення. Згідно з авторською позицією, Індекс роз-
витку будівельної галузі (Icdр) висвітлює стан розвит-
ку галузі на душу населення, а Індекс розвитку буді-
вельної галузі відносно території країни (Icdрt) – стан 
розвитку галузі у територіальному вимірі (на один 
квадратний метр). Такий підхід, на наше переконан-
ня, дасть змогу оцінити рівень досягнень та розвитку 
будівельної галузі з огляду на фактичний людський та 
територіальний потенціал країни. Згідно з положен-
нями запропонованої методики, визначається етап 
класифікації досліджуваних країн за рівнем розвитку 
будівельної галузі. У рамках цього етапу визначено 
здійснення систематизації країн залежно від значень 
Індексу розвитку будівельної галузі (Icdр) та Індексу 
розвитку будівельної галузі відносно території країни 
(Icdрt) за категоріями держав із високим, середнім, 
низьким рівнями розвитку. Етап виявлення основних 
трендів розвитку будівельної галузі у досліджуваних 
країнах є заключним у структурі поданої методики. Він 
пов’язаний із виявленням та констатацією основних 
тенденцій, які забезпечували розвиток будівельної га-
лузі у досліджуваних країнах. Наукова новизна пред-
ставленої методики полягає у тому, що вперше про-
понується підхід до оцінки рівня розвитку будівельної 
галузі країни через призму інтегрованих параметрів 
обсягу виробленої будівельної продукції (виконаних 
будівельних робіт) підприємствами країни, чисель-
ності населення та території (площі) країни. 

Перейдемо до аналізу стану та тенденцій розвитку 
будівельної галузі в розвинених країнах і країнах, що 
розвиваються. У табл. 2 наведено динаміку оціночних 
показників розвитку будівельної галузі деяких розви-
нених країн за 2014–2018 рр. Показники розрахову-
валися згідно з положеннями авторського підходу, 
викладеного в табл. 1. Проведемо аналіз отриманих 
результатів, які визначають картину розвитку буді-
вельної галузі досліджуваних розвинених країн, се-
ред яких виділено Німеччину, Іспанію, Польщу, Данію. 
Відповідно до оціночних даних, представлених у табл. 2,  
аналітичних даних розвитку тенденцій будівельної га-
лузі розвинених країн, можна констатувати таке:

1) У Німеччині обсяг виробленої будівельної про-
дукції (виконаних будівельних робіт) підприємства-
ми країни (Vcp) демонстрував зростання впродовж 
2014–2018 рр. Станом на 31.12.2018 значення цього 
показника дорівнювало 241 863,83 млн дол. США. 
Відзначена динаміка вказаного показника відбиваєть-
ся в позитивних змінах Індексу будівельної продукції 
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Таблиця 1
Методика оцінки стану та тенденцій розвитку будівельної галузі  

в розвинених країнах і країнах, що розвиваються
Етап / 
№ з/п

Найменування етапу / 
Назва показника Характеристика та порядок визначення, розрахунку

1 2 3

І Встановлення оціночних 
показників

1

Обсяг виробленої 
будівельної продукції 
(виконаних будівельних 
робіт) підприємствами 
країни (Vcp)

Визначається у вартісному вимірі за функціональним підходом  
(є способом узагальнень результатів, згідно з яким показники розвитку 
систематизують за видами діяльності, які мають ознаки однорідності). 
Інформаційні джерела: офіційні статистичні дані.
Здійснюється оцінка: динаміки обсягу виробленої будівельної продукції 
(виконаних будівельних робіт); динаміки обсягу виробленої будівельної 
продукції (виконаних будівельних робіт) за видами; структури виробленої 
будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами країни 
підприємствами країни за досліджуваний період.
Для умов уніфікації всі статистичні дані переводяться в дол. США

2 Індекс будівельної продукції 
(Ibp)

Визначається динаміка показника на рівні підприємств країни за 
досліджуваний період, здійснюються висновки щодо розвитку (у разі 
зростання показника), скорочення (за умов скорочення показника) росту 
будівельної галузі країни. Розраховується самостійно або визначається за 
офіційними статистичними даними

3

Індекс розвитку будівельної 
галузі відносно людського 
потенціалу (Icdр) (авторська 
розробка)

Icdр = Vcp / Рор,
де Рор – чисельність населення країни.
Інформаційні джерела: офіційні статистичні дані.
Розраховується значення індексу за досліджувані роки, аналізується його 
динаміка, здійснюються висновки. Встановлюється, що високе значення 
індексу показує високий рівень розвитку будівельної галузі країни

4

Індекс розвитку будівельної 
галузі відносно території 
країни (Icdрt) (авторська 
розробка)

Icdрt = Vcp / Ars,
де Ars – площа країни.
Інформаційні джерела: офіційні статистичні дані.
Розраховується значення індексу за досліджувані роки, аналізується його 
динаміка, здійснюються висновки. Встановлюється, що високе значення 
індексу показує високий рівень розвитку будівельної галузі країни

ІІ

Класифікація досліджуваних 
країн за рівнем розвитку 
будівельної галузі (за 
двома індексами розвитку 
будівельної галузі)

Залежно від значень індексів розвитку будівельної галузі (Icdр та Icdрt) 
класифікуються досліджувані країни. Визначаються країни з високим, 
середнім, низьким рівнями розвитку будівельної галузі

ІІІ
Виявлення основних трендів 
розвитку будівельної галузі у 
досліджуваних країнах

Інформаційні джерела: офіційні статистичні дані та аналітичні 
дані надійних інформаційних, наукових видань. Визначаються, 
характеризуються основні тенденції, які забезпечували розвиток 
будівельної галузі у досліджуваних країнах

Джерело: авторська розробка

(Ibp), а саме протягом цього періоду зазначений Ін-
декс характеризувався зростанням. Найбільше збіль-
шення Індексу (на 2,7%) відзначено в 2016 р. порівня-
но з 2015 р. Як видно з даних табл. 2, незважаючи на 
високі показники розвитку будівельної галузі в країні, 
у 2015 р. порівняно з 2014 р., як і в останні два дослід-
жувані роки (2017–2018 рр.), відбувається зниження 
темпів зростання обсягу виробленої будівельної про-
дукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами 
країни (Vcp) і Індексу будівельної продукції (Ibp).

Індекс розвитку будівельної галузі відносно люд-
ського потенціалу (Icdр) у Німеччині за 2014–2018 рр. 
демонстрував хоча й незначне, але стійке зростання. 
Станом на кінець 2018 р. він становив 2 939,04 дол. 
США на одну особу. Це високий показник, він свідчить 
про розвиток будівельної галузі в країні на рівні висо-
кого показника чисельності населення (82,3 млн осіб). 
Досліджувана галузь знаходиться в стадії розвитку. Ін-

декс розвитку будівельної галузі відносно території кра-
їни (Icdрt), як і попередній показник, стабільно зростав. 
Його значення на кінець 2018 р. дорівнювало 0,64 дол. 
США на 1 кв. м, це високе значення використання те-
риторій у рамках функціонування будівельної сфери. 

Зазначений факт скорочення темпів зростання 
обсягу виробленої будівельної продукції (виконаних 
будівельних робіт) підприємствами Німеччини фахів-
ці, науковці пов’язують [9] із тим, що темпи зростан-
ня інвестицій у нове житлове будівництво в 2017 р. 
порівняно з 2016 р. скоротилися на 2,3%, а в 2018 р. 
порівняно з 2017 р. – на 3%. Дослідження свідчать, 
що скорочення рівня інвестування у нове житлове 
будівництво, яке на кінець 2018 р. становило при-
близно 1/3 усього житлового будівельного сектору, є 
тенденцією останніх двох років (2017, 2018 рр.). За 
даними аналітичних джерел, пріоритетом інвесту-
вання, яке в перспективі тільки буде зростати, стає 
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Таблиця 2
Динаміка оціночних показників розвитку будівельної галузі  

деяких розвинених країн за 2014–2018 рр. [1–8]
№ 
з/п Країна / Показник 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.

1 2 3 4 5 6 7
І Німеччина

Обсяг виробленої будівельної продукції 
(виконаних будівельних робіт) 
підприємствами країни (Vcp), млн дол. США

227771,788 228228,24 234320,58 239944,27 241863,83

Індекс будівельної продукції (Ibp) 101,8 100,2 102,7 102,4 100,8
Індекс розвитку будівельної галузі відносно 
людського потенціалу (Icdр) 2793,2251 2793,23 2860,54 2922,08 2939,04

Індекс розвитку будівельної галузі відносно 
території країни (Icdрt) 0,64 0,64 0,66 0,67 0,68

Вихідні дані:
Чисельність населення країни (Рор),  
млн осіб 81,5443734 81,707789 81,914672 82,114224 82,293457

Площа (територія) країни, кв. м 357386 357386 357386 357386 357386
ІІ Іспанія

Обсяг виробленої будівельної продукції 
(виконаних будівельних робіт) 
підприємствами країни (Vcp), млн дол. США

54885,579 56524,798 57619,57 60097,212 62981,878

Індекс будівельної продукції (Ibp) 98,3 103,0 101,9 104,3 104,8
Індекс розвитку будівельної галузі відносно 
людського потенціалу (Icdр) 1173,52 1218,27 1243,21 1296,47 1357,44

Індекс розвитку будівельної галузі відносно 
території країни (Icdрt) 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12

Вихідні дані:
Чисельність населення країни (Рор),  
млн осіб 46,77 46,397554 46,347576 46,354321 46,397452

Площа (територія) країни, кв. м 505990 505990 505990 505990 505990
ІІІ Польща

Обсяг виробленої будівельної продукції 
(виконаних будівельних робіт) 
підприємствами країни (Vcp), млн дол. США

38042,5269 35075,21 34268,48 34885,313 41129,784

Індекс будівельної продукції (Ibp) 91,9 92,2 97,7 101,8 117,9
Індекс розвитку будівельної галузі відносно 
людського потенціалу (Icdр) 1000,810 923,362 903,037 920,263 1086,423

Індекс розвитку будівельної галузі відносно 
території країни (Icdрt) 0,122 0,112 0,110 0,112 0,132

Вихідні дані:
Чисельність населення країни (Рор),  
млн осіб 38,011735 37,986412 37,948016 37,908 37,858

Площа (територія) країни, кв. м 312679 312679 312679 312679 312679
IV Данія

Обсяг виробленої будівельної продукції 
(виконаних будівельних робіт) 
підприємствами країни (Vcp), млн дол. США

20120,9 20425,6 21435 22336,3 23450,3

Індекс будівельної продукції (Ibp) 107,1 101,5 104,9 104,2 105,0
Індекс розвитку будівельної галузі відносно 
людського потенціалу (Icdр) 3553,97 3590,56 3752,71 3895,72 4075,23

Індекс розвитку будівельної галузі відносно 
території країни (Icdрt) 0,47 0,47 0,50 0,52 0,54

Вихідні дані:
Чисельність населення країни (Рор),  
млн осіб 5,66152 5,688695 5,71187 5,733551 5,754356

Площа (територія) країни, кв. м 43094 43094 43094 43094 43094
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реконструкція та модернізація житлового будівни-
цтва. Іншою важливою тенденцією 2017–2018 рр. у 
будівельній галузі Німеччині можна назвати зростан-
ня обсягів інфраструктурного будівництва (на 2% в 
2017 р., на 3,5% в 2018 р.) за рахунок інвестицій в 
автомобільні дороги, водні шляхи, залізничну систе-
му (12,6 млрд євро в 2017 р., 14 млрд євро в 2018 р.).

2) В Іспанії обсяг виробленої будівельної про-
дукції (виконаних будівельних робіт) підприєм-
ствами країни (Vcp) стабільно зростав за період 
2014–2018 рр. На кінець 2018 р. цей показник стано-
вив 62 981,878 млн дол. США. Ріст зазначеного показ-
ника характеризує Індекс будівельної продукції (Ibp), 
який також збільшувався за даний період. Станом 
на 31.12.2018 він становив 104,8%. Найважливішою 
тенденцією, яка визначає весь розвиток будівництва 
в Іспанії починаючи з 2017 р., за твердженням дослід-
ників, є будівництво нового житла у високому ціново-
му сегменті, яке в майбутньому придбають заможні 
іноземці з РФ, Китаю. Крім зростання обсягів будівни-
цтва житлових будинків високого цінового сегменту 
(близько 5% щороку з 2017 р.), відзначається також 
тенденція збільшення будівництва квартир середньо-
го цінового сегменту (3,5% зростання у 2017 р., 4% – у 
2018 р.). Станом на 31.12.2018 частка нового житло-
вого будівництва в його загальному складі в Іспанії до-
рівнювала близько 73%, станом на 31.12.2017 – 67%. 

За даними табл. 2, Індекс розвитку будівельної 
галузі відносно людського потенціалу (Icdр) в Іспанії 
за 2014–2018 рр. демонстрував стійке зростання і на 
кінець 2018 р. дорівнював 1 357,44 дол. США на одну 
особу. Вказаний показник знаходиться на середньо-
му рівні й свідчить про відповідний розвиток буді-
вельної галузі в країні на рівні високого показника 
чисельності населення (46,397452 млн осіб). Індекс 
розвитку будівельної галузі відносно території країни 
(Icdрt) зростав починаючи з 2017 р. Його значення на 
кінець 2018 р. дорівнювало 0,12 дол. США на 1 кв. м, 
це середнє значення використання територій у рам-
ках функціонування будівельної галузі. 

3) У Польщі обсяг виробленої будівельної про-
дукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами 
країни (Vcp) демонстрував стабільне зростання впро-
довж 2017–2018 рр. У 2014–2016 рр. цей показник 
змінювався через нестабільний інвестиційний клімат, 
невизначеність інвесторів щодо вкладання в зазна-
чену галузь. Станом на 31.12.2018 він дорівнював 
41 129,784 млн дол. США. Зростання цього показника 
в 2017–2018 рр. зумовило зростання Індексу будівель-
ної продукції (Ibp), який також збільшувався за даний 
період. На кінець 2018 р. цей індекс становив 117,9%. 

Індекс розвитку будівельної галузі відносно люд-
ського потенціалу (Icdр) у Польщі за 2017–2018 рр. 
визначався стійким зростанням, що пов’язано зі ста-
білізацією інвестування в галузь. Станом на кінець 
2018 р. він становив 1 086,423 дол. США на одну 
особу. Це середнє значення показника, що свідчить 
про відповідний рівень розвитку будівельної галузі 
в країні на рівні достатньо високого показника чи-
сельності населення (37,858 млн осіб). Індекс роз-
витку будівельної галузі відносно території країни 
(Icdрt), як і попередній показник, стабільно зростав 
у 2017–2018 рр. Значення цього Індексу на кінець 

2018 р. дорівнювало 0,132 дол. США на 1 кв. м, це 
середнє значення використання територій у рамках 
функціонування будівельної галузі. 

Серед основних тенденцій, які визначили зрос-
тання будівельної галузі в 2017–2018 рр., стало 
зростання інфраструктурного будівництва (8% у 
2017 р., 8,1% – у 2018 р.) (залізничне, дорожнє (по-
над 100 проектів) будівництво, будівництво у сфері 
водопостачання, енергії). 

4) У Данії обсяг виробленої будівельної продукції 
(виконаних будівельних робіт) підприємствами кра-
їни (Vcp) демонстрував стабільне зростання впро-
довж 2014–2018 рр. У 2017–2016 рр. цей показник 
також відзначався збільшенням темпів росту через 
упровадження проекту нежитлового будівництва 
комплексних лікарень по всій країні (мають назву 
«супершпиталі»), 10 з яких передбачено створити 
на базі існуючих, а шість – повністю нові. На здій-
снення цього проекту спрямовано 5 400 млн. євро 
на шість років (із 2017 по 2022 р.) [11]. Отже, тенден-
цією 2017–2018 рр. є активізація нежитлового будів-
ництва комплексних лікарень по всій країні, зумов-
лена інвестуванням у відповідний проект. Станом на 
31.12.2018 обсяг виробленої будівельної продукції 
дорівнював 23 450,3 млн дол. США. 

Індекс розвитку будівельної галузі відносно люд-
ського потенціалу (Icdр) у Данії за 2014–2018 рр. 
відзначався стійким зростанням. Станом на кінець 
2018 р. він становив 4 075,23 дол. США на одну осо-
бу. Це високе значення показника і свідчить про ви-
сокий рівень розвитку будівельної галузі в країні на 
рівні достатньо невисокого показника чисельності 
населення (5,75 млн осіб). Індекс розвитку будівель-
ної галузі відносно території країни (Icdрt), як і попе-
редній показник, стабільно зростав у 2014–2018 рр. 
Значення цього Індексу на кінець 2018 р. дорівню-
вало 0,54 дол. США на 1 кв. м, це високе значення 
використання територій у рамках функціонування 
будівельної галузі. 

У табл. 3 подано динаміку оціночних показників 
розвитку будівельної галузі деяких країн, що розвива-
ються, за 2014–2018 рр. Показники розраховувалися 
відповідно до положень авторського підходу, викла-
деного в табл. 1. Здійснимо аналіз отриманих резуль-
татів, які визначають картину розвитку будівельної 
галузі досліджуваних країн, що розвиваються, серед 
яких виділено Білорусь, Казахстан, Вірменію. Згідно 
з оціночними даними, представленими в табл. 3, ана-
літичними даними розвитку тенденцій будівельної га-
лузі країн, що розвиваються, можна відзначити таке:

1) У Казахстані обсяг виробленої будівельної 
продукції (виконаних будівельних робіт) підприєм-
ствами країни (Vcp) суттєво коливався впродовж 
2014–2018 рр. Найбільш негативні явища відзначали-
ся в 2015 р., коли вказаний показник скоротився на 
6 094 млн дол. США (41,67%). Із 2016 р. спостеріга-
ється поступове зростання галузі, хоча темпи росту не 
вирізняються збільшенням. Станом на 31.12.2018 цей 
показник дорівнював 10 982,056 млн дол. США. Збіль-
шення вказаного показника в 2016–2018 рр. зумовило 
зростання Індексу будівельної продукції (Ibp), який та-
кож збільшувався за даний період. Станом на кінець 
2018 р. цей Індекс становив 104%. 
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Індекс розвитку будівельної галузі відносно люд-
ського потенціалу (Icdр) у Казахстані визначався стій-
ким зростанням у 2016–2018 рр., коли почали зрос-
тати обсяги будівництва. Станом на кінець 2018 р. 
він становив 599,3186 дол. США на одну особу. Це 
низьке значення показника, воно свідчить про відпо-
відний рівень розвитку будівельної галузі в країні на 
рівні достатньо значного показника чисельності насе-
лення (18,324237 млн осіб). Порівняно зі значеннями 
цього показника в інших країнах, що розвиваються, 
можна відзначити, що Казахстан є одним із лідерів за 
його значенням. Відповідно, це стосується цієї катего-

рії країн. Індекс розвитку будівельної галузі відносно 
території країни (Icdрt), як і попередній показник, ста-
більно зростав у 2016–2018 рр. Значення цього індек-
су на кінець 2018 р. дорівнювало 0,004 дол. США на 
1 кв. м, це низьке значення використання територій у 
рамках функціонування будівельної галузі. 

2) У Білорусі обсяг виробленої будівельної про-
дукції (виконаних будівельних робіт) підприємства-
ми країни (Vcp) змінювався за період 2014–2018 рр. 
Кризові явища спостерігалися в 2015 р., коли цей по-
казник зменшився на 619 млн дол. США (11,3%), у 
2016 р. – скорочення на 719 млн дол. США (14,8%). 

Таблиця 3
Динаміка оціночних показників розвитку будівельної галузі  

деяких країн, що розвиваються, за 2014–2018 рр. [12–17]
№ 
з/п Країна / Показник 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.

1 2 3 4 5 6 7
І Казахстан

Обсяг виробленої будівельної 
продукції (виконаних будівельних 
робіт) підприємствами країни (Vcp), 
млн дол. США

14627,7233 8533,5287 9755,3638 10559,67 10982,056

Індекс будівельної продукції (Ibp) 92,1 58,3 114,3 108,2 104,0
Індекс розвитку будівельної галузі 
відносно людського потенціалу (Icdр) 848,6932 487,6741 548,9956 585,1943 599,3186

Індекс розвитку будівельної галузі 
відносно території країни (Icdрt) 0,0054 0,0031 0,0036 0,0039 0,0040

Вихідні дані:
Чисельність населення країни (Рор), 
млн осіб 17,235584 17,498424 17,769475 18,044724 18,324237

Площа (територія) країни, кв. м 2725000 2725000 2725000 2725000 2725000
ІІ Білорусь

Обсяг виробленої будівельної 
продукції (виконаних будівельних 
робіт) підприємствами країни (Vcp), 
млн дол. США

5477,9 4858,9 4139,8009 4359,5073 4562,0891

Індекс будівельної продукції (Ibp) 94,3 88,7 85,2 105,3 104,6
Індекс розвитку будівельної галузі 
відносно людського потенціалу (Icdр) 577,7766 511,57 435,54 459,28 480,17

Індекс розвитку будівельної галузі 
відносно території країни (Icdрt) 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02

Вихідні дані:
Чисельність населення країни (Рор), 
млн осіб 9,481 9,498 9,505 9,492 9,501

Площа (територія) країни, кв. м 207600 207600 207600 207600 207600
ІІІ Вірменія

Обсяг виробленої будівельної 
продукції (виконаних будівельних 
робіт) підприємствами країни (Vcp), 
млн дол. США

997,544086 994,00681 847,47761 859,24236 870,72577

Індекс будівельної продукції (Ibp) 106,6 99,6 85,3 101,4 101,3
Індекс розвитку будівельної галузі 
відносно людського потенціалу (Icdр) 332,606 330,023 280,356 283,219 285,967

Індекс розвитку будівельної галузі 
відносно території країни (Icdрt) 0,034 0,033 0,028 0,029 0,029

Вихідні дані:
Чисельність населення країни (Рор), 
млн осіб 2,999173 3,011933 3,022866 3,033839 3,044852

Площа (територія) країни, кв. м 29743 29743 29743 29743 29743
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Із 2017 р. відбувалося поступове зростання га-
лузі, хоча темпи росту не вирізняються збільшен-
ням. На кінець 2018 р. цей показник дорівнював 
4 562,0891 млн. дол. США. Ріст цього показника в 
2017–2018 р. характеризує значення Індексу будівель-
ної продукції (Ibp), який також збільшувався за даний 
період. Станом на кінець 2018 р. цей Індекс становив 
104,6%. Білорусь характеризується низьким рівнем об-
сягу виробленої будівельної продукції (виконаних буді-
вельних робіт) порівняно з розвиненими країнами. 

Індекс розвитку будівельної галузі відносно люд-
ського потенціалу (Icdр) у Білорусі за 2017–2018 рр. 
зростав з огляду на збільшення обсягів будівництва. 
Станом на кінець 2018 р. він становив 480,17 дол. 
США на одну особу. Вказаний показник є низьким, 
його рівень свідчить про відповідний рівень розвитку 
будівельної галузі в країні. Індекс розвитку будівельної 
галузі відносно території країни (Icdрt) із 2015 р. скоро-
тився і не демонстрував змін. Значення цього індексу 
на кінець 2018 р. дорівнювало 0,02 дол. США на 1 кв. 
м, це низьке значення використання територій у рам-
ках функціонування будівельної галузі, але воно вище 
порівняно з аналогічним показником Казахстану. 

3) У Вірменії обсяг виробленої будівельної продук-
ції (виконаних будівельних робіт) підприємствами кра-
їни (Vcp) змінювався за період 2014–2018 рр. Кризові 
явища спостерігалися в 2014–2016 рр. Із 2017 р. спо-
стерігалося поступове зростання галузі, хоча темпи 
росту не вирізняються збільшенням. На кінець 2018 р. 
даний показник дорівнював 870,72577 млн дол. США. 
Збільшення даного показника в 2017–2018 р. харак-
теризує значення Індексу будівельної продукції (Ibp), 
який також збільшувався за даний період. За станом 
на кінець 2018 р. цей Індекс становив 101,3%. 

Індекс розвитку будівельної галузі відносно люд-
ського потенціалу (Icdр) у Білорусі за 2017–2018 рр. 
збільшувався з огляду на ріст обсягів будівництва. 
Станом на кінець 2018 р. він становив 285,967 дол. 
США на одну особу. Зазначений показний є низьким, 
його рівень свідчить про відповідний рівень розвитку 
будівельної галузі в країні. Індекс розвитку будівель-
ної галузі відносно території країни (Icdрt) із 2017 р. 
зріс. Значення цього Індексу на кінець 2018 р. дорів-
нювало 0,029 дол. США на 1 кв. м, що свідчить про те, 
що спостерігалося низьке значення використання те-
риторій у рамках функціонування будівельної галузі. 

За результатами аналізу стану розвитку будівель-
ної галузі досліджуваних розвинених країн та країн, 
що розвиваються, нами було здійснено їх класифі-
кацію станом на 31.12.2018 за рівнем розвитку бу-
дівельної галузі (за двома індексами розвитку буді-
вельної галузі) відповідно до авторської методики 
(табл. 4). Відповідно до результатів табл. 4, встанов-
лено межі індексів розвитку будівельної галузі.

Висновки з цього дослідження і перспективи по-
дальших розвідок у даному напрямку. У ході дослід-
ження розроблено авторський підхід до оцінки стану 
та тенденцій розвитку будівельної галузі в розвине-
них країнах і країнах, що розвиваються. У рамках 
авторської методики запропоновано порядок роз-
рахунку Індексу розвитку будівельної галузі віднос-
но людського потенціалу (Icdр) та Індексу розвитку 
будівельної галузі відносно території країни (Icdрt).

Таблиця 4
Класифікація досліджуваних розвинених 

країн та країн, що розвиваються, за рівнем 
розвитку будівельної галузі (за двома 

індексами розвитку будівельної галузі) 
станом на 31.12.2018

№ 
з/п

Категорія та рівень розвитку 
будівельної галузі країн /  

Рівень Індексу
Значення

1 2 3
За Індексом розвитку будівельної 
галузі відносно людського 
потенціалу (Icdр)

І Розвинені країни
1 Данія (високий рівень) 4075,23
2 Німеччина (високий рівень) 2939,04
3 Іспанія (середній рівень) 1357,44
4 Польща (середній рівень) 1086,423
ІІ Країни, що розвиваються
1 Казахстан (низький рівень) 599,3186
2 Білорусь (низький рівень) 480,17
3 Вірменія (низький рівень) 285,967

За Індексом розвитку будівельної 
галузі відносно території країни (Icdрt)

І Розвинені країни
1 Німеччина (високий рівень) 0,68
2 Данія (високий рівень) 0,54
3 Польща (середній рівень) 0,132
4 Іспанія (середній рівень) 0,12
ІІ Країни, що розвиваються
1 Вірменія (низький рівень) 0,029
2 Білорусь (низький рівень) 0,02
3 Казахстан (низький рівень) 0,0040

Джерело: складено автором

Установлено, що визначення цих індексів дасть 
змогу оцінити рівень досягнень та розвитку буді-
вельної галузі з огляду на фактичний людський та 
територіальний потенціал країни. Визначено, що на-
ведений підхід до встановлення стану розвитку буді-
вельної галузі оснований виключно на параметрич-
ній (кількісній) оцінці. 
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ПРОБЛЕМИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ  
НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

PROBLEMS OF COMMERCIALIZATION OF THE RESULTS  
OF RESEARCH WORK OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
Статтю присвячено дослідженню основних проблем комерціалізації результатів науково-дослідної ді-

яльності закладів вищої освіти в Україні. Розглянуто поняття комерціалізації інтелектуальної діяльності 
в університетах, її значення для інноваційного розвитку сфери вищої освіти та національної економіки. 
Відзначено, що важливу роль відіграє конкурентоспроможність університетської науково-дослідної діяль-
ності, яка має забезпечуватися на всіх етапах процесу комерціалізації. Визначено та охарактеризовано 
основні проблеми, що сповільнюють інноваційний розвиток науково-дослідної діяльності вітчизняних за-
кладів освіти, зокрема відсутність стратегічного планування комерціалізації, недостатнє фінансуван-
ня та підтримка університетських розробок, недосконалість нормативно-правової бази комерціалізації 
тощо. Відзначено потребу в нагальному запровадженні та вдосконаленні ефективного механізму комерці-
алізації результатів інтелектуальної діяльності в дослідницькому секторі вищої освіти України.

Ключові слова: комерціалізація, заклади вищої освіти, науково-дослідна робота, результати інтелек-
туальної діяльності, інновації.

Статья посвящена исследованию основных проблем коммерциализации результатов научно-исследо-
вательской деятельности высших учебных заведений в Украине. Рассмотрено понятие коммерциализа-
ции интеллектуальной деятельности в университетах, ее значение для инновационного развития сферы 
высшего образования и национальной экономики. Отмечено, что важную роль играет конкурентоспособ-
ность университетской научно-исследовательской деятельности, которая должна обеспечиваться на 
всех этапах процесса коммерциализации. Определены и охарактеризованы основные проблемы, замед-
ляющие инновационное развитие научно-исследовательской деятельности отечественных учебных за-
ведений, в частности отсутствие стратегического планирования коммерциализации, недостаточное 
финансирование и поддержка университетских разработок, несовершенство нормативно-правовой базы 
коммерциализации и др. Отмечена потребность в безотлагательном внедрении и совершенствовании 
эффективного механизма коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в исследо-
вательском секторе высшего образования Украины.

Ключевые слова: коммерциализация, высшие учебные заведения, научно-исследовательская работа, 
результаты интеллектуальной деятельности, инновации.

In modern conditions, the need for economic development based on competitive innovations, the transformation of 
new knowledge into new products and services, leads to increased attention to the study of the processes of commer-
cialization of the results of research activities of higher education institutions, which are the main drivers of innovation 
development. The article is devoted to the research of the main problems of commercialization of research results 
of institutions of higher education in Ukraine. The concept of commercialization of intellectual activity at universities, 
its importance for innovative development of the sphere of higher education and national economy is considered.  
It is noted that the competitiveness of university research activity plays an important role, which should be ensured 
at all stages of the process of commercialization. The main problems that slow down the innovative development of 
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research activities of domestic educational institutions are identified and described, in particular the lack of strategic 
planning for commercialization, inadequate funding and support for university development, the imperfection of the 
legal framework for commercialization, and so on. The negative tendency in modern Ukraine is to reduce the volume 
of research activities, as evidenced by the reduction of the share of scientific and scientific work performed in GDP and 
the outflow of scientific personnel. It is observed that many measures aimed at supporting intellectual activity in higher 
education institutions in Ukraine are blocked by other legal acts, including the budget law. In Ukraine, financing is low at 
the expense of venture capital investors, it can not be considered as the basis for the development of innovation activity 
of enterprises. An inadequate institutional environment characterized by a lack of effective innovation infrastructure, a 
high level of corruption, weak protection of property rights, in particular intellectual property, etc., is a significant barrier 
in Ukraine's innovation sector. It is necessary, following the best international experience, to create all the regulatory 
conditions for them to become powerful business academies, able to create new highly competitive scientific and edu-
cational products. The necessity of urgent introduction and improvement of effective mechanism of commercialization 
of results of intellectual activity in the research sector of higher education of Ukraine.

Keywords: commercialization, institutions of higher education, research work, results of intellectual activity, 
innovations.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними за-
вданнями. Світовий досвід показує, що університети 
як центри інновацій мають більш високу ефективність 
порівняно з винятково науковими центрами, оскіль-
ки забезпечують вирішення двох найважливіших 
взаємопов'язаних завдань: створення нових знань, які 
втілюються в інноваційні продукти, затребувані на рин-
ку, і розвиток людського капіталу через проведення на-
вчання та виховання. Необхідність розвитку економіки 
на основі власних конкурентоспроможних інноваційних 
рішень, їх трансформації в інноваційні продукти і по-
слуги, що відповідають сучасним викликам, зумовлює 
підвищення уваги до дослідження формування та ре-
алізації механізму комерціалізації результатів науково-
дослідної діяльності закладів вищої освіти. Заклади 
вищої освіти України стикаються з проблемами в ор-
ганізації ефективної підприємницької діяльності, що не 
дає змоги забезпечити виведення на ринки конкурен-
тоспроможних продуктів і технологій. Це пов'язано з 
проблемами саме у сфері комерціалізації результатів 
інтелектуальної діяльності, яка часто не носить сис-
темного характеру, не спирається на сучасну інфра-
структуру і не підтримується професійними кадрами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які 
спираються автори. Питанням розвитку системи ви-
щої освіти в умовах постіндустріального суспільства 
та її ролі в економічному розвитку присвячено праці 
В. Андрущенка, Т. Боголіб, І. Каленюк, О. Кукліна [1], 
Е. Лібанової, А. Музиченка, Н. Ушенко та ін. Засади 
стратегічного інноваційного розвитку закладів ви-
щої освіти досліджували В. Луговий, О. Левченко [9], 
В. Семиноженко, Н. Холявко [2] та ін.

Віддаючи належне вагомому внеску зазначених на-
уковців, слід відзначити, що дослідження проблем та 
перспектив процесів комерціалізації науково-дослід-
ної роботи закладів вищої освіти носить несистемний 
характер, вимагають додаткового вивчення питання 
формування та розвитку механізму підприємництва на 
основі комерціалізації результатів інтелектуальної ді-
яльності в дослідницькому секторі вищої освіти України.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою статті є дослідження проблем ко-
мерціалізації результатів науково-дослідної роботи 
закладів вищої освіти України в умовах переходу до 
інноваційно орієнтованої економічної моделі.

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів. Перехід до нової концепції економічного 
розвитку, основою якої стають знання та інновації, 
зумовлює необхідність модернізації системи вищої 
освіти. В умовах постіндустріального суспільства 
конкурентоспроможність національної економіки 
визначається саме здатністю створення нових ідей 
та перетворення їх на інновації. Ключову роль у за-
безпеченні економічного розвитку відіграють вироб-
ництво нових знань та ідей, їх передача в процесі 
навчання й виховання, їх поширення та використан-
ня в нових виробничих процесах і сервісах. Закла-
ди вищої освіти (ЗВО) беруть участь у всіх цих про-
цесах – від проведення досліджень, упровадження 
і поширення їх результатів до розвитку людського 
капіталу – необхідного ресурсу для інноваційного 
розвитку суспільства. Таким чином, функції ЗВО в 
сучасних умовах розширилися і стали включати в 
себе розвиток практикоорієнтованих досліджень, 
створення та впровадження нових технологій. 

Відповідно до сучасних теорій, вища освіта сьо-
годні виконує такі соціально значущі функції, як під-
готовка висококваліфікованих фахівців, виробництво 
нових знань і надання послуг суспільству [1, c. 35–38].

У цьому контексті вища освіта розглядається зна-
чно ширше, ніж «соціально значиме благо», та набуває 
значення «високоякісної послуги суспільству». Така па-
радигма ґрунтується на визначенні підприємницького 
компоненту вищої освіти, який передбачає одержання 
прибутку як додаткове джерело фінансування універ-
ситету. Прикладами підприємницької діяльності можуть 
бути впровадження патентів, консультування, створен-
ня мереж із бізнес-структурами, тобто комерціалізація 
результатів діяльності наукового сектору вищої освіти.

Комерціалізація являє собою багатоаспектну та 
комплексну наукову категорію. Узагальнюючи підхо-
ди до визначення цього поняття, можна відзначити, 
що комерціалізація – це складна економіко-правова 
категорія, яка включає процеси трансферу об’єктів 
інтелектуальної власності та результатів наукових 
досліджень у реальний сектор економіки на договір-
ній основі [2, c. 109–115].

Комерціалізація результатів науково-дослідної ро-
боти (НДР) сучасного університету, яка є найбільш 
ефективним механізмом конвертації університетських 
досліджень і розробок в інноваційну продукцію, повинна 
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розглядатися як основа підприємництва у вищій школі. 
Комерціалізація результатів НДР ЗВО є важливим дже-
релом формування дохідної частини їхніх бюджетів, а 
також чинниками залучення інвестицій у науково-до-
слідну та педагогічну діяльність. Саме результатами 
комерціалізації НДР ЗВО значною мірою визначається 
їхній внесок в інноваційний розвиток суспільства.

У цьому контексті особливого значення набуває 
конкурентоспроможність НДР, тобто їх здатність від-
повідати запитам споживача на ринках різного рівня 
(регіональному, національному, міжнародному), що 
забезпечується за рахунок здійснення процесів ор-
ганізації та реалізації НДР, стратегічного планування 
інноваційної діяльності, підвищення рівня потенціа-
лу комерціалізації.

Конкурентоспроможність НДР ЗВО має забезпе-
чуватися на кожному з етапів її комерціалізації, тоб-
то під час:

1) формування системи пошуку бізнес-ідей та рі-
шень у ЗВО;

2) організації взаємодії суб'єктів інтелектуаль-
ної діяльності на рівні ЗВО та у його зовнішньому  
середовищі;

3) застосування інструментарію комерціаліза-
ції НДР: забезпечення ресурсами, регулювання та 
управління процесами комерціалізації тощо;

4) трансформації результатів НДР у затребувані 
продукти і послуги (об'єкти комерціалізації);

5) комерційної реалізації результатів НДР та 
отримання економічних результатів.

Також важливо під час забезпечення конкуренто-
спроможності НДР ураховувати чинники, що вплива-
ють на комерціалізацію результатів НДР та які поділя-
ються на дві групи. До першої групи належать чинники 
розвитку науково-освітнього та дослідницького середо-
вища, інноваційної культури, нормативно-правового та 
інформаційного середовища, системи державної під-
тримки інтелектуальної діяльності; до другої – чинники 
розвитку інвестиційного та підприємницького середо-
вища, інноваційного бізнес-середовища.

Серед основних проблем комерціалізації резуль-
татів НДР ЗВО в Україні можна відзначити такі:

1. Незадовільний стан зовнішньої та внутрішньої 
інноваційної інфраструктури ЗВО: низька якість ін-
фраструктури, що забезпечує створення й ефектив-
не впровадження об’єктів інтелектуальної власнос-
ті; низька якість інформаційної інфраструктури, яка 
не дає змоги налагодити ефективні зв'язки; низька 
ефективність взаємодії внутрішньої університетської 
інноваційної інфраструктури із зовнішньою (регіо-
нальною, галузевою, національною).

2. Проблеми кадрового забезпечення комерці-
алізації результатів НДР ЗВО: недостатня увага до 
підготовки та підбору кадрів у відділи з питань ко-
мерціалізації; нестача у ЗВО фахівців із маркетингу, 
інвестицій, управління проектами.

3. Неефективна організація управління комерціа-
лізацією НДР ЗВО: відсутність ефективного механізму 
та ефективних методик оцінювання НДР; відсутність 
системи моніторингу використання результатів НДР; 
націленість на патентування, а не на комерціалізацію.

4. Відсутність стратегічного планування комер-
ціалізації НДР ЗВО: відсутність в Україні стратегії 

розвитку та мети підвищення їхньої конкурентоспро-
можності як генераторів інновацій; націленість на 
отримання короткострокових ефектів на шкоду дов-
гостроковим; невідповідність стратегій розвитку ЗВО 
регіональним, державним і галузевим стратегіям.

5. Недостатнє фінансування та підтримка уні-
верситетських розробок і їх комерціалізації: низька 
ефективність відбору досліджень для державного 
фінансування; недофінансування комерціалізації; 
нерозвиненість системи венчурного фінансування.

6. Недостатній технічний рівень і низька готовність 
розробок: невідповідність рівня розробок ЗВО потре-
бам ринку; незавершеність досліджень, недоведення 
НДР до статусу об’єкта інтелектуальної власності.

7. Зовнішні економічні і ринкові ризики, конку-
ренція: високі ризики впровадження, пов'язані з не-
достатнім рівнем економічної стійкості в країні; не-
розвиненість внутрішнього ринку інновацій; низька 
зацікавленість підприємств в інноваціях; висока кон-
куренція на міжнародних ринках інновацій.

8. Недосконалість нормативно-правової бази 
комерціалізації: неповнота та суперечливість чинної 
нормативно-правової бази; проблеми у сфері захис-
ту інтелектуальної власності; проблеми регулюван-
ня НДР як нематеріальних активів.

9. Недостатня увага до зовнішніх ринків та від-
сутність дієвих механізмів захисту результатів НДР у 
ЗВО на зовнішніх ринках.

10. Відсутність стратегії інтернаціоналізації як 
складника стратегії входження ЗВО на світовий ри-
нок освітніх, науково-дослідних послуг, створення 
відкритих інноваційних університетів, які забезпечу-
ють виконання НДР на міжнародному рівні, в рамках 
глобальних або загальноєвропейських програм на 
кшталт Horizon 2020, що дає змогу отримати доступ 
до найновіших світових розробок, а також забезпе-
чує фінансування НДР у ЗВО. 

Негативною тенденцією в сучасній Україні є зни-
ження обсягів науково-дослідної діяльності, про 
свідчать скорочення питомої ваги обсягу виконаних 
наукових і науково-технічних робіт у ВВП та відплив 
наукових кадрів (рис. 1) [3].

Такі тенденції зумовлені, зокрема, тим, що в Україні 
ухвалено низку законів та нормативно-правових актів 
щодо НДР та інноваційної сфери. Проте не можна сказа-
ти, що ці правові акти працюють ефективно. Так, багато 
заходів, спрямованих на підтримку інтелектуальної ді-
яльності у ЗВО, заблоковано іншими правовими актами, 
зокрема законом про бюджет. Наприклад, цим законом 
неодноразово ігнорувалися попередні рішення щодо 
фінансування тих чи інших заходів у рамках державних 
програм (теж ухвалених законодавчо), які пов’язані з на-
уково-технічною та інноваційною діяльністю. Відсутність 
у бюджеті коштів фактично зводить нанівець заходи з 
підтримки такої діяльності, зокрема виконання науково-
технічних та інноваційних частин державних програм.

Отже, існує нагальна потреба в удосконаленні 
нормативно-правової бази, уточненні й координації 
функцій та обов’язків існуючих державних установ, 
пов’язаних із бізнес-середовищем та інноваційною 
діяльністю ЗВО [4, с. 183–198].

Для стимулювання інноваційної діяльності в укра-
їнських університетах необхідно, дотримуючись пе-
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редового світового досвіду, створити всі нормативні 
умови для того, щоб вони перетворилися на потужні 
підприємницькі академічні центри, здатні створювати 
нові висококонкурентні розробки й науково-навчальні 
продукти. Ключовим напрямом їхньої діяльності пови-
нні бути генерування та трансфер інноваційних техно-
логій у процесах комерціалізації результатів НДР.

Додатковою мотивацією проведення НДР та ко-
мерціалізації її результатів служитиме надання уні-
верситетам фінансової автономії та більш широких 
прав у питаннях самостійного використання і розпо-
ділу доходів, отриманих від контрактних досліджень, 
прибутку від ліцензування об'єктів інтелектуальної 
власності та комерціалізації [5, с. 4–18].

Нині стан фінансування науки в Україні не відбу-
вається на достатньому рівні (табл. 1) [6, с. 19]. 

В Україні мало поширене фінансування за раху-
нок коштів венчурних інвесторів, воно не може роз-
глядатися як основа розвитку інноваційної діяльності 
підприємств. Так, на частку венчурних капітальних ін-
вестицій в Україні припадає лише 0,019% ВВП, тоді як 
у середньому по ЄС цей показник становить 0,116% 
ВВП, а в Люксембурзі та Латвії цей показник стано-
вить відповідно 0,352% і 0,285% ВВП, що є найбіль-
шими значеннями серед усіх країн – членів ЄС [7].

Комплексна оцінка привабливості країни для 
інвесторів венчурного та приватного капіталу здій-
снюється з 2006 р. бізнес-школою IESE в Барселоні. 
Відповідно до цього рейтингу, оцінюються країни за 

100-бальною шкалою за такими групами показників: 
економічна активність, інтенсивність ринку капіталу, 
оподаткування, захист інвесторів, людський і соці-
альний розвиток, підприємницька культура та потен-
ційні можливості. Місце України у цьому рейтингу в 
2018 р. представлено в табл. 2 [8].

Таблиця 2
Рейтинг привабливості деяких країн  

для здійснення венчурних інвестицій у 2018 р.
Країна Рейтинг Бальна оцінка
США 1 100.0

Великобританія 2 94.4
Канада 3 92.6
Гонконг 4 91.2
Японія 5 91.2

… … …
Сербія 82 44.9
Україна 83 44.3
Ліван 84 43.9

Як відзначають О.М. Левченко та І.О. Царенко, 
відсутність відповідного середовища для розвитку 
венчурного інвестування в Україні стримує іннова-
ційні процеси в економіці загалом, адже саме воно 
найбільш сприяє структурному оновленню економі-
ки, зростанню зайнятості та прибутків, підвищенню 
безпосередньо якості шляхом консолідації у своєму 
виробництві ланцюга «наука – технологія – вироб-
ництво – ринок» [9, с. 271–280].

Позитивною тенденцією можна назвати збіль-
шення обсягів державного фінансування іннова-
ційних процесів у 2017 р. порівняно з попередніми 
роками. Проте державні кошти отримали лише вісім 
підприємств, або 1,05% інноваційно активних під-
приємств промисловості України [4, с. 183–198].

Суттєвим бар’єром в інноваційній сфері України 
є неякісне інституціональне середовище, яке харак-
теризується відсутністю ефективної інноваційної 
інфраструктури, високим рівнем корупції, слабким 
захистом прав власності, зокрема на об’єкти інтелек-
туальної власності, тощо.

В Україні мають бути запроваджені концептуальні 
принципи підприємницької діяльності ЗВО на основі 

Таблиця 1
Розподіл загального обсягу фінансування інноваційної діяльності у промисловості України

Загальний обсяг фінансування, 
млн грн

Фінансування у % 
до загального обсягу

2015 р. 2016 р. 2017 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.
Усього 13813,7 23229,5 9117,5 100 100 100
у т. ч. за рахунок коштів:
власних 13427,0 22035,9 7704,1 97,2 94,9 84,5
державного бюджету 55,1 178,9 227,3 0,4 0,8 2,5
місцевих бюджетів 38,4 99,2 95,6 0,3 0,4 1,0
позабюджетних фондів 1,4 - 0,3 0,0 - 0,0
вітчизняних інвесторів 74,3 134,4 273,1 0,6 0,6 3,0
іноземних інвесторів 58,6 23,4 107,8 0,4 0,1 1,2
кредитів 113,7 626 594,5 0,8 2,7 6,5
інших 45,1 131,6 114,9 0,3 0,5 1,3

 
Рис. 1. Динаміка науково-технічної діяльності  

в Україні
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комерціалізації НДР у двох сферах: економічній та 
управлінській. До управлінських належать принципи: 
стратегічного підходу; проектного управління; альтер-
нативності; поєднання фундаментальних і приклад-
них досліджень; узгодженості інтересів учасників; за-
безпечення охорони інтелектуальної власності; опори 
на інноваційну інфраструктуру; свободи творчості. До 
економічних віднесено принципи: поєднання довго-
строкових комерційних цілей і поточної вигоди; наці-
леності на комерційний результат; управління комер-
ційними ризиками; фінансової забезпеченості.

Використання зазначених принципів як основи 
для розвитку інноваційного підприємництва на базі 
комерціалізації НДР у вищій школі сприятиме більш 
повному включенню в комерційний оборот науково-
технічних результатів діяльності ЗВО і підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняних університетів 
як інноваційних центрів регіонального, національно-
го та світового значення.

В українському науковому секторі вищої освіти 
назріла потреба в нагальному запровадженні та вдо-
сконаленні ефективного механізму комерціалізації 
результатів НДР. Механізм комерціалізації НДР ЗВО 
являє собою сукупність елементів організаційної 
структури і комплексу економічних, управлінських, 
мотиваційних та інших методів, правил і процедур, 
що забезпечують на основі стратегічного плануван-
ня та визначення мети включення НДР у комерцій-
ний оборот й отримання доходу від її використання 
або передачі третім особам.

Функціональні елементи механізму пов'язані з 
комплексом основних завдань, що вирішуються в 
ході комерціалізації. Вони включають:

– управління ресурсами;
– закріплення і правовий захисту результатів НДР;
– роботу на ринку;
– інформаційне забезпечення;
– забезпечення стратегічного розвитку.
Інноваційне підприємництво у ЗВО на основі ко-

мерціалізації НДР передбачає ефективну взаємодію 
всіх основних суб'єктів діяльності у сфері комерціа-
лізації: держави, університету, наукових колективів, 
інвесторів, партнерів і споживачів.

Висновки з цього дослідження і перспективи по-
дальших розвідок у даному напрямку. Сьогодні інно-
ваційна діяльність поряд з освітньою та науковою є 
одним із найважливіших завдань ЗВО. Сучасні універ-
ситети перетворюються на підприємницькі центри, які 
покликані створювати нові висококонкурентні розробки 
й продукти в процесах комерціалізації результатів НДР. 
Проте в сучасних умовах економічного розвитку Укра-
їни виникає низка перешкод для ефективної комерці-
алізації інтелектуальної діяльності у вітчизняних ЗВО. 
Вирішення розглянутих у статті проблем дасть змогу 
повною мірою реалізувати наукові результати ЗВО на 
практиці і, з одного боку, забезпечити національну еко-
номіку новими розробками і технологіями, а з іншого – 
забезпечити надходження коштів у наукову та освітню 
сфери. Перспективи подальших досліджень поляга-
ють у розробленні дієвих механізмів, організаційної 
структури і комплексу важелів впливу, що забезпечать 
розвиток НДР у ЗВО та дадуть змогу реалізувати ре-
зультати досліджень на внутрішніх та зовнішніх ринках.
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УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ  
КАДРОВОЮ ПОЛІТИКОЮ ТРАНСПОРТУ

IMPROVEMENT OF THE STRATEGY OF MANAGEMENT  
OF PERSONNEL POLICY TRANSPORT
У статті визначено стратегічні цілі щодо управління персоналом, оскільки саме персонал є осно-

вним джерелом підвищення конкурентоспроможності. Проаналізовано стан стратегічного управління 
персоналом, який є багатогранним процесом, спрямованим на оптимізацію кадрової політики і за-
безпечення на цій основі конкурентоспроможності у довгостроковій перспективі. Механізм реалізації 
кадрової політики підприємства являє собою систему планів, норм і нормативів, організаційних, ад-
міністративних, соціальних, економічних та інших заходів, спрямованих на вирішення кадрових про-
блем і задоволення потреб підприємства в персоналі. Запропоновано стратегічні цілі та плануван-
ня діяльності щодо управління персоналом, які узгоджені не лише з місією галузі, його загальними і 
функціональними стратегічними цілями, а й відповідають конкурентній позиції транспортного ринку.  
На підставі стратегічних цілій запропоновано три варіанти стратегій стосовно персоналу: інвесту-
вання, стимулювання, залучення.

Ключові слова: державна кадрова політика, оптимізація організаційної структури управління персона-
лом, формування стратегій інвестування, стимулювання, залучення, контролю діяльності та успішного 
менеджменту.

В статье определены стратегические цели по управлению персоналом, поскольку именно персонал 
является основным источником повышения конкурентоспособности. Проанализировано состояние стра-
тегического управления персоналом, которое является многогранным процессом, направленным на оп-
тимизацию кадровой политики и обеспечение на этой основе конкурентоспособности в долгосрочной 
перспективе. Механизм реализации кадровой политики предприятия представляет собой систему пла-
нов, норм и нормативов, организационных, административных, социальных, экономических и других ме-
роприятий, направленных на решение кадровых проблем и удовлетворение потребностей предприятия 
в кадровом персонале. Предложены стратегические цели и планирование деятельности по управлению 
персоналом, которые согласованы не только с миссией отрасли, его общими и функциональными стра-
тегическими целями, но и соответствуют конкурентной позиции транспортного рынка. На основании 
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стратегических целей предложено три варианта стратегий по персоналу: инвестирование, стимулиро-
вание, привлечение.

Ключевые слова: государственная кадровая политика, оптимизация организационной структуры 
управления персоналом, формирование стратегий инвестирования, стимулирования, привлечения, кон-
троля деятельности и успешного менеджмента.

The article defines the strategic goals of personnel management, since it is the staff that is the main source 
of competitiveness. Strategic personnel management is an important prerequisite for the formation of successful 
management in modern conditions, ensuring the continuous development of the industry, so the problem is relevant. 
The personnel management system consists of various subsystems that reflect specific aspects of staffing and 
are designed to develop and effectively influence it. The developed model includes such elements as: definition of 
goals and principles of personnel management; definition of objects and subjects of management; implementation 
of common and common specific functions of personnel management; determination of methods and techniques 
of management and approaches to the determination of efficiency. The article analyzes the state of strategic per-
sonnel management, which is a multifaceted process aimed at optimizing personnel policy and ensuring competi-
tiveness on this basis in the long term. The strategic goals and planning of human resources management, which 
are coordinated not only with the industry’s mission, its general and functional strategic goals, but also correspond 
to the competitive position of the transport market in modern conditions. The interaction strategy was developed for 
organizations with a mixed business strategy, since it is the staff that is the main source of competitiveness improve-
ment, control over activities and successful management in modern conditions. The proposed alignment of strategic 
objectives and personnel management planning, with the mission of the industry, its general and functional strategic 
objectives that correspond to the competitive position of the transport market. On the basis of the strategic objec-
tives, three variants of personnel strategies were proposed: investment, promotion, interaction. It is methodologically 
substantiated that a typical, clear centralized decision-making system and a complex hierarchy of services were 
identified for the investment strategy. Enterprises that operate in a highly competitive environment use an incentive 
strategy. An interaction strategy is proposed for organizations with a mixed business strategy.

Keywords: state personnel policy, optimization of organizational structure of personnel management, formation 
of strategies investing, stimulating, attracting, controlling activity and successful management.

Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. Транспортний сектор економки Укра-
їни – один із найважливіших складників соціально-
економічної системи країни. Кризовий стан еконо-
міки України та дотримання соціально-політичного 
курсу на інтеграцію до Європейського Союзу вима-
гають прийняття стратегічних рішень щодо розвитку 
транспортного сектору на середню та довгостроко-
ву перспективи. Залізничний транспорт являє со-
бою виробничо-технологічний комплекс організацій 
і структурних підприємств залізничного транспорту 
загального користування, призначений для забезпе-
чення потреб суспільного виробництва і населення 
країни в перевезеннях у внутрішньому і міжнародно-
му сполученні та надання інших транспортних послуг 
усім споживачам без обмежень за ознаками форм 
власності та видів діяльності у сучасних умовах. 

Обсяги та складність проблем, що постали перед 
кадровими підрозділами залізниць і підприємств, ви-
магали активації та централізації роботи з питань 
управління кадровими процесами. Створення Го-
ловного управління кадрової, соціальної політики 
та навчальних закладів дало необхідний динамізм 
у роботі з кадрами. Протягом декількох років розро-
блено цілу низку нормативно-правових документів із 
кадрової роботи, які визначають порядок діяльності 
кадрових підрозділів залізниць, підприємств і органі-
зацій галузі з різних напрямів роботи. 

Транспорту притаманні деякі особливості, які 
відрізняють його від інших галузей народного госпо-
дарства: транспорт є продовженням процесу вироб-
ництва в межах процесу обігу; процес виробництва 
продукції завершується тоді, коли вона доставлена 
до місця споживання; продукція транспорту – пере-

везення вантажів та пасажирів – є невід’ємною від 
процесу транспортного виробництва, її неможливо 
накопичувати, утворювати її запаси; продукція тран-
спорту не містить сировини; частка заробітної плати 
в її собівартості вдвічі вища, ніж у промисловості, 
тому для зниження собівартості перевезень велике 
значення має ефективне використання персоналу 
та, як наслідок, збільшення продуктивності праці. 

Особливе значення мають прискорення та безпе-
рервність транспортного процесу, скорочення строків 
поставки та поліпшення збереження вантажів, безвід-
мовність у роботі всіх ланок транспортного конвеєра, 
підвищення якості роботи кожного працівника, брига-
ди, підприємства та транспортної системи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної проблеми і 
на які спираються автори. Для забезпечення держав-
них і суспільних інтересів, свободи підприємництва і 
формування ринку транспортних послуг, безпеки пе-
ревезень, захисту навколишнього середовища важ-
ливою є кадрова робота, основним завданням якої 
стало проведення кадрової політики на залізнично-
му транспорті.

Сьогодні галузь транспорту в цілому задовольняє 
потреби національної економіки та населення у пе-
ревезеннях, проте багато показників не відповідають 
сучасним вимогам. Для усунення існуючих недоліків 
схвалено Транспортну стратегію України на період 
до 2025 р. – цілісний системний документ страте-
гічного характеру щодо подальшого розвитку тран-
спортного сектору економіки України, розширення 
міжнародних зв’язків [1, с. 48–49].

Пріоритетом розвитку залізничного транспорту 
виступає оптимізація організаційної структури. Од-
ним з основних завдань стане приведення виробни-
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чого та кадрового потенціалу галузі у відповідність 
з обсягами роботи, що виконується. Значне місце 
займають питання соціальної та кадрової політики 
щодо утворення додаткових робочих місць на осно-
ві диверсифікації виробництва і розширення сфери 
послуг, перекваліфікації працівників тощо. Така си-
туація вимагає стратегічного підходу до управління 
персоналом на залізницях та інтеграції всіх напрямів 
управління персоналом у процес загального корпо-
ративного планування та стратегії розвитку галузі. 

Таким чином, необхідність приведення виробни-
чого та трудового потенціалу галузі у відповідність 
до обсягів роботи, що виконується, формування 
розуміння важливості правильної, науково обґрун-
тованої роботи з людьми, підвищення ефективності 
використання людського чинника на підприємстві зу-
мовлюють актуальність та важливість дослідження 
широкого кола питань, пов’язаних з організаційними 
та правовими проблемами роботи.

Стратегічне управління персоналом стає най-
важливішою передумовою формування успішного 
менеджменту в умовах існуючих вимог до забезпе-
чення постійного розвитку підприємств. Стратегія 
управління персоналом відбиває довгострокові ін-
тереси підприємств та забезпечує розвиток підпри-
ємств за рахунок ефективного використання люд-
ського капіталу [2, с. 59].

Під стратегією управління персоналом слід ро-
зуміти комплекс основних складових елементів, які 
повинні стати вузловими під час побудови системи 
стратегічного управління, вона є складовою части-
ною загальної стратегії підприємства, вибір тієї чи 
іншої стратегії впливає на заходи її реалізації.

Американські дослідники Л. Дайєр і Дж. Холдер за-
пропонували три варіанти стратегій стосовно персо-
налу: інвестування, стимулювання, залучення. Вони 
врахували при цьому різні цілі, засоби і стратегії, які 
застосовуються у більшості організацій. Саму стра-
тегію автори розуміють як рішення, ухвалені для до-
сягнення найважливіших у системі підбору, розвитку 
й управління персоналом і першочергових засобів, 
спрямованих на досягнення цих завдань [3, с. 93].

Для стратегії інвестування типові чітка централі-
зована система ухвалення рішень і ускладнена служ-
бова ієрархія. Покладені на працівників функції вкрай 
широкі та чітко не сформульовані. Практика оплати 
праці є зсувом фіксованих і змінних компонентів, 
спрямованих на заохочення творчості та відданості 
справі, а також на підтримку й збереження цінних для 
організації знань і досвіду. Водночас ініціативність 
співробітників обмежена високим рівнем директивно-
го контролю і поширеною системою звітності.

Стратегію стимулювання найчастіше застосову-
ють організації, які працюють у середовищі з висо-
кою конкуренцією. Для таких організацій характерна 
тактика чіткого фокусування на поточних витратах, 
підтримки мінімальної кількості персоналу і забезпе-
чення таких умов, щоб процес перетворення сирови-
ни на товар був убезпечений від різного роду зривів 
із вини працівників. Ці організації акцентують увагу 
на максимальному внеску співробітників у виконува-
ну роботу для зведення до мінімуму витрат із найму, 
підбору і розвитку персоналу, вузько окреслюючи і 

роблячи роботу рутинною, щоб знизити рівень необ-
хідної кваліфікації і розуміння свого місця у вироб-
ничому процесі. Такі організації прагнуть вибудувати 
чіткий асоціативний зв'язок між докладеними зусил-
лями і рівнем оплати праці [4, с. 169].

Стратегія залучення характерна для організацій 
зі змішаною бізнес-стратегією. Типовою для таких 
організацій є децентралізована структура управлін-
ня, спрямована на отримання максимального ефекту 
від докладених ресурсів, і водночас така, що здатна 
швидко реагувати на дії конкурентів та зміни ринко-
вого попиту. Для підтримки інноваційної діяльності 
на високому рівні організації, що дотримується цієї 
стратегії, приділяють увагу структуруванню робочих 
функцій, чіткому контролю і системі винагород, або 
системі бонусів. Важливими цілями цієї стратегії 
є підвищення відданості справі та компетентності 
співробітників, що досягається шляхом укомплекту-
вання штату організації значною часткою високопро-
фесійних співробітників із високим рівнем підготовки 
і знанням новітніх технологій [5, с. 28]. Структуру-
вання покладених на працівників функцій покликано 
забезпечити винахідливість, залучення й автоном-
ність, що відіграє важливу роль у мотивації творчих, 
компетентних співробітників. Завдання, пов’язане з 
досягненням максимальних результатів щодо вне-
ску співробітників у виконувану роботу, досягається 
шляхом створення чіткого зв’язку між отриманими 
результатами і винагородою. Важливими формами 
винагороди є також постійний розвиток персоналу, 
залучення його до управління виробництвом.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується означена 
стаття. Більшість організацій дотримується стратегій 
стимулювання та залучення і набагато менше – ін-
вестиційної стратегії. 

По-перше, настає розуміння того, що окремий 
працівник є найкращим експертом у конкретних до-
ручених йому питаннях. Він розуміє їх краще, ніж 
керівники, тому в інтересах справи є перехід повно-
важень до підлеглих. Такі підлеглі швидше виявлять 
власну ініціативу, ніж будуть очікувати розпоряджень.

По-друге, взаємини здобувають усе більш колегі-
альний характер. Для вирішення все більшої кількос-
ті завдань схема «начальник – підлеглий» не підхо-
дить. Проблеми все частіше вирішуються командою, 
що припускає зміну настанов не тільки керівників, а 
й підлеглих. 

По-третє, стає непотрібною стара організаційна мо-
дель, оскільки завдяки новим технологіям можливий 
вільний доступ до інформації всередині організації. 

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Мета статті полягає в узагальненні теоретичних 
підходів та розробленні практичних рекомендацій 
щодо ефективного управління залізничним транспор-
том. Модель управління персоналом, яка реалізуєть-
ся в Україні, потребує вирішення проблем ефективно-
го управління кадровим потенціалом, які дадуть змогу 
реалізувати соціально-економічні питання.

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів. Стратегічне управління персоналом стає 
невід’ємним складником забезпечення конкуренто-
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спроможності підприємства. Впровадження нової 
техніки, використання новітніх технологій вироб-
ництва, інноваційний розвиток підприємств висува-
ють нові вимоги до якості персоналу, зокрема щодо 
професійної компетенції, мобільності, готовності до 
професійного розвитку. Персонал розглядається як 
його основний стратегічний ресурс, що зумовлює 
необхідність формування відповідних принципів і 
методів управління. 

Стратегічне управління персоналом є багато-
гранним процесом, спрямованим на оптимізацію 
кадрової політики і забезпечення на цій основі кон-
курентоспроможності підприємства в довгостроковій 
перспективі. 

Процес стратегічного управління персоналом під-
приємства складається з трьох етапів: стратегічного 
планування діяльності (встановлення стратегічних 
цілей щодо управління персоналом, розроблення 
кадрової стратегії підприємства); стратегічної органі-
зації діяльності (проведення стратегічних змін: удо-
сконалення організаційної структури, удосконален-
ня системи управління персоналом); стратегічного 
контролю діяльності (оцінювання ділових якостей 
персоналу, оцінка ефективності стратегічного управ-
ління персоналом).

Стратегічне планування діяльності щодо управ-
ління персоналом підприємства є одним із найголо-
вніших етапів стратегічного управління персоналом, 
оскільки саме на цьому етапі встановлюються стра-
тегічні цілі й вибирається кадрова стратегія підпри-
ємства. Стратегічні цілі щодо управління персоналом 
мають бути узгоджені не лише з місією підприємства, 
його загальними і функціональними стратегічними ці-
лями, а й відповідати конкурентній позиції підприєм-
ства, оскільки саме персонал є основним джерелом 
підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Залежно від конкурентної політики підприємства 
змінюються й стратегічні цілі управління персона-
лом: домінуюча конкурентна позиція підприємства – 
підвищення кваліфікації персоналу, удосконалення 
системи розвитку персоналу, удосконалення систе-
ми мотивації персоналу, підтримка корпоративної 
культури; міцна конкурентна позиція – залучення но-
вого персоналу високої кваліфікації, підвищення ква-
ліфікації наявного персоналу, удосконалення систе-
ми мотивації, зміцнення корпоративної культури; 
помітна конкурентна позиція – оцінка ефективності 
роботи персоналу, перепідготовка кадрів, визна-
чення потреб персоналу і розроблення відповідних 
заходів щодо його стимулювання, формалізація 
корпоративної культури з метою її розвитку; слабка 
конкурентна позиція – перегляд кадрової політики, 
визначення необхідності у нових працівниках, еконо-
мічне обґрунтоване скорочення штатів, реорганіза-
ція організаційної структури управління.

Після встановлення стратегічних цілей управ-
ління персоналом слід приступати до розроблення 
кадрової стратегії підприємства. Другим етапом про-
цесу стратегічного управління персоналом підпри-
ємства є стратегічна організація діяльності щодо 
управління персоналом, ключовим моментом якої 
є здійснення стратегічних змін у системі управління 
персоналом.

Система управління персоналом складається з 
різних підсистем, які відображають окремі боки ро-
боти з персоналом та призначені для вироблення і 
здійснення ефективного впливу на нього. Вона вклю-
чає такі елементи, як визначення цілей та принци-
пів управління персоналом, визначення об’єктів та 
суб’єктів управління, реалізація загальних функцій 
управління та загальних конкретних функцій з управ-
ління персоналом, визначення методів та техніки 
управління, а також підходів до визначення ефектив-
ності управління персоналом.

Значний вплив на всі боки управління організаці-
єю має структура управління, яка являє собою сукуп-
ність організаційно впорядкованих відносин і зв’язків 
між ланками та рівнями керівництва. Рівень управ-
ління – це сукупність визначених ланок, які вказують 
на послідовність вертикальної підпорядкованості од-
них ланцюгів іншим. Організаційна структура форму-
ється зі складу, змісту та трудомісткості виконання 
загальних і специфічних функцій управління: поді-
лу праці та розподілу обов’язків; визначення сфери 
контролю керівників; координації всіх функцій, щоб 
організація існувала як єдине ціле.

Характерною особливістю спеціалізованого поді-
лу праці є те, що відповідна робота закріпляється за 
фахівцями, здатними виконувати її найкраще. Так, 
праця розподілена між економістами, технологами, 
механіками, енергетиками тощо 

Відносини між елементами структури підтриму-
ються за допомогою зв’язків, які прийнято поділя-
ти на горизонтальні та вертикальні. Горизонтальні 
зв’язки є зв’язками одного рівня, це координаційні, 
консультативні зв’язки, контроль та ін., а вертикаль-
ні мають характер підпорядкованості, необхідність 
у них виникає, коли є декілька рівнів управління. 
Організаційна структура повинна відповідати таким 
вимогам, як: оптимальність – мінімальна необхідна 
кількість зв’язків між органами управління; опера-
тивність, гнучкість – здатність швидко реагувати на 
зміну у зовнішньому та внутрішньому середовищі; 
надійність – гарантія достовірності передачі інфор-
мації, безперебійного функціонування; простота, 
економічність – мінімальні витрати на управління, 
відсутність дублювання та паралелізму в роботі; 
спеціалізація – зосередженість окремих працівників 
на виконанні заданих функцій управління.

Третім етапом процесу стратегічного управлін-
ня персоналом є стратегічний контроль діяльності 
щодо управління персоналом, що носить безперерв-
ний циклічний характер і має здійснюватися на всіх 
етапах стратегічного управління персоналом. При-
значення контролю – своєчасне фіксування відхи-
лень від норми та внесення корективи у хід роботи. 
Існує три типи контролю: попередній, поточний та 
заключний.

Попередній контроль людських ресурсів. На цьо-
му етапі встановлюються нормативи в частині осві-
ти, стажу роботи, кваліфікації, розмірів грошових 
виплат, компенсацій та визначається необхідність 
навчання персоналу і підвищення його кваліфікації.

Поточний контроль. Головне завдання поточно-
го контролю – своєчасне виявлення відхилень та 
оперативна коригування дій, де функцію регулятора 
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виконує керівник. Створений контролем зворотний 
зв'язок дає змогу організації пристосовуватися до 
змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі, що 
сприяє підвищенню ефективності виробництва.

Заключний контроль. Він виконує функції пла-
нування майбутніх робіт та вдосконалення системи 
мотивації. 

Слід зазначити, що процес стратегічного управлін-
ня персоналом є ітеративним, тобто етапи виконують-
ся послідовно, але при цьому існують зворотні зв’язки 
і, відповідно, зворотний вплив один на одного. Через 
наявність зворотних зв’язків між етапами робота над 
кожним із них може повторюватися кілька разів.

Під час розроблення й реалізації стратегії управ-
ління персоналом необхідно враховувати напрями 
змін і здійснювати їх із використанням нових управ-
лінських технологій, а саме розроблення форму-
вання компетенції реалізації стратегії підприємства, 
організаційних змін і формування системи мотивації 
згідно з визначеною стратегією. Виконання завдань 
стратегічного управління персоналом залежить не 
тільки від досконалості її розроблення вищим керів-
ництвом підприємства, а й від утілення стратегії ви-
конавцями.

Висновки з цього дослідження і перспективи по-
дальших розвідок у даному напрямку. Таким чином, 
важливим складником стратегічного управління пер-
соналом є кадрова політика. Суть кадрової політики 
підприємства – робота з персоналом, що відповідає 
концепції розвитку даного підприємства. Ціль кадро-
вої політики – забезпечення оптимального балансу 
збереження й оновлення кадрів згідно з потребами 
підприємства і станом ринку праці. Механізм реалі-
зації кадрової політики підприємства являє собою 
систему планів, норм і нормативів, організаційних, 
адміністративних, соціальних, економічних та інших 
заходів, спрямованих на рішення кадрових проблем 
і задоволення потреб підприємства в персоналі. 
Залежно від рівня усвідомленості правил і норм, 
що лежать в основі кадрових заходів, і рівня впли-
ву управлінського апарату на кадрову ситуацію на 
підприємстві виділяють такі типи кадрової політики: 
пасивну кадрову політику (керівництво підприємства 
не має програми дій із відношення до персоналу, а 
кадрова робота полягає у ліквідації негативних на-
слідків); реактивну кадрову політику (керівництво 
підприємства здійснює контроль над негативними 
аспектами роботи з персоналом, причинами і си-
туацією розвитку кризи, а також застосовує заходи 
щодо локалізації кризи); превентивну кадрову по-
літику (у програмах розвитку підприємства містять-
ся короткостроковий і середньостроковий прогнози 
потреби в кадрах, сформульовані завдання щодо 
розвитку персоналу); активну кадрову політику (ке-
рівництво підприємства має не тільки прогноз, а й 

засоби впливу на ситуацію; кадрова служба здатна 
розробити антикризові кадрові програми, проводити 
постійний моніторинг ситуації і корегувати виконан-
ня програм відповідно до параметрів зовнішнього і 
внутрішнього середовища).

Основними різновидами кадрової політики вва-
жаються: політика набору кадрів, політика навчання, 
політика оплати праці, політика формування кадро-
вих процедур, політика соціальних відносин.
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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІНТЕГРАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

FORMUVANNYA STRATEGY ІNTEGRATSIYNYH DEVELOPMENT 
OF THE NATIONAL ECONOMY OF UKRAINIAN
Сучасна стратегія розвитку національної економіки України характеризується процесами, які вимага-

ють невідкладного системного реформування, тому актуальність ефективної конвергенції з різними за 
рівнем розвитку економічними системами викликана об'єктивною необхідністю виходу національної еко-
номіки на новий рівень еволюційного розвитку. Орієнтація країни на багатовекторну інтеграцію вимагає 
розроблення концепції стратегічного розвитку національної економіки шляхом подолання міжнародних і 
внутрішньодержавних структурних протиріч на основі принципів рівноцінності взаємодії різних за рівнем 
розвитку економічних систем. Стратегічне прогнозування об'єктивних циклічних спадів, які досі залиша-
ються не до кінця дослідженою проблемою, у сучасних умовах потребує вирішення питань економічної 
діагностики на основі науково обґрунтованих методів аналізу.

Ключові слова: сучасна стратегія розвитку, стратегічний та системний аналіз, стратегічне плану-
вання витрат, стратегічні рішення, аналіз стратегії розвитку.

Современная стратегия развития национальной экономики Украины характеризуется процессами, 
которые требуют неотложного системного реформирования, поэтому актуальность эффективной 
конвергенции с различными по уровню развития экономическими системами вызвана объективной не-
обходимостью выхода национальной экономики на новый уровень эволюционного развития. Ориентация 
страны на многовекторную интеграцию требует разработки концепции стратегического развития 
национальной экономики путем преодоления международных и внутригосударственных структурных 
противоречий на основе принципов равноценности взаимодействия различных по уровню развития эко-
номических систем. Стратегическое прогнозирование объективных циклических спадов, которые до сих 
пор остаются не до конца исследованной проблемой, в современных условиях требует решения вопросов 
экономической диагностики на основе научно обоснованных методов анализа.

Ключевые слова: современная стратегия развития, стратегический и системный анализ, страте-
гическое планирование расходов, стратегические решения, анализ стратегии развития.



51

Серія: Економіка та підприємництво, 2019 р., № 3 (108)

The current strategy for the development of the national economy of Ukraine is characterized by processes that 
require urgent system reform. In the conditions of readiness to integrate into the world economy, the problem of the 
formation of a high-tech structure of production, which will ensure high competitiveness and stability of the economic 
system to cyclical fluctuations and crises that are accompanied by stagnation, inflation and a decrease in the living 
standard of the population, is especially acute. Therefore, the importance of effective convergence with different 
economic systems on the basis of synchronization of the main macroeconomic, monetary, fiscal, legal, social and 
institutional parameters is due to the objective need for the national economy to reach a new level of evolutionary 
development. At the same time, scientific approaches to the methodology of the study of structural changes in 
the national economy and the forecasting of strategic directions of its development have changed. The country's 
orientation towards multi-vector integration requires the development of the concept of strategic development of 
the national economy by overcoming international and national structural contradictions; dissipative as an external 
environment, as well as the main parameters of the convergence of Ukraine with other countries on the basis of 
the principles of equivalence of interaction between different levels of economic systems. Strategic forecasting of 
objective cyclical recessions, which is still not an end to the investigated problem, in modern conditions requires the 
solution of issues of economic diagnostics based on scientifically grounded methods of analysis. Theoretical and 
methodological issues of assessing the prospects of Ukraine's entry into the world economy on mutually beneficial 
terms and the determination of the boundary of optimal convergence as an integral indicator on the interstate, inter-
regional and inter-sectoral levels remain controversial. Implementation of economic and mathematical methods of 
modeling and long-term forecasting of strategic development of Ukraine, which increases the reasonableness of the 
planned tasks for raising the standard of living quality of the population of Ukraine, is a necessary requirement for 
ensuring positive changes in the choice of priority directions of integration development.

Keywords: modern strategy of development, strategic and system analysis, strategic planning of expenses, 
strategic decisions, analysis of development strategy.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними за-
вданнями. Передумовою i водночас першим етапом 
стратегічного планування витрат є стратегічний ана-
ліз. Завдяки йому i з метою визначення проблем та 
водночас можливостей поліпшення системи плану-
вання й обліку витрат здійснюється своєрідна peвiзiя 
стану фірми або підприємства i оточуючого середови-
ща. Більше того, стратегічний аналіз є аналітичною 
основою стратегічного планування. Для забезпечен-
ня ефективності стратегічної реакції необхідно мати 
яскраве уявлення про ймовірний майбутній стан се-
редовища, в якому існує фірма або підприємство. 
Важливим елементом стратегічного аналізу є його 
інформаційне забезпечення, без якого сам аналіз є 
нереальним, тому стратегічне планування за допомо-
гою інформаційних систем є досить актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної проблеми і 
на які спираються автори. Вагомий науковий внесок 
у висвітлення теоретичних та прикладних аспектів 
стратегічного планування, розроблення методології 
ефективної реалізації формування нових страте-
гій зробили такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як 
І. Ансофф, В. Дикань, А. Дейнека, М. Герасимчук, 
О. Кузьмін, Й. Петрович, Л. Позднякова, М. Макарен-
ко, В. Котик, Н. Колесникова, Н. Чебанова, В. Яко-
венко, Н. Гриценко та ін. Незважаючи на значні до-
сягнення в теорії й практиці управління стратегічним 
плануванням, є низка проблем, які залишаються 
предметом дискусій і обговорень учених-економіс-
тів. Зокрема, йдеться про застосування комплек-
сного підходу до оцінювання стратегічного аналізу 
та забезпечення необхідного його рівня. Такий під-
хід повинен ураховувати не тільки результати діяль-
ності виробничо-господарських структур за кожною 
їхньою функціональною сферою, а й вплив на ре-
зультат оцінювання цих структур та галузевої при-
належності. Малодослідженими залишаються інші 
питання забезпечення та регулювання стратегічного 

планування: проведення систематичного моніторин-
гу такої привабливості, обґрунтування стратегій роз-
витку цих структур, розроблення методів управління 
ризиками, необхідність теоретичного обґрунтування 
та методичного забезпечення достовірного оціню-
вання, а на його основі – регулювання і досягнення 
необхідного рівня розвитку. Першим значним кроком 
до отримання такого подання є спрощення та опис 
зовнішнього середовища і подальше розділення її на 
самостійні стратегічні зони господарювання (СЗГ). 
Другий крок полягає у тому, щоб визначити перспек-
тиви зростання, прибутковості і можливості розвитку 
кожної із цих стратегічних зон господарювання. Не-
забаром після появи стратегічного планування було 
виявлено, що за допомогою інформаційних систем, 
що дають змогу отримувати екстраполяцію на осно-
ві даних звітності, не можна аналізувати зовнішнє 
середовище, що відрізняється високим динамізмом. 
Застосування такого роду даних призводить до не-
правильних висновків. У результаті були розроблені 
численні методи прогнозування й аналізу зовніш-
нього середовища, розраховані на те, щоб отрима-
ти уявлення про майбутній характер зовнішнього 
середовища, незважаючи на нелінійність багатьох її 
параметрів, складність її структури і непередбачува-
ність поведінки [1, с. 98–99].

Методи вивчення і аналізу зовнішнього середови-
ща можна розглядати як якийсь фільтр, через який по-
винна пройти інформація про зовнішнє середовище, 
перш ніж поступити на фірму. Якщо цей фільтр від-
критий достатньою мірою, щоб охопити зовнішнє се-
редовище в усьому її різноманітті, отримане фірмою 
уявлення про неї буде відповідати дійсності. Якщо 
ж фільтр занадто багато відсіває, дані, які отримає 
фірма, будуть відображати дійсність у спотвореному 
і надмірно спрощеному вигляді [2, с. 35–37]. Напри-
клад, під час нафтової кризи, країни, що виробляють 
нафту, об'єдналися і раптово різко змінили світові 
ціни; безліч фірм у всьому світі застосовували для 
прогнозування майбутнього методи довгострокового 
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планування, в основі якого лежала екстраполяція. 
Зрозуміло, що в прогнозах, отриманих цими фірма-
ми, не містилося ніяких попередніх ознак майбутньої 
кризи [3, с. 15, 23]. Вибір методу вивчення зовніш-
нього середовища являє собою рішення величезної 
важливості. Помилка може стати стратегічною і при-
звести до обмежених реакцій на зміни у зовнішньому 
середовищі, характерних для реактивної поведінки 
[4, с. 7]. На практиці вибір методу нерідко доручають 
штатному фахівцеві з вивчення зовнішнього середо-
вища. З одного боку, у такого фахівця не вистачає 
тієї широти погляду, якою володіє керівник фірми, з 
іншого – він може застосовувати тільки той метод, 
користуватися яким він навчений. Таким чином, мож-
на сказати що «вибір методу прогнозування занадто 
важливий, щоб отримувати його тим, хто займається 
прогнозуванням. Вибір повинен робити керівник, від-
повідальний за розвиток стратегічного господарсько-
го центру» [5, с. 18, 21]. Щоб зробити такий вибір, він 
зовсім не повинен, та й не може, детально вивчати 
відповідні (фільтри) методи і способи їх застосуван-
ня. Однак він повинен бути знайомий із цими метода-
ми, щоб розуміти, як відповідні фільтри обмежують 
уявлення фірми про навколишнє середовище. Поін-
формованість про можливості (але не про подроби-
ці) застосування різних методів вивчення зовнішньо-
го середовища являє собою приклад компетентності 
в підборі фахівців [6, с. 24, 35].

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується означена 
стаття. Підприємство повинне мати i використову-
вати також методи ідентифікації, збору, обробки й 
аналізу всіх потрібних для прийняття рішень даних, 
вироблення відповідної політики у сфері планування 
та обліку витрат.

Оскільки кінцевим результатом процесу стратегіч-
ного планування є стратегічні рішення, то відповідною 
має бути й інформація, тобто вона теж повинна мати 
стратегічний характер. З урахуванням цього страте-
гічна інформація, яка має використовуватися в проце-
сі планування, є організованою сукупністю таких да-
них, які пройшли аналітичну обробку i підготовлені до 
конкретного й певного використання в процесі стра-
тегічного планування витрат підприємства [7, с. 54].

На першому eтaпi стратегічна інформація має го-
туватися у вигляді баз даних, під якими слід розуміти 
структурно організовані, але аналітично неопрацьо-
вані масиви показників, що характеризують стан еко-
номічного середовища (внутрішнього i зовнішнього).

Другим етапом підготовки стратегічної інформа-
ції є накопичення сукупності даних та їх аналітичне 
опрацювання, що придатні для конкретного викорис-
тання. Наявність i використання стратегічної інфор-
мації дає змогу приймати відповідні рішення на будь-
яких рівнях управління підприємством.

Для забезпечення необхідної якості стратегічної 
інформації необхідно визначити вимоги до неї. На-
самперед така інформація має бути аналогічною. 
Вона носить описовий характер переважно ретро-
спективного плану, тобто характеризує події, що вже 
відбулися або відбуваються. Водночас стратегічна 
інформація, для того щоб могла використовувати-
ся в пpoцeci стратегічного планування, повинна по-

казувати перспективи i бути зосередженою на тих 
внутрішніх та зовнішніх аспектах функціонування 
підприємства, які найбільше впливають на майбутні 
процеси у цій сфері, тобто носити ще й прогнозний 
характер [8, с. 115–117].

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є розроблення пропозицій щодо 
зниження витрат та підвищення ефективності робо-
ти залізничного транспорту України. 

Відомо, що кінцевим результатом процесу стра-
тегічного планування є стратегічні рішення у вигляді 
концепції, стратегії або програми. Останні мають ура-
ховувати сукупну реакцію як внутрішнього, так i ото-
чуючого середовища на зміни, які вже відбулися або 
очікуються на підприємстві й за його межами. Ефек-
тивні стратегічні рішення мають базуватися на якісній 
i кількісній оцінках умов i чинників, які впливають або 
діють на самому підприємстві i поза ним. Тому без 
необхідної інформації неможливо правильно виявити 
й оцінити всю сукупність чинників, що визначають той 
чи інший стан маркетингового середовища.

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів. Щоб мати уявлення про перспективи 
розвитку події в економічному середовищі, треба 
збирати i накопичувати будь-яку інформацію, що ха-
рактеризує якісно або кількісно всі чинники, що впли-
вають на стан цього середовища. Величезні обсяги 
даних про стан економічного середовища вимагають 
формалізації системи збирання, обробки й аналізу 
інформації, що неможливо без використання сучас-
них інформаційних технологій.

Ще однією вимогою до стратегічної інформації 
має бути наявність її релевантності (відповідність 
між інформаційним запитом i отриманим повідо-
мленням за сутністю) та адекватності (тотожність 
отриманого повідомлення інформаційному запиту 
за структурою). До сукупності баз стратегічних да-
них системи забезпечення діяльності підприємства 
слід додати ще один великий «шар» аналогічної ін-
формації, а саме інформацію про досвід діяльності 
аналогічних систем за кордоном, а також результа-
ти аналізу та шляхи i заходи щодо управлінського 
впливу на економічне середовище, які містяться в 
науковій літературі та засобах масової інформації. 
Джерелами такої інформації можуть бути вітчизняні 
i зарубіжні матеріали, результати разових та періо-
дичних соціологічних обстежень тощо. Стратегічною 
є й інформація про стан правового поля, яке регулює 
функціонування економічного середовища (відноси-
ни в ньому): закони i нормативні акти. Аналіз такої 
інформації та його результати є великою підмогою в 
пpoцeci визначення пріоритетів політики підприєм-
ства в забезпеченні ефективної діяльності. 

Перелічені вище види баз стратегічних даних від-
носяться до загальної інформації про стан економіч-
ного середовища, яка має отримуватися на постійній 
основі. Однак потрібна й цільова інформація, необ-
хідність у якій з'являється в мipy виявлення певних 
загроз економічному середовищу. Така інформація 
має бути релевантною сутності самої загрози i ви-
користовуватися для більш глибокого аналізу змісту 
загрози, чинників та умов, в яких стала можливою 
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поява загрози. Потреба у цільовій інформації не є 
постійною, а виникає лише після виявлення певної 
загрози на основі використання загальної інформа-
ції, що отримується на постійній основі. Перелік від-
повідних індикаторів, що характеризують сутність за-
грози, визначається у кожному конкретному випадку 
i буде різним для різних загроз.

У цілому інформаційна підсистема має формува-
тися за принципом відповідності інформації вимозі 
стратегічного значення. Інформація, що акумулюєть-
ся в інформаційній підсистемі, повинна акцентувати 
увагу кожного із суб'єктів забезпечення маркетинго-
вої діяльності на найбільш важливих тенденціях того 
чи іншого процесу, що відбувається в економічному 
середовищі.

Аналіз практики планування зарубіжних i деяких 
вітчизняних підприємств свідчить, що інформаційне 
забезпечення стратегічного аналізу має відбуватися 
за таким приблизним алгоритмом: визначення ін-
формаційних потреб, достатніх для моніторингу на 
постійній основі стану оточуючого середовища, під-
приємства у цілому та економічної діяльності; вста-
новлення першоджерел загальної інформації щодо 
стану оточуючого економічного середовища, рівня 
функціонування підприємства; збір даних i передача 
їx для подальшої аналітичної обробки; оцінка досто-
вірності, повноти i своєчасності надання інформа-
ції; попередня обробка отриманої інформації в бази 
стратегічних даних; аналітична обробка стратегічних 
баз даних та виявлення конкретних загроз із боку 
оточуючого середовища i маркетингової діяльності 
підприємства; збирання цільової інформації для по-
глибленого аналізу конкретних внутрішніх i зовнішніх 
загроз із виявленням чинників та умов появи загроз.

Розглянемо сутність системного аналізу відпо-
відно до планування витрат. Як відомо, метод сис-
темного аналізу базується на системному підході до 
розв'язання складних проблем, який, своєю чергою, 
є діалектичним методом. Використання системного 
аналізу дає змогу на якісно новому piвнi підходити 
до комплексного дослідження різноманітних явищ i 
пpoцeciв, а також складних проблем функціонування 
підприємства, включаючи планування витрат.

Системний аналіз являє собою сукупність методів 
та прийомів дослідження, вивчення або розв'язання 
складних питань, процесів або явищ, що проводять-
ся з позицій системи, тобто цілого, яке складається з 
елементів, пов'язаних між собою спільною функцією 
або єдиною організаційною структурою. Безумовно, 
будь-яке підприємство є системою, яка, з одного 
боку, входить до складу системи більш високого рів-
ня, а саме корпорації, холдингу, економічної системи 
країни, з іншого – вона сама складається з підсистем 
нижчого рівня, тобто підрозділів.

Наукова новизна, пов’язана із системним підходом 
до розв'язання проблем планування витрат, вимагає, 
щоб системний аналіз ґрунтувався на таких переду-
мовах: ієрархічний характер підприємства потребує 
одночасного погодження його інтересів на всіх рів-
нях управління; необхідність урахування складності, 
взаємозв'язку та взаємозалежності між окремими під-
розділами підприємства на вcix його рівнях; багато-
аспектність проблем планування витрат свідчить про 

те, що жодна з них не може бути вирішена без ураху-
вання інших аспектів; обмеженість ресурсів (по вcix 
видах) на підприємстві викликає необхідність пошу-
ку багатьох варіантів вирішення сукупності проблем 
планування витрат i вибору з їх числа оптимального; 
варіантність використання i заміни реcypciв різних ви-
дів один одним пом'якшує попередню вимогу, i це теж 
слід ураховувати під час проведення системного ана-
лізу стану витрат підприємства.

Під час застосування системного аналізу доціль-
но дотримуватися деяких правил, що вироблені те-
орією та практикою цього методу. До таких правил 
можна віднести таке.

По-перше, перед початком системного аналізу 
доцільно складати план його проведення, в якому 
чітко визначати мету дослідження, етапи, низку до-
сліджуваних питань, методи i прийоми, що будуть 
використовуватися при цьому, а також необхідну ін-
формацію й аналітичні матеріали.

По-друге, доцільно, щоб системний аналіз був 
ітеративним процесом, завдяки чому результат його 
використання буде найбільш ефективним.

По-третє, важливим правилом має бути необхід-
ність напрацювання декількох варіантів розв'язання 
проблеми і вибір з їх числа оптимального.

По-четверте, здійснення системного аналізу має 
ґрунтуватися на використанні сучасних інформаційних 
технологій, що суттєво прискорить проведення аналізу 
i збільшить кількість вapiaнтiв розв'язання виявлених 
проблем, полегшить вибір оптимального варіанту.

По відношенню до аналізу витрат діяльності під-
приємства доцільно, щоб системний аналіз включав 
такі етапи.

І eтaп – визначення конкретної мети досліджен-
ня проблем та чинників, що сприяють їx появі чи іс-
нуванню. На цьому етапі з'ясовується сутність кож-
ної проблеми, визначаються її особливості та мета 
розв'язання проблеми. Потім проводиться попере-
днє вивчення стану підприємства, щоб отримати за-
гальне уявлення про характер його функціонування.

ІІ етап – структурний аналіз стану підприємства 
i розроблення концепцій його подальшого розвитку. 
З'ясовуються взаємозалежності і взаємозв'язки між 
підрозділами підприємства, вивчаються його органі-
заційна структура, властивості різних складників, ви-
являються загрози організаційного плану та чинники, 
що є джерелом їx існування. Виявляються економічні 
й правові умови функціонування підприємства, його 
маркетингової діяльності, чинники, що визначають 
стан підприємства. За результатами структурного 
аналізу розробляються заходи щодо поліпшення ор-
ганізаційної структури, економічних i правових умов 
функціонування підприємства.

ІІІ етап – функціональний аналіз. Він спрямову-
ється на виявлення функціональних i кореляційних 
зв'язків між підрозділами підприємства, між ним та 
оточуючим середовищем, між внутрішніми й зовніш-
німи чинниками, що забезпечують відповідний стан 
підприємства.

IV етап – синтезування результатів системного 
аналізу стану підприємства. При цьому поєднують-
ся результати проведення організаційного i функці-
онального аналізу, порівнюються варіанти виходу 
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на намічені цілі, вибирається з них оптимальний, 
оцінюються фінансові, правові, економічні, технічні, 
інтелектуальні, інформаційні можливості досягнення 
цілей, терміни виходу на параметри стану.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. У роботі 
здійснено теоретичне обґрунтування і розв’язання 
комплексної науково-прикладної проблеми форму-
вання стратегії інтеграційного розвитку національної 
економіки на основі узагальнення і розроблення про-
позицій щодо зниження витрат та підвищення ефек-
тивності роботи залізничного транспорту України. 

Відомо, що кінцевим результатом процесу стра-
тегічного планування є стратегічні рішення у вигля-
ді концепції, стратегії або програми. Останні мають 
ураховувати сукупну реакцію як внутрішнього, так i 
оточуючого середовища на зміни, які вже відбулися 
або очікуються на підприємстві та за його межами. 
Ефективні стратегічні рішення мають базуватися 
на якісній i кількісній оцінках умов та чинників, які 
впливають або діють на самому підприємстві й поза 
ним, тому без необхідної інформації неможливо пра-
вильно виявити й оцінити всю сукупність чинників, 
що визначають той чи інший стан маркетингового 
середовища, положень та методів, заснованих на 
науково обґрунтованій методології багатовекторної 
інтеграції, з урахуванням вітчизняного та світового 
досвіду, тенденцій глобальної економіки, спрямова-
них на підвищення ефективності розвитку України в 
довгостроковій перспективі. Однак для розроблення 
стратегії планування витрат недостатньо визначен-
ня внутрішніх i зовнішніх чинників та ступеня їxнього 
впливу на функціонування підприємства. Для забез-
печення сталого функціонування у довгостроковій 
перспективі будь-якого підприємства потрібно про-
гнозувати тенденції розвитку можливостей його ді-
яльності (умов функціонування) i загроз.
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УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

IMPROVEMENT OF EDUCATIONAL DEVELOPMENT IN UKRAINE
У статті обґрунтовано необхідність удосконалення регулювання розвитку освіти в Україні на держав-

ному, регіональному та місцевому рівнях. Наголошено, що якісних змін потребують, насамперед, техно-
логії опрацювання інформації в освітній системі України. Розглянуто найгостріші проблеми в управлінні 
освітньою галуззю, які пов’язані з недосконалим законодавством, недофінансуванням та неефективним 
регулюванням освітньої сфери. Визначено особливості формування та регулювання розвитку регіональ-
ного освітнього простору. Обґрунтовано необхідність розроблення дієвого механізму співпраці закладів 
освіти із суб’єктами підприємницької діяльності для підвищення конкурентоспроможності молоді на ринку 
праці України. Запропоновано основні напрями вдосконалення регулювання розвитку освіти в Україні.

Ключові слова: освіта, регулювання розвитку освіти, фінансування освіти, центри кар'єри.

В статье обоснована необходимость совершенствования регулирования развития образования в 
Украине на государственном, региональном и местном уровнях. Отмечено, что в первую очередь ка-
чественных изменений требуют технологии обработки информации в образовательной системе 
Украины. Рассмотрены самые острые проблемы в управлении образовательной отраслью, связанные 
с несовершенством законодательства, недофинансированием и неэффективным регулированием обра-
зовательной сферы. Определены особенности формирования и регулирования развития регионально-
го образовательного пространства. Обоснована необходимость разработки действенного механизма 
сотрудничества учебных заведений с субъектами предпринимательской деятельности для повышения 
конкурентоспособности молодежи на рынке труда Украины. Предложены основные направления совер-
шенствования регулирования развития образования в Украине.

Ключевые слова: образование, регулирование развития образования, финансирование образования, 
центры карьеры.

The article substantiates the need to improve the regulation of the development of education in Ukraine at the 
state, regional and local levels. It was emphasized that, first of all, qualitative changes require the technology of in-
formation processing in the educational system of Ukraine. It is proved that an integrated approach to the regulation 
of the development of education at this level should be implemented through cooperation between state authorities, 
local administrations and educational institutions. The most acute problems in the management of the educational 
sector, which are related to imperfect legislation, underfunding and ineffective regulation of the educational sphere, 
are considered. It is proposed to accumulate and integrate the legislative base in respect of education in a single nor-
mative document, which, in turn, will help to avoid inconsistencies and contradictions between the existing normative 
acts. The peculiarities of the formation and regulation of the development of the regional educational space are 
determined. The necessity of working out of effective mechanism of cooperation of educational establishments with 
subjects of entrepreneurial activity for the increase of youth competitiveness on the labor market of Ukraine is sub-
stantiated. The main directions of improvement of regulation of educational development in Ukraine are proposed, 
namely: definition of innovative strategy of development of educational sphere taking into account requirements of 
the labor market and rational use of educational potential of employees; development of a differentiated system of 
educational standards; improvement of the system of external and internal monitoring; introduction of a system for 
monitoring the quality of educational services; developing new approaches to financing education. The main direc-
tions of improvement of the mechanism of legal regulation of social relations in the sphere of education of Ukraine 
are determined, as well as priority directions of improvement of financing of national education development. It was 
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pointed out that it is advisable to create at the educational establishments (or at the regional level) career centers 
and at educational institutions or centers for the promotion of youth employment of psychological centers.

Keywords: education, regulation of education development, financing of education, career centers.

Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. Становлення інформаційної економіки 
в нашій країні надає освіті особливого статусу, змі-
нюючи форми та методи управління цією сферою. 
Постійні зміни в системі управління освітою в умовах 
інноваційного розвитку вимагають удосконалення 
регулювання її розвитку. Особливої уваги потребують 
нормативно-правові аспекти державного регулюван-
ня розвитку освітньої галузі, розроблення нових ме-
тодів та форм регулювання цієї галузі, оскільки орга-
нізаційно-економічна структура освітньої системи не 
відповідає сучасним потребам учасників освітнього 
процесу та ринку праці. 

Регулювання розвитку освітньої політики України 
спрямоване на світовий ринок і формується з ураху-
ванням інтеграційних процесів, зокрема виступає од-
ним із напрямів руху України до Європи, водночас на-
ближуючи освітню систему України до європейських 
освітніх систем. Тому питання вдосконалення цього 
регулювання, що ґрунтується на національній освіт-
ній політиці, є актуальним і потребує дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми і на 
які спираються автори. Викладу результатів викона-
них наукових досліджень, які стосуються управління 
розвитком освітньої сфери України, механізму дер-
жавного регулювання вказаної галузі, аналізу форм 
і методів регулювання вищої освіти присвятили свої 
наукові праці такі українські вчені, як: В.П. Андру-
щенко, Л.І. Антошкіна, Н.О. Борецька, О.А. Грішно-
ва, Н.Л. Губерська, С.М. Домбровська, І.Г. Карзун, 
А.С. Кобець, Г.С. Лопушняк, Х.В. Рибчанська, В.Д. Фі-
ліппова, Т.Л. Шестаковська та багато інших. Зокре-
ма, О.А. Грішнова обґрунтовує, що освіта та інвести-
ції в людину не лише стають економічно доцільними, 
а й виступають важливим і необхідним чинником, 
стимулом, передумовою економічного зростання [1]. 
Основні завдання і принципи державної політики у 
сфері вищої освіти розглядає у своїй науковій пра-
ці Н.Л. Губерська [2]. У монографії Г.С. Лопушняк та 
Х.В. Рибчанської [3] визначено стратегічні орієнтири 
та пріоритети інноваційного розвитку системи вищої 
освіти в Україні, сформовано пропозиції щодо вдо-
сконалення порядку ціноутворення у досліджуваній 
сфері, а також щодо формування та розміщення 
державного замовлення на підготовку фахівців із ви-
щою освітою. У науковій праці Т.Л. Шестаковської [4] 
обґрунтовано особливості функціонування освіти в 
сучасних ринкових умовах, запропоновано концеп-
туальну схему організаційно-економічного механіз-
му розвитку системи освіти, основними завданнями 
якої є охоплення населення країни якісною освітою 
та забезпечення розвитку національної економіки. 
Водночас необхідно вказати на те, що в науковій 
літературі недостатньо висвітлено підходи до вдо-
сконалення регулювання розвитку освітньої галузі 
в сучасних умовах формування інформаційної еко-
номіки України, залишається дискусійним питання 

побудови організаційно-економічного механізму роз-
витку освіти, який є не лише необхідною умовою за-
безпечення успішного функціонування вітчизняних 
освітніх закладів, а й передумовою для подолання 
кризових явищ на ринку освітніх послуг України. 

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою даної роботи є дослідження особли-
востей державного регулювання розвитку освіти в 
Україні та визначення напрямів його вдосконалення 
для забезпечення якомога вищого рівня конкуренто-
спроможності працівників на вітчизняному та міжна-
родному ринках праці.

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів. Зі становленням у нашій країні інформацій-
ного суспільства і розвитком інформаційної економіки 
пришвидшилися процеси професійної мобільності 
працівників. Від зайнятих на певних робочих місцях 
тепер вимагається більша освіченість і вищий рівень 
кваліфікації. Повсюдне впровадження у виробничу і 
невиробничу сфери комп’ютерної техніки та нових ко-
мунікаційних технологій потребує від працівників біль-
шої оперативності у набутті нових знань і навиків для 
виконання своїх професійних обов’язків. 

Використання інформаційно-комунікаційних тех-
нологій призводить до зникнення одних професій і 
появи інших, скорочення зайнятості в одних секто-
рах економіки і збільшення в деяких інших, зменшен-
ня потреби у малокваліфікованій праці, яку можна 
автоматизувати, і збільшення у висококваліфіко-
ваній. У результаті зростають рівень розвитку люд-
ського потенціалу і рівень продуктивність праці. Така 
ситуація спонукає працівників до підвищення свого 
освітнього рівня та набуття нових компетенцій [5]. 
Тобто сьогодні освіта виступає однією з найголовні-
ших компонент людського потенціалу, тому регулю-
ванню освітньої сфери в Україні повинна бути при-
ділена особлива увага. А враховуючи вищесказане 
і результати досліджень науковців, це регулювання 
потребує вдосконалення.

Причому якісних змін потребують, насамперед, 
технології опрацювання інформації в освітній систе-
мі Україні. На нашу думку, було б доцільно розробити 
та впровадити єдину систему управління освітою з 
використанням ефективних програмних продуктів та 
консолідованих баз даних для розвитку інформацій-
ного середовища освітньої сфери. Така інформацій-
но-аналітична система повинна ґрунтуватися на по-
вній, достовірній, актуальній інформації та сприяти 
оптимізації затрат часу для вирішення проблемних 
ситуацій у різних ділянках освітньої системи. Основ-
ні структурні компоненти інформаційно-аналітичної 
системи розвитку освітньої галузі подано на рис. 1.

Розв’язання питання інформатизації передбачає 
висвітлення низки важливих для теорії і практики 
аспектів: структурування знань та вмінь, якими по-
винен володіти майбутній фахівець із певним рів-
нем інформаційної культури; виокремлення шляхів 
формування інформаційної культури майбутнього 
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фахівця, забезпечуючи можливість усунути супер-
ечності між потребою суспільства у висококваліфіко-
ваних фахівцях та рівнем їхньої підготовки у вищих 
навчальних закладах, реальним і необхідним рівнем 
їхньої інформаційної культури [6, c. 345].

Стратегічним завданням розвитку освіти в нашій 
країні є інтеграція в європейський освітній простір. 
Реалізація цієї стратегії потребує вдосконалення 
регулювання розвитку освіти на державному, регіо-
нальному та місцевому рівнях. В умовах децентралі-
зації особливої уваги потребує реформування освіт-
ньої системи на регіональному рівні. Комплексний 
підхід до регулювання розвитку освіти на цьому рівні 
слід реалізовувати через співпрацю органів держав-
ної влади, місцевих адміністрацій і закладів освіти. 

Державна політика в галузі освіти має врахову-
вати, які реалії сьогодення, потреби суспільства 
та можливості держави, відповідати міжнародним 
зобов’язанням, які взяла на себе Україна, та ґрунту-
ватися на відповідній сучасній стратегії, в якій мають 
бути чітко сформульовані цілі, визначені терміни їх 
досягнення та відповідальні за виконання заходів 
суб’єкти [7].

У нинішніх умовах, коли загострюються глоба-
лізаційні та кризові явища в процесі формування 
освітнього простору України, підвищується потреба 
в регулюванні розвитку освіти на регіональному рів-
ні, оскільки регіони відіграють важливу роль у фор-
муванні освітнього потенціалу країни. Проте сталому 
розвиткові освітньої сфери заважають постійні зміни 
у структурі державного управління освітою, що, сво-
єю чергою, не дає змоги реалізувати освітній потен-
ціал та інтегрувати освіту в ринкове середовище. 

Регіональний освітній простір формується під впли-
вом екологічних, людських, ресурсних та фінансових 
обмежень. Саме тому актуальною залишається проб-
лема розподілу повноважень, відповідальності, фінан-
сового забезпечення між державним, територіальним і 
місцевими суб’єктами регулювання розвитку освітньої 
системи, оскільки розвиток освіти залишається пріори-
тетним напрямом регіонального розвитку.

Регулювання розвитку освіти повинно бути од-
ним з основних завдань діяльності місцевих орга-
нів державної виконавчої влади й органів місцевого 
самоврядування. Для цього необхідно створити не-
залежну фінансово-економічну базу місцевого са-
моврядування. Однак варто зберегти загальнодер-
жавне забезпечення регіональних програм розвитку 
освітньої сфери, часткове фінансування загально-
національних освітніх установ, надання соціальних 
гарантій щодо здобуття освіти вмотивованій, але об-
меженій у можливостях людині.

Процес регулювання розвитку освітньої галузі 
України буде найбільш результативним у тому разі, 
якщо зусилля держави будуть спрямовані на ті на-
прями, які є найперспективнішими. Зокрема, такими 
напрямами вважаємо реструктуризацію національ-
ної освітньої системи, стимулювання до впровад-
ження в освітній процес новітніх інформаційних 
технологій, перебудова економічного складника 
організаційно-економічного механізму регулювання 
розвитку освіти в Україні.

Найгостріші проблеми освітньої галузі, які не да-
ють можливості забезпечити інноваційний розвиток 
та підвищити якість освіти, на нашу думку, пов’язані з 
недосконалим законодавством, недофінансуванням 
та неефективним регулюванням освітньої сфери.

Із недосконалістю і заплутаністю освітнього за-
конодавства пов’язані проблеми корупції та бю-
рократизму в освітній сфері, які, своєю чергою, зу-
мовлюють зниження якості освіти та підвищують 
комерціалізацію освітніх послуг. Цю ситуацію можна 
пояснити, перш за все, відсутністю належного кон-
тролю над якістю освітньої діяльності. 

Суб’єктами регулювання розвитку освіти про-
тягом останніх десятиліть здійснюються спроби ре-
формування та модернізації освітньої системи, про 
що свідчать чисельні стратегії, концепції, програми 
розвитку тощо, зокрема Національна стратегія роз-
витку освіти в Україні на період до 2021 р., яка схва-
лена Указом Президента України № 344/2013 від 
25.06.2013. Однак більшість цих стратегічно важли-
вих документів є нечіткими і лише декларативними, 
що не дало змоги достатньою мірою реалізувати 
поставлені завдання та досягти мети. Саме тому 
для пошуку шляхів удосконалення регулювання роз-
витку освіти України критичного аналізу потребують 
чинники, які гальмують розвиток освітньої системи, 
та зменшення їхнього впливу на реалізацію держав-
ної освітньої політики.

Головними напрямами вдосконалення регулю-
вання розвитку освіти України, на нашу думку, є: 

1) визначення інноваційної стратегії розвитку 
освітньої сфери з урахуванням вимог ринку праці та 
раціонального використання освітнього потенціалу 
працівників; 

2) розроблення диференційованої системи освіт-
ніх стандартів; 

3) удосконалення системи зовнішнього та внут-
рішнього моніторингу; 

4) запровадження системи контролю над якістю 
освітніх послуг;

5) розроблення нових підходів до фінансування 
освіти.
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Рис. 1. Структура інформаційно-аналітичної 
системи розвитку освітньої галузі



58

Держава та регіони

На нашу думку, основою ефективного регулю-
вання розвитку освіти в Україні є законодавство. 
Науковці доводять, що сучасний стан освітнього за-
конодавства характеризується такими основними 
проблемами, що свідчать про необхідність удоскона-
лення механізму правового регулювання суспільних 
відносин у сфері освіти: відсутність чіткої правової 
термінології; непослідовність і застарілість деяких 
норм; регулювання відносин у сфері освіти різними 
галузями права, відсутність єдиного систематизова-
ного нормативного акту у сфері вітчизняної освіти; 
наявність значної кількості підзаконних актів; нечіт-
кість у визначенні повноважень органів влади у сфері 
освіти. Законодавча регламентація освітніх та суміж-
них із ними відносин помітно відстає від об’єктивних 
потреб, не відповідає вимогам повноти і системності, 
не забезпечує належною мірою реалізацію законних 
інтересів суб’єктів права [8, с. 17].

Уважаємо, що для поліпшення правового регу-
лювання освітньої галузі існує необхідність в акуму-
люванні та інтегруванні законодавчої бази стосовно 
освіти в єдиному нормативному документі, що, сво-
єю чергою, дасть змогу уникнути неузгодженості і 
протиріч між чинними нормативними актами та вдо-
сконалити нормативний складник організаційно-еко-
номічного механізму регулювання розвитку освіти 
в Україні. Систематизоване й якісно впорядковане 
освітнє законодавство дасть змогу успішно реалізу-
вати державну політику модернізації освітньої галузі 
та її вдосконалення в контексті євроінтеграційного 
розвитку.

Основними напрямами вдосконалення механізму 
правового регулювання суспільних відносин у сфері 
освіти України мають бути: 

– вдосконалення правотворчості та правозасто-
сування;

– оптимізація взаємодії правотворчості та право-
застосування, що повинна мінімізувати неузгодже-
ності, колізії в процесі функціонування механізму 
правового регулювання;

– підвищення рівня правосвідомості та правової 
культури учасників освітніх відносин, що, безумовно, 
вплине на якість правового регулювання;

– захист суб’єктивних прав та посилення відпо-
відальності за невиконання юридичних обов’язків 
всіма суб’єктами освітніх правових відносин за до-
помогою вдосконалення інституту юридичної відпо-
відальності в усіх його аспектах [8, с. 18].

Ефективність регулювання розвитку освіти в 
Україні значною мірою залежить і від державного 
управління фінансовим забезпеченням закладів 
освіти регіонів. У цьому напрямі необхідна резуль-
тативна взаємодія центральних та місцевих органів 
влади, учасників освітнього процесу та суб’єктів гос-
подарювання (підприємницьких структур). Такі тен-
денції сприятимуть подальшому розвитку освітньої 
галузі на загальнодержавному та регіональному 
рівнях за рахунок поліпшення матеріально-технічної 
бази закладів освіти, сприяючи підвищенню якості 
освітніх послуг, забезпечуючи високий рівень конку-
рентоспроможності молодих фахівців. 

Пріоритетними напрямами вдосконалення фінан-
сування розвитку освіти можна вважати:

– забезпечення перерозподілу фінансових ресур-
сів місцевого і державного бюджету для розвитку за-
кладів освіти, зокрема у напрямі поліпшення матері-
ально-технічної бази;

– сприяння розвитку науки через відтворення на-
укового потенціалу педагогічних працівників;

– забезпечення систематичного контролю над ці-
льовим використанням коштів завдяки впроваджен-
ню механізму громадського контролю;

– прогнозування обсягів фінансування, необхід-
них для розвитку освіти;

– удосконалення методів розроблення нормати-
вів фінансування;

– сприяння проведенню прикладних досліджень 
на базі закладів освіти, які могли б стати додатковим 
джерелом надходження фінансових ресурсів; 

–  сприяння розвитку освітнього кредитування.
Розвиток системи освітнього кредитування спри-

ятиме: підвищенню зацікавленості громадян у ви-
користанні кредитних ресурсів для оплати освітніх 
послуг; забезпеченню доступності освітнього креди-
ту для широких верств населення; стимулюванню 
платоспроможного попиту на ринку освітніх послуг; 
збільшенню обсягу фінансових ресурсів у закладах 
вищої освіти; залученню фінансових ресурсів у сферу 
довгострокового освітнього кредитування державно-
приватного партнерства; створенню нової моделі еко-
номічної діяльності ВНЗ, яка базується на солідарній 
участі держави, бізнесових кіл і громадян [9]. 

Варто погодитися з думкою, що причинами недо-
фінансування освітньої галузі є те, що в державі від-
бувається ставлення до освіти як до другорядного 
сектору, витратної, а не інвестиційної частини дер-
жавного бюджету. Це, своєю чергою, зумовлює існу-
вання таких проблем, як старіння та непродуктивна 
підготовка педагогічних кадрів, низька заробітна пла-
та освітян, низький рівень забезпечення навчальною 
літературою. Відсутність належної матеріально-тех-
нічної бази у багатьох закладах освіти, яка відповідає 
сучасним вимогам, призводить до того, що повільно 
впроваджуються у навчально-виховний процес інно-
ваційні та інформаційно-телекомунікаційні технології. 
Тобто мають місце застарілі підходи як до навчання, 
так і до організації освітнього процесу [7].

Ще одним напрямом удосконалення регулювання 
розвитку освіти в Україні вважаємо модернізацію освіт-
ньої системи відповідно до вимог бізнес-середовища. 
Зокрема, дієвими заходами у цьому напрямі могли б 
стати: перебудова навчальних програм із наближен-
ням їх до практичної діяльності; вдосконалення систе-
ми оцінки якості вищої освіти, яка б відображала рівень 
підготовки молодих фахівців; сприяння проведенню 
належної молодіжної політики, яка б давала змогу 
сформувати у молоді відповідальність у питаннях ви-
бору майбутньої професії, навчання та подальшої са-
мореалізації; розроблення системи стажування, яка б 
ураховувала рейтингову успішність студентів та дава-
ла б можливість подальшого працевлаштування; спри-
яння молоді у здобутті другої освіти, яка підвищить їхні 
конкурентні переваги; налагодження інформаційних 
зв’язків із регіональними центрами зайнятості тощо.

Одним із важливих інструментів регулювання 
розвитку освіти, на нашу думку, є створення при за-
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кладах освіти (або на регіональному рівні) центрів 
кар'єри, основною метою яких повинно стати спри-
яння працевлаштуванню випускників навчальних за-
кладів. Основними завданнями таких центрів могли 
би бути:

– вивчення передової практики діяльності центрів 
кар’єри у європейських закладах освіти;

– удосконалення класичних інструментів сприян-
ня працевлаштуванню молоді;

– розроблення нових проектів співпраці робото-
давців і навчальних закладів. 

Уважаємо, що успішна реалізація діяльності 
центрів кар’єри можлива лише у співпраці з різ-
ними структурними підрозділами навчальних за-
кладів та потенційними роботодавцями (бізнес-
структурами). Серед заходів, які б підвищували 
ефективність діяльності центрів сприяння працев-
лаштуванню молодих фахівців, можемо виокреми-
ти такі:

– проведення соціологічних досліджень та моні-
торингу працевлаштування випускників;

– професійну діагностику й індивідуальне профе-
сійне консультування студентів і випускників; 

– групові заняття з розвитку особистісних і про-
фесійних компетенцій у школах кар'єрного росту; 

– інформування студентів про актуальні вакансії 
на ринку праці;

– проведення Днів кар’єри та масові зустрічі з ро-
ботодавцями; 

– проведення екскурсій на підприємства; 
– знайомство студентів із регіональним ринком 

праці за допомогою ділових ігор; 
– профорієнтаційну роботу серед учнів загаль-

ноосвітніх установ, знайомство із закладами вищої 
освіти і роботодавцями; 

– проведення тренінгів та майстер-класів із залу-
ченням провідних фахівців та ін.;

– створення інститутів післядипломної освіти для 
підвищення кваліфікації, перекваліфікації чи здобут-
тя додаткової професії;

– підбор вакансій та сприяння працевлаштуван-
ню студентів і випускників закладів освіти через ан-
кетування;

– створення банку даних потенційних роботодав-
ців (підприємств, установ та організацій). 

Ще одним не менш важливим заходом щодо вдо-
сконалення регулювання розвитку освіти в країні, на 
нашу думку, могло б стати створення у навчальних 
закладах або при центрах сприяння працевлашту-
ванню молоді психологічних осередків. Основні зав-
дання таких структур убачаємо у:

– сприянні психологічній підготовці студентів до 
працевлаштування в умовах конкуренції на ринку 
праці; 

– виробленні у студентів уміння порівнювати рі-
вень своєї підготовки з фаховими вимогами майбут-
ньої роботи; 

– навчанні студентів-випускників грамотно скла-
дати резюме; 

– формуванні критичного й якісного усвідомлення 
студентами вимог потенційних роботодавців до діло-
вих якостей та рівня фахової підготовки кандидатів 
на посади; 

– підготовці випускників до співбесіди з працедав-
цями (формування психологічної стійкості, розвиток 
уміння переконати тощо).

Окрім указаних, пріоритетним завданням уважає-
мо забезпечення балансу приватного і публічного ін-
тересів учасників освітнього процесу. Зокрема, пого-
джуємося з думкою Філіппової, що для забезпечення 
ефективності функціонування галузі освіти необ-
хідно разом з обов’язковою державною підтримкою 
зберегти державно-громадський характер управлін-
ня, розвивати самоврядування в галузі освіти, ві-
добразити організаційно та нормативно створення 
регіональних освітніх комплексів. Ці завдання по-
винен вирішувати відповідний механізм державного 
регулювання в галузі освіти України на основі необ-
хідної нормативної бази. У сучасних умовах держава 
повинна приймати до відома суперечливі реалії, які 
проявляються в різних сферах суспільного життя і, 
враховуючи це, робити все можливе на законодавчо-
му рівні, щоб підвищити освітній рівень українського 
суспільства та забезпечити належне функціонування 
діяльності галузі освіти [10]. 

Ще одним важливим напрямом удосконалення 
регулювання розвитку освіти в Україні є поліпшення 
взаємодії ринку освітніх послуг та ринку праці. До-
слідження зарубіжного досвіду показало, що кон-
структивна співпраця освітніх закладів із потенцій-
ними роботодавцями сприяє зниженню фінансового 
навантаження на державний бюджет, оскільки за-
вдяки корпоративній оплаті навчання виникає мож-
ливість перерозподілу державних коштів. На нашу 
думку, необхідна розробка дієвого механізму спів-
праці закладів освіти із суб’єктами підприємницької 
діяльності. Ефективними інструментами цього меха-
нізму могли б стати:

– сприяння налагодженню соціально-партнер-
ських відносин між освітньою сферою, органами 
державної влади та роботодавцями щодо підготовки 
та працевлаштування молодих фахівців; 

– зменшення податкового навантаження на робо-
тодавців, які надають перші робочі місця випускни-
кам закладів освіти;

– державні програми субсидіювання підприємств, 
які пропонують постійну роботу молодим фахівцям.

Висновки з цього дослідження і перспективи по-
дальших розвідок у даному напрямку. Таким чином, 
регулювання розвитку освіти в Україні потребує вдо-
сконалення. Необхідно поліпшити правове регулю-
вання освітньої галузі та підвищити обсяги бюджет-
ного фінансування цієї галузі, доцільно створити при 
закладах освіти (або на регіональному рівні) центри 
кар'єри та розширити співпрацю закладів освіти із 
суб’єктами підприємницької діяльності тощо. Спри-
ятиме розвитку освіти зростання ролі управління на 
регіональному рівні, впровадження сучасних техно-
логій опрацювання інформації в освітній сфері, а 
також ефективне використання і розвиток освітнього 
потенціалу країни. 

Реалізація запропонованих у даній роботі підхо-
дів до вдосконалення регулювання розвитку освіти в 
Україні дасть змогу розв'язати найбільш гострі проб-
леми, які стримують цей розвиток, забезпечивши нову 
якість освіти, що відповідатиме вимогам сьогодення.
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SMART-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ  
СФЕРИ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ  
СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

SMART-TECHNOLOGIES AS PRIORITY DIRECTION  
OF SPHERE OF EDUCATIONAL SERVICES  
IN GLOBALIZATION CONDITIONS OF THE ECONOMY
У статті окреслено передумови використання Smart-технологій як пріоритетного напряму в освіт-

ньому процесі в умовах глобалізації розвитку економіки України, визначено критерії, показники та принципи 
ефективного використання Smart-технологій, ролі економіки знань як вирішального чинника економічного 
розвитку, вимоги нової економіки (економіки знань) до трудової діяльності працівників. Виокремлено прин-
ципово важливі компетенції використання Smart-технологій в освітньому процесі, головні особливості 
управління інтелектуальним капіталом, організаційних утворень у сучасних умовах розвитку економіки, 
заснованої на знаннях, значення цього процесу в оцінці наявних та нових можливостей формування еко-
номічної стратегії розвитку вітчизняних підприємств, особливо підприємств промислової сфери, з ураху-
ванням наслідків економічних та соціальних явищ. 

Ключові слова: освітній процес, глобалізація розвитку, Smart-технології, Smart-освіта, нова економіка, 
компетенції, економічна стратегія, соціальне явище, трудова діяльність.

В статье обозначены предпосылки использования Smart-технологий как приоритетного направления 
в образовательном процессе в условиях глобализации развития экономики Украины, определены крите-
рии, показатели и принципы эффективного использования Smart-технологий, роль экономики знаний как 
решающего фактора экономического развития, требования новой экономики (экономики знаний) к тру-
довой деятельности работников. Выделены принципиально важные компетенции использования Smart-
технологий в образовательном процессе, главные особенности управления интеллектуальным капита-
лом, организационных образований в современных условиях развития экономики, основанной на знаниях, 
значение этого процесса в оценке имеющихся и новых возможностей формирования экономической стра-
тегии развития отечественных предприятий, особенно предприятий промышленной сферы, с учетом 
последствий экономических и социальных явлений.

Ключевые слова: образовательный процесс, глобализация развития, Smart-технологии, Smart-образование, 
новая экономика, компетенции, экономическая стратегия, социальное явление, трудовая деятельность.
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The article outlines the prerequisites for using smart technologies as a priority in the educational process in the 
context of the globalization of the development of the Ukrainian economy, defines the criteria, indicators and princi-
ples for the effective use of smart technologies, the role of the knowledge economy as a decisive factor in economic 
development, the requirements of the new economy (knowledge economy) to labor activity of employees. The 
fundamentally important competences of using smart-technologies in the educational process, the main features 
of intellectual capital management, organizational formations in modern conditions of development of the knowl-
edge-based economy, the importance of this process in assessing existing and new opportunities for the develop-
ment of economic strategies for domestic enterprises, especially industrial enterprises taking into account the conse-
quences of economic and social phenomena. Smart-technologies are widely used in educational institutions abroad. 
In Ukraine, there are initial attempts to use technological and methodical functional components of Smart-Education. 
Domestic scholars, educators and top management of higher education institutions need to understand the complex 
information and functional structure of this educational platform. In order to increase the competitiveness of our 
national education system and the Ukrainian state in global knowledge and labor markets, strategic measures be 
should take immediately to implement the Smart-Education Model for their development. A particularly important 
direction in solving the task is the training of future specialists in the field of Smart technologies. This will allow es-
tablishing close contact with foreign firms - producers of Smart-products and subsequently to establish production of 
certified, high-quality own line of the given product. This, in turn, is capable of qualitatively changing the system of 
higher education, organizing the preparation of creative specialists of the XXI century and, in a short time, overcome 
the political, economic and demographic crises in our country.

Keywords: educational process, globalization of development, Smart-technologies, Smart-education, economic 
strategy, social phenomenon, labor activity.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними за-
вданнями. Сучасне суспільство перебуває на етапі 
зміни технологічної парадигми – від масового впро-
вадження інформаційно-комунікаційних технологій 
(ІКТ), чим визначається сутність XX ст., до епохи 
Smart-технологій, де позначається пріоритетний на-
прям розвитку неперервної освіти, зумовленої про-
гресом у виробництві та технологіях, збільшенням 
обсягу інформації. Інтеграція освіти, науки та ви-
робництва спрямована на розв’язання глобальних 
проблем, поліпшення життя, максимально ефектив-
не використання людських ресурсів. У країнах, що 
реалізують інноваційно-технологічний тип розвитку, 
знання стають головним нематеріальним активом, 
впливають на зростання обсягів виробництва, під-
вищення якості продукції та послуг, забезпечення 
конкурентоспроможності країни та прискорення со-
ціального прогресу [1]. Тому формування творчого 
потенціалу людини, що забезпечує система освіти та 
професійної підготовки, має ефективно реалізувати-
ся у механізмах інноваційної діяльності, що є осно-
вою Smart-суспільства. У Smart-суспільстві техноло-
гії, що раніше ґрунтувалися на інформації та знаннях, 
трансформуються в технології, що базуються на вза-
ємодії та обміні досвідом, – Smart-технології. Вони 
перетворюють важку працю на «розумну» і вносять 
інноваційні зміни в стратегії управління. Тобто гло-
бальному суспільству необхідно більш творче і від-
крите мислення, де пріоритетними цінностями були 
б людські гідності, засновані на гнучкості та оригі-
нальності. Найважливішим питанням стає підготовка 
кадрів, що володіють творчим, креативним потенці-
алом, які вміють працювати і креативно мислити в 
новому світі. Вміння швидко й ефективно знаходити і 
використовувати інформацію стає обов'язковим для 
людини з інформаційною культурою [2].

Швидкість оновлення знань і технологій має роз-
глядатися як критерій якості системи освіти. Пре-
зидент міжнародного консорціуму «Електронний 
університет» В.П. Тихомиров зазначає, що без 
Smart-технологій інноваційна діяльність неможли-

ва. Якщо система освіти відстає від цих напрямів, то 
вона переходить у стан гальма [3]. 

Актуальною проблемою сьогодні залишається 
відсутність достатнього розуміння змісту, напрямів 
практичної реалізації та впровадження у процес під-
готовки майбутніх професійних кадрів досконалого 
інноваційного інструментарію Smart-технологій.

В Українській державі до цього часу відсутнє 
глибоке прийняття переваг та перспектив продук-
ції Smart-технологій для суспільного життя у ціло-
му. Для вирішення цієї проблеми потрібне негайне 
розроблення державної стратегії розвитку Smart-
технологій для галузей промисловості, побудови еко-
логічно небезпечних підприємств переробки твердих 
побутових відходів, функціонування держбюджетних 
установ, бізнес-структур, сфери освітніх послуг.

Вироблення такої стратегії дасть змогу приско-
рити широке впровадження Smart-технологій у про-
цеси підготовки висококваліфікованих конкуренто-
спроможних фахівців у стінах національних закладів 
вищої освіти (ЗВО). З іншого боку, особливу увагу 
слід приділити створенню освітньо-професійних 
програм (ОПП) із підготовки майбутніх спеціалістів у 
галузі Smart-технологій, які здатні критично проаналі-
зувати та перейняти зарубіжний досвід упроваджен-
ня даної продукції в усі сфери діяльності та життя 
суспільства. Це дасть змогу налагодити взаємовигід-
ні зв’язки з провідними компаніями світу та органі-
зувати високотехнологічне виробництво вітчизняних 
аналогів стандартизованої Smart-продукції.

Цей не дуже простий процес слід розпочинати з 
глибокого аналізу стану і можливостей використан-
ня Smart-технологій у сфері освітніх послуг, які на-
даються українськими та провідними ЗВО. В умовах 
глобального тренду формування економіки і суспіль-
ства знань такі дослідження сприятимуть формуван-
ню фундаменту подальшого стійкого економічного 
розвитку Української держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної проблеми і 
на які спираються автори. Для встановлення шля-
хів упровадження Smart-технологій та їх адаптації 
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до використання в умовах освітнього середовища 
використано матеріали вітчизняних та зарубіжних 
дослідників, зокрема: В. Геєця, Г. Бонч-Бруєвича, 
К. Джонсона, С. Якубова, Н. Тихомирової, В. Тихоми-
рова. Проблеми і напрями створення та функціону-
вання освітнього простору навчального закладу ак-
тивно вивчаються як українськими, так і зарубіжними 
вченими, серед яких: В. Геєць, Дж. Гелбрейт, П. Дру-
кер, В. Іноземцева, С. Крамер, Я. Корнаї, І. Крутій, 
О. Кузьмін, Д. Лук’яненко, Б. Санто, М. Соснова, 
Е. Тоффлер, С. Турчіна, А. Філіпенко, Л. Федулова, 
Р. Хусаінов та ін. 

Як зазначається на сторінках популярного 
українського Інтернет-ресурсу «Освіта.ua», Smart-
технології в освіті є концепцією, яка передбачає 
комплексну модернізацію всіх освітніх процесів, а 
також методів і технологій навчання [4]. Концепція 
Smart-технологій в освітньому розрізі формується з 
двох складників: технологічного та навчально-мето-
дичного. Технологічний складник забезпечується но-
вітніми ІКТ-засобами, такими як розумні інтерактивні 
дошки та сенсорні екрани з доступом до глобальної 
мережі Internet та можливістю розроблення інтер-
активного навчального контенту, його актуалізації 
та цілодобової доставки освітнім суб’єктам. Однак 
основним елементом освітніх Smart-технологій є ін-
терактивний освітній контент на основі платформи 
дистанційно-мобільного навчання та сучасних ІКТ.

Сьогодні серед українських науковців та осві-
тян зріє думка про формування якісно нового яви-
ща, яке отримало назву Smart-освіти (Self-directed, 
Motivated, Adaptive, Resource-enriched, Technology 
embedded), – «самостійне, мотивоване, адаптоване, 
збагачене ресурсами, з вбудованими технологіями 
навчання» [5]. Концепція Smart-освіти руйнує сте-
реотипи традиційної освіти, але зберігає найкращі 
її традиції, збагачує її новими ідеями, підходами та 
технологічно-методичними засобами.

Аналіз інформаційно-наукових джерел дає 
змогу зробити висновки про довгий шлях сфери 
освітніх послуг до стану широкого впровадження 
Smart-технологій і перетворення у галузь розум-
ного навчального середовища. Фахівці виділяють 
чотири етапи руху сфери освітніх послуг на цьому 
шляху: традиційне навчання, дистанційні технології 
навчання (Distance Learning), електронне навчання 
(E-Learning), Smart-технології [6].

Для зарубіжних ЗВО концепція Smart-освіти не є 
новим явищем і сприймається як радикальна зміна 
освітньої парадигми у технологічному та методично-
му контекстах. Smart-освіта може бути організована 
у фізичному або віртуальному середовищі на осно-
ві вдосконалених методів і технологій навчання. Такі 
підходи дають змогу забезпечити додану академічну 
вартість університетської освіти як глобальний тренд 
розвитку ринку освітніх послуг в умовах глобалізації 
світової економіки. 

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою статті є визначення шляхів викорис-
тання Smart-технологій як пріоритетного напряму 
в освітньому процесі в умовах глобалізації розвит-
ку економіки України. Під час виконання поставле-
ного завдання проаналізовано стан упровадження 

Smart-технологій в освітній простір зарубіжних уні-
верситетів та українських ЗВО. Критичний аналіз 
особливостей національного ринку освітніх послуг у 
розрізі глобалізації ринкових економічних відносин 
дає змогу виокремити вітчизняний профіль форму-
вання Smart-освіти та дорожню карту прямування до 
поставленої мети в умовах становлення економіки і 
суспільства знань. 

 Виклад основного матеріалу дослідження з по-
вним обґрунтуванням отриманих наукових резуль-
татів. Сучасна освітня система більшості країн світу 
характеризується докорінними змістовними змінами: 
гнучкістю, пристосованістю, якісними показниками 
дослідження, інноваціями, що відповідають вимогам 
Smart-освіти. Освітній процес у Smart-університетах – 
це безперервна взаємодія викладачів і студентів, са-
мих студентів один з одним; завдяки інформаційним 
технологіям вони стають активними учасниками на-
вчального процесу й отримують можливість вносити 
до нього власні корективи. 

Американський учений П. Друкер обґрунтував 
появу нової економіки – економіки знання і нового 
суспільства – суспільства знання. У науковій праці 
він відзначає: «Інтелектуальні працівники володі-
ють своїми «засобами виробництва», що полягають 
у їхніх знаннях, тому традиційні працівники значно 
більше потребують місця на виробництві, ніж вироб-
ництво потребує їх. Що стосується інтелектуальних 
працівників, то поки що не про всіх можна сказати, 
що підприємства потребують їх більше, ніж вони по-
требують підприємства». Інтелектуальні працівники 
та підприємства для ефективної роботи повинні яв-
ляти собою симбіоз, у якому кожна зі сторін однако-
во буде потребувати іншої [7]. Відомий український 
учений В. Геєць економіку знань характеризує так: 
«Це економіка, в якій головним фактором є процеси 
накопичення та використання знань; спеціалізовані 
(наукові) знання, як і повсякденні, стають важливим 
ресурсом, який поряд із працею, капіталом і при-
родними ресурсами забезпечує зростання та конку-
рентоспроможність економічної системи» [8, с. 257]. 
Цікавими є наукові доробки Л. Федулової, в яких за-
значається, що створення ефективних механізмів 
комерціалізації знань дає змогу прискореними тем-
пами вирішувати таке важливе завдання, як підтрим-
ка темпів зростання економіки та її конкурентоспро-
можності на світових ринках [9, с. 75]. 

Парадигма Smart-освіти, як зазначається в ро-
боті С. Турчіної [10], передбачає здатність швидко і 
просто налаштовуватися на рівень та потреби слу-
хача; передбачає активний обмін досвідом та ідея-
ми; персоніфікацію курсу залежно від його завдань 
і компетенцій суб’єктів навчання; економію часу на 
доопрацювання наявного навчального контенту за-
мість створення його з нуля. 

У цьому аспекті доцільно звернутися додатко-
во до вітчизняних дослідників, де в роботі [10] за-
значається, що в епоху інформації перехід до еко-
номіки знань набуває глобального характеру. Цей 
перехід базується на найкращих практиках вироб-
ничих і трудомістких типів економік та чинниках, що 
утримуються на знаннях. У результаті формуються 
взаємопов'язані та глобалізовані типи економічних 
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укладів, де джерела знань, такі як людський до-
свід та комерційні секрети, є ключовими гравцями 
в економічному зростанні держави поряд з іншими 
економічними ресурсами. Освіта та знання, що, як 
правило, іменуються «людським капіталом», можуть 
слугувати продуктивним активом або діловим про-
дуктом. Це пояснюється тим, що інноваційні, інте-
лектуальні послуги та продукти можуть бути продані 
та експортовані, а також можуть приносити прибуток 
індивіду, бізнесу та економіці держави у цілому. Цей 
компонент економіки значною мірою залежить від 
інтелектуальних можливостей населення країни, а 
не від природних ресурсів або матеріальних внесків 
держави та бізнесу. Таким чином, в умовах ЕЗ ви-
робництвом знань, що виступає послугами та про-
дуктами на ринку, забезпечується швидке приско-
рення у технічній і науковій сферах та прокладання 
шляху до інновацій в економіці у цілому [11].

В умовах переходу до економіки знань цінність 
людського потенціалу визначається можливістю ви-
користання саме неповторних особливостей цього 
потенціалу в процесі трудової діяльності, де пра-
цівник із досвідом, умінням, мотивами, інтересами, 
цінностями, стимулами, установками є стратегічним 
ресурсом організації. Звісно, управління персоналом, 
що майже на 40% складається з «працівників знань», 
стає пріоритетним напрямом у загальній системі 
управління сучасною організацією. Так, за визначен-
ням М. Армстронга, «управління людськими ресурса-
ми – це стратегічний і послідовний підхід до управлін-
ня найціннішими активами організації – людьми, які в 
ній працюють і здійснюють індивідуальний та колек-
тивний внесок у досягнення її цілей, підтримуючи по-
стійну конкурентну перевагу компанії» [12, с. 18].

На нашу думку, підґрунтям та міцною платфор-
мою Smart-освіти повинні стати віртуальні інтер-
активні навчально-методичні комплекси (ВІНМК). 
Дані навчальні середовища проектуються на осно-
ві таких інструментальних засобів, як модульні 
об’єктно-орієнтовані системи дистанційного навчан-
ня й управління освітнім процесом із максимальною 
адаптацією під мобільні технології, сучасні Smart-
пристрої (інтерактивні сенсорні дисплеї та дошки), 
інтелектуальні лекційні та лабораторні аудиторії, ба-
гатоканальні онлайн-системи доставки навчального 
контенту, якісно нові розгалужені та адаптовані під 
індивідуальну траєкторію навчання та рівень знань 
кожного студента спеціалізовані навчальні курси оn-
line та of-line.

В умовах українських реалій найкращою платфор-
мою для апробації й упровадження концепції Smart-
освіти є всесвітньо відома система організації та 
управління навчальним процесом MOODLE (Modular 
Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Пе-
ревагами даного інструментального засобу є його 
безкоштовна ліцензія, постійне динамічне оновлен-
ня науковцями, освітянами, дизайнерами і програ-
містами світової спільноти та використання сучасних 
інновацій у сфері освітньої й педагогічної практики.

Останніми досягненнями розробників середови-
ща MOODLE є розроблення мобільної версії систе-
ми, інструментальних засобів доставки мобільного 
навчального контенту, використання хмарних освіт-

ніх технологій, можливість оцінки компетенцій на 
основі загальноприйнятих стандартів національних 
ОПП та активна підтримка з боку спеціалістів та екс-
пертів даного світового проекту.

З урахуванням наведених фактів структурно-
функціональну схему системи Smart-освіти можна 
представити так (рис. 1).

Таким чином, створюється глобальне інформа-
ційне навчальне середовище, що забезпечує актив-
ну взаємодію між усіма учасниками навчального про-
цесу, забезпечення їх доступу до глобальних освітніх 
ресурсів та максимальне задоволення їхніх потреб 
в отриманні і засвоєнні знань та отриманні стійких 
компетенцій у певній фаховій сфері. 

Слід відзначити, що впровадження концепції 
Smart-освіти повністю відповідає глобальним трен-
дам світової економічної трансформації. Такі країни, 
як Нідерланди, Австралія, Корея, заявили про фор-
мування та втілення національної ідеї й головного 
політичного завдання Стратегій розвитку до 2020 р.: 
«Топ-економіка, SMART-суспільство» (Нідерланди), 
«На шляху до більш сильної SMART-країні через ре-
волюцію в освіті», «SMART Education» (Корея). Курс 
на розвиток SMART-освіти сьогодні прийнято й ба-
гатьма іншими державами. Модель нового SMART-
суспільства має на увазі створення за допомогою 
сучасних інформаційних та організаційних систем 
інтелектуального, високотехнологічного, комфорт-
ного для людини середовища проживання. Ці базові 
системні рішення дають змогу розвиненим країнам 
світу активно будувати SMART-суспільства як один 
з основних способів зміцнення конкурентоспромож-
ності національної економіки. 

Шостим президентом України В.О. Зеленським 
оприлюднено заяви щодо перспектив реалізації дер-
жавної програми «Країна в смартфоні», але при цьо-
му головна увага приділяється складнику SMART-
технологій діяльності уряду з такими функціями, 
як доступ до інформації про діяльність державних 
органів, забезпечення комунікацій та транзакцій з 
органами державного управління, залучення грома-
дянського суспільства до управління державою [13]. 
На нашу думку, реалізацію такої важливої держав-
ної програми (з урахуванням світового досвіду) слід 
починати з формування сучасної системи освіти на 
базі SMART-технологій, тобто підпрограми, яка може 
отримати назву «Українська SMART-освіта. Освіта в 
смартфоні».

До цього часу не досягнуто повного розуміння 
та консенсусу в тому ракурсі, які ж саме ЗВО можна 
рахувати конкурентоспроможними та такими, що мо-
жуть претендувати на підприємства зі статусом ака-
демічної доданої вартості (АДВ), тобто такими, що 
мають право на подальше існування в умовах жор-
сткої конкуренції з відомими європейськими та інши-
ми світовими університетами. В умовах підвищеного 
інтересу до результативності системи освіти, за по-
силення транспарентності до держави і суспільства 
формуються нові інструменти оцінки ефективності 
ЗВО. Згідно з концепцією та методологією АДВ, кож-
ну освітню систему або установу можна оцінити з по-
гляду ефективності витрачених державних коштів, 
якості та обсягу знань і компетенцій його випускників, 
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а АДВ може слугувати інструментом оцінки ступеня 
поліпшення/посилення знань, навичок і здібностей 
студентів під час навчання, ступеня наділення їх 
можливостями критичного мислення, рефлексії на 
події, що відбуваються, і зміни здібностей навчатися 
протягом усього життя [14].

 Не має сумніву, що впровадження освітніх 
SMART-технологій і становлення інтелектуальної 
освітньої системи у цілому є тими досконалими ін-
струментами, які забезпечать економічну незалеж-
ність і конкурентоспроможність Української держави 
на глобальних ринках знань та праці. 

Подальшими напрямами проведення аналітично-на-
укових досліджень слід уважати визначення економіч-
ної доцільності та ефективності впровадження концеп-
ції SMART-освіти в якісному та кількісному еквіваленті. 

Висновки з цього дослідження і перспекти-
ви подальших розвідок у даному напрямку. Отже, 
безперервна освіта – це складова частина Smart-
суспільства. Особистість, що навчається протягом 
життя, набуває загальнолюдських, життєстверджу-
вальних, професійних компетентностей, щоб на 
ринку праці бути конкурентоспроможним у Smart-
суспільстві. Smart-освіта є формуючою парадигмою 
в освіті. Складник Smart визначає властивості систе-
ми або процесу, що проявляються у взаємодії з ото-
чуючим середовищем, котре реагує на зміни й адап-
тацію в системі освіти. Smart-освіта являє собою 
таку освітню систему, що покладена в основу освіти 
нового типу, яка передбачає адаптивну реалізацію 
навчального процесу, в якому використовуються ін-
формаційні Smart-технології. Цей процес передба-
чає створення віртуального освітнього середовища, 
використання інтерактивних засобів ІКТ, регуляр-
не оновлення і поповнення контенту й моніторингу 

якості освіти. Реалізація парадигми Smart-освіти 
спрямована на одержання знань, умінь і компетенцій 
у взаємодії із соціальним, економічним і технологіч-
ним середовищем, в основі якого лежать технологіч-
ні, організаційні та педагогічні складники.

Рівень розвитку трудових ресурсів відповідає за 
забезпечення інтенсивного економічного зростання 
за переходу до «нової» економіки, заснованої на 
знаннях (неоекономіки), за диференціацію між еко-
номічно розвиненими і країнами, що розвиваються. 
Головним джерелом і вирішальним чинником такого 
зростання є використання Smart-технологій як прі-
оритетного напряму в освітньому процесі в умовах 
глобалізації розвитку економіки України. І ключове 
значення у цьому процесі має саме освітній потен-
ціал, перш за все освіченість, компетентність, твор-
чі можливості професіоналів й умови їх реалізації. 
Саме знання, професійна підготовка стають голов-
ним джерелом конкурентних переваг у XXI ст. 
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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ 
ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

FORMATION OF THE STRATEGY OF INNOVATION MANAGEMENT 
OF THE TOURIST ENTERPRISE: THEORETICAL ASPECTS
Статтю присвячено особливостям формування стратегії управління інноваціями туристичного під-

приємства. Розкрито теоретичний аспект на основі сучасного економічного розвитку туристичної га-
лузі. Розглянуто основні підходи науковців до ефективного управління інноваційною діяльністю на турис-
тичному підприємстві. Визначено найбільш впливові чинники формування стратегії управління інноваціями 
туристичного підприємства. Узагальнено модель структурного планування стратегічного управління ін-
новаціями туристичного підприємства з урахуванням складника «інновації». Запропоновано нове тракту-
вання поняття «інновації туристичного підприємства». Надано рекомендації щодо підвищення управління 
інноваціями туристичного підприємства. 

Ключові слова: туризм, інновації, інноваційний розвиток, туристична галузь, прибутковість, управ-
лінська стратегія.

Статья посвящена особенностям формирования стратегии управления инновациями туристического 
предприятия. Раскрыт теоретический аспект на основе современного экономического развития тури-
стической отрасли. Рассмотрены основные подходы ученых к эффективному управлению инновационной 
деятельностью на туристическом предприятии. Определены наиболее влиятельные факторы формиро-
вания стратегии управления инновациями туристического предприятия. Произведен обзор модели струк-
турного планирования стратегического управления инновациями туристического предприятия с учетом 
составляющей «инновации». Предложено новое определение понятия «инновации туристического пред-
приятия». Даны рекомендации по повышению управления инновациями туристического предприятия.

Ключевые слова: туризм, инновации, инновационное развитие, туристическая отрасль, прибыль-
ность, управленческая стратегия.

This article is devoted to the features of the formation of the strategy of innovation management of a tourist 
enterprise, reveals the theoretical aspect on the basis of modern economic development of the tourism industry.  
The key definitions of “innovation in tourism” are revealed. The main approaches of domestic and foreign scientists 
to the effective innovation management at the tourist enterprise are considered, the area of insufficient elaboration 
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of the issues of formation of the strategy of innovation management of the tourist enterprise is defined. The model of 
structural planning of strategic innovation management of the tourism enterprise is generalized taking into account 
the multicomponent element of “innovation”. A new interpretation of the concept of “innovation of a tourist enterprise” 
is proposed. The most influential factors are determined in relation to the formation of an innovation management 
strategy of a tourism enterprise, which determines the quality of the tourist product. A distinction is made between 
current management at the level of supply of goods and services and management at the highest level. The system 
of strategic innovation management in a tourism enterprise is investigated as an integrated set of various compo-
nents, which are united with the common goal and the introduction and distribution of innovations in tourism products 
and interact closely with each other. Important elements of strategic management are outlined and the main features 
of all stages related to the innovative component are determined. The ways to increase the performance of modern 
enterprises of the tourism industry in the conditions of influence of factors of the unstable external environment are 
proposed. Recommendations on improving the quality of innovation management at the tourist enterprise are given.

Keywords: tourism, innovations, innovative development, tourism industry, profitability, management strategy.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практични-
ми завданнями. За сучасних умов розвитку туризм 
відіграє передову роль, адже ця галузь є однією з 
найбільш прибуткових та мінливих у світовому гос-
подарстві країн, оскільки активно впроваджує су-
часні інформаційні технології, вдосконалює процеси 
виробництва туристичних товарів та послуг. Без про-
явів інновацій у туризмі, найбільш динамічної галузі, 
а також уведення новизни у надання послуг чи за-
доволення потреб клієнтів досягти корпоративного 
розвитку туристичного підприємства неможливо. Ін-
новації у туризмі дають змогу розширити можливості 
підприємства, збільшити доходну частину бюджету.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які 
спираються автори. Проблеми вибору та реалізації 
стратегій розглянуто у роботах таких вітчизняних та 
закордонних фахівців, як К. Рідінг, І. Ансофф, Н. Ад-
вокатова [1], Н. Гладинець [4], Д. Амєт-Устаєва [2], 
В.М. Селютін [5], І. Антоненко [3]. Процес формування 
стратегій управління туристичних підприємств відо-
бражено в численних роботах вітчизняних і зарубіж-
них учених. Так, Н.О. Адвокатова розглядала управ-
ління інноваційною діяльністю туристичного продукту 
через призму взуттєвих підприємств [1, c. 340–344]. 
Д.М. Амєт-Устаєва описувала інновації у сфері туриз-
му на рівні інформаційних систем, процесів та продук-
тів, а також розробила базис розроблення інновацій-
них проектів у сфері туризму [2, c. 103–108]. Детально 
вивченням управління туристичними підприємствами 
на базі інноваційних підходів займалася Н.І. Глади-
нець. Вона оцінювала основні показники діяльності 
туристичної діяльності, а також розглядала стратегіч-
не управління інноваціями в туристичному підприєм-
стві з урахуванням потреб в інформації [4, c. 102–110]. 

Аналіз робіт науковців указує на те, що ця проб-
лематика недостатньо опрацьована, що поясню-
ється зростанням потреб інновацій у туристичному 
бізнесі для підвищення прибутковості та посилення 
конкурентних позицій на туристичному ринку.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою даної статті є визначення особливостей 
процесу формування стратегії управління інновація-
ми туристичного підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів. Інтенсивний розвиток туризму передусім 
спостерігається завдяки інноваціям. 

Інновація визначається як «кінцевий результат ін-
новаційної діяльності, що одержав утілення у вигляді 
нового або вдосконаленого продукту, впровадженого 
на ринку, нового або вдосконаленого технологічного 
процесу, використовуваного в практичній діяльності, 
або в новому підході до соціальних послуг» [2, c. 104].

На думку Д. Амєт-Устаєвої, інновації в туризмі – 
це розроблення нових туристичних продуктів, проек-
тів тощо із застосуванням досягнень науки, техніки, 
IT-технологій, а також передового досвіду в галузях 
управління та маркетингу, впровадження яких дасть 
змогу підвищити рівень зайнятості населення, забез-
печити зростання його доходів, прискорити соціаль-
но-економічний розвиток і поліпшити туристичний 
імідж країни та регіонів [2, c. 104].

На нашу думку, інновації туристичного підприєм-
ства є кінцевим результатом інноваційно-туристичної 
діяльності, яка формує або вдосконалює туристичний 
продукт, удосконалює надання туристичних послуг з 
урахуванням особливостей сучасного розвитку галузі 
та за сучасної стратегії управління інноваціями.

Під час створення конкурентоспроможного турис-
тичного бізнесу і запровадження інновацій провідна 
роль належить високоінтелектуальному людському 
ресурсу, інформації та сучасним технологіям, а та-
кож забезпеченню кредитно-фінансовими ресурса-
ми та інвестиціями [4, c. 103].

Інноваційні процеси нині набувають усе більшої 
значущості, їх головним завданням є досягнення 
підприємствами конкурентних переваг і більш по-
вне задоволення попиту споживачів у високоякісних 
послугах. Застосування ін-новаційних технологій ви-
суває нові вимоги до змісту управлінської діяльності, 
викликаючи необхідність удосконалення специфічних 
форм, методів і принципів управління [2, c. 103–104].

Для виходу на лідируючі позиції туристичному 
підприємству необхідно підвищувати роль управлін-
ня інноваційною діяльністю. 

Вітчизняні науковці по-різному підходять до розу-
міння цього поняття, адже управління інноваційною 
діяльністю є малодослідженим напрямом. Це пояс-
нюється необхідністю обліку й аналізу великої кіль-
кості чинників та їх взаємодії у процесі динамічного 
розвитку виробництва, а також складністю методик 
обробки первинної інформації і прийняття відповід-
них управлінських рішень для забезпечення якості 
туристичного продукту [1, с. 341].

В основу управління інноваційною діяльністю ту-
ристичних підприємств для забезпечення якості ту-
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ристичного продукту має бути покладена парадигма 
інноваційної збалансованої системи регулювання 
економіки, змістовна структура якої розглядається 
на основі прямих і зворотних зв'язків між інновацій-
ними впливами, інформаційної підтримки та дина-
міки результатів туристичної діяльності, створення 
умов для забезпечення, розвитку і використання ві-
тчизняного науково-технічного та інноваційного по-
тенціалу, ефективного для використання ринкових 
механізмів [1, c. 344].

В. Селютін та Г. Андрієнко вважають, що ефек-
тивне управління інноваційною діяльністю на турис-
тичному підприємстві має включати два на-прями 
орієнтації: на внутрішню структуру, тобто резуль-
тативність взаємодії внутрішніх елементів і підсис-
тем, та вплив зовнішнього оточення, пов’язаний із 
партнерством і координацією з боку управляючих  
систем [5, c. 170].

Під системою стратегічного управління інновація-
ми на туристичному підприємстві ми розуміємо інте-
гровану сукупність взаємодіючих елементів, що зна-
ходяться між собою у відносинах і взаємозв’язках, 
поєднані спільною метою запровадження та розпо-
всюдження інновацій у туристичні продукти та послу-
ги з метою розширення туристичної діяльності.

Оскільки туризм як галузь господарства надає ту-
ристичні послуги і формує специфічний вид товару, 
то інноваційним туристичним продуктом може бути 
новий продукт, маршрут чи напрямок, аналогів яким 
немає на ринку, або його нова концепція, що буду-
ється на новому сприйнятті щодо їх призначення чи 
використання. У розрізі першого варіанту підприєм-
ство створює нову споживчу цінність і формує новий 
сегмент ринку, тобто задовольняє нові потреби. Дру-
гий варіант дає змогу варіювати на предмет задово-
лення старих потреб шляхом нового комбінування 
його складників, серед яких виділяємо естетичні, 
функціональні та символічні властивості основних 
або додаткових туристичних послуг [3, c. 61].

Домінуючою при цьому стає інноваційна модель 
розвитку туристичного підприємства в умовах поши-
рення економічних знань, оскільки вона забезпечує 
темпи зростання ефективності виробництва турис-
тичного продукту та процесу надання туристичних 
послуг, рівень якості і перспективність яких зростає і 
призводить до підвищення конкурентоспроможності, а 
самі інвестиції забезпечують якість та різноманітність 
туристичних послуг, оскільки найважливішою умовою 
розвитку є розроблення й упровадження інновацій.

Цікавим є підхід Д.М. Амєт-Устаєвої, згідно з яким 
інновації у сфері туристичного бізнесу розглядають-
ся на рівні інформаційних систем, процесів та про-
дуктів [2, c. 105]. Однак, на нашу думку, неможливо 
розглядати лише переваги, не виділяючи при цьому 
негативні сторони таких трансформацій у туризмі. 
Наприклад, дещо обмеженим є підхід, згідно з яким 
віртуальні консьєржі у готелях розвантажують пер-
сонал готелю, що є позитивним чинником. З одно-
го боку, для туристичного підприємства – так, проте 
для держави – вивільняються трудові місця, відбува-
ється відтік робочих кадрів за кордон. 

Серед інтелектуальних туристичних ресурсів осо-
блива увага приділяється інноваційним продуктам і 

підприємницьким здібностям працівників [4, c. 105], 
адже володіння інформацією допомагає туристич-
ним підприємствам передбачити перспективи роз-
витку, а інформація є одним із найбільш мінливих та 
непередбачуваних ресурсів. Правильне її викорис-
тання забезпечує туристичному підприємству конку-
рентоспроможність. Інформація є надто важливою 
під час стратегічного планування, адже її викорис-
тання спостерігається на всіх етапах стратегічного 
управління – від стратегічного планування до дієвого 
використання в економічних процесах підприємства. 

Більшість керівників туристичного бізнесу інко-
ли інтуїтивно розробляє стратегії. Стратегічний ме-
неджмент складний і непристосований до умов ту-
ристичного ринку, тому дехто не розуміє методику 
його практичної реалізації [4, c. 103].

Зобов’язання підприємства щодо попередніх стра-
тегій створюють певну інерційність у розвитку. Проте 
неможливо повністю відмовитися від них у зв’язку з 
переходом до інших, тому під час вибору нового на-
пряму необхідно враховувати той факт, що деякий 
час ще діятимуть зобов’язання попередніх періодів, 
які, відповідно, стримуватимуть або коригуватимуть 
можливості реалізації нових стратегій [4, c. 108].

Фінансові ресурси фірми також істотно впли-
вають на вибір стратегії. Будь-які зміни в її роботі, 
наприклад вихід на нові ринки, розроблення нового 
продукту і перехід у нову галузь, потребують великих 
фінансових затрат, тому фірми з великими фінансо-
вими ресурсами або ж мають легкий доступ до них, 
або під час вибору стратегії розвитку можуть вибира-
ти з більшої кількості варіантів, аніж фірми з обмеже-
ними фінансовими можливостями [4, c. 108].

Вибір стратегії є важливим етапом у роботі су-
часної індустрії туризму (рис. 1). Стратегія управ-
ління інноваціями аналізує зовнішнє та внутрішнє 
середовище функціонування, стан та динаміку кон-
курентних переваг туристичного підприємства, міс-
це формування стратегії управління у структурному 
плануванні. 

З рис. 1 можна зробити висновок, що стратегіч-
не управління інноваціями у сфері туризму вказує 
на різницю між поточним управлінням на рівні по-
стачання товарів і послуг та управління, яке здій-
снюється на вищому рівні. Стратегічне управління 
враховує всі важливі елементи (аналіз середовища 
функціонування, вибір місії та цілей діяльності, вибір 
і формування стратегії та її виконання), проте голов-
ною особливістю є те, що всі ці етапи відбуваються із 
центральною ланкою – інноваціями.

Формування стратегії управління інноваціями ту-
ристичного підприємства варто розробити з ураху-
ванням найбільш впливових чинників:

– нових напрямів розвитку науки, техніки і техно-
логій, а також залучення провідних спеціалістів-на-
уковців до формування стратегії;

– отримання знань щодо ризиків туристичної 
галузі, шляхів локалізації та мінімізації ризико-
вості з мінімальними втратами для туристичного  
підприємства;

– потреби споживачів в інноваційних туристичних 
товарах і послугах, які задовольнятимуть конкурен-
тоспроможні вимоги ринку.
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Сучасний етап розвитку туристичних підприємств 
потребує пошуків підвищення шляхів ефективності 
роботи туристичного підприємства із застосуванням 
інноваційності. Це дасть змогу збільшити обсяг ре-
алізації туристичних послуг і товарів, оптимізувати 
процес збуту та сприятиме підвищенню прибутко-
вості підприємства. Саме тому необхідно дати низку 
рекомендацій, серед яких:

– переоцінка значення ролі інновацій для розвит-
ку туристичного підприємства в системі стратегічно-
го управління;

– створення комплексної збалансованої системи 
управління інноваційними ресурсами туристичного 
підприємства, що вкаже на взаємозв’язок усіх різно-
видів ресурсів з інноваційними для досягнення стра-
тегічних цілей підприємства;

– виділення фінансових ресурсів для ефектив-
ного впровадження окремих механізмів управління 
інноваціями туристичного підприємства; 

– усунення проблем, що пов’язані з низькою дер-
жавною підтримкою туристичної діяльності, шляхом 
уведення державних стимулів. Вагомий бар’єр – брак 
фінансових ресурсів, які були б покладені в основу 
стратегічного управління інноваціями для конкретно-
го нововведення.

Висновки з цього дослідження і перспективи по-
дальших розвідок у даному напрямку. Отже, страте-
гічне управління інноваціями туристичного підпри-
ємства – це такий вид організації управління, який 
спирається на інноваційний потенціал як основу, 
орієнтує діяльність на запити вимогливих спожива-
чів туристичних товарів і послуг, гнучко реагує й про-
водить своєчасні зміни в організації з урахуванням 
перелічених вище чинників для досягнення конку-
рентних переваг, це можливість вижити в довгостро-
ковій перспективі, досягаючи при цьому своїх місії та 
цілей. Доцільно більше уваги приділити практично-
му впровадженню стратегії управління інноваціями 
туристичного підприємства на українському ринку 
товарів і послуг.
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ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ  
ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

INSTITUTIONAL BASIS OF PUBLIC-PRIVATE  
PARTNERSHIP IMPLEMENTATION
У статті розкрито основні питання інституційних напрямів формування публічно-приватного парт-

нерства. Виконання стратегії сталого розвитку країни 2020 вимагає від керівників всіх рівнів зміни по-
глядів на використання інструментів партнерства. Стаття розкриває особливості дорожньої карти 
публічно-приватного партнерства, необхідність вдосконалення законодавчої бази. Деталізація дозволяє 
чітко визначити певні недоліки цього механізму. При цьому публічно-приватне партнерству слід віддава-
ти пріоритет, оскільки цей інструмент дозволяє зберегти контроль за об'єктом, реалізацією проекту 
та наданням публічної послуги, а також передбачає використання досвіду приватного партнера, привне-
сених їм ефективних методів управління і технологій, що, в кінцевому рахунку, повинно забезпечити більш 
низьку вартість реалізації проекту в порівнянні з повністю державними.

Ключові слова: партнерство,публічно-приватне партнерство, формування партнерства, розвиток 
публічно-приватного партнерства, інституційні основи.

В статье раскрыты основные вопросы институциональных направлений формирования публично-
частного партнерства. Выполнение стратегии устойчивого развития страны 2020 требует от ру-
ководителей всех уровней изменения взглядов на использование инструментов партнерства. Статья 
раскрывает особенности дорожной карты публично-частного партнерства, необходимость совершен-
ствования законодательной базы. Детализация позволяет четко определить определенные недостат-
ки. При этом публично-частному партнерству следует отдавать приоритет, поскольку этот инстру-
мент позволяет сохранить контроль за объектом, реализацией проекта и предоставлением публичной 
услуги, а также предполагает использование опыта частного партнера, привносимых им эффективных 
методов управления и технологий, что, в конечном счете, должно обеспечить более низкую стоимость 
реализации проекта по сравнению с государственными.

Ключевые слова: партнерство, публично-частное партнерство, формирование партнерства, раз-
витие публично-частного партнерства, институциональные основы.

The article deals with the main issues of the institutional directions of the formation of public-private partnership. 
The implementation of the 2020 sustainable development strategy requires managers at all levels to change their 
views on the use of partnership tools. The article reveals the peculiarities of the road map of public-private partner-
ship, the need to improve the legislative framework. Detailing allows you to clearly identify certain disadvantages 
of this mechanism. At the same time, public-private partnerships should be given priority, since this tool allows you 
to maintain control over the object, project implementation and public service provision, and also involves the use 
of the experience of a private partner brought to them by effective management methods and technologies, which 
ultimately should provide a lower cost of project implementation than fully state-owned. Public-private partnerships 
does have a lot of advantages for a public partner, but does it mean that we should try to build all investment projects 
in a row on this models, operators, consumers, population), the need to take into account different opinions and 
interests, a well-balanced distribution of resources and risks. In fact, a public-private partnership is a complex and 
expensive tool that, if mistreated, can at best lead to the bankruptcy of a private partner, and with a more negative 
scenario, destroy the region's economy. Public-private partnerships in good hands can effectively solve a complex 
infrastructure problem, create hundreds or even thousands of jobs, attract billions of private investment, not to men-
tion those cases where public-private partnership is simply the only possible solution to the problem. In order for the 
public-private partnerships to have a real meaning, the private partner must have clear grounds for transferring part 
of the risks to the public partner. The formation and development of public-private partnerships projects is a real pre-
requisite for the growth of the investment and social attractiveness of regions, strengthening their competitiveness, 
and creating a positive image of the country and individual regions.

Keywords: partnership, public-private partnership, formation of partnership, development of public-private part-
nership, institutional foundations.
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Постановка проблеми. Глобалізація сучасного 
світу визначає нові індикатори в побудові взаємовід-
носин між владою, місцевими органами самовряду-
вання, бізнесом та іноземними партнерами. Правова 
система країн має значні відмінності, які обов’язково 
мають бути враховані під час укладання партнер-
ських угод.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Публічно-приватне партнерство як об’єкт досліджен-
ня посідає чільне місце у наукових дослідженнях як 
зарубіжних так й вітчизняних вчених. Правовим ас-
пектам партнерства присвятили свої праці такі вчені 
як О. Вінник, І. Брайловський, Д. Бондаренко, Н. Бон-
дар, В. Варнавський, Т. Єфименко, В. Остапенко, 
С. Підгаєць, П. Шилепницький та ін.

Постановка завдання. Основними завданнями 
є визначення особливостей використання публічно-
приватного партнерства для підвищення рівня життя. 

Виклад основного матеріалу. Стратегічне ба-
чення сталого розвитку України ґрунтується на за-
безпеченні національних інтересів та виконанні 
міжнародних зобов'язань України щодо сталого роз-
витку. Такий розвиток передбачає: 

– подолання дисбалансів, які існують в економіч-
ній, соціальній, екологічній сферах; 

– побудову мирного та безпечного, соціального 
згуртованого суспільства з належним управлінням 
та інклюзивними інституціями; 

– забезпечення партнерської взаємодії органів 
державної влади, органів місцевого самоврядуван-
ня, бізнесу, науки, освіти та організацій громадян-
ського суспільства; 

– повну зайнятість населення; 
– високий рівень освіти та охорони здоров'я; 
– стан довкілля, який забезпечуватиме якісне жит-

тя та благополуччя теперішнього і майбутніх поколінь; 
– децентралізацію та впровадження регіональної 

політики, яка передбачає гармонійне поєднання за-
гальнонаціональних і регіональних інтересів; 

– збереження національних культурних цінностей 
і традицій.

Забезпечити результативність, ефективність, від-
критість та інклюзивність управлінського процесу, 
підзвітність та відповідальність суб'єктів управління. 
Сприяти переходу до горизонтальної системи сус-
пільної координації прийняття та реалізації управлін-
ських рішень за участі усіх заінтересованих сторін на 
національному, регіональному та місцевому рівнях. 

Забезпечувати участь громадян у процесі прийнят-
тя рішень. Запровадити належні процедури для інфор-
мування, консультацій та участі усіх заінтересованих 
сторін та інституцій громадянського суспільства. 

Забезпечити формування соціального діалогу, 
запровадження корпоративної соціальної відпо-
відальності і публічно-приватного партнерства з 
метою сприяння співпраці та виконання загальних 
зобов'язань для досягнення сталого споживання і 
виробництва.

Сформувати організаційну інфраструктуру під-
тримки підприємництва у вигляді технопарків, біз-
нес-інкубаторів, мереж надання послуг підприєм-
ствам, зокрема на засадах публічно-приватного 
партнерства; сприяти розвитку кластерних мереж.

Сприяти децентралізації енергозабезпечення 
для всіх шляхом створення умов для автономного 
енерговиробництва на основі відновлювальних дже-
рел енергії.

Запровадити механізми широкого громадського 
обговорення проектів нормативно-правових актів і 
рішень органів влади та місцевого самоврядування, 
які є значущими для громади та суспільства загалом, 
та впровадження цих рішень.

Для забезпечення всеосяжного і глибокого моні-
торингу всього комплексу цілей і завдань Стратегії 
2020 необхідно: 

– розробити та впровадити у статистичну звіт-
ність усіх рівнів індикатори сталого розвитку, зокре-
ма у регіональному розрізі; 

– забезпечити формування масиву доступних 
структурованих статистичних даних шляхом удоско-
налення системи національної статистики, відповід-
но до вимог Базових принципів офіційної статистики 
ООН. 

На основі цільових показників та індикаторів, ви-
значених у Стратегії 2020, необхідно організувати 
відкриту та загальнодоступну систему моніторингу 
стану довкілля, стану населення та господарства за 
ключовими показниками сталого розвитку.

Використання публічно-приватного партнерства 
в умовах децентралізації обумовлено необхідністю 
відновлення тих напрямів економічного розвитку, 
розвиток яких бізнес не зацікавлений взяти на себе 
без державних або публічних гарантій (через трива-
лість проектів або їх високу ризикованість), або не 
може обійтись без публічної чи державної підтримки 
(в насідок високої капіталоємності проектів). Існує 
необхідність формування стимулів розвитку парт-
нерських відносин в зв’язку з відсутністю існуючих 
самостійно діючих механізмів в інституціональному 
середовищі.

Перевагами з боку держави буде підвищення 
якості та зменшення вартості при купівлі перспектив-
них технологій; підвищення ефективності комерці-
алізації нових технологій за рахунок моніторингу їх 
реалізації на всіх стадіях; розвиток економіки знань. 
Сучасний стан надання послуг державними підпри-
ємствами представлено на рис. 1.

В умовах глобалізації існує можливість запози-
чення найкращого досвіду від провідних країн на 
використання публічно-приватного партнерства та 
впровадження цього досвіду для покращення якості 
послуг та підвищення рівня життя населення.

В 2011 році Кабінетом міністрів було розроблено 
дорожню карту по процедурі державно-приватно-
го партнерства. Виходячи з попередніх досліджень  
[1; 2] вважаємо за доцільне адаптувати запропоновану 
карту до публічно-приватного партнерства. Дорожня 
карта складається з 5 етапів представлених на рис. 2. 

Розглянемо всі етапи більш детально. На першо-
му етапі відбувається підготовка об’єкту публічно-
приватного партнерства з подальшим узгодження 
основних умов, вимог та обов’язків до партнерів. 
В подальшому відбувається розробка ТЕО та ана-
ліз його ефективності ТЕО. Розгляд має відбутись не 
більше ніж за 25 днів та виноситься висновок про ре-
зультати проведення аналізу ефективності проекту. 
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На другому етапі підготовки до конкурсу про-
водяться наступні процедури: розробка проектів 
договорів, розробка конкурсної документації, за-
твердження процедур щодо проведення конкурсу. 
Рішення про проведення конкурсу приймається міс-
цевою радою після проведення у встановленому 
порядку аналізу ефективності здійснення публічно-
приватного партнерства.

На третьому етапі затверджується склад конкурс-
ної комісії та положення про комісію, конкурсі доку-
менти, проекти договорів. У рішенні про проведення 
конкурсу зазначаються: найменування державного 
партнера; найменування об’єкта публічно-приватно-
го партнерства; строк здійснення такого партнерства; 
форма реалізації державно-приватного партнерства 
та його основні етапи; обсяг та форма фінансової 
участі державного партнера у здійсненні зазначеного 

партнерства; порядок та умови отримання приватним 
партнером права на користування земельною ділян-
кою; кількість етапів проведення конкурсу; строк по-
дання заявок на участь у конкурсі, який не може бути 
меншим ніж 30 календарних днів з дати публікації 
оголошення про проведення конкурсу; строк подання 
конкурсних пропозицій; основні кваліфікаційні вимоги 
до учасників конкурсу; основні критерії проведення 
оцінки конкурсної пропозиції для визначення пере-
можця конкурсу та зважений коефіцієнт для кожного 
такого критерію; адреса прийому заявок для участі в 
конкурсі та конкурсних пропозицій.

Конкурсна документація має містити: інструкцію 
для претендентів; умови проведення конкурсу; про-
ект договору із зазначенням його істотних умов, та 
умовами, які можуть бути змінені під час проведен-
ня конкурсу; висновок про результати проведення 

аналізу ефективності здійснення публічно-
приватного партнерства для об’єкта, який ви-
ставляється на конкурс; перелік ризиків, ви-
явлених за результатами проведення аналізу 
ефективності здійснення публічно-приватно-
го партнерства, та форми управління такими 
ризиками; інші документи (за рішенням орга-
ну управління).

Конкурсна документація оприлюднюється 
на веб-сайті органу управління не пізніше ніж 
через три дні після її затвердження зазначе-
ним органом та надається особі на її письмо-
вий запит.

Інструкція для претендентів містять: ін-
формацію про процедурні питання; вимоги до 
складу конкурсної пропозиції, її оформлен-
ня, розроблення і подання; інформацію про 
необхідність отримання згоди органу Антимо-
нопольного комітету у випадках, передбаче-
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них законодавством. У такому разі конкурсна комісія 
подає претендентові необхідні для отримання такої 
згоди документи; порядок надання роз’яснень щодо 
конкурсної документації.

Умови проведення конкурсу містять: інформацію 
про склад об’єкта публічно-приватного партнерства 
та його опис із зазначенням основних техніко-еко-
номічних показників; кваліфікаційні вимоги до учас-
ників конкурсу. Кваліфікаційні вимоги до учасників 
конкурсу повинні відповідати критеріям, визначеним 
органом управління, щодо наявності: обладнання та 
матеріально-технічної бази; працівників відповідної 
кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; 
документально підтвердженого досвіду та фінансо-
вої спроможності. Інформацію про види діяльності, 
які провадитимуться в рамках публічно-приватного 
партнерства; критерії і порядок проведення оцінки 
конкурсних пропозицій та визначення переможця 
конкурсу; відомості щодо наявності обмежень та/
або обтяжень щодо об’єкта публічно-приватного 
партнерства; порядок та умови отримання пере-
можцем конкурсу права на користування земельною 
ділянкою для здійснення публічно-приватного парт-
нерства (у разі необхідності); перелік документів, 
що подаються претендентами для підтвердження їх 
відповідності кваліфікаційним вимогам; інформацію 
про форми фінансової участі державного та приват-
ного партнерів.

Умовами проведення конкурсу можуть бути перед-
бачені також: порядок встановлення, зміни цін (тари-
фів) на виготовлені (надані) товари (роботи, послуги); 
умови, розмір і порядок внесення платежів, якщо такі 
передбачено у рамках здійснення публічно-приватно-
го партнерства; зобов’язання щодо компенсації ви-
трат на проведення аналізу ефективності здійснення 
публічно-приватного партнерства та/або витрат на 
розроблення (виготовлення) землевпорядної доку-
ментації, її експертизи та інших витрат, пов’язаних з 
підготовкою до конкурсу; вимоги щодо: найму праців-
ників, створення нових робочих місць; використання 
праці громадян України; рівня заробітної плати та со-
ціального забезпечення найманих працівників; вико-
ристання вітчизняних сировини, матеріалів, техноло-
гій, техніки та обладнання вітчизняного виробництва; 
залучення інновацій та енергозберігаючих технологій 
під час виконання договору про партнерство; обсягів 
поліпшення об’єкта публічно-приватного партнерства; 
відновлення об’єкта та/або стану земельної ділянки, 
які використовуються для здійснення публічно-при-
ватного партнерства; страхування об’єкта публічно-
приватного партнерства.

Істотними умовами договору можуть бути: на-
йменування державного партнера та об’єкта публіч-
но-приватного партнерства; зобов’язання сторін, 
в тому числі обсяг і форма фінансової участі дер-
жавного та приватного партнерів у здійсненні за-
значеного партнерства; перелік, обсяги і строки ви-
конання передбачених договором робіт; вимоги до 
якості товарів, робіт послуг, що виконуються згідно 
з договором; розподіл ризиків, виявлених за резуль-
татами проведення аналізу ефективності здійснення 
публічно-приватного партнерства між партнерами 
та форми управління такими ризиками; порядок та 

умови отримання переможцем конкурсу права на ко-
ристування земельною ділянкою для здійснення пу-
блічно-приватного партнерства (у разі необхідності); 
умови, розмір і порядок внесення платежів, якщо такі 
передбачено умовами здійснення зазначеного парт-
нерства; порядок та умови розподілу між сторонами 
договору про партнерство доходу та/або продукції, 
якщо такий розподіл передбачено умовами здійснен-
ня зазначеного партнерства; вимоги щодо повернен-
ня після припинення дії договору про партнерство 
об’єкта публічно-приватного партнерства та земель-
них ділянок, що надані для потреб, пов’язаних із 
здійсненням такого партнерства; зобов’язання щодо 
відшкодування витрат на проведення аналізу ефек-
тивності здійснення публічно-приватного партнер-
ства та/або витрат на розроблення (виготовлення) 
землевпорядної документації, її експертизи та інших 
витрат, пов’язаних з підготовкою до конкурсу (якщо 
це передбачено умовами конкурсу); умови внесення 
змін до договору про партнерство; відповідальність 
сторін за його невиконання; порядок розгляду спо-
рів; строк дії договору про партнерство, дата, місце 
підписання та порядок набрання ним чинності; інші 
умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін 
необхідно досягти згоди.

На наступному етапі відбувається безпосеред-
ньо конкурс. Оголошення про проведення конкурсу 
повинне містити інформацію про: мету здійснен-
ня публічно-приватного партнерства; об’єкт такого 
партнерства; строк його здійснення; найменування 
державного партнера; вид договору, що укладаєть-
ся; строк подання заявки на участь у конкурсі, поря-
док та місце її подання; строк проведення конкурсу; 
спосіб отримання додаткової інформації про прове-
дення конкурсу.

Конкурс проводиться такими етапами: подання за-
явок на участь у конкурсі; попередній відбір претен-
дентів з урахуванням кваліфікаційних та інших вимог, 
визначених конкурсною; подання конкурсних пропо-
зицій; розкриття конвертів з конкурсними пропозиція-
ми учасників конкурсу; проведення оцінки конкурсних 
пропозицій; визначення переможця конкурсу.

На останньому етапі відбувається підписання до-
говору безпосередньо з приватним партнером.

Наявність дорожньої карти мала значно збіль-
шити кількість підписаних договорів публічно-при-
ватного партнерства, але відсутність координуючих 
органів значно ускладнює даний процес. На справді 
впровадження публічно-приватного партнерства має 
враховувати, що власником довгострокових активів 
інфраструктури залишається публічний партнер. 
Приватний партнер отримує тимчасове право ін-
вестувати, розширяти, використовувати, надавати 
публічні послуги, отримувати оплату та заробляти 
прибуток (але в жодному разі не отримувати реаль-
ні активи у власність). Зазвичай приватний партнер 
може лише продавати свої права при погодженні 
власника. Публічне підприємство за умовами дого-
вору публічно-приватного партнерства або договору 
концесії має право відмови. Приватний партнер не 
може ліквідувати/ врятувати будь які активи або ви-
користати їх з будь-якою іншою ціллю. В партнерстві 
крім публічного та приватного партнерів приймають 
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участь кредитори, які можуть втручатись та вимагати 
зміни приватного партнера, якщо він не може випла-
тити кредити за проектом на основі контракту публіч-
но-приватного партнерства.

Висновки. Публічно-приватне партнерство – до-
сить гнучкий юридичний інструмент і дозволяє реалі-
зовувати проекти в різних сферах суспільного інфра-
структури. Конкретні сектора інфраструктури або 
об'єкти угод можуть бути вичерпним або невичерп-
ний чином визначені в національному законодав-
стві. При належному рівні правового регулювання 
публічно-приватне партнерство цікаво приватному 
партнеру, в першу чергу, виходячи з можливості спів-
фінансування проекту з державного або муніципаль-
ного бюджету, а також з точки зору залучення більш 
дешевих банківських кредитів. Крім цього, публіч-
но-приватне партнерство передбачає можливість 
передачі публічного партнеру частини фінансових і 
експлуатаційних ризиків, включаючи отримання ряду 
гарантій і преференцій, які дає законодавство в цій 
сфері для захисту інвестора від недобросовісних дій 
публічного партнера, прийняття нових нормативних 
правових актів, що змінюють правила «гри», або 
іншого істотної зміни умов реалізації проекту. Крім 

того, інвесторів приваблюють чітко регламентовані 
і вельми стислі терміни реагування та узгодження 
проекту органами влади, а також гіпотетична мож-
ливість отримати земельну ділянку або об'єкт для 
реконструкції без проведення торгів – в разі вико-
ристання механізму так званих "незапрошених про-
позицій", який також доцільно закріпити в національ-
ному законодавстві.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ  
В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

TRENDS FOR INTERNATIONAL TOURISM DEVELOPMENT  
IN THE CARPATHIAN REGION OF UKRAINE
Стаття присвячена аналізу особливостей туристичного потенціалу та розвитку міжнародного туризму 

у Карпатському регіоні України. Природний, культурно-історичний, рекреаційний потенціал Карпатського ре-
гіону забезпечує конкурентоспроможність туристичного продукту на рівні держави і може сприяти інтеграції 
туристської галузі регіону на міжнародний туристичний ринок. У статті представлено узагальнені статис-
тичні дані міжнародної туристичної діяльності в Карпатському регіоні Україні, проведено порівняльний аналіз 
кількості реалізованих путівок туристичними агенціями та туристичними операторами іноземним громадя-
нам і доходів від надання туристичних послуг, визначено динаміку кількості обслуговуваних туристів. На осно-
ві узагальнених даних визначено тенденції розвитку туризму у Карпатському регіоні України.

Ключові слова: міжнародний туризм, Карпатський регіон, туристична діяльність, іноземні громадяни, 
туристичний потенціал.

Статья посвящена анализу особенностей туристического потенциала и развития международного 
туризма в Карпатском регионе Украины. Природный, культурно-исторический, рекреационный потенциал 
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Карпатского региона обеспечивает конкурентоспособность туристического продукта на уровне государ-
ства и может способствовать интеграции туристской отрасли региона на международный туристиче-
ский рынок. В статье представлены обобщенные статистические данные международной туристической 
деятельности в Карпатском регионе Украины, проведен сравнительный анализ количества реализованных 
путевок туристическими агентствами и туристическими операторами иностранным гражданам, опреде-
лена динамика количества обслуживаемых туристов и доходов от предоставления туристических услуг. 
На основе обобщенных данных определены тенденции развития туризма в Карпатском регионе.

Ключевые слова: международный туризм, Карпатский регион, туристическая деятельность, ино-
странные граждане, туристический потенциал.

The article is devoted to the analysis of features of tourist potential and development of international tourism in 
the Carpathian region of Ukraine. It represents a unique combination of mountain landscapes, clean air, therapeutic 
resorts, historical monuments and ethnic culture. Administratively the Carpathian region is represented by the Tran-
scarpathian, Ivano-Frankivsk, Lviv and Chernivtsi regions covering the south-western part of Ukraine. Each of the 
regions has tourist products, which is their “business card” in the tourist services market. The Carpathian tourism 
product has all the possibilities for developing on the basis of its natural, cultural-historical, recreational potential. 
The relevance of this study is due to the importance that tourism receives in the modern world. The pace of its deve-
lopment and significant volumes of foreign exchange inflows have a strong influence on various sectors of the econ-
omy, and also have a positive influence on the development of its own tourism industry. An analysis of the domestic 
tourism market allows to determine the trends of the tourism product development, outline the prospects for further 
development of tourism in order to integrate the tourism industry of the Carpathian region into the world tourism 
industry. Taking into account the necessity of monitoring tourism development, the article presents the generalized 
statistics of international tourism activity in the Carpathian region of Ukraine, conducted a comparative analysis of 
the number of trips made by travel agencies and tour operators to foreign citizens, the dynamics of the number of 
tourists served and revenues from the provision of tourist services. The generalized data confirmed that tourism in 
this region is developing and is a priority sector of the economy. The authorities of the oblasts of the Carpathian re-
gion are aware of the importance of tourism for the development of the territory and promote the development of the 
tourism brand of cities and regions. The tourist product of the region is actively promoted at international exhibitions, 
tourism development programs are being developed, and various categories of tourists are involved.

Keywords: Carpathian region of Ukraine, tourism potential, tourism activity, international tourism, foreign citizens.

Постановка проблеми. У сучасному світі ту-
ристична галузь є однією з найбільш динамічних та 
високоприбуткових галузей світового господарства. 
Розвитку туризму приділяють увагу всі міста і краї-
ни світу. Туризм впливає на різні сектори економіки, 
сприяє зайнятості населення, формує імідж терито-
рії чи держави, сприяє залученню інвестицій, роз-
витку транспортної та туристичної інфраструктури. 
Туристична сфера об’єднує різні дотичні галузі – 
культуру, мистецтво, спорт, освіту, науку, фінанси, 
зв’язок, народні промисли тощо. Тому кожен учасник 
туристичного ринку намагається максимально по-
пуляризувати власний туристичний потенціал як на 
внутрішньому, так і на міжнародному ринку. 

Сучасний вітчизняний туризм функціонує в кон-
курентних умовах. Кожний район, місто намагаються 
пропагувати свою туристичну привабливість. Осо-
бливим туристичним потенціалом на карті України 
володіє Карпатський регіон. Природно-рекреаційні 
ресурси регіону, численні історико-архітектурні, куль-
турні та етнографічні пам’ятки, вигідне географічне 
положення, розвинена транспортна мережа є ваго-
мими передумовами для розвитку індустрії туризму 
в регіоні, санаторно-курортного лікування, оздоров-
лення, відпочинку, спрямованого на вітчизняних та 
іноземних туристів.

Враховуючи динамічність та безперервність роз-
витку туризму необхідно проводити постійний аналіз 
туристичної діяльності в країні та регіонах зокрема. 
Це дозволяє визначити тенденції розвитку туристич-
ного продукту, окреслити перспективи подальшого 
розвитку туризму з метою інтеграції туристської галу-
зі в світову туристичну сферу. Тому можна говорити 
про актуальність обраної теми з точки зору аналізу 

розвитку туризму у Карпатському регіоні України, ви-
значення шляхів формування його конкурентоспро-
можності на вітчизняному та міжнародному ринку 
туристичних послуг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Питанням розвитку туристичної діяльності в Карпат-
ському регіоні України, аналізу його туристичного 
потенціалу присвячено низку публікацій вітчизняних 
дослідників та науковців. Зокрема, Маниліч М. та 
Рошко Н. окреслили переваги Карпатського регіону 
в туристичній діяльності України [3]; Подвірна Х. та 
Грицевич В. розкрили територіальні аспекти міжна-
родного туризму в даному регіоні [5]; Передерко В. 
проаналізував розвиток туристичної інфраструктури 
Карпатського регіону за сприяння проектів міжна-
родної технічної допомоги [4].

Досліджуючи розвиток культурного туризму в Кар-
патському регіоні, Кіндрачук Н. зазначає: «Карпат-
ський регіон України – своєрідний ареал збереження 
національної культури, духовності нашої держави, 
унікальний регіон, де збережені національні традиції, 
багата історико-культурна спадщина – все це сприяє 
створенню потужної туристичної індустрії, що буде 
економічно вигідною галуззю для регіону» [2, с. 118].

Захарчин Г. та Соломійчук Н. підкреслюють, що в 
Карпатському регіоні потрібно лише подбати про ра-
ціональне використання наявних природних та куль-
турно-історичних ресурсів; потрібні «розумні виконав-
ці, які б забезпечили належні умови для діяльності 
суб’єктів туристичного бізнесу, сприяли б розвитку 
туристичних ресурсів, залучали потужну рекламу та 
доброзичливо ставились до клієнтів» [1, с. 97].

Аналіз публікацій засвідчив, що розвиток туризму 
в Карпатському регіоні України є багатосторонньою 
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проблемою, яка охоплює різноманітні теоретичні, 
методологічні, організаційні аспекти. Однак окрес-
лена тема не отримала окремого висвітлення, що 
дозволяє продовжити дослідження туризму даного 
регіону через аналіз міжнародного в’їзного туризму. 

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Мета статті – проаналізувати основні показ-
ники в’їзного (іноземного) туризму в Карпатському 
регіоні України. 

Виклад основного матеріалу. Карпатський регі-
он є одним з провідних туристичних та рекреаційних 
регіонів України. Адміністративно в його склад вхо-
дять Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська та 
Чернівецька області.

Поєднання природного, рекреаційного, етнічно-
го, культурно-історичного ресурсів забезпечують 
різноманітну пропозицію туристичного продукту. Це 
активні види туризму: гірськолижний туризм (Ско-
ле, Славське, Ворохта, Рахів, Воловець, Косів, за-
карпатські села Поляниця, Пилипець, Ізки, Подо-
бовець, Жденієво, Яремче, Буковель); велотуризм 
(найбільший велопарк України «Bukovel Bike Park», 
байк-парк на курорті Пилипець, де щороку проходять 
міжнародні рейсові перегони Pylypets Gravity Race); 
спелеотуризм (Звинячин, Подвірне); рафтинг; пара-
планетаризм (полонина Боржава, курорт Пилипець); 
екотуризм туризм. Окремої уваги заслуговує оздо-
ровчий туризм (Трускавець, Моршин, Східниця, со-
ляні озера та термальні джерела Закарпаття). Також 
у регіоні розвинений пізнавально-культурний туризм 
(замки Львівщини та Закарпаття, культурно-історичні 
пам’ятки Львова, Чернівців, Хотина, малі туристич-
ні міста Львівщини з туристичними об’єктами, за-
несеними до світової спадщини ЮНЕСКО); палом-
ницький та сакральний туризм; етнотуризм (центри 
гуцульської культури на Івано-Франківщині, етно-
фестивалі у Львові). 

Наявність значної кількості туристично-рекреа-
ційних об’єктів сприяє розвитку туристичної індустрії 
у Карпатському регіоні України. Однак основним по-
казником туристичної діяльності є кількість обслу-
говуваних туристів. У нашому дослідженні ми про-
аналізуємо дані щодо кількості в’їзних (іноземних) 
туристів (див. табл. 1).

Таблиця 1
Кількість іноземних туристів, обслуговуваних 

турагентами та туроператорами* (ос.)
2014 2015 2016 2017

Україна 17070 15159 35071 39606
Карпатський регіон 2671 4500 11023 9416

Закарпатська область 6 13 68 102
Івано-Франківська 

область 567 1324 2473 3190

Львівська область 2015 3057 8370 6042
Чернівецька область 83 106 112 82

* – суб’єкти туристичної діяльності: юридичні особи, фізичні 
особи-підприємці
Джерело: складено автором за [6–9]

Як видно з таблиці, протягом 2014-2016 років спо-
стерігається позитивна динаміка кількості обслуго-

вуваних іноземних туристів по областях та в цілому 
по Карпатському регіону. У 2017 році спостерігаємо 
подальше зростання кількості іноземних туристів 
у Закарпатській та Івано-Франківській областях, а 
показники у Львівській та Чернівецькій областях 
характеризуються зменшенням. Це позначилося 
і на загальному показнику Карпатського регіону у 
2017 році, який становить 23,8% від загальної кіль-
кості обслуговуваних іноземних туристів загалом в 
Україні, порівняно з 31,4% у 2016 році.

Найменша частка обслуговуваних іноземних ту-
ристів за аналізований період припадає на Закар-
патську та Чернівецьку області, відповідно 0,2% і 
3,2% – 2014 р., 0,3% і 2,4% – 2015 р., 0,6% і 1,1% – 
2016 р. і 1% та 0,9% – 2017 р.

У структурному відношенні зі всіх інозем-
них туристів, які відвідали Карпатський регіон у 
2014-2017 роках, найбільша частка припадає на 
Львівську область: 75,4% у 2014 році, 67,9% у 
2015 році, 75,9% у 2016 році і 64,2% у 2017 році. Це 
пояснюється популярністю лікувально-оздоровчого 
туризму у Львівській області. За даними державної 
служби статистики України [6-9] метою поїздки понад 
60% іноземних туристів у Львівській області є ліку-
вання. І це не дивно, адже лікувально-оздоровчі ре-
сурси Львівщини представлені 200-ма лікувальними 
джерелами мінеральних вод 7 типів, лікувальними 
грязями, родовищем озокериту. На базі цих унікаль-
них ресурсів розвиваються відомі курорти Труска-
вець, Східниця, Моршин, Немирів, Великий Любінь, 
Шкло, де створені умови для профілактики й ліку-
вання органів дихання, шлунково-кишкового тракту, 
нервової та серцево-судинної систем, опорно-рухо-
вого апарату. Санаторно-курортна справа є одним з 
найдавніших видів рекреації на Львівщині і відома 
ще з часів Австро-Угорської імперії.

Метою відвідування іноземними туристами За-
карпатської, Івано-Франківської та Чернівецької об-
ластей є виключно дозвілля та відпочинок [6–9].

Ще одним показником розвитку в’їзного туризму 
є кількість та вартість реалізованих туристичних пу-
тівок суб’єктами туристичної діяльності іноземним 
громадянам для подорожі в межах України. Структу-
ру цих показників подано у табл. 2.

За даними таблиці бачимо, що лідером з про-
дажу туристичних путівок іноземним громадянам є 
Львівська область, на другому місці Івано-Франків-
ська область. Мінімальний показник спостерігається 
у Закарпатській та Чернівецькій областях. Зокрема у 
Чернівецькій області 2017 року не було реалізованої 
жодної путівки іноземному туристу.

Співвідношення загальних даних щодо реалізова-
них путівок іноземним туристам по Карпатському регіо-
ну та іншим областям України представлено на рис. 1.

Як бачимо, частка путівок, реалізованих суб’єк-
тами туристичної діяльності Карпатського регіону 
іноземним туристам для подорожі в межах України, 
від загального показника по Україні у 2015-2016 ро-
ках становила понад 50%. У 2017 році спостерігаємо 
зменшення цього показника до 46,5%, однак він є 
вдвічі більшим за показник 2014 року (20,1%).

Аналіз статистичних даних засвідчив позитивну 
динаміку розвитку в’їзного туризму в регіоні протягом 
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Таблиця 2
Показники туристичної діяльності по областях Карпатського регіону*

Показник Роки
2014 2015 2016 2017

Кількість реалізованих туроператорами та 
турагентами туристичних путівок іноземцям 
для подорожі в межах України (од.)
Україна 11814 6782 17626 17306
Карпатський регіон 2369 3487 10421 8052
Закарпатська область 2 1 5 82
Івано-Франківська область 567 1324 2473 3189
Львівська область 1797 2157 7915 4781
Чернівецька область 3 5 28 -
Вартість реалізованих туроператорами та 
турагентами туристичних путівок (тис. грн.)
Закарпатська область 34,1 5,0 29,1 131,5
Івано-Франківська область 1401,0 1967,8 9366,0 14030,1
Львівська область 8926,4 23820,4 137275,1 43768,4
Чернівецька область 226,5 259,8 513,8 -

* – у загальній кількості враховано показники діяльності юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Джерело: складено автором за [6–9]
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Рис. 1. Структура кількості реалізованих путівок іноземним туристам  
в Карпатському регіоні та інших областях України 2014-2017 рр., %

Джерело: складено автором за [6–9]

2014-2016 років. Показники 2017 року свідчать про те, 
що поряд з низкою позитивних тенденцій в туристич-
ній галузі Карпатського регіону залишаються пробле-
ми, які заважають реалізувати туристичний потенціал 
регіону. Вирішення наявних проблем вимагає систем-
ного підходу до розвитку туристичної та курортної га-
лузі регіону. Серед пріоритетних напрямків роботи з 
розвитку та управління туризму варто виокремити: 

– маркетинг/промоція (поширення інформації іно-
земними мовами про події та заходи в областях Кар-
патського регіону у мережі Інтернет та друкованих 

виданнях; презентація туристичних можливостей 
регіону на виставках);

– сервіс/якість (маркетинг є важливим, але він за-
вжди стикається з якістю, коли туристи приїжджають 
до туристичних дестинація і не отримують сервісу 
обіцяного рівня. Учасникам ринку туристичних послуг 
варто усвідомлювати, що впровадження міжнародних 
стандартів якості є необхідною складовою конкурен-
тоспроможності в сучасних ринкових умовах);

– покращення туристично-рекреаційної інфра-
структури;
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– покращення стану автомобільних доріг, розроб-
ка та ознакування автомобільних туристичних шля-
хів тощо.

Влада областей Карпатського регіону усвідом-
лює пріоритетність туризму у соціально-економіч-
ному й культурному розвитку регіону і реалізовує 
заходи, які сприяють покращенню туристичної при-
вабливості регіону для іноземних туристів. Так, ту-
ристичний продукт регіону активно популяризується 
на щорічних міжнародних туристичних виставках; 
розробляються програми з розвитку туризму, які роз-
раховані на оптимізацію ефективного використання 
туристичного потенціалу, підвищення конкуренто-
спроможності туризму в регіоні на вітчизняному та 
міжнародному ринку; приділяють увагу питанням 
транспортного сполучення (відкривають нові авіа-
рейси, нові залізничні маршрути міжнародного спо-
лучення), що сприяє збільшенню туристичних пото-
ків, як внутрішніх, так й іноземних туристів.

Висновки. Сучасні реалії розвитку в’їзного (між-
народного) туризму у Карпатському регіоні України 
показали, що для комплексного розвитку туризму, 
забезпечення раціонального використання турис-
тичних ресурсів регіону, а також вирішення питань 
інфраструктурного та інформаційного облаштуван-
ня туристичних об’єктів необхідні зважені управлін-
ські рішення та продумані практичні дії. Підвищити 
популярність серед іноземних туристів, збільшити 
обсяги реалізації туристичних та санаторно-курорт-
них послуг допоможуть міжнародне співробітництво 
й обмін досвідом в сфері туризму та курортів; роз-
робка та реалізація спільних туристичних проектів із 
прикордонними регіонами-партнерами; підвищення 
професійного рівня працівників туристично-рекре-
аційної сфери. Усе це сприятиме формуванню ста-
тусу Карпатського регіону України як туристичного 
регіону міжнародного значення.
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ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ  
ЯК КРИТЕРІЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

JUSTIFICATION OF EFFICIENCY OF INNOVATIVE SOLUTIONS  
AS A COMPETITIVENESS CRITERION
Статтю присвячено проблемі впровадження інноваційних рішень як засобу підвищення ефективності 

економічної діяльності. Розглянуто основні методики, які використовуються в інноваційному менеджменті 
для прогнозування та оптимізації економічних процесів. Запропоновано групування основних методів аналізу 
за їх призначенням. Обґрунтовано використання повного факторного експерименту (ПФЕ), за яким визна-
чається величина параметру оптимізації за всіх можливих рівнів варіювання факторів. Параметром оптимі-
зації, як правило, вибирається ознака, за якою оптимізується процес і який відповідає певним вимогам. З ура-
хуванням зазначених вимог отримано рівняння регресії, яке пов’язує кодові значення факторів «брендинг», 
«інновації», та «поширення», тобто найбільш значущі елементи комплексу маркетингу, що впливають на 
конкурентоспроможність. Наведено приклади використання інновацій у галузі високошвидкісних технологій.

Ключові слова: інновації, фактори, факторний аналіз, параметр оптимізації, матриця, планування, 
рівняння регресії.

Статья посвящена проблеме внедрения инновационных решений как средства повышения эффективно-
сти экономической деятельности. Рассмотрены основные методики, которые используются в инновацион-
ном менеджменте для прогнозирования и оптимизации экономических процессов. Предложены группировки 
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основных методов анализа по их назначению. Обосновано использование полного факторного эксперимен-
та (ПФЭ), по которому определяется величина параметра оптимизации при всех возможных уровнях ва-
рьирования факторов. Параметром оптимизации, как правило, выбирается признак, по которому опти-
мизируется процесс и который отвечает определенным требованиям. С учетом указанных требований 
получено уравнение регрессии, которое связывает кодовые значения факторов «брендинг», «инновации» и 
«распространение», то есть наиболее значимые элементы комплекса маркетинга, влияющие на конкурен-
тоспособность. Приведены примеры использования инноваций в области высокоскоростных технологий.

Ключевые слова: инновации, факторы, факторный анализ, параметр оптимизации, матрица, плани-
рование, уравнение регрессии.

The article is devoted to the problem of introducing innovative solutions as a means of improving the efficiency 
of economic activity. The main methods used in innovative management for prediction and optimization of eco-
nomic processes are considered. It is established that in this field not only well-known, but also specific methods 
of innovative management are used, which can include scientific approaches, functional-cost and system analysis, 
economic-mathematical methods and others. It is proposed to group the basic methods of analysis according to 
their purpose. Among these methods, the greatest interest is the factor analysis, the results of which determine the 
influence of individual factors on the optimization parameter. In addition, factor analysis does not always require re-
al-time experiments and is therefore used precisely for economic purposes to analyze processes that have already 
occurred. In this article, the use of a complete factor experiment (PFE), which determines the value of the optimi-
zation parameter at all possible levels of variation of factors, is substantiated. The optimization parameter typically 
chooses a feature that optimizes the process and meets certain requirements, namely: the parameter must be 
uniquely determined with any change in factors; it must reproduce the maximum or minimum value of only one of the 
economic indicators of the process; the parameter must have an economical meaning, that is, to provide a positive 
result in the relevant experimental conditions and so on.As a factor, a controlled variable must be selected that has 
an ambiguous effect on the optimization parameter.Factors also have to meet certain requirements: they must be 
independent and unambiguous, that is, not to be a function of other factors; they must be compatible, ie, the mutual 
influence of factors should not be reflected in the target function, and so on. Taking into account these requirements, 
the regression equation was obtained, which correlates the code values of the factors "branding", "innovation", and 
"distribution", that is, the most significant elements of the complex of marketing, affecting competitiveness. Exam-
ples of the use of innovations in the field of high-speed are presented. technologies.

Keywords: innovations, factors, factor analysis, optimization parameter, matrix, planning, regression equation.

Сьогодні є поширеною думка, що інноваційне рі-
шення є не тільки новим, а й економічно ефектив-
ним, хоча автори не завжди обґрунтовують цю осо-
бливість інновацій.

Розглянемо більш детально основні методики, 
які використовуються в інноваційному менеджменті. 
Аналіз свідчить, що у цій галузі використовуються не 
тільки загальновідомі методи прогнозування, оцінки 
та оптимізації процесів, а й специфічні методи інно-
ваційного менеджменту, до яких можна віднести нау-
кові підходи, функціонально-вартісний та системний 
аналіз, економіко-математичні методи (наприклад, 
метод дослідження операцій) та ін.

Групування основних методів аналізу за їх при-
значенням наведено нижче [1, с. 3–63]:

– метод порівняння;
– індексний метод;
– балансовий метод;
– метод ланцюгових підстановок;
– метод елімінування;
– графічний метод;
– функціонально-вартісний аналіз;
– факторний аналіз;
– SWOT-аналіз;
– системний аналіз та ін.
Серед перелічених методів відзначимо фактор-

ний аналіз як процедуру встановлення впливу окре-
мих чинників на результативну ознаку (позитивний 
ефект, продуктивність праці, фондовіддачу та ін.). 
Факторний аналіз не завжди потребує проведення 
експериментів у реальному масштабі часу, тому він 
часто використовується саме в економічних задачах 
для аналізу явищ, що відбувалися раніше.

У цьому разі запропоновано використовувати 
повний факторний експеримент (ПФЕ), в якому ви-
значається значення параметру оптимізації за всіх 
можливих сполучень рівнів варіювання факторів. 
Під час експерименту кожний фактор може набува-
ти одного з декількох фіксованих значень (рівнів), 
при цьому поєднання певних рівнів усіх факторів 
визначає один із можливих станів об’єкта. Тоб-
то кількість усіх точок факторного простору (N) за 
Р-рівневій системі зміни факторів визначається за 
формулою:

N= Pk,                                  (1)
де P – кількість рівнів факторів;
k – кількість факторів.
Через вплив неврахованих або неконтрольова-

них факторів відгук об’єкта буде мати випадковий 
характер, тому для кожного поєднання факторів ви-
конується не один, а серія з N паралельних (дубльо-
ваних) дослідів.

Параметром оптимізації є ознака, за якою опти-
мізується процес і який повинен відповідати певним 
вимогам:

– параметр повинен однозначно визначатися за 
будь-якої зміни факторів;

– параметр має бути статистично ефективним 
(визначатися з максимальною точністю);

– параметр має бути однозначним, тобто відтво-
рювати максимальне або мінімальне значення тіль-
ки одного з економічних показників процесу;

– параметр повинен мати економічний зміст, тоб-
то забезпечувати досягнення позитивного результа-
ту у відповідних умовах експерименту, та ін.



82

Держава та регіони

Як фактор може вибиратися контрольована змін-
на, яка неоднозначно впливає на параметр оптимі-
зації. Склад і кількість факторів визначає дослідник 
виходячи з умов конкретного експерименту.

До факторів зазвичай висуваються такі вимоги:
– вони повинні бути однозначними, тобто не бути 

функцією інших факторів;
– вони повинні безпосередньо впливати на пара-

метр оптимізації;
– вони мають бути керованими;
– вони повинні бути сумісними, тобто можливий 

взаємний вплив факторів не повинен відображатися 
на цільовій функції;

– вони мають бути незалежними, тобто повинна 
бути можливість встановлювати рівень будь-якого 
фактора незалежно від рівнів інших факторів.

Рівняння регресії, отримане на основі досліджен-
ня, як правило, має вигляд:

Y A A X A X X A X
j

k

j
u j

k

uj u j
j

k

jj j= + ⋅ + + ⋅ + ⋅ +…
= = =
∑ ∑ ∑0
1 1 1

2

,

,� � (2)

де a0 – вільний член рівняння регресії;
aj – лінійні ефекти;
auj – ефекти парної взаємодії;
ajj – квадратичні ефекти.
Під час експерименту використовуються різні 

комбінації рівнів факторів, які зазвичай мають різні 
фізичну природу і розмірність. Тому для спрощення 
запису і оброблення результатів рівні факторів нор-
муються, а побудова плану експерименту зводиться 
до вибору інтервалу варіювання факторами ∆хі, тоб-
то до вибору експериментальних точок, симетрич-
них відносно основного рівня.

Найчастіше експерименти проводять тільки на 
двох рівнях факторів, тоді вони називаються експе-
риментами типу 2k, а рівні факторів є межами дослі-
джуваної області за цими факторами (x xjmin jmax, ).

Тоді для будь-якого фактора маємо:

X
X X

jосн
jmax jmin=

+

2
,                      (3)

де Xjосн – основний рівень фактора;
Xjmax – верхній рівень фактора;
Xjmin – нижній рівень фактора;
2 – кількість рівнів;
j – номер фактора.
Інтервал варіювання розраховується для кожного 

фактора за формулою:

∆X
X X

j
jmax jmin=

−

2
,                     (4)

де ∆хj – інтервал варіювання.
Оскільки фактори мають різні одиниці виміру, а їхні 

значення можуть мати різні порядки, то їх зводять до 
єдиної системи числення шляхом кодування, тобто 
переходять до нової безрозмірної системи координат 
шляхом лінійного перетворення координат:

X
X X

X
j jосн

j
j =

−

∆
,                         (5)

де x j  – нормативне значення j-го фактора;
�x j  – натуральне значення j-го фактора;
�x jосн  – натуральне значення основного рівня.
Кодування факторів дає змогу перевести нату-

ральні їхні значення у безрозмірні величини, що за-
безпечує побудову стандартної ортогональної план-
матриці експерименту. У нормованому вигляді для 
всіх факторів верхній рівень дорівнює величині +1, 
нижній – -1, (-1 ≤ x j  ≤ 1), а координати центра плану 
дорівнюють нулю і збігаються з початком координат.

Після побудови моделі з нормованими факто-
рами y=F( x x xk1 2, ⊃ ) і оцінювання її адекватності з 
урахуванням співвідношення (5) можна побудувати 
модель із натуральними факторами:

Y = F(X1, X2,...,Xk).
Під час планування за схемою повного факторно-

го експерименту (ПФЕ) реалізуються всі можливі по-
єднання факторів, при цьому необхідна кількість до-
слідів N визначається за формулою (1). Таким чином, 
повним факторним експериментом уважається така 
система дослідів, яка містить усі можливі комбінації 
рівнів варіювання факторів, що не повторюються. 

Якщо експерименти проводяться тільки на двох 
рівнях факторів і при цьому використовуються всі мож-
ливі комбінації з k факторів, то такий план дослідів на-
зивають ПФЕ типу 2k. Цей план широко використову-
ється на практиці завдяки позитивним особливостям, 
але його застосовують за невеликої кількості факторів 
(k≤5) та якщо до моделі не входять степені факторів, 
тобто такий експеримент дає адекватну модель тільки 
за лінійних членів та їх взаємодії [2, с. 65–67].

Реалізація експерименту полягає у побудові повно-
го плану матриці планування типу 2k, який приведено в 
табл. 1 (2 – кількість рівнів, k – кількість факторів).

Відповідно до поставленої проблеми, за параметр 
оптимізації у даному разі вибирається інноваційне 

Таблиця 1 
Повний план матриці планування 23 із реальним значенням функції відгуку

Номер 
точки 
плану

Кодові значення факторів Дійсне значення  
функції відгуку

Х Х1 Х2 Х3 Х1Х2 Х1Х3 Х2Х3 Х1Х2Х3 y1 y2 y3 y
1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 0,12 0,2 0,1 0,14
2 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 0,6 0,76 0,55 0,64
3 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 0,45 0,5 0,52 0,49
4 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 0,75 0,82 0,91 0,83
5 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 0,45 0,52 0,42 0,46
6 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 0,70 0,89 0,77 0,79
7 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 0,65 0,61 0,75 0,67
8 1 1 1 1 1 1 1 1 0,99 0,90 0,92 0,94
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рішення, що забезпечує побудову відповідної моделі 
оцінки конкурентоспроможності підприємства, яке в 
кодових значеннях факторів має вигляд [4]:

Y = 0,62+0,18X1+0,11X2+0,1X3,            (6)
де X1, X2, X3 – відповідно кодові значення факто-

рів «Брендинг» Б, «Інновації» І та «Поширення» П, 
які є найбільшими значущими елементами, що впли-
вають на конкурентоспроможність підприємства.

За допомогою формули (5) рівняння (6) перетво-
рюється на модель конкурентоспроможності підпри-
ємства з реальними значеннями факторів:

К = 0,277+0,375Б+0,24І+0,046П,         (7)
де Б, І та П – відповідно нормовані показники еле-

ментів комплексу маркетингу: брендинг, інновації та 
поширення.

Таким чином, викладене дає змогу формалізува-
ти процедуру оцінювання інноваційних рішень.

Окрім того, у даній роботі також розглянуто мо-
дель прогнозування обсягу реалізації продукції під-
приємства залежно від параметрів «ціна», «поши-
рення» і «реклама», які є елементами комплексу 
маркетингу. Можливість використання цієї залеж-
ності може пояснюватися тим, що критерій конкурен-
тоспроможності включає динаміку доходів підпри-
ємства і залежить від ефективності використання 
елементів комплексу маркетингу.

На завершення наведемо рекомендації ООН із 
промислового розвитку щодо оцінки ефективності 
інноваційної діяльності, які зводяться до визначення 
комплексу таких показників [3, с. 65–66]:

– чистий дисконтований дохід (ЧДД);
– внутрішня норма прибутку (IRR), або коефіцієнт 

дисконтування;
– проста норма прибутку:

R
NP P

I
=

+
⋅� 100%,

де NP– чистий прибуток; P – проценти на запози-
чений капітал; I – загальні інвестиційні витрати;

– проста норма прибутку на акціонерний капітал:

R
NP P

Q
=

+
⋅� 100%,

де Q – акціонерний капітал;
– коефіцієнт фінансової автономії проекту:

K
C

Zфа
С=  ,

де Сс– власні кошти; Z – запозичені кошти;
Kфа – коефіцієнт поточної ліквідності:

K
Q

Zл
a= ≥� 1,

де Qa – сума оборотних активів проекту;
Як інтегральний показник, що характеризує ефек-

тивність інноваційної діяльності суб’єкта господарю-
вання, може бути використано коефіцієнт результа-
тивності роботи:

r
R

Q H H
c

i

N

i i

N
=

− −( )
− −∑ ∑

�
�

1 1 2 1

,

де Rc – підсумкові витрати за закінченими робота-
ми, що рекомендовані для впровадження в серійне 
виробництво;

Qi – фактичні витрати за НДДКР за перший рік;

N – кількість років у періоді;
H1 – вартість незавершеного виробництва на по-

чаток періоду;
H2 – вартість незавершеного виробництва на кі-

нець періоду.
До цього комплексу ще слід додати показник тер-

міну окупності інвестицій в інноваційний проект (То):

Т
I

ПЧ
0 = �  ,

де Пч – чистий річний прибуток, який одержують 
за результатом функціонування об’єкта.

Далі розглянемо питання аналізу ефективнос-
ті інноваційної діяльності. Відзначимо, що новації 
можуть бути власними або придбаними. Із метою 
ефективного функціонування ринкового механізму 
необхідно своєчасно попереджувати банкрутство 
суб’єктів господарювання, для чого існує система 
засобів, що носить назву «антикризове управління», 
яке включає такі складники [1, с. 45–50]:

– аналіз стану макро- і мікросередовища з уточ-
ненням місії фірми та підвищенням ефективності її 
діяльності;

– вивчення економічного механізму виникнення 
кризових ситуацій;

– стратегічний контролінг діяльності фірми;
– оперативна оцінка фінансового стану фірми і 

розроблення стратегії попередження її неспромож-
ності (банкрутства);

– надійне врахування ризику підприємницької ді-
яльності і розроблення заходів із його зниження та ін.

Слід визначити, що глобальна конкуренція відбу-
вається, перш за все, у сфері створення наукоємних 
технологій, тому активізація наукових досліджень 
саме у цьому напрямі та спрямування інвестицій у 
сферу НДДКР, а також фінансова підтримка з боку 
держави допоможуть створенню високотехнологіч-
ної продукції в основних галузях вітчизняного маши-
нобудівного комплексу (МБК), яка буде конкурентоз-
датною на світовому ринку [2, с. 65–67].

Відомо, що парк технологічного обладнання україн-
ської промисловості на 80% сформовано з вітчизняної 
продукції, тому модернізацію в перспективі доведеть-
ся здійснювати на базі вітчизняного машинобудівного 
комплексу як із міркувань економічного і політичного 
характеру, так і через відсутність необхідних ресурсів.

В інноваційній сфері держави існує достатня кіль-
кість розробок, готових до впровадження в практику 
і спрямованих на підвищення конкурентоспромож-
ності виробництва, серед яких відзначимо обробку 
вибухом, запропоновану і досліджувану харківськи-
ми вченимими Р.В. Піхтовніковим та В.Г. Кононенком 
й їхніми учнями, що стало основою розроблення 
ефективних технологій, які широко використовують-
ся у вітчизняних розробках [4, с. 66–72]. 

Серед них відзначимо створення в Харківському 
авіаційному інституті високошвидкісного обладнан-
ня для розрізання гарячих злитків у комплексі з без-
перервним розливанням сталі; розкроювання холод-
ного прокату з різною формою поперечного перерізу 
(квадрат, коло, швелер та ін.), брикетування стружки 
та інших відходів зі сталі, алюмінієвих та титанових 
сплавів; пробивання отворів великого діаметру за-
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мість свердління; клепання заклепок із діаметром 
понад 20 мм та ін.). Зазначені процеси пройшли про-
мислові випробування і прийняті до впровадження у 
машинобудівній і металургійній галузях держави та 
за кордоном. Тобто в Україні створено значний інно-
ваційний потенціал, що є основою для різкого підви-
щення темпів промислового зростання. 

Разом із тим у середньостроковій перспективі не слід 
очікувати значного приросту інвестицій у технологіч-
не переозброєння машинобудівного комплексу (МБК), 
тому на цьому етапі необхідно передусім проводити 
модернізацію діючих потужностей тих підприємств, які 
мають значний мультиплікативний ефект зростання ін-
вестиційної активності для економіки у цілому.

Зрозуміло, що завдання переходу на іннова-
ційний напрям розвитку через їхню складність не 
можуть бути реалізовані в стислі строки і залиша-
тимуться пріоритетними у найближчій середньо- і 
довгостроковій перспективі.

Серед цих пріоритетів відзначимо такі [5, с. 88]:
– збереження та підвищення конкурентоспро-

можності промислової продукції на внутрішньому та 
зовнішньому ринках;

– реалізація заходів щодо активізації інноваційної 
діяльності з урахуванням стратегічних пріоритетів 
щодо економічного та соціального розвитку держави 
на найближчу та подальшу перспективу;

– стимулювання ресурсо- й енергозбереження;
– розроблення заходів щодо вимог безпеки спо-

живачів та екологічної безпеки;
– усебічний розвиток інфраструктури (транспорт-

ної, торговельно-збутової, виробничої, а також удо-
сконалення системи професійної освіти та ін.), що 
необхідно для зниження трансформаційних витрат;

– реструктуризація збиткового сектору, підвищен-
ня дієвості інституту банкрутства;

– формування конкурентного середовища і збіль-
шення рентабельності виробництва та сталого фі-
нансового становища за рахунок власних коштів;

– реалізація засобів щодо вдосконалення вищої 
та середньої спеціальної освіти з урахуванням по-
треб розвитку та модернізації традиційних і нових 
галузей промислового виробництва та ін. 

Вирішення наведених проблем можливе за умови 
розвитку промислового потенціалу з обов’язковим 
урахуванням інноваційної спрямованості економіки 
за рахунок скорочення частки паливно-сировинних 
галузей з одночасним збільшенням частки обробних.

Актуальним завданням на даному етапі є реалі-
зація заходів з активізації інноваційної діяльності з 
урахуванням перелічених стратегічних пріоритетів 
щодо економічного та соціального розвитку держави 
на найближчу та подальшу перспективу.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

TRENDS OF DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION  
IN UKRAINE
У статті проведено дослідження стану вищої освіти в Україні за період із 2014 р. Проаналізовано осно-

вні показники, які характеризують стан розвитку закладів вищої освіти в Україні. Досліджено основні тен-
денції розвитку закладів вищої освіти в Україні, зокрема розглянуто динаміку кількості осіб, які здобували 
вищу освіту та освіту у цілому. Проведено аналіз кількості закладів вищої освіти в Україні, а також про-
аналізовано динаміку кількості закладів вищої освіти за формами власності, підпорядкованістю, формами 
навчання, обсягами фінансування та регіонами. Розглянуто динаміку кількості студентів-іноземців, які 
здобувають вищу освіту в Україні. Визначено причини та чинники, які впливають на діяльність закладів 
вищої освіти в Україні та стан вищої освіти у цілому. 

Ключові слова: освіта, вища освіта, заклад вищої освіти, розвиток, тенденції, показники.

В статье проведено исследование состояния высшего образования в Украине за период с 2014 г. Про-
анализированы основные показатели, характеризующие состояние развития высших учебных заведений 
в Украине. Исследованы основные тенденции развития высших учебных заведений в Украине, в частно-
сти рассмотрена динамика количества особ, получающих высшее образование и образование в целом. 
Проведен анализ количества высших учебных заведений в Украине, а также проанализирована динамика 
количества высших учебных заведений по формам собственности, подчиненности, формам обучения, 
объемам финансирования и регионами. Рассмотрена динамика количества студентов-иностранцев, ко-
торые получают высшее образование в Украине. Определены причины и факторы, влияющие на деятель-
ность высших учебных заведений в Украине и состояние высшего образования в целом.

Ключевые слова: образование, высшее образование, высшее учебное заведение, развитие, тенден-
ции, показатели.

The state of development of institutions of higher education as well as the education of any country in general de-
pends on the actions of many factors of external and internal direction. The article examines the state of development 
of higher education in Ukraine and analyzes the activities of higher education institutions for the period from 2014. 
The tendencies characterizing the development of institutions of higher education in Ukraine and the factors influenc-
ing the activity of higher education institutions are investigated. The article examines the state of higher education in 
Ukraine for the period from 2014. The main indicators characterizing the state of development of higher education 
institutions in Ukraine are analyzed. The main tendencies of the development of institutions of higher education in 
Ukraine are researched, in particular the dynamics of the number of people who have received higher education and 
education in general has been considered. The analysis of the number of higher education institutions in Ukraine has 
been carried out, as well as the dynamics of the number of institutions of higher education by types of ownership, sub-
ordination, forms of training, funding volumes and regions. The dynamics of the number of foreign students enrolled 
in higher education in Ukraine is considered. The reasons and factors influencing the activity of institutions of higher 
education in Ukraine and the state of higher education in general are determined. Among the main factors influencing 
the state of higher education in Ukraine is the demographic situation in Ukraine, namely the reduction of the popu-
lation of Ukraine, which is observed in recent years. Also, the state of education affects the economic and political 
situation in the country. Hence, the activities of institutions of higher education should be aimed at ensuring their sus-
tainable development in the harsh conditions of competition in the domestic and world market of educational services.

Keywords: education, higher education, institution of higher education, development, trends, indicators.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними зав-
даннями. У сучасних умовах розвитку інформаційного 
суспільства та економіки знань вітчизняні заклади ви-

щої освіти функціонують на ринку освітніх послуг як 
складні відкриті соціально-економічні системи, інте-
гровані до зовнішнього середовища. Економічні про-
цеси, що відбуваються на ринку освітніх послуг, ринку 
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праці та в економіці країни, впливають на розвиток і 
конкурентоспроможність закладів вищої освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної проблеми і 
на які спирається автор. Дослідженню питань роз-
витку вищої освіти в Україні присвячено праці таких 
науковців, як: Л.М. Айвазова, Н.М. Бублик, О.А. Гри-
горевська, Б.І. Корольов, О.Б. Моргулець, В.М. Ога-
ренко, С.П. Пєєва, Л.О. Пономаренко, П.І. Рогова, 
Н.А. Стельмах та ін. [1–3]. 

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми, котрим присвячується означена стат-
тя. Дослідження питань, пов’язаних із забезпечен-
ням сталого розвитку закладів вищої освіти в Україні 
нині є актуальними, що потребує проведення аналізу 
наявного стану діяльності закладів вищої освіти та 
виявлення основних тенденції їхнього розвитку. 

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є проведення аналізу стану роз-
витку вищої освіти в Україні за період із 2014 р. та 
виявлення тенденцій, які характеризують розвиток 
закладів вищої освіти в Україні та чинників, що впли-
вають на діяльність закладів вищої освіти.

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів. Розвиток закладів вищої освіти передусім 
залежить від демографічної ситуації в країні. За-
гальна тенденція до зменшення кількості населення 
України, яка спостерігається останніми роками, відо-
бражається й на кількості осіб, що здобували освіту. 
Визначимо тенденції діяльності закладів вищої освіти 
в Україні починаючи з 2014/2015 навчального року.

Досліджуючи стан та тенденції розвитку закладів 
вищої освіти в Україні починаючи з 2013 р., слід за-
значити, що за цей період відбулися значні зміни як у 
кількісних, так і в якісних показниках, що характери-
зують діяльність вітчизняних закладів вищої освіти.

Згідно з даними Державної служби статистки 
України [4], за період із 2014/2015 по 2018/2019 нав-
чальний рік кількість осіб, що здобували освіту в 
Україні, зменшилася на 1 086,958 млн осіб, або на 
13,42%. При цьому кількість осіб, що здобували вищу 
освіту, зменшилася на 520,994 млн осіб, або на 
24,98%. Також слід відзначити, що загальна чисель-
ність населення за аналізований період зменшилася 

на 2 968,5 млн осіб, або на 6,52% (табл. 1). Середня 
кількість студентів у розрахунку на 10 тис населен-
ня України в аналізованому періоді зменшилася на 
100 осіб, або на 21,60%.

Зменшення кількості осіб, що здобували освіту в 
Україні, пов’язане з демографічною ситуацією в краї-
ні, а саме зі зменшенням народжуваності, яке спосте-
рігалося в Україні з 1991 р. Досліджуючи стан освіти в 
Україні, треба враховувати, що з 2014/2015 н. р. розра-
хунок даних показників проводиться без урахування 
учнів, слухачів та студентів закладів освіти тимчасово 
окупованої території Автономної Республіки Крим, м. 
Севастополя та частини тимчасово окупованих тери-
торій у Донецькій та Луганській областях. 

Розглядаючи загальну тенденцію розвитку за-
кладів вищої освіти в Україні, слід відзначити, що за 
період незалежності країни значно скоротилася кіль-
кість закладів вищої освіти (рис. 1).

За даними Державної служби статистки України 
[4], здобувачі вищої освіти становлять у середньому 
25,47% від усіх осіб, що отримують освіту. Отже, за 
період із 2014/2015 до 2018/2019 н. р. даний показ-
ник зменшився з 25,75% до 22,31%, що є негативною 
тенденцією та свідчить про необхідність реформу-
вання системи вищої освіти в Україні. 

Зменшення кількості здобувачів вищої освіти, що 
спостерігалося в Україні останніми роками, та ре-
формування системи вищої освіти призвели до пев-
них змін у кількості закладів вищої освіти (рис. 1). 

Так, за даними Державної служби статистки Укра-
їни [5], на початок 2018/2019 н. р. в Україні зареєстро-
вано 652 заклади вищої освіти, серед яких – 370 коле-
джів, технікумів та училищ, а також 282 університети, 
академії та інститути, в яких навчаються 1 522,2 тис 
осіб. В аналізованому періоді з 2014/2015 н. р. кіль-
кість закладів вищої освіти зменшилася на 12 оди-
ниць, або на 1,81%. При цьому у зазначеному пе-
ріоді кількість осіб, які здобували освіту у закладах 
вищої освіти, зменшилася на 166,98 тис осіб, або на 
9,88%. Також зменшилася кількість закладів вищої 
освіти за їх типами, а саме значно зменшилася кіль-
кість коледжів, технікумів та училищ. Така динаміка 
свідчить про зміни в системі вищої освіти України за 
рахунок приєднання коледжів, технікумів та училищ 
до університетів з урахуванням їх специфіки та за-

Таблиця 1
Стан освіти та вищої освіти в Україні

Показники Роки
2014 2015 2016 2017 2018

Кількість осіб, що отримали освіту, осіб 8 101 429 7 043 451 6 969 821 7 000 710 7 014 471
Кількість осіб, що отримали вищу освіту, осіб 2 085 991 1 719 257 1 635 578 1 614 509 1 564 997
Чисельність населення, млн осіб 45553,0 45426,2 42929,3 42760,5 42584,5
Кількість студентів у розрахунку  
на 10 тис населення, осіб 463 393 375 372 363

Питома вага осіб, що отримали освіту,  
у загальній чисельності населення, % 17,78 15,51 16,24 16,37 16,47

Питома вага осіб, що отримали вищу освіту, 
серед осіб, що отримали освіту, % 25,75 24,41 23,47 23,06 22,31

Питома вага осіб, що отримали вищу освіту,  
у загальній чисельності населення, % 4,58 3,78 3,81 3,78 3,68

Джерело: складено автором за [4]
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гальнодержавних та регіональних потреб щодо під-
готовки здобувачів вищої освіти.

У структурі вищої освіти України найбільша кіль-
кість закладів вищої освіти зосереджена у м. Київ та 
становить, за даними 2018/2019 н. р., 14,88%. Також 
найбільша питома вага закладів вищої освіти зосе-
реджена у Харківській (9,82%), Дніпропетровській 
(8,44%), Львівській (6,60%) та Одеській (6,13%) об-
ластях. Таким чином, міста Київ, Харків, Дніпро, 
Львів та Одеса є найбільшими центрами підготовки 
здобувачів вищої освіти в Україні (рис. 3). 

Досліджуючи тенденції розвитку закладі вищої 
освіти в Україні, слід зазначити, що форма власності 
закладу вищої освіти є одним із головних чинників, 
що впливають на результати діяльності закладу ви-

щої освіти. Аналізуючи кількість закладів вищої осві-
ти за формами власності, слід відзначити, що, не-
зважаючи на зміни в їх кількості, яка зменшувалася 
останніми роками, співвідношення форм власності 
(80% закладів вищої освіти державної та комуналь-
ної форм власності та 20% – приватної) залишилося 
майже незмінним. 

Також слід відзначити, що у м. Київ зосереджена 
найбільша кількість закладів вищої освіти приватної 
форми власності (28 університетів, академій, інсти-
тутів), а у м. Харків – 46 закладів вищої освіти дер-
жавної форми власності (29 університетів, академій, 
інститутів). Отже, найбільша кількість державних 
закладі вищої освіти по відношенню до їх загальної 
кількості знаходиться у м. Харків. Саме тому слід 

 

600
650
700
750
800
850
900
950

1000
1050
1100

К
іл

ьк
іс

ть
 о

ди
ни

ць
 

Навчальний рік 

Кількість закладів вищої освіти, од 

Рис. 1. Динаміка кількості закладів вищої освіти в Україні
Джерело: складено автором за [4]
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відзначити, що на ринку освітніх послуг м. Харкова 
найбільша конкуренція серед державних закладів 
вищої освіти. 

Також необхідно враховувати підпорядкуван-
ня закладів вищої освіти. За даними на початок 
2018/19 н. р., найбільша кількість студентів здобува-
ла вищу освіту в закладах, що підпорядковані Мініс-
терству освіти і науки України (1 080 393 особи). При 
цьому 84 938 осіб навчалися у коледжах, технікумах, 
училищах державної форми власності (96,48%) та 
991 711 осіб навчалися в університетах, академіях, 
інститутах (99,94%) державної форми власності. 

Досліджуючи структуру розподілу кількості здобу-
вачів вищої освіти в Україні за формами навчання, 
слід відзначити, що денна форма навчання займає 
у середньому 67,88% у загальній структурі здобува-
чів вищої освіти, заочна – 31,85%, а вечірня – 0,27%. 
Отже, найбільш затребуваною формою навчання в 
Україні є денна.

Кількість осіб, які навчаються у закладах вищої 
освіти, впливає на обсяги фінансування закладів 
вищої освіти. Так, за даними Державної служби ста-
тистки України [5], у 2018/2019 н. р. за рахунок коштів 
державного бюджету України навчалося 121 372 осо-
би, що становить 42,99% від загальної кількості осіб, 
прийнятих на навчання у заклади вищої освіти. 
При цьому кількість осіб, що навчалися за рахунок 
коштів фізичних осіб, зменшилася по відношен-
ню до 2014/2015 н. р. і становила у 2018/2019 н. р. 
154 965 осіб, або 50,0% у загальній кількості осіб, що 
здобували вищу освіту. Також слід відзначити пози-
тивні тенденції у збільшенні кількості осіб, які отри-
мали вищу освіту за рахунок місцевих бюджетів. Так, 
у 2018/2019 н. р. кількість осіб, які отримали вищу 
освіту за рахунок місцевих бюджетів, становила 
10,8% від загальної кількості здобувачів вищої осві-
ти. Таке збільшення пов’язане з розвитком місцевого 
самоврядування в Україні та зі створенням спеціаль-
ності «Публічне управління та адміністрування», що 
сприяло розвитку закладів вищої освіти. Зменшення 
кількості осіб, що навчаються за рахунок коштів дер-
жавного бюджету, зменшилася за рахунок зменшен-
ня кількості бюджетних місць, які замовляє держава 

для підготовки фахівців певних спеціальностей, а 
зменшення кількості осіб, які завчаються за кошти 
фізичних осіб, відбулося за рахунок зменшення до-
ходів домогосподарств.

Одним із найважливіших показників, що харак-
теризує стан та тенденції розвитку закладів вищої 
освіти, є обсяг їх фінансування. За зменшення кіль-
кості закладів вищої освіти та кількості осіб, що здо-
бували освіту в Україні, останніми роками фінансу-
вання освіти, яке здійснюється за рахунок бюджету 
країни, збільшувалося. При цьому спостерігається 
дефіцит зведеного бюджету. Також слід відзна-
чити, що спостерігається зменшення питомої ваги 
видатків на освіту у загальних видатках зведеного 
бюджету України. Так, у 2014 р. видатки зведено-
го бюджету України на освіти становили 19,1%, а в 
2018 р. – 16,8%.

Зменшення питомої ваги видатків на освіту в за-
гальному обсязі видатків зведеного бюджету України 
відбувається за загальної тенденції до зменшення 
кількості закладів освіти й вищої освіти зокрема. При 
цьому спостерігається майже незмінний рівень ви-
датків на освіту по відношенню до валового внутріш-
нього продукту (ВВП), який становить у середньому 
6,5%. Однак це не відповідає Закону України «Про 
освіту», згідно з яким «…держава забезпечує асиг-
нування на освіту в розмірі не менше ніж 7% ВВП» 
(ст. 78) [6]. 

Економічна та політична ситуація в країні відби-
вається також на міжнародній діяльності закладів 
вищої освіти, а саме на залученні іноземних студен-
тів до навчання у вітчизняних закладах вищої освіти 
(табл. 2). 

За період із 2014/2015 по 2018/2019 н. р. чисель-
ність студентів-іноземців, які здобувають вищу освіту 
в Україні, зменшилася на 52 377 осіб, або на 4,18%. 
Переважна більшість студентів-іноземців здобуває 
вищу освіту в університетах, академіях, інститутах 
(у середньому 99,64%). Незначна кількість студен-
тів-іноземців здобувають вищу освіту в коледжах, 
технікумах, училищах, інститутах (у середньому 
0,36%). При цьому студенти-іноземці займають у 
середньому 2,84% у загальній кількості здобувачів 
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Рис. 3. Кількість закладів вищої освіти у найбільших містах України
Джерело: побудовано автором за [5]
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вищої освіти в України, і цей показник збільшився 
з 3,37% у 2014/2015 н. р. до 3,58% у 2018/2019 н. 
р., що є позитивною тенденцією у розвитку закладів 
вищої освіти. Дана тенденція спостерігається, незва-
жаючи на зменшення чисельності здобувачів вищої 
освіти в Україні, яка в досліджуваному періоді ста-
новила 24,97%. За даними Державної служби ста-
тистки України [5], у 2018/2019 н. р. у закладах вищої 
освіти України здобували освіту студенти-іноземці зі 
139 країн, головним чином, з Африки та Азії. Пози-
тивна тенденція у збільшенні кількості студентів-іно-
земців у загальній кількості здобувачів вищої освіти в 
Україні свідчить про зростання попиту на українську 
освіту серед іноземців, незважаючи на об’єктивні 
чинники, що пов’язані зі складною політичною ситуа-
цією в Україні. При цьому треба також ураховувати й 
відтік українських абітурієнтів на навчання до інших 
країн світу.

Висновки з цього дослідження і перспективи по-
дальших розвідок у даному напрямку. Аналізуючи 
тенденції розвитку закладів вищої освіти в Україні, 
слід відзначити, що вища освіта сьогодні перебуває 
у кризовому стані, що підтверджується загальним 
зниженням кількості здобувачів вищої освіти та кіль-
кості закладів вищої освіти в Україні, яке спостері-
галося останніми роками. Однак слід зауважити, що 
саме вищій освіті належить зайняти чільне місце 
серед пріоритетів сталого розвитку в XXI ст. Саме 
це дасть змогу забезпечити сталий розвиток усьо-
го українського суспільства, оскільки саме освіта, 
зокрема вища, сьогодні стає однією з основних цін-
ностей, без яких неможливий подальший розвиток 
людини і суспільства. Для більш розвинених країн 
характерний високий відсоток осіб, які мають вищу 
освіту. За цим показником Україна відстає від інших 
країн. У нас у середньому трохи більше 17% грома-
дян мають вищу освіту, тоді як в інших країнах Єв-
ропи цей показник становить від 40% до 50%. Отже, 
діяльність закладів вищої освіти повинна бути спря-
мована на забезпечення їхнього сталого розвитку в 
жорстких умовах конкуренції на вітчизняному та сві-
товому ринках освітніх послуг. 
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Таблиця 2
Чисельність студентів-іноземців, які здобувають вищу освіту в Україні

Показники Роки
2014 2015 2016 2017 2018

Кількість студентів-іноземців, усього осіб 56933 53493 52147 48991 54556
Кількість студентів-іноземців, що здобувають вищу освіту 
в коледжах, технікумах, училищах, усього осіб 122 121 128 155 174

Кількість студентів-іноземців, що здобувають вищу освіту 
в університетах, академіях, інститутах, усього осіб 56811 53372 52019 48836 54382

Питома вага студентів-іноземців у загальній кількості 
здобувачів вищої освіти, % 3,37 3,33 3,29 3,18 3,58

Джерело: побудовано автором за [4]
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ОЦЕНКА СПРОСА НА УСЛУГИ  
ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА Г. КИЕВА

ESTIMATION OF DEMAND  
FOR URBAN TRANSPORT SERVICES IN KYIV
В статье представлен аналитический обзор по вопросам распределения населения в городской агломера-

ции столицы, работы городского общественного транспорта, спроса на его услуги, выявлены его сильные 
и слабые стороны. Цель представленного исследования – оптимизировать транспортную сеть столицы, 
укрепить потенциал транспортного планирования и дать рекомендации по оптимизации и реорганизации 
общественного транспорта города Киева. Исследования проведены с применением методов анализа, срав-
нения и синтеза, классификации и ранжирования, а также математической статистики и методом эконо-
мико-математического моделирования с тщательной оценкой полученных результатов. Проанализировав 
схемы поездок общественным транспортом, существующую маршрутную сеть и пассажиропотоки, авторы 
выявили ряд проблем, которые рекомендованы для решения городскими властями столицы.

Ключевые слова: общественный транспорт, маршрутная сеть, оптимизация и реорганизация 
транспорта, пассажироперевозки, пассажиропоток.

У статті представлено аналітичний огляд із питань розподілу населення в міській агломерації сто-
лиці, роботи міського громадського транспорту, попиту на його послуги, виявлено його сильні й слабкі 
сторони. Мета представленого дослідження – оптимізувати транспортну мережу столиці, зміцнити 
потенціал транспортного планування та надати рекомендації щодо оптимізації й реорганізації громад-
ського транспорту міста Києва. Дослідження проведене із застосуванням методів аналізу, порівняння та 
синтезу, класифікації та ранжування, а також математичної статистики та методом економіко-мате-
матичного моделювання з ретельною оцінкою отриманих результатів. Проаналізувавши схеми поїздок 
громадським транспортом, наявну маршрутну мережу і пасажиропотоки, автори виявили низку проблем, 
які рекомендовані для вирішення міською владою столиці.

Ключові слова: громадський транспорт, маршрутна мережа, оптимізація та реорганізація транспор-
ту, пасажироперевезення, пасажиропотік.

The article presents a detailed analytical review on the distribution of the population in the urban agglomeration 
of the capital of Ukraine, the work of urban public transport, the demand for its services, and its strengths and weak-
nesses. The list of measures to overcome the crisis state of urban public transport in Ukraine includes a number of 
tasks, the first of which is to bring transport enterprises to the break-even level. To do this, it is necessary to improve 
urban transport systems by optimizing urban routes patterns, consistency of schedules of all types of public transport – 
trams, trolleybuses, buses, metro, minibuses that are in communal and private ownership, as well as light rail, city 
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train and funicular, creating convenient transfer points, the introduction of a single electronic payment system, and 
all this taking into account the demand of the population for transport services. It has long been necessary to make 
public transport in Kyiv multimodal. The purpose of the presented research is to optimize the transport network of the 
capital, strengthen the potential of transport planning and make recommendations on how to optimize and reorga-
nize public transport in the capital of Ukraine. The studies are based on a strictly scientific approach and carried out 
using the methods of analysis, comparison and synthesis, classification and ranking, as well as mathematical statis-
tics and the method of economic and mathematical modeling with a thorough assessment of the results. A strategy 
has been developed to collect information related to the work of urban transport. After analyzing the patterns, range 
and goals of travel by public transport, the existing route network and passenger traffic, the authors identified a num-
ber of problems that are recommended for solving by the capital city authorities, which will be the starting point and 
give a powerful impetus to the integrated development of the urban economy as a whole. In subsequent works, the 
authors will dwell in greater detail on how to solve the problems identified and point out the possibilities for optimizing 
the functioning of urban transport enterprises.

Keywords: public transport, route network, optimization and reorganization of transport, passenger traffic, pas-
senger flow.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь 
с важными научными или практическими задания-
ми. Современное состояние и перспективы разви-
тия крупных городов Украины выдвигают повышен-
ные требования к работе городского общественного 
транспорта. На государственном уровне разрабаты-
вается план действий, включающий перечень неот-
ложных мер по совершенствованию городских транс-
портных систем: формирование мультимодальной 
системы городского транспорта с оптимизированны-
ми транспортными схемами городских маршрутов 
и согласованными графиками движения; создание 
удобных пересадочных пунктов; внедрение единой 
электронной системы оплаты для всех видов город-
ского транспорта, и все это с учетом спроса населе-
ния на транспортные услуги. Для решения выдвину-
тых задач необходим сбор первичной информации 
для создания базиса для научных исследований в 
этой области.

Анализ последних исследований и публика-
ций, в которых положено начало решению данной 
проблемы и на которые опираются авторы. Проб-
лемам функционирования и развития предприятий 
городского транспорта посвящены работы многих 
исследователей – ученых-экономистов и практиков-
транспортников. Так, В.С. Постников [1], Н.В. До-
брова и др. [2] и Е.В. Дымченко [3] описывают со-
временные проблемы и обосновывают перспективы 
развития систем городского транспорта; В.П. Власо-
ва [4] исследует особенности формирования и функ-
ционирования системы пассажирского транспорта  
г. Киева; зарубежным опытом организации транс-
портного обслуживания делятся Е. Мороз [5] и 
Т.Г. Затонацкая [6]; перспективы развития городско-
го транспорта с точки зрения различных аспектов 
обсуждают Т.А. Чернявская [7] и К.В. Гнедина [8].

Формулирование целей статьи (постановка за-
дания). Настоящее исследование ставит своей 
целью оказать поддержку Киевской городской госу-
дарственной администрации в проведении работ по 
организации устойчивого функционирования сети 
общественного транспорта столицы, основанного 
на строго научном подходе. Для этого необходимо 
разработать стратегию сбора информации, каса-
ющуюся работы городского транспорта, выявить 
сильные и слабые стороны системы общественного 
транспорта, укрепить потенциал транспортного пла-

нирования и дать рекомендации по оптимизации и 
реорганизации общественного транспорта Киева. 
Исследования проведены с применением методов 
анализа, сравнения и синтеза, классификации и 
ранжирования, а также математической статистики 
и методом экономико-математического моделирова-
ния с тщательной оценкой полученных результатов. 

Конечная цель исследования – оптимизация 
транспортной сети столицы.

Изложение основного материала исследова-
ния с полным обоснованием полученных научных ре-
зультатов. Население городов совершает поездки го-
родским транспортом с целью участия, прежде всего, 
в социально-экономической деятельности, а также 
для возможности доступа к различным формам об-
щественной жизни. На рис. 1 в виде диаграммы пред-
ставлены цели поездок населения г. Киева. Как видно 
из представленной диаграммы, основная масса пас-
сажиров использует транспорт для поездок к своему 
месту работы и обратно, это практически половина 
(49%) всех поездок. Методы обследования пассажи-
ропотоков подробно изложены в [9, с.113–126]. 

 
Рис. 1. Диаграмма целей поездок населения  

г. Киева

Исторически сложилось, что Киев не придержи-
вается ни концентрических, ни полицентрических 
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моделей распределения населения. Вместо этого 
существуют густонаселенные периферийные рай-
оны города: на западе – Святошинский, на севе-
ре – Оболонь, на северо-востоке – Троещина, на 
востоке – соседствующие Днепровский и Дарниц-
кий районы. Центр города менее густонаселен, его 
жилой фонд в основном состоит из исторических 
зданий, обеспечивающих более низкую жилую плот-
ность, чем новые многоэтажки на севере, востоке и 
западе. Южные районы города также имеют более 
низкую плотность населения.

А вот распределение местонахождения рабочих 
мест в Киеве является более концентрированным, 
чем жилые массивы. Так, на Правобережье реки 
Днепр расположено большинство рабочих мест, в 
частности это центр города и Соломенский район. 
Плотные жилые районы Оболони и Троещины также 
обеспечивают большое количество рабочих мест. 

Возвращаясь к диаграмме рис. 1, видим, что 55% 
всех поездок совершаются на работу и к месту уче-
бы. Причем сюда не были включены дети и студенты 
высших учебных заведений, проживающие в обще-
житиях (студенты составляют около 14% населения 
Киева), а только взрослое население и студенты с 
постоянной регистрацией в г. Киеве. Это нам важ-
но подчеркнуть по причине их влияния на модель 
передвижения. Эти 55% населения передвигаются 
на расстояния гораздо более длинные, чем, напри-
мер, пассажиры, совершающие поездки с целью по-
лучения образования или совершения покупки, ведь 
учебные заведения и торговые центры, как правило, 
являются локально ориентированными, и цели по-
ездок пассажиров располагаются примерно в тех же 
районах, где они проживают.

Обследование населения Киева, проведенное 
для сбора информации о состоянии и развитии 
транспортной модели города, показало, что в сред-

нем каждая семья имеет доступ к 0,6 автомобиля. 
Это низкий уровень по сравнению с другими евро-
пейскими городами. То есть почти 50% семей в Ки-
еве не имеют доступа к частному автомобильному 
транспорту. Было выявлено, что уровень владения 
автотранспортом выше на правом берегу Днепра  
г. Киева, особенно в районах, прилегающих к северо-
западу и западу. Здесь же наблюдается самая высо-
кая концентрация высокопрофессиональных рабочих 
мест и самая высокая концентрация различных пред-
приятий торговли, развлечений и общественного пи-
тания. Наименьшая концентрация семей, владеющих 
личными автомобилями, проживает к востоку от цен-
тра города на левом берегу Днепра: на Троещине, в 
Днепровском районе, на Ходосивке, Подгорцах и Ро-
манкове, а также на западной окраине города в Свя-
тошинском районе. В идеале семьи с низким доходом 
более тесно связаны с общественным транспортом, 
так как это единственный для них способ получить до-
ступ к местам своей занятости и к другим возможно-
стям. Следовательно, анализ показывает, что именно 
с этими частями города надо работать в первую оче-
редь, улучшая их транспортное сообщение.

Роль общественного транспорта Киева трудно 
переоценить. Диаграмма рис. 2 иллюстрирует рас-
пределение выбора населением г. Киева транс-
портных средств в зависимости от целей поездок. 
Из проведенных исследований следует, что 57% от 
общего числа совершенных поездок приходится на 
общественный транспорт, его используют в основ-
ном для поездок на работу и по делам, он является 
основным видом транспорта для целей образова-
ния, а также для целей социального, медицинского 
и торгового характера.

Следовательно, жители Киева должны иметь бы-
стрый и удобный доступ к услугам общественного транс-
порта в местах их проживания и в местах, являющихся 

 Рис. 2. Диаграмма распределения выбора населением г. Киева  
транспортных средств в зависимости от целей поездок
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целями их поездок, так как 25–50% всех перемещений 
населения связаны с общественным транспортом.

Диаграмма, представленная на рис. 3, иллюстри-
рует распределение пассажиров по видам общес-
твенного транспорта.

Как определил проведенный анализ, разделение 
пассажиров по видам общественного транспорта в  
г. Киеве происходит следующим образом. Когда есть 
альтернатива и пассажиры могут выбирать один из 
видов транспорта для своих перемещений, то чаще 
всего они предпочитают пользоваться услугами так 
называемых маршруток (небольших автобусов, экс-
плуатируемых как коммунальными предприятиями, 
так и частными компаниями), за ними следует ме-
трополитен. Коммунальные автобусы, трамваи и 
троллейбусы составляют только около трети от чис-
ла всех поездок общественным транспортом. 

Сеть общественного транспорта г. Киева гораздо 
более плотная по сравнению с другими европейскими 
городами. Табл. 1 показывает масштабы предостав-
ляемых услуг общественным транспортом столицы.

Перевозки пассажиров маршрутками в Киеве 
сегодня выходят на первое место. Они обеспечи-
вают обслуживание 56% всех маршрутов общес-
твенного транспорта города и при этом перевозят 
24,5% ежедневного пассажиропотока. Уникальным 
их преимуществом является возможность быстро-
го переформатирования своей маршрутной сети 
(для частных перевозчиков). Они умудряются ду-
блировать наиболее прибыльные маршруты ком-
мунального транспорта, выигрывая в скорости и 
маневренности. Быстро реагируют на выявленный 
спрос, например во время ремонта дорог и при про-
ведении массовых мероприятий, когда перекрыва-
ются наиболее востребованные магистрали или 
при сдаче в эксплуатацию новых жилых отдален-
ных микрорайонов, куда коммунальный транспорт 
только планируют подвести.

Киевский метрополитен тоже имеет ряд непре-
взойденных преимуществ, основным из которых 
является максимально быстрое транспортное со-
единение правого и левого берегов реки Днепр.  

 Рис. 3. Диаграмма распределения пассажиров  
по видам общественного транспорта г. Киева

Таблица 1
Предоставление услуг общественным транспортом г. Киева

Наименование 
общественного 

транспорта

Количество 
маршрутов, 

шт.

Количество 
подвижного 
состава, ед. 

Ежедневный 
пассажиро-
поток, чел.

Преимущества и особенности

Метрополитен 3 1 714 000

- максимальный пассажиропоток;
- массовое перемещение пассажиров;
- доступ к центру города;
- самый удобный вид транспорта, соединяющий 
правый и левый берега р. Днепр

Частные 
маршрутки 141 1525 937 300 - объединение единой маршрутной сетью всех 

районов города (без пересадок);
- меньшие по вместимости, быстрые и 
маневренные, дешевые в эксплуатации;
- возможность оперативного изменения 
маршрута

Коммунальные 
маршрутки 30 279 174 000

Автобусы 72 370 548 000 - запланированные услуги;
- недостаточно разветвленная сеть с привязкой  
к метрополитену;
- доступ к периферийным районам города

Троллейбусы 41 369 800 000

Трамваи 21 289 416 000
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Он ежедневно перевозит более 1,5 млн пассажи-
ров, в зимние месяцы этот показатель возрастает до 
1,7 млн пассажиров в день.

О кризисном положении городского наземного 
электрического транспорта авторы в своих работах 
говорили не раз, предлагая научно обоснованные 
способы выведения его из кризиса [10; 11]. Все опи-
санные в их работах проблемы трамвайного и трол-
лейбусного сообщения напрямую касаются и город-
ского электрического транспорта г. Киева, хотя его 
потенциал гораздо выше, чем в других городах Украи-
ны. Например, в центре Киева работают три троллей-
бусных маршрута, полностью оснащенные новыми 
сочлененными единицами подвижного состава, спо-
собными перевозить большие объемы пассажиров.

Коммунальные автобусные маршруты в Киеве в 
основном перевозят пассажиров к жилым окраинам го-
рода. Причем это отражает закономерность существу-
ющей системы, а не спрос на пассажироперевозки. 

Другие виды наземного общественного транспор-
та – фуникулер, городская электричка, скоростной 
трамвай – тоже ежедневно перевозят определенное 
количество пассажиров и являются подспорьем об-
щественному транспорту, описанному выше. 

Кроме того, авторы располагают информацией, 
полученной в ходе проведенных исследований, что 
плотность поверхностных маршрутов общественно-
го транспорта в дорожной сети Киева достигает мак-
симума на мостах через р. Днепр, где проходят до 
20 различных маршрутов общественного транспор-
та, а также на Брест-Литовском и Броварском шос-
се, где работают до 50 перекрывающих друг друга 
маршрутов общественного транспорта. Другие зна-
чительные попутные потоки наблюдаются в Свято-
шинском районе на западе столицы.

Через реку Днепр не проходят трамвайные 
маршруты, троллейбусные маршруты используют 
Московский и Дарницкий мосты. В центре города от-
сутствуют сквозные маршруты, но действуют марш-
руты, проходящие по кругу, описывающему край 
центра города. Большинство пассажиров центра го-
рода используют короткие переезды. Короткие пере-
езды также зафиксированы в жилых районах Обо-
лони к северу от центра города и на Троещине на 
северо-востоке. Множественные потоки обществен-
ного транспорта сходятся в районе станций метро 
на Подоле и Крещатике. Они отражают повышенный 
спрос на транспортные услуги к центру города из 
периферийных районов Киева. Узор транспортной 
сети имеет огромный разрыв между восточной и 
западной сторонами р. Днепр, когда несколько на-
сыщенных транспортных потоков обрываются перед 
мостами. Это говорит о том, что люди, проживающие 
на Левобережье, предпочитают доступ ко многим 
нужным им услугам и удобствам, не пересекая реку.

Выводы из этого исследования и перспективы 
дальнейших исследований в данном направлении. 
Проанализировав схемы поездок общественным 
транспортом, существующую маршрутную сеть и пас-
сажиропотоки, авторы выявили ряд проблем, которые 
необходимо решить, чтобы оптимизировать маршрут-
ную сеть столицы. Это аналитическое задание будет 
решено в последующих публикациях авторов.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 
РЕПУТАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

METHODOLOGICAL BASES OF FORMATION OF THE SYSTEM 
OF REPUTATION MANAGEMENT OF ENTERPRISE
Статтю присвячено розгляду теоретико-практичних засад репутаційного менеджменту. Актуаль-

ність вибраної теми зумовлена тим, що формування іміджу, створення ділової репутації підприємства й 
управління особистою репутацією керівника є важливими нематеріальними ресурсами підприємства та 
потребують подальшого розвитку. У сучасному світі репутація – це явище, яким можна впевнено ке-
рувати. Для цього й існує репутаційний менеджмент – комплекс заходів, спрямованих на формування, 
підтримку і захист доброзичливого ставлення громадськості до організації. У статті розроблено реко-
мендації щодо формування системи репутаційного менеджменту сучасного підприємства. Репутаційний 
менеджмент є дієвим інструментом, який необхідно використовувати як працівнику, так і підприємству. 
Ефективно розроблена стратегія репутаційного менеджменту дає змогу отримати довгострокові кон-
курентні переваги підприємства, збільшує його ефективність та сприяє популяризації на ринку.

Ключові слова: репутація, репутаційний менеджмент, менеджер, імідж, бренд.
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Статья посвящена рассмотрению теоретико-практических основ репутационного менеджмента.  
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что формирование имиджа, создание деловой репута-
ции предприятия и управление личной репутацией руководителя являются важными нематериальными 
ресурсами предприятия и требуют дальнейшего развития. В современном мире репутация – это явление, 
которым можно уверенно управлять. Для этого и существует репутационный менеджмент – комплекс 
мероприятий, направленных на формирование, поддержку и защиту доброжелательного отношения об-
щественности к организации. В статье разработаны рекомендации по формированию системы репута-
ционного менеджмента современного предприятия. Репутационный менеджмент является действенным 
инструментом, который необходимо использовать как работнику, так и предприятию. Эффективно раз-
работанная стратегия репутационного менеджмента позволяет получить долгосрочные конкурентные 
преимущества предприятия, увеличивает его эффективность и способствует популяризации на рынке.

Ключевые слова: репутация, репутационный менеджмент, менеджер, имидж, бренд.

The article is devoted to the consideration of the theoretical and practical foundations of reputation management. 
The relevance of the chosen topic is due to the fact that the issue of image formation, the creation of the business 
reputation of the company and the management of the personal reputation of the manager is an important intangible 
resource of the enterprise and requires further development. The development of the Ukrainian market in a changing 
business environment stimulates the search for new competitive advantages and new resources, the use of which 
will contribute to the long-term stable operation of enterprises. In the modern world, reputation is a phenomenon that 
can be confidently managed. For this, there is a reputation management – a set of measures aimed at the formation, 
support and protection of a friendly public attitude towards the organization. The basic concepts of reputation man-
agement are "image" and "reputation". These concepts are not particularly delimited. However, it's advisable to briefly 
outline the difference between the concepts of "image" and "business reputation." Reputation is more important and 
more long-term, unlike its image. The reputation of the company is one of the tools of competition, the opinion of 
consumers, and the image is a product of the company, over which it is purposefully working. Reputation, we can say, 
is a response to the promotion of the image. To create a positive image, an enterprise should be active, progressive, 
flexible, solvent, high-quality service, effective for consumers regarding the value of services, and also attractive from 
the point of view of visual identity. The article has developed recommendations for the formation of the reputation 
management system of a modern enterprise. Reputation management is an effective tool that must be used by both 
the employee and the enterprise. Effectively developed reputation management strategy allows you to get long-term 
competitive advantages of the enterprise, increases its effectiveness and contributes to popularization in the market.

Keywords: reputation, reputation management, manager, image, brand.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними за-
вданнями. Розвиток українського ринку в умовах мін-
ливого бізнес-середовища стимулює пошук нових 
конкурентних переваг і нових ресурсів, використан-
ня яких буде сприяти довгостроковому стабільному 
функціонуванню підприємств. Сучасні тенденції у 
світовій економіці свідчать про особливе ставлення 
до особи, організації, території, що стає важливою 
умовою стійкої позиції компанії на ринку та одним з 
основних чинників розвитку територій. У цьому кон-
тексті особливої уваги набувають питання, пов’язані 
з методологією формування системи репутаційного 
менеджменту підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спираються автори. Проблематика репута-
ційного менеджменту – доволі популярний науко-
во-практичний напрям. Питання визначення ділової 
репутації розглянуто в працях К. Букши [1], С. Горіна 
[2], Г. Даулінга [3], М. Лебедя [4], О. Родіонова [5], 
К. Щербакової [6], Д. Берницької [7] та ін.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується означена 
стаття. Незважаючи на значну кількість праць у галу-
зі репутаційного менеджменту, питання формування 
іміджу, створення ділової репутації підприємства й 
управління особистою репутацією керівника потре-
бують подальшого розвитку.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є дослідження теоретико-практич-
них засад репутаційного менеджменту, розроблення 

рекомендацій щодо формування системи репутацій-
ного менеджменту сучасного підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів. Тенденції господарювання сучасних під-
приємств дають змогу стверджувати про суттєві 
зміни принципів управління, де фундаментальни-
ми критеріями успішності стає величина отрима-
ного прибутку, пристосування до змін ринкової 
кон'юнктури та споживчого середовища, своєчасне і 
точне формулювання векторів розвитку ринків. 

В умовах результативних змін економіки першоряд-
ним чинником успішного розвитку підприємства є його 
репутація. Увага до розгляду цього питання зумовле-
на необхідністю постійно формувати і направляти ці-
льовим аудиторіям позитивні інформаційні потоки про 
організацію та її керівника, стрімким розвитком бізнес-
структур та своєчасністю залучення інвесторів.

Як говорив Філіп Честерфілд, «куди б ми не йшли, 
репутація наша – неважливо, чи гарна, погана – нас 
обов'язково випередить». Для того щоб говорити про 
репутаційний менеджмент, необхідно дати визна-
чення репутації. Репутація – розгорнутий комплекс 
оціночних уявлень цільових аудиторій про компа-
нію, іншими словами, що створилося про що-небудь 
думка. Це неймовірно важлива річ, яка необхідна як 
окремій людині, так і цілій компанії. 

У сучасному світі репутація – явище, яким мож-
на впевнено керувати. Для цього й існує репутацій-
ний менеджмент – комплекс заходів, спрямованих 
на формування, підтримку і захист доброзичливого 
ставлення громадськості до організації.
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Репутаційний менеджмент підприємств дає змогу 
скоротити час завоювання довіри споживача та клі-
єнта, стимулює привабливість бізнесу для інвести-
цій, допомагає здобути успіх у конкурентній боротьбі, 
дає можливість заощаджувати на рекламі та є по-
тужним чинником фірмового патріотизму колективу.

Відзначимо, що резерви репутаційного менедж-
менту не безмежні, але наслідки та результати, 
що отримуються за його сприяння, цілком реальні, 
конкретні та мають суттєве значення в діяльнос-
ті підприємств галузі. Усі зазначені й частково інші 
проблеми їх розв’язання, ми вважаємо, полягають в 
оцінці рівня та результативності застосування репу-
таційного менеджменту на підприємстві або модер-
нізації управління.

Базовими поняттями репутаційного менеджмен-
ту є «імідж» і «репутація». Ці поняття особливо не 
розмежуються. Однак усе ж доцільно окреслити різ-
ницю між поняттями «імідж» та «ділова репутація» 
Репутація має більш важливе завдання і більш дов-
гострокова на відміну від іміджу. Репутація компанії – 
один з інструментів конкурентної боротьби, думка, 
що складається у споживачів, а імідж – це власний 
продукт компанії, над створенням якого вона ціле-
спрямовано працює. Репутація, можна сказати, є 
відгуком на просування іміджу. 

У репутаційному менеджменті найбільш важли-
вими є три напрями, причому грамотно скоордино-
вані. На першому місці стоїть формування репута-
ції, необхідне, головним чином, для нових компаній. 
Його мета – формування позитивного образу бренду 
в очах потенційних клієнтів. На цьому етапі необхід-
но приділити увагу вивченню цільової громадськос-
ті (на основі анкетування, фокус-груп та опитувань 
з'ясувати ставлення до компанії); розробити реко-
мендації, що стосуються дій компанії з формування 
нової або поліпшення існуючої репутації; визначити-
ся з методами та інструментами для досягнення по-
ставлених цілей і завдань; контролювати результати. 

Далі слід зазначити підтримку репутації. Це озна-
чає створення такої ситуації, за якої на компанію пра-
цює весь комплекс позитивної інформації. Включає у 
себе активну роботу з аудиторією, щоб потенційні та 
існуючі клієнти могли своєчасно отримувати інформа-
цію про позитивні зміни, які відбуваються з брендом. 

Завершується робота захистом репутації. Захист 
включає у себе створення правової інфраструктури 
і роботу з негативом. Сюди входять пошук і обробка 
відгуків про компанію, виявлення причин їх виник-
нення, досягнення домовленостей із незадоволеним 
клієнтом і недопущення поширення негативу. У прак-
тичному житті всі три стадії існують і діють, як прави-
ло, одночасно. 

Поняття репутаційного менеджменту застосову-
ється як відносно підприємства, так і співробітника.

Ділова репутація розкривається як сприйняття 
іміджу підприємства клієнтами, партнерами і суспіль-
ством. Це впливає на спроможність підприємства вста-
новлювати нові відносини з постачальниками, надава-
ти нові послуги або підтримувати існуючі відносини. 

Репутація будь-якої компанії має власну струк-
туру, вона, як правило, складається з таких шести 
компонентів: 

– емоційної привабливості (інформація або від-
чуття в пам'яті людини, будь-яким чином із цією про-
дукцією пов'язані, причому їх правдивість абсолютно 
не важлива); 

– якості продукції;
– відносин із партнерами (сюди входять як зо-

внішні партнери і постачальники, так і співробітники 
компанії); 

– репутації керівництва; 
– соціальної відповідальності;
– фінансових показників компанії. 
Виходячи з перерахованого вище, можна позна-

чити основні напрями роботи в репутаційному ме-
неджменті: 

– робота з масовою громадськістю та споживачами 
(важливо підтвердження якості своєї роботи і задово-
леності з боку клієнтів, залучення як клієнтів відомих, 
авторитетних організацій, політика індивідуальних зни-
жок і ексклюзивного обслуговування, послуги сервісу); 

– робота із власними співробітниками (турбота 
про співробітників, підвищення кваліфікації та про-
фесіоналізму, підтримання морально-психологічного 
клімату в колективі); 

– робота з топ-менеджментом (грамотне застосу-
вання стилів і методів керівництва); 

– позиціонування компанії на ринку (визначення 
свого місця), опрацювання політики компанії у цілому; 

– підвищення престижності компанії і роботи в ній; 
– участь у суспільно значущих акціях, благодій-

ність, спонсорство (благодійні акції є важливим чин-
ником для підтримки репутації); 

– посилення фінансової стабільності, збільшення 
розмірів компанії та розширення бізнесу. 

Для ефективного здійснення репутаційного ме-
неджменту і формування позитивної репутації ком-
панії необхідні:

– стратегія. Необхідно розробити стратегію, в 
якій визначаються цілі, завдання, терміни, ключові 
моменти й основні напрями діяльності;

– аналіз зовнішнього середовища підприємства, 
виділення найбільш важливих цільових груп;

– приділення уваги достовірній, повній та актуаль-
ній інформації. Вона завжди лежить в основі репутації. 
Головна особливість полягає у контролі цієї інформа-
ції. Необхідно постійно відслідковувати інформаційні 
потоки й активно реагувати на всілякі зміни;

– приділення уваги формуванню і просуванню імі-
джу та бренду компанії;

– приділення уваги відносинам із партнерами. 
У репутаційному менеджменті відіграють важливу 
роль як внутрішні, так і зовнішні зв'язки.

Для створення позитивного іміджу підприємство 
повинно бути активним, прогресивним, гнучким, пла-
тоспроможним, якісним в обслуговуванні, ефектив-
ним для споживачів щодо вартості послуг, а також 
привабливим із погляду візуальної ідентичності. 

Разом із тим необхідними компонентами іміджу 
мають бути певний консерватизм, бездоганна чес-
ність та висока кваліфікація персоналу. Дуже важли-
во, щоб підприємство мало виражений стиль в одязі 
та поведінці персоналу, логотипі, емблемах, наданні 
послуг клієнтам. Усе це допоможе створити позитив-
ний образ респектабельності підприємства. 



98

Держава та регіони

Ділова репутація надає додаткову психологічну 
цінність продуктам і послугам; допомагає скоротити 
ризик, на який свідомо йдуть споживачі під час ку-
півлі товарів або послуг; збільшує задоволення, які 
працівники фірми отримують від роботи. Крім того, 
позитивна репутація допомагає залучити в компанію 
більш кваліфікованих працівників. Сприятлива ре-
путація може підвищити довіру до реклами фірми, 
таким чином, збільшує її ефективність; сприяє попу-
лярності нових товарів. Позитивна репутація компа-
нії відкриває їй доступ до отримання найбільш висо-
коякісних професійних послуг [8].

Таким чином, під час формування іміджу підпри-
ємства слід пам’ятати, що імідж є емоційним сприй-
няттям компанії її клієнтами, партнерами, іншими 
учасниками ринку. Імідж є унікальною характеристи-
кою підприємства, що притаманна лише цій органі-
зації, а тому важко піддається формалізації.

Репутація – це нематеріальний актив керівника, 
який серйозно впливає на його ринкову вартість. 
При цьому є репутація самого управлінця, а є репу-
тація організації, в якій він працює. Ці поняття тісно 
взаємопов'язані, що слід ураховувати під час побу-
дови кар'єри.

Репутація топ-менеджера – це його конкурентна 
перевага на ринку, стратегічний актив, яким треба 
вміти управляти. Багато керівників уже розуміють, 
що репутація – це своєрідний капітал, але навичка-
ми управління цим активом не володіють.

Власною репутацією необхідно управляти так 
само, як довіреним бізнесом: повинні бути модель 
і стратегія. Згодом це призведе до формування до-
даткової вартості. Тоді кандидат, що володіє «проро-
бленим» репутаційним складником, може підвищити 
свою ціну вдвічі, а то й утричі. У роботодавця це не 
викличе здивування: репутація буде говорити сама 
за себе.

Ще один плюс в управлінні репутацією – вона 
дає своєму носієві певну стійкість в динамічно мін-
ливому бізнес-середовищі. Трапляється, що компа-
нії знецінюються, а ось нематеріальний складник 
залишається.

Репутація топ-менеджера, що склалася раніше і 
купується на даному місці роботи, може страждати 
в результаті різних кризових ситуацій. Їхній вплив на 
репутацію може бути неоднозначним. Є кризові си-
туації, які можуть стати хорошим майданчиком для 
подальшого її зміцнення і розвитку, а є й такі, які мо-
жуть репутацію поховати. Усе залежить від уміння 
управляти репутацією, чуйно корелювати свій персо-
нальний актив до мінливих умов існування в соціумі 
і бізнес-середовищі.

Якщо управлінець в організації володіє певним 
авторитетом і готовий їм ризикнути заради майбут-
нього, він цілком може стати тим ситуаційним «цен-
тром», навколо якого буде відновлюватися репута-
ція компанії.

Таким чином, кожен управлінець рано чи пізно 
приходить до питання визначення вартості своєї ре-
путації. Чим менше помилок було скоєно на шляху 
до кар'єрних вершин, тим ця вартість вище.

Під час роботи зі співробітниками компанії необ-
хідно прищеплювати патріотизм, упроваджувати 

у свідомість працівників ідеї перспектив розвитку  
своєї компанії. Під час взаємодії з партнерами голов-
ним є належне виконання зобов'язань. Потрібно пос-
тійно демонструвати успіхи компанії.

– Репутація керівника. Керівник – це «обличчя» 
компанії. Усі рішення і вчинки цієї людини незмінно 
впливають на ставлення до продукції компанії та до 
компанії взагалі. Керівництво компанії має бути про-
фесійним і демонструвати лідерські якості.

– Соціальна відповідальність. Благодійність по-
винна бути системною і чітко продуманою. Ви пови-
нні визначити тих, кому потрібні кошти, і контролю-
вати їхній рух аж до кінцевого результату благодійної 
діяльності. 

– Інвестиційна привабливість. Компанії в будь-
який момент часу можуть знадобитися фінансові 
вливання ззовні. Використання репутаційних техно-
логій дає змогу залучити інвестора, оскільки репу-
тація та фінансова стабільність мають вирішальне 
значення для нього [4].

Репутаційний менеджмент стає все більш затре-
буваним. Багато організацій на своєму досвіді пізна-
ли, як дорoго цінується й як легко губиться хороша 
репутація. 

Висновки з цього дослідження і перспективи по-
дальших розвідок у даному напрямку. Отже, в умо-
вах сучасних ринкових відносин ділова репутація 
підприємств стає фундаментальним нематеріаль-
ним активом, оскільки вона спроможна впливати на 
збільшення її акціонерної вартості. Тому репутацій-
ний менеджмент – це, в першу чергу, оригінально і 
грамотно розроблена стратегія формування репу-
тації та іміджу бренду на відповідному ринку. Таким 
чином, рівень розвитку підприємств усе більше за-
лежить від того, як сприймають його в суспільстві. 
Є всі підстави стверджувати, що сьогодні покупець 
згодний сплачувати більше за продукти і послуги 
підприємств зі стійкою репутацією, ніж за аналогічні 
продукти і послуги суб’єктів господарювання з не-
стабільною репутацією на ринку. Оскільки в основі 
такого менеджменту лежить інформація про підпри-
ємство та її керівництво, то управління репутацією 
передбачає розвиток і формування позитивної сус-
пільної думки про суб'єкта ринкових відносин за до-
помогою управління інформацією та комунікаціями. 
Даний процес здійснюється шляхом репутаційного 
менеджменту, заснованого на міждисциплінарному 
підході, і передбачає використання сучасних здо-
бутків у різноманітних галузях наукового й прак-
тичного знання. Окрім використання традиційних 
управлінських технологій, репутаційний менедж-
мент у кожному конкретному випадку ґрунтується 
на особливому наборі інструментів впливу, який ви-
значається виходячи зі специфіки функціонування 
підприємств.

Висока стійка репутація не тільки полегшує до-
ступ до різних ресурсів (кредитних, матеріальних, 
фінансових і т. д.), а й забезпечує надійний захист ін-
тересів організації у зовнішньому середовищі, впли-
ває на обґрунтованість рішень у галузі управління. 
Проте в силу того, що ця економічна категорія має 
нематеріальну форму, важливим є подальше дослід-
ження методів її економічного оцінювання.



99

Серія: Економіка та підприємництво, 2019 р., № 3 (108)

Бібліографічний список:
1. Букша К.С. Управление деловой репутацией. Зарубеж-

ная РR-практика. Москва : Вильямс, 2014. 144 с.
2. Горин С.В. Деловая репутация организации. Москва : 

Феникс, 2012. 256 с.
3. Даулинг Г. Репутация фирмы. Москва : Инфра-М, 2004. 

368 с.
4. Лебедь Н.В. Оценка имущества и имущественных прав в 

Украине : монографія. Киев : Принт-Экспресс, 2010. 688 с.
5. Родіонов О.В. Ділова репутація підприємства : моно-

графія. Луганськ : Ноулідж, 2009. 256 с.
6. Щербакова К. Ділова репутація як складова конку-

рентоспроможності підприємства. Економіка. 2010. 
№ 2. С. 58–63.

7. Берницька Д.І., Кравчук Н.О. Ділова репутація як стра-
тегічний чинник розвитку підприємства. Інноваційна 
економіка. 2011. С. 41–45.

8. Громова О.В. Методологічні основи формування іміджу 
транспортного підприємства. Проблеми економіки та 
управління на залізничному транспорті : матеріали  
VII між нар. наук-практ. конф., м. Судак, 11-13 жовтня 
2012 р. Судак : ДЕТУТ, 2012. С. 238.

References:
1. Buksha K.S. (2014). Upravlenie delovoy reputatsiey 

[Ma nagement of business reputation]. Zarubezhnaya 

RR-praktika [Foreign PR-practice]. Moscow : Williams,  
pp. 144. (in Russian)

2. Gorin S.V. (2012). Delovaya reputatsiya organizatsii [Busi-
ness reputation of the organization]. M. : Phoenix, pp. 256.

3. Dowling G. (2004). Reputatsiya firmyi [Reputation of the 
firm]. Moscow : Infra-M, pp. 368. 

4. Lebed N. (2010). Otsenka imuschestva i imuschestvenny-
ih prav v Ukraine [Valuation of property and property rights 
in Ukraine: monograph]. Kyiv : Print-Express, pp. 688. 

5. Rodionov O.V. (2009). DIlova reputatsiya pIdpriemst-
va [Business reputation of the enterprise: monograph].  
Lugansk : Knowlej, pp. 256. 

6. Shcherbakova K. (2010). DIlova reputatsIya yak sklado-
va konkurentospromozhnostI pidpriemstva [Business rep-
utation as a component of enterprise competitiveness].  
Economy, no. 2, pp. 58–63.

7. Bernitska D.І., Kravchuk N.O. (2011). Dilova reputatsI-
ya yak skladova konkurentospromozhnostI pidpriemstva 
[Business reputation as a strategic factor for enterprise de-
velopment]. Innovative economy, pp. 41–45. (in Ukrainian)

8. Gromova O.V. (2012). Metodologichni osnovi formuvan-
nya imidzhu transportnogo pidpriemstva [Methodology 
of the basis of the format of the transport enterprise іmi-
ju]. Problemi ekonomiki ta upravlinnya na zaliznichnomu 
transporti (Ukraine, Sudak, Oktober 11-13, 2012). Kyiv : 
DETUT, pp. 238.

© Даценко Г.В., 2019

УДК 658.14/.17:005.922.1(043.5)

Даценко Г.В.
кандидат економічних наук, здобувач наукового ступеню д.е.н. 

Хмельницького національного університету

Datsenko Hanna
Candidate of economic sciences,

Applicant of scientific degree of Doctor of economic sciences
Khmelnytskyi National University

ОСНОВНІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ТА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ  
У ПІДВИЩЕННІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

MAIN INSTRUMENTS FOR IMPROVING INTERNAL CONTROL 
AND INTERNAL AUDIT IN INCREASING  
THE FINANCIAL SAFETY OF ENTERPRISES
У статті розкрито сутність внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту як важливих чинників 

забезпечення фінансової безпеки підприємства. Досліджено особливості організації внутрішнього контро-
лю та внутрішнього аудиту; виокремлено їхні завдання та основні інструменти забезпечення. Доведено, 
що від можливостей правильного організування роботи та компетентного застосування внутрішнього 
контролю та внутрішнього аудиту залежать умови сталого функціонування та розвитку всіх найважли-
віших господарських операцій на підприємстві. У зв’язку із цим запропонована схема взаємозв’язку внутріш-
нього контролю та внутрішнього аудиту у забезпеченні результативності діяльності підприємства, що 
сприятиме своєчасній ідентифікації загроз фінансовій безпеці в процесі використання фiнансових рeсyрсів 
останніми. За результатами дослідження сформовано систему внутрішнього контролю та внутрішньо-
го аудиту у забезпеченні фінансової безпеки підприємства.

Ключові слова: фінансовий контроль, внутрішній контроль, внутрішній аудит, фінансова безпека, 
фінансові ресурси, підприємство.
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Держава та регіони

В статье раскрыта сущность внутреннего контроля и внутреннего аудита как важных факторов 
обеспечения финансовой безопасности предприятия. Исследованы особенности организации внутренне-
го контроля и внутреннего аудита; выделены их задачи и основные инструменты обеспечения. Доказано, 
что от возможностей правильной организации работы и компетентного применения внутреннего кон-
троля и внутреннего аудита зависят условия устойчивого функционирования и развития всех важней-
ших хозяйственных операций на предприятии. В связи с этим предложена схема взаимосвязи внутренне-
го контроля и внутреннего аудита в обеспечении результативности деятельности предприятия, что 
будет способствовать своевременной идентификации угроз финансовой безопасности в процессе ис-
пользования финансовых рeсyрсов последними. По результатам исследования сформирована система 
внутреннего контроля и внутреннего аудита в обеспечении финансовой безопасности предприятия.

Ключевые слова: финансовый контроль, внутренний контроль, внутренний аудит, финансовая без-
опасность, финансовые ресурсы, предприятие.

The article reveals the essence of internal control and internal audit as important factors for increasing financial 
security of an enterprise. In the article the theoretical bases of the formation of internal control and internal audit in 
the context of increasing the financial security of the enterprise are researched and generalized. The relevance of the 
research is to minimize the threats to the financial security of the enterprise, which can be achieved through effectively 
selected internal control and internal audit tools. The object of the article is to develop the main tools of internal control 
and internal audit, to reveal the essential characteristics in increasing the financial security of the enterprise. The study 
of theoretical and practical problems in the field of internal control and internal audit determines the following objectives: 
to investigate the essence of internal control and internal audit as important factors for increasing financial security 
of an enterprise; to develop features of the organization of internal control and internal audit; to study their tasks and 
basic tools of provision. General scientific and special research methods were used to achieve the stated goal and to 
solve the tasks set in the work: formal logic (generalization, analysis, specification), comparison, descriptive method –  
for revealing the essential and typological characteristics of internal control and internal audit in the financial security 
of the enterprise increasing; systematic approach – for the definition of internal control and internal audit as interre-
lated elements of a single system of financial control in increasing the financial security of the enterprise; graphic –  
for a visual representation of the results of the research and the schematic construction of theoretical provisions of the 
study. The obtained results of the research allow to state the advantages of the system approach in forming the main 
tools of internal control and internal audit in improving the financial security of the enterprise. The results of the research 
prove that the ultimate goal of financial control is the formation of rational decisions of a managerial nature in order to 
achieve the effective functioning of the object and provide them with high results in the economic, social, political, sci-
entific and technical and other areas of development. The proposed provisions allow phased implementation of internal 
audit in the enterprise's activities, taking into account the assessment of elements of internal control in its financial se-
curity diagnostics, the selection of the most risky operations that threaten the financial security of the enterprise with the 
definition of threats internal and external the environment using the procedures of the previous, current and subsequent 
control in increasing the financial security of the enterprise. The developed tools for the implementation of internal con-
trol and internal audit as an integral system of financial control in the financial security increasing of the enterprise will 
promote compliance with the legality, purposeful and efficient use of financial resources in achieving the integrity and 
stability of the financial system of the enterprise. The results of the study will allow enterprises to carry out: elimination 
of generalized deficiencies inherent in financial control at an enterprise; approximation of organizational principles of 
adaptation of the national model of functioning of the financial control system to the European model of its functioning; 
legislative and normative support for the development of internal control and internal audit of the enterprise; ensuring 
the needs of enterprises in improving their financial security.

Keywords: financial control, internal control, internal audit, financial security, financial resources, enterprise.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними за-
вданнями. Формування нових векторів фінансового 
контролю у забезпеченні фінансової безпеки на під-
приємстві передбачає, з одного боку, розширення 
можливостей для керівників з акцентом на забезпе-
чення автономії їхньої діяльності, а з іншого – підви-
щення фінансової відповідальності, досягнути якої 
можливо, в першу чергу, за рахунок організування 
внутрішнього аудиту на промислових підприємствах 
як одного з вирішальних інструментів забезпечення 
належного рівня фінансової безпеки на підприєм-
ствах, що займаються виробничою діяльністю.

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної проблеми і 
на які спирається автор. На важливості застосуван-
ня внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у 
забезпеченні дієвості та результативності механіз-
му фінансового контролю на промислових підпри-

ємствах наголошували у своїх дослідженнях багато 
вітчизняних економістів, зокрема: С.O. Булгакова 
[1], Т.А. Бутинець [2], І.К. Дрозд [3], З.Б. Живко [4], 
М.О. Живко [4], М.Д. Корінько [5], С.О. Левицька [6], 
І.О. Ревак [4], І.Б. Стефанюк [7], В.О. Шевчук [3] та ін. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується означена 
стаття. Зважаючи на те, що реалізація внутрішнього 
аудиту є неможливою без ефективно налагодженої 
системи внутрішнього контролю на підприємстві, не-
вирішеними залишаються питання щодо застосуван-
ня основних інструментів, спрямованих на ефектив-
не їх використання у підвищенні фінансової безпеки 
підприємства. 

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є дослідження основних інструмен-
тів забезпечення внутрішнього контролю та внутріш-
нього аудиту, розкриття їхніх сутнісних характеристик 
у підвищенні фінансової безпеки підприємства. 
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Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових резуль-
татів. Сьогодні визначною характеристикою функціо-
нування вітчизняних промислових підприємств, перед 
якими відкривається низка можливостей для забез-
печення ефективного розвитку, є системна адаптація 
чинної нормативно-правової бази до загальних стан-
дартів Європейського Союзу, з одного боку, а з іншо-
го – врахування наслідків кризових явищ та воєнних 
дій на Сході України, що негативно відображаються 
на вітчизняній економіці у цілому. У зв’язку із цим іс-
нує постійна необхідність у підтриманні стабільності 
їхньої фінансової безпеки та вчасному виявленні за-
гроз, які можуть зрушити рівновагу найважливіших 
параметрів фінансової системи країни та, відповід-
но, підприємств. Виходячи із цього, розроблення та 
ефективне використання дієвої системи фінансового 
контролю з відповідним інструментарієм, що викорис-
товується для нaлeжного зaбeзпечення фінансової 
безпеки підприємств, є запорукою якісних зрушень у 
їхній діяльності та передбачає своєчасне виявлення 
зaгрoз y зoвнiшньoму та внyтрiшньoму середовищі.

Як свідчить зарубіжна практика, значних успіхів 
у своєму функціонуванні досягають підприємства 
в тих країнах, які здійснили перетворення в систе-
мі фінансового контролю і запровадили якісно нову 
модель фінансового контролю, що ґрунтується на 
застосуванні внутрішнього контролю у поєднанні із 
внутрішнім аудитом і передбачає відповідальність 
кeрiвника та yправлiнську підзвітність. Через це 
дане твердження є актуальним і для вітчизняних під-
приємств, адже їхня дiяльнiсть пoширюється на такi 
прoцeси, як закyпiвля, пoстачання, рeaлізація послуг, 
залyчeння фiнансyвання, маркeтинг тoщo, по відно-
шенню до яких спрямовуються контрольні дії.

Водночас сьогодні типовою негативною рисою на 
сучасному етапі реалізації вітчизняного внутрішнього 
аудиту є низький рівень усвідомленості щодо необхід-
ності його застосування керівниками oрганiзацій, під-
приємств, yстанoв тощо. Існують непоодинокі випадки, 
коли вище керівництво та власники підприємств чи ор-
ганізацій розуміють під аудитом виключно діяльність, 
спрямовану на перевірку бухгалтерської звітності.

Основні завдання здійснення внутрішнього кон-
тролю полягають у перевірці господарських операцій 
структурних одиниць підприємства, спрямованої на 
запобігання перевитратам ресурсів підприємства, до-
сягнення запланованих результатів на підприємстві, 
впровадження прогресивних технологій виробництва, 
економії сировини, пaливно-енергетичних рeсурсiв 
тощо. Разом із тим внутрішній контроль реалізовує й 
інші не менш важливі завдання: інформує суб’єктів кон-
тролю про прoцeси, які відбуваються на підприємстві; 
забезпечує прийняття оптимальних рішень із зaгaльних 
і спeцiaльних питaнь рoзвитку пiдриємства; здійснює 
оцінювання ефективності прийнятих рішень, забез-
печення оперативного і результативного їх викoнання; 
допомагає свoєчасно виявити та знизити негативний 
вплив тих чинників, які перешкоджають eфeктивнoму 
вeдeнню виробничої діяльності й не забезпечують до-
сягнення підприємством поставлених цілей; забезпечує 
визначення основних векторів та пріоритетів діяльності 
підприємства абo його oкрeмих вирoбничих пiдрoздiлів; 

здійснює виокремлення тих служб і підрозділів підпри-
ємства, а також визначення їх функціонального на-
вантаження, які забезпечують досягнення пoставлeної 
мeти й ефективність діяльності підприємства.

Внутрішній контроль поширюється на всі стадії 
господарської діяльності на підприємстві: пoстaчання, 
вирoбництво та збyт, рeaлiзацію. Виконання контр-
ольних дій покладено на працівників бухгалтерії на 
чoлі з гoлoвним бухгалтером. У повноваження бух-
галтера входить не лише відображення на рахунках 
бухгалтерського обліку господарських операцій, а й 
реалізація контрольних дій за господарськими проце-
сами. Разом із тим підґрунтям для проведення ayдиту 
у вітчизняному правовому полі, зокрема внутрішньо-
го, є застосування мiжнародних стaндартiв ayдиту, що 
забезпечує наближення норм і принципів його функці-
онування до світових стандартів та вимог.

Відповідно до МСA 610 «Викoристання рoбoти 
внyтрiшніх ayдиторів» [8], діяльність внутрішнього 
аудиту регламентується як діяльність з oцiнки, яку 
oрганiзовує підрозділ суб’єкта господарювання, або 
надається як пoслyга. Також, згідно із цим стандартом, 
дiяльнiсть пiдрoзділу внyтрішньoго ayдиту передбачає 
наявність таких складників, як рeaлiзація мoнiтoрингу 
внyтрішнього кoнтролю, пeрeвiрка фiнансoвої та опе-
раційної інформації, спостереження за дoтриманням 
зaкoнів та нoрмативних aктiв, управління ризиками.

Отже, згідно із Міжнародними стандартами внутріш-
нього аудиту, внутрішній аудит дає змогу підприємству 
досягти поставлених цілей та завдань, що передбачає 
систематизованість та послідовність дій, спрямованих 
на оцінку та підвищення ефективності прoцeсів yп - 
равлiння ризиками, кoнтрoлю й кoрпоративного yправ-
ління [9]. Внутрішній аудит, будучи однією з форм внут-
рішнього контролю на підприємстві, стимулює праців-
ників здійснювати свою діяльність відповідно до вимог 
чинної системи нормативно-правового регулювання, а 
також розробленої підприємством внутрішньої політики, 
основних положень, інструкцій та планів розвитку, що 
забезпечують ідентифікацію ризиків і розроблення за-
ходів щодо їх нейтралізації для недопущення неперед-
бачених витрат чи втрати репутації підприємством. 

Отже, за результатами досліджень доцільно стверд-
жувати, що сьогодні формування та розвиток ефектив-
ного механізму забезпечення фінансового контролю 
у підвищенні фінансової безпеки на вітчизняних про-
мислових підприємствах залежать від максимально 
ефективного впровадження внутрішнього аудиту як 
невід’ємного складника системи внутрішнього контро-
лю. Ураховуючи позитивний іноземний досвід, на сучас-
них промислових підприємствах взаємозв’язок внутріш-
нього контролю та внутрішнього аудиту залежно від їх 
спрямованості та мети мають рiзнi види (рис. 1). 

Використання представлених на рис. 1 видів 
внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту на 
промислових підприємствах сприятиме своєчасній 
ідентифікації загроз фінансовій безпеці в процесі 
використання фiнансових рeсyрсів останніми. Від 
можливостей правильного організування роботи та 
компетентного застосування внутрішнього контро-
лю та внутрішнього аудиту залежать умови сталого 
функціонування та розвитку всіх найважливіших гос-
подарських операцій на підприємстві.
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Внутрішній контроль 

Перевірка фінансово-
господарської діяльності, 

законності, достовірності та 
доцільності здійснення 

господарських процесів на 
підприємстві, ефективності 

використання всіх видів ресурсів 
і відповідності процесу 

функціонування підприємства 
прийнятим управлінським 

рішенням. 

Внутрішній аудит 

Оцінка якості економічної інформації, що 
формується управлінською системою 

підприємства, експертна оцінка обліково-
економічної політики підприємства, оцінка 
функціонування внутрішньогосподарського 

контролю 

Попередній контроль 

Здійснюється з метою визначення 
основних вимог і положень щодо 

формування, розподілу і 
використання фінансових 

результатів 

Аудит відповідності 

Перевірка відповідності діяльності підприємства 
установчим документам, правильності використання 

коштів на оплату праці та інших виплат, 
обґрунтованість списання затрат на собівартість 

продукції і послуг, правильність визначення прибутку 

А удит  фінансової 
звіт ності 

Визначення 
правильності 

складання 
фінансової звітності 

відповідно до 
встановлених правил 

ведення 
бухгалтерського 

обліку і форм 
обов’язкової 

звітності 

Операційний 
аудит 

Перевірка 
окремих напрямів 

роботи 
підприємства і 
розроблення 

рекомендацій для 
поліпшення 

бухгалтерського 
обліку і форм 
обов’язкової 

звітності 

П оточний контроль Наступний контроль 

Здійснюється в процесі 
виконання операцій і 

спрямований на 
встановлення 
відповідності 

визначеним вимогам і 
положенням щодо 

формування 
фінансових 

результатів від 
операційної діяльності; 
фінансової діяльності; 

інвестиційної 
діяльності та 

надзвичайних подій 

Спрямований на 
виявлення фінансових 

правопорушень і 
проведення операцій 

профілактичного 
характеру.  Передбачає 

розподіл та 
використання 

фінансових  результатів 
за напрямами: сплата 
частки до бюджету; 

поповнення статутного, 
резервного капіталів; 

розрахунки з 
учасниками. 

Аудит ефективності 

Перевірка ефективності або 
результативності фінансово-

господарської діяльності підприємства 
або його практичної діяльності, що 

передбачає ефективність використання 
відповідних коштів для реалізації 
запланованих цілей, що у цілому 

визначає результативність 
функціонування підприємства. 

Внутрішній контроль 
доходів і витрат 
підприємства 

Внутрішній контроль 
прибутку (збитку) 

підприємства 

Дотримання законів 
та нормативних 

актів на 
підприємстві 

Достовірність 
фінансової звітності  

підприємства 

Підвищення фінансової безпеки 
підприємства та, відповідно, 

ефективність і результативність  
його діяльності 

Рис. 1. Схема взаємозв’язку внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту  
у забезпеченні результативності діяльності підприємства

Джерело: власна розробка автора
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Рис. 2. Система внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту  
у забезпеченні фінансової безпеки підприємства 

Джерело: власна розробка автора 
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Вивчення позитивного зарубіжного досвіду в аспек-
ті формування дієвих інструментів щодо ефективного 
проведення внутрішнього контролю на підприємстві 
дає підстави використати у своїх дослідженнях систем-
ний підхід, який можуть застосувати ті підприємства, 
які прагнуть досягнути поставлених цілей, ефектив-
но пiдтримyвати фyнкціонування і кoнтроль систeми 
yправління пiдприємством та забезпечувати стійкість і 
рівновагу його фінансової безпеки. Притримуючись сис-
темного підходу, внутрішній контроль та ключовий його 
складник – внутрішній аудит мають включати основні 
методи, інструменти, важелі та заходи їх забезпечення, 
а також рівні, нa яких цeй прoцeс реалізується, для під-
вищення фінансової безпеки підприємства та забезпе-
чення стійкості й стабільності його фінансового стану. 

Виходячи із цього, запропонована нами система 
внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у забез-
печенні фінансової безпеки підприємства (рис. 2), спря-
мована на розроблення та реалізацію таких завдань: 

– оцінювання системи внутрішнього контролю в 
контексті відповідності та повноти інформації, дотри-
мання вимог чинного законодавства, раціонального 
використання та збереження ресурсів, забезпечен-
ня eфeктивнoсті та рeзyльтативності у дiяльнoсті 
oкрeмих пiдрoздiлiв;

– здiйснeння aнaлiзу та oцiнювaння eфeктивнoсті 
систeми yправлiння ризиками (на oснoві пoшyку та 
виявлeння можливих неправомірних дій у процесі ве-
дення фінансово-господарської діяльності) та викорис-
тання найбільш прийнятних методів усунення ризиків 
для забезпечення фінансової безпеки на підприємстві. 

На кожному з етапів проведення внутрішнього 
контролю та внутрішнього аудиту, а також забез-
печення фінансової безпеки підприємства відбува-
ється моніторинг, тoбтo пoстійнe oцiнювання якoсті 
рoбoти цiєї систeми прoтягом пeвнoго пeрioду часy.

Зазначене вище дає підстави стверджувати щодо 
доцільності проведення внутрішнього контролю та 
його невід’ємного складника – внутрішнього аудиту 
для підвищення фінансової безпеки на рівні підпри-
ємства, а тому є базисом для формування механізму 
фінансового контролю у підвищенні фінансової без-
пеки підприємства.

Висновки з цього дослідження і перспективи по-
дальших розвідок у даному напрямку. Таким чином, за 
результатами досліджень сьогодні формування ефек-
тивного механізму фінансового контролю у підвищенні 
фінансової безпеки підприємства має фокусуватися 
на зміні підходів на національному рівні в напрямі по-
будови ефективної системи внутрішнього контролю 
та внутрішнього аудиту як невід’ємних складників цієї 
системи, вирішення проблемних питань у цій сфері 
та розроблення превентивних заходів щодо їх виник-
нення у майбутньому. Крім того, нагального вирішення 
потребує питання щодо переосмислення форм реа-
лізації фінансового контролю та його наближення до 
європейських вимог. Системна адаптація фінансового 
контролю на законодавчому рівні передбачає розро-
блення необхідних законодавчих актів та нoрмaтивних 
дoкyментів, мeтoдичних рeкoмeндaцiй у гaлузi 
внyтрiшнього кoнтрoлю, підвищення рівня професійної 
підготовки фахівців та спеціалістів із фінансового кон-
тролю, формування єдиного підходу до їх структурної 
організації, а також оцінки й результативності їхньої 

діяльності відповідно до визначених квaлiфiкaційних 
вимoг. Перспектива подальших досліджень полягає у 
розробленні механізму фінансового контролю у підви-
щенні фінансової безпеки промислових підприємств.
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ СОБІВАРТОСТІ  
БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

THEORETICAL ASPECTS OF SOBIVATSTOСТI  
BUILD-INSTALLATION WORKS BUILDING ORGANIZATIONS
У статті розглянуто поняття собівартості будівельно-монтажних робіт, складники поняття (прямі 

і непрямі витрати, їхні особливості та види), різні способи зниження собівартості продукції в будівельних 
організаціях. Виділено основні шляхи зниження собівартості будівельно-монтажних робіт (безперебійний 
технологічний процес, розширення кооперування і спеціалізації, суворий режим економії, вибір надійних по-
стачальників матеріалів та ін.). Виділено основні групи заходів для зниження собівартості будівництва 
(зниження витрат на матеріально-технічні ресурси, зниження витрат на збут, зниження витрат на тру-
дові ресурси, зменшення амортизаційних відрахувань, визначення розміру зниження собівартості будівель-
но-монтажних робіт за показниками), а також основні умови й чинники зниження собівартості та сформу-
льовано шляхи зниження собівартості.

Ключові слова: будівельно-монтажні роботи, будівельні організації, собівартість продукції, класифіка-
ція собівартості, чинники зниження собівартості.

В статье рассмотрено понятие себестоимости строительно-монтажных работ, составляющие поня-
тия (прямые и косвенные расходы, их особенности и виды), различные способы снижения себестоимости 
продукции в строительных организациях. Выделены основные пути снижения себестоимости строительно-
монтажных работ (бесперебойный технологический процесс, расширение кооперирования и специализации, 
строгий режим экономии, выбор надежных поставщиков материалов и др.). Выделены основные группы мер 
по снижению себестоимости строительства (снижение затрат на материально-технические ресурсы, сни-
жение затрат на сбыт, снижение затрат на трудовые ресурсы, уменьшение амортизационных отчислений, 
определение размера снижения себестоимости строительно-монтажных работ по показаниям), а также 
основные условия и факторы снижения себестоимости и сформулированы пути снижения себестоимости.

Ключевые слова: строительно-монтажные работы, строительные организации, себестоимость 
продукции, классификация себестоимости, факторы снижения себестоимости.

The article deals with the concept of the cost of construction and assembly works, constituent concepts (direct and 
indirect costs, their features and types) different ways to reduce the cost of production in construction organizations. 
The paper identifies the main ways to reduce the cost of construction and installation work (uninterrupted technolog-
ical process, expansion of cooperation and specialization, strict economy of economy, choice of reliable suppliers of 
materials, etc.). It is proved that each organization in the course of its activity is aimed at profit and its maximization.  
No organization that carries out commercial activities can do without the cost of production and further implementation 
of its products in the process. It is determined that the cost of production is an important economic indicator that reflects 
the activities of commercial organizations. In turn, the cost of production is associated with the costs of the organization 
for the production and sale of products. It is noted that the cost price is expressed by the cost of products manufactured 
by the organization. The article considers the search for ways to reduce the cost of production in order to increase its 
competitiveness for a construction organization. Management of the cost of construction products is possible only on 
the basis of its optimization, in particular, economy. At the same time, the costly approach to pricing dominates and 
the price is one of the most important factors in the competitiveness of construction and installation work. The main 
groups of measures have been allocated to reduce the cost of construction (reducing the cost of material and technical 
resources, reducing sales costs, reducing labor costs, reducing depreciation, determining the size of reducing the cost 
of construction and installation works by indicators), as well as the main conditions and factors reducing cost and for-
mulating ways to reduce the cost. It is determined that further research on the reduction of the cost of construction and 
installation work is promising, as the factor reducing the organization costs in the price of the final product positively 
affects the financial condition, provides profitability, and minimizes the risk of loss-making activities, which in turn is a 
desirable state of practice for all organizations in general.

Keywords: construction and installation work, construction organizations, cost of production, classification of 
cost, factors of cost reduction.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними за-
вданнями. Загальновідомо, що кожна організація в 
ході своєї діяльності націлена на отримання прибут-
ку і, звичайно, його максимізацію. Однак отримувати 
прибуток, не маючи при цьому витрат, неможливо. 
Жодна організація, яка здійснює комерційну діяль-
ність, не може обійтися без витрат на виробництво 
та подальшу реалізацію своєї продукції. Для того 
щоб обсяг понесених витрат не впливав негативно 
на фінансовий стан організації, необхідно постійно 
приділяти увагу зниженню собівартості виробленої 
продукції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної проблеми і 
на які спирається автор. Вирішенню проблем аналі-
зу ефективності діяльності будівельних організацій 
присвячено наукові праці І.А. Бєлоусової, М.Т. Білу-
хи, Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, Т. Маренич, В.В. Соп-
ко, Г.Г. Кірейцевої, В.Б. Моссаковського, А. Апчерча, 
К. Друрі, Е. Аткінсона та ін. Проте в їхніх працях не 
було повною мірою відображено сутність питання 
зниження собівартості продукції будівельних органі-
зацій для подальшої діяльності організації.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є дослідження способів зниження 
собівартості продукції будівельних організацій.

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів. Дефініція «собівартість продукції» широ-
ко представлена в науковій літературі, зокрема у 
Сучасному фінансово-енциклопедичному словнику 
визначено собівартість як «...виражені в грошовій 
формі поточні витрати організації на виробництво 
і реалізацію продукції» [1]. Собівартість продук-
ції – важливий економічний показник, що відобра-
жає діяльність комерційних організацій. Собівартість 
продукції, головним чином, пов’язана з витратами 
організації на виробництво та реалізацію продукції. 
Важливо розуміти, що собівартість виражає те, у що 
обходиться продукція, яка випускається організаці-
єю. Під собівартістю будівельних робіт розуміються 
витрати будівельної організації на їх виробництво і 
здачу замовнику готового житла. Собівартість буді-
вельно-монтажних робіт (СБР) Cc визначається за 
формулою: 

C П Нc в в= + ,
де Пв – прямі витрати; Нв – накладні витрати [6]. 
У будівництві використовуються показники кошто-

рисної, планової (розрахованої будівельною органі-
зацією з урахуванням конкретних умов) і фактичної 
(реально сформованої на будівельному майданчи-
ку) собівартості будівельно-монтажних робіт (БМР). 
Кошторисна собівартість визначається проектною 
організацією в ході складання необхідного комплек-
су проектних документів за кошторисними нормами 
і цінами в масштабі, що діє на момент її розрахунку. 
Вона є базою для розрахунку планової собівартос-
ті будівельно-монтажних робіт і дає змогу, з одного 
боку, будівельній організації прогнозувати попере-
дньо рівень своїх майбутніх витрат, а з іншого – дає 
змогу замовнику оцінити межі, в яких може здійсню-

ватися торг із підрядною будівельною організацією. 
Кошторисна собівартість є основним показником, за 
яким державні фіскальні органи контролюють при-
бутковість конкретної угоди будівельної організації. 
Планова собівартість будівельно-монтажних робіт 
являє собою прогноз величини витрат конкретної бу-
дівельної організації на виконання певного комплек-
су будівельно-монтажних робіт. Іншими словами, ме-
тою планування собівартості будівельно-монтажних 
робіт є визначення величини витрат на виконання 
робіт у визначені договорами терміни на будівництво 
за найбільш раціонального та ефективного викорис-
тання ресурсів, що знаходяться в розпорядженні ор-
ганізації (будівельних машин, механізмів та їхніх ви-
робничих ресурсів), із дотриманням правил технічної 
експлуатації основних фондів і забезпечення безпеч-
них умов праці. Окрім того, розрахункова (планова) 
собівартість використовується будівельною органі-
зацією для визначення прибутку і можливостей свого 
виробничого й соціального розвитку, побудови вну-
трішньогосподарського розрахунку своїх структур-
них підрозділів та для інших цілей. Планування со-
бівартості будівельно-монтажних робіт здійснюється 
будівельними організаціями самостійно й є складо-
вою частиною їхнього бізнес-плану. Порядок і мето-
ди планування собівартості будівельно-монтажних 
робіт кожна будівельна організація може встановлю-
вати самостійно виходячи з умов своєї діяльності. 
При цьому планова вартість робіт може розрахову-
ватися як за окремими об'єктами, так і за підрядним 
договорам, а також на виробничу програму в цілому.

Планова собівартість БМР може бути визначена 
техніко-економічним розрахунком за статтями ви-
трат на основі плану заходів підвищення технічно-
го й організаційного рівня виробництва порівняно з 
передбаченим у проектно-кошторисній документації. 
Точність розрахунку планової собівартості тим вище, 
чим більше роздробленими є розраховані заходи. 
Фактична собівартість будівельно-монтажних робіт – 
це сума витрат, здійснених конкретною будівельною 
організацією під час виконання заданого комплексу 
робіт. Метою обліку фактичної собівартості будівель-
но-монтажних робіт є своєчасне, повне і достовірне 
відображення фактичних витрат, пов'язаних із ви-
робництвом та здачею робіт замовнику за видами й 
об'єктам будівництва, виявлення відхилень від очіку-
ваних значень, а також контроль над використанням 
матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Окрім 
того, дані обліку собівартості будівельно-монтажних 
робіт використовуються в процесі аналізу для вияв-
лення внутрішньовиробничих резервів, а також під 
час визначення фактичних фінансових результатів 
діяльності будівельних організацій та їхніх підрозді-
лів. Облік витрат на виробництво будівельних робіт 
ведеться бухгалтерією будівельної організації най-
частіше «позамовним» методом, за якого об'єктом 
обліку є окреме замовлення, що відкривається на 
кожен об'єкт будівництва (або вид робіт) відповідно 
до договору, укладеного замовником. Для кожного 
замовлення ведеться облік витрат із наростаючим 
підсумком до закінчення виконання робіт. Цей метод 
сьогодні є основним. Для будівельних організацій, 
що виконують однорідні спеціальні види робіт (на-
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приклад, здійснюють дорожнє будівництво) або ве-
дуть будівництво однотипних об'єктів з незначною 
тривалістю будівництва (наприклад, серійне будівни-
цтво котеджів), допускається використовувати метод 
накопичення витрат за певний період із застосуван-
ням нормативного методу обліку використовуваних 
ресурсів. У цьому разі собівартість зданих замовнику 
будівельно-монтажних робіт визначається розрахун-
ковим шляхом виходячи з питомої ваги фактичних 
витрат на виробництво виконаних робіт, що знахо-
дяться в незавершеному виробництві, і відношення 
їх договірної вартості до договірної вартості робіт, що 
здаються.

Собівартість будівельно-монтажних робіт, вико-
наних будівельною організацією власними силами, 
складається з витрат, пов'язаних із використанням 
у процесі виробництва матеріалів, палива, енергії, 
основних засобів, трудових ресурсів, а також інших 
витрат. Вартість будівельно-монтажних робіт вклю-
чаються у собівартість того календарного періоду, 
до якого вони належать, незалежно від часу їх ви-
никнення. Для цього витрати на будівельно-монтажні 
роботи поділяються:

– на поточні, тобто постійні виробничі витрати;
– одноразові, тобто одноразові або періодично 

виконані.
Усі витрати організації, що залежать від зміни об-

сягів виконаних робіт, можна поділити на постійні та 
змінні. Витрати, які не залежать безпосередньо від 
обсягу будівельних робіт, питома вага яких у собі-
вартості за збільшення обсягу робіт буде скорочува-
тися, а за зменшення – збільшуватися, відносяться 
до постійних витрат. Витрати, що змінюються про-
порційно зростанню (зниженню) обсягу виконуваних 
будівельно-монтажних робіт, відносяться до змінних 
витрат. Витрати залежно від способів їх включення 
у собівартість робіт, поділяються на прямі й непрямі 
(накладні). Під прямими витратами розуміються ви-
трати, пов'язані з виробництвом будівельних робіт, 
які можна прямо і безпосередньо включати у собі-
вартість конкретних будівельних об'єктів. Величину 
прямих витрат можна визначити за формулою 

Пз = М + З + А,
де Пз – прямі витрати на здійснення будівельно-

монтажних робіт; 
М – вартість використовуваних безпосередньо 

під час виконання будівельних робіт матеріалів, бу-
дівельних конструкцій, деталей, палива, електро-
енергії, пара, води і т. д. Ці витрати визначаються 
виходячи з вартості придбання ресурсів; витрат на 
їх доставку; заготівельно-складських витрат; з ура-
хуванням оплати відсотків за кредит, що надається 
постачальником відповідно до договору підряду; на-
цінок і комісійних винагород, сплачених постачаль-
ницьким організаціям. Слід зазначити, що вартість 
придбання матеріальних ресурсів ураховується за 
наявними цінами без податку на додану вартість; 

З – витрати на оплату праці виробничих праців-
ників з числа лінійного персоналу в разі включення 
їх до складу бригад, зайнятих безпосередньо на 
будівельних роботах. До складу цих витрат також 
включаються: вартість продукції, що виділяється в 

порядку натуральної оплати працівникам; виплати 
стимулюючого характеру (премії, надбавки тощо); 
компенсації, пов'язані з режимом роботи та умовами 
праці; оплата чергових і додаткових відпусток і т. д.; 

А – витрати на: утримання й експлуатацію будівель-
них машин і механізмів, які включають у себе аморти-
заційні відрахування на повне відновлення будівель-
них машин і механізмів та інших виробничих основних 
фондів; орендну плату за користування орендованою 
технікою в розмірах, установлених договором; витрати 
на технічне обслуговування та ремонт; оплату праці 
робітників, зайнятих управлінням будівельними маши-
нами і механізмами; витрати на паливо, енергію та інші 
експлуатаційні ресурси; інші витрати [6].

Під накладними (непрямими) витратами розумі-
ють витрати, пов'язані з організацією й управлінням 
здійсненням будівельно-монтажних робіт, що відно-
сяться до діяльності будівельної організації у цілому.

Собівартість будівельно-монтажних робіт в уза-
гальненому вигляді являє собою вартісну оцінку ви-
користовуваних у процесі надання будівельних по-
слуг і реалізації природних, матеріальних, трудових 
ресурсів, основних фондів та інших витрат. Отриман-
ня найбільшого ефекту з мінімальними витратами, 
зниження собівартості будівельно-монтажних робіт – 
найважливіша проблема для будь-якої будівельної 
організації. Головне при цьому методично і технічно 
правильно знайти підхід до виявлення практичних 
рекомендацій і навичок. Оптимальним і найприрод-
нішим шляхом є виконання ретельного структурного 
аналізу собівартості БМР. Виявлення резервів зни-
ження собівартості має спиратися на системний, 
комплексний, техніко-економічний аналіз роботи 
будівельної організації: використання виробничих 
потужностей і основних фондів, сировини та матері-
алів, робочої сили, господарських зв'язків; вивчення 
технічного й організаційного рівня виробництва. Зни-
ження собівартості БМР можливо досягти за рахунок 
зростання ефективності використання ресурсів орга-
нізації, що піддаються кількісному вимірюванню. Мо-
білізація резервів зниження собівартості продукції 
дає змогу поліпшити якісні показники господарської 
діяльності підприємства (підвищити конкуренто-
спроможність виробленої продукції, збільшити обсяг 
її виробництва і реалізації, прискорити оборотність 
оборотних коштів та ін.). Основними шляхами зни-
ження собівартості будівельно-монтажних робіт є: 

1) безперебійний технологічний процес (удоско-
налення технологій, упровадження сучасної техніки 
і нових видів матеріалів, а також автоматизація ви-
робничих процесів);

2) розширення кооперування і спеціалізації. 
У спеціалізованих організаціях із масово-потоковим 
виробництвом собівартість продукції значно нижче, 
ніж в організаціях, які виробляють таку ж продукцію в 
малих обсягах [9]. Поліпшення спеціалізації вимагає 
встановлення раціональних кооперованих зв'язків 
підприємств між собою; 

3) суворий режим економії. У будівельних орга-
нізаціях економія проявляється у зменшенні витрат 
на будівельні матеріали, скороченні витрат у сфері 
послуг управління та в усуненні втрат від браку та 
інших витрат [3]; 
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4) підвищення продуктивності праці. Зі зростан-
ням продуктивності праці зменшуються витрати пра-
ці у розрахунку на одиницю продукції, і, таким чином, 
знижується й питома вага в структурі собівартості за-
робітної плати [4]; 

5) вибір надійних постачальників матеріалів. Ма-
теріали і сировина включаються у собівартість від-
повідно до їх купівельної ціни та доставки, у зв'язку 
із цим мають неабиякий вплив на формування собі-
вартості продукції. Головним є забезпечення надхо-
дження матеріалів від тих надійних постачальників, 
які територіально знаходяться на близькій відстані 
від виробництва. Необхідно намагатися застосову-
вати більш дешеві матеріали, при цьому не знижую-
чи якість виробленої продукції;

6) застосування прогресивних видів матеріалів, 
упровадження обґрунтованих технічних норм витрат 
матеріальних цінностей; 

7) зменшення витрат на управління й обслугову-
вання виробництва. Величина цих витрат на одини-
цю продукції залежить не тільки від обсягів випуску 
продукції, а й від абсолютної їх суми. Чим сума за-
гальногосподарських і цехових витрат менше зага-
лом по організації, тим менша собівартість кожного 
окремого виробу за інших рівних умов; 

8) собівартість продукції пов'язана з показника-
ми результативності виробництва. У ній відбива-
ється велика частина вартості продукції, при цьому 
вона залежить від змін умов виробництва і продажу 
продукції. Значний вплив на рівень витрат роблять 
техніко-економічні чинники виробництва. Цей вплив 
проявляється відповідно до змін у технології, техніці, 
організації виробництва, структурі продукції і розміру 
витрат на її виробництво. Аналіз витрат найчастіше 

систематично проводиться протягом року для визна-
чення внутрішньовиробничих резервів їх зниження; 

9) значним резервом для зниження собівартості 
є зниження рівня накладних витрат від зменшення 
питомої ваги основної заробітної плати робітників. 
Визначення розміру зниження собівартості БМР за 
великими елементами планованих витрат може бути 
здійснено в такому порядку: 

а) зниження собівартості БМР (См,%)� , як наслідок, 
зменшення витрат на будівельні матеріали і кон-
струкції можна розрахувати за формулою:

С П
У У

м мо

р ц= −
−( ) −( )
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100 100

100 100*
,

 де Пмо – питома вага витрат на матеріали і кон-
струкції, даний матеріал або вид конструкції в про-
центах до кошторисної вартості всіх будівельно-мон-
тажних робіт; Ур, Уц – відповідно відсоток зниження 
норми витрати і ціни матеріалів і конструкцій (даного 
матеріалу або виду конструкцій) [6]; 

б) зменшення витрат на експлуатацію будівель-
них машин на планований період можна прогнозу-
вати виходячи з планованого підвищення норм ви-
роблення машин за формулою:
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*100 100
,

 де Умех – рівень витрат на експлуатацію будівель-
них машин у загальній вартості виконаних робіт, %; 
Пуп – частка умовно-постійних витрат на експлуата-
цію будівельних машин у загальній вартості робіт, %; 
Рмех – планований відсоток збільшення вироблення 
машин. Цю формулу можна використовувати для 
оцінки витрат як у цілому по виробничій програмі 

 

Накладні (непрямі) 
витрати 

Адміністративно-
господарські витрати 

Витрати на 
обслуговування 

працівників організації 

Витрати на 
організацію робіт 

Інші витрати 

Витрати, що не 
враховуються в нормах, 

витрати виробництва 

оплата праці адміністративно-господарського персоналу, 
відрахування на соціальні потреби 

витрати на підготовку і перепідготовку кадрів, на 
забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних і побутових 

умов, витрати на охорону праці та техніку безпеки 

витрати, пов'язані зі зносом і ремонтом малоцінних і 
швидкозношуваних інструментів і виробничого інвентарю 

платежі з обов'язкового страхування майна будівельної 
організації; платежі по кредитах банку, реклама 

допомога у зв'язку з утратою працездатності через 
виробничі травми, податки, збори, платежі 

Рис. 1. Складники накладних (непрямих) витрат [4]
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робіт, так і під час оцінки зміни собівартості в разі за-
міни окремої машини [6]; 

в) зниження собівартості будівельно-монтажних 
робіт за рахунок зростання продуктивності праці  
(Сз, %) відбувається лише за випередження цим по-
казником темпів зростання заробітної плати. Розра-
хунок здійснюється за формулою: 

С
І

І
Пз

зп

пп
зп= −
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де Ізп – зростання заробітної плати порівняно із 
закладеною в кошторисах, %; Іпп – зростання продук-
тивності праці порівняно з передбаченими в кошто-
рисі, %; Пзп – питома вага заробітної плати в собівар-
тості будівельно-монтажних робіт, % [6]. 

Скорочення тривалості будівництва призведе до 
зменшення накладних витрат (Сп) на величину:
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де Куз – частка умовно-змінного (залежного від 
тривалості будівництва) складника накладних ви-
трат; Ннв – величина накладних витрат у відсотках 
до собівартості робіт; Тпл, Тн – планова і нормативна 
тривалість будівництва [6]. Зростання вироблення 
робітників порівняно з кошторисною знизить наклад-
ні витрати на величину (Св): 
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де Кв – коефіцієнт, що визначає частку наклад-
них витрат, що залежать від виробітку; Впл – середній 
виробіток одного робітника за планом; Вк – середній 
виробіток одного робітника за кошторисом [6]. Зни-
ження рівня накладних витрат від зменшення пито-
мої ваги основної заробітної плати робітників (Сзп) 
можна визначити за формулою:
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де Кз – коефіцієнт, що визначає частку накладних 
витрат, що залежать від питомої ваги основної заро-
бітної плати; Зпл – питома вага заробітної плати за 
планом; Зк – питома вага основної заробітної плати 
за кошторисом [6].

 Коефіцієнти Куз, Кв, Кз, що входять до складу 
трьох останніх формул, визначаються для кожної бу-
дівельної організації виходячи її особливостей. Орі-
єнтовно можна прийняти Куз = 50, Кв = 16, Кз = 22% 
від загальної суми накладних витрат. 

У будівельній організації можуть застосовувати-
ся й інші заходи щодо зниження собівартості БМР, 
наприклад за рахунок підвищення рівня механізації 
робіт, зниження питомої ваги запасів тощо. У цілому 
для організації можна виділити п’ять основних груп 
заходів для зниження собівартості (рис. 2).

Перша група – зниження витрат на матеріально-
технічні ресурси. Для цього необхідно: підвищити 
ефективність використання матеріальних ресурсів, 
що включає зменшення норм витрат матеріалів; усу-
нення нераціонального та неефективного викорис-
тання матеріальних ресурсів через відхилення від 
технології виробництва і збоїв у роботі служб матері-
ально-технічного постачання, вторинне використан-
ня матеріалів і ліквідація втрат від браку; поліпшити 
технології виробництва й удосконалити конструкції 
виробів, провести зміну асортименту, структури та 
обсягу продукції; знизити витрати на освоєння та 
підготовку нових видів продукції і новітніх технологіч-
них процесів; сформувати автоматизовану систему 
управління, комплексне застосування комп'ютерних 
технологій.

Друга група – зменшення витрат на збут, що 
включає: удосконалення рекламної діяльності, змен-
шення транспортних витрат на доставку продукції, 
оптимізацію каналів збуту. 

Третя група – зниження витрат на трудові ресур-
си. Включає у себе: оптимізацію роботи кадрової 
служби шляхом удосконалення системи мотивації 
персоналу, якості у сфері підбору персоналу, реалі-
зації ефективної соціальної політики та визначенні 
оптимальної чисельності персоналу; зростання про-
дуктивності праці, яке полягає у впровадженні на-
уково-технічних заходів, вдосконаленні нормування 
праці, встановленні та перегляді оптимальних норм 
виробітку на одного робітника, в мотивації та стиму-
люванні працівників. 

Четверта група пов'язана зі зменшенням аморти-
заційних відрахувань. Для цього необхідно науково 
підійти до вибору методу нарахування амортизації, 
а також знизити період упровадження нової техніки. 

П'ята група – визначення розміру зниження со-
бівартості будівельно-монтажних робіт за показни-
ками. Зниження собівартості БМР (См, %); зменшен-
ня витрат на експлуатацію будівельних машин на 
планований період (Смех, %); зниження собівартості 
будівельно-монтажних робіт за рахунок зростання 
продуктивності праці (Сз, %); скорочення тривалості 
будівництва (Сп), зниження рівня накладних витрат 
від зменшення питомої ваги основної заробітної пла-
ти робітників (Сзп ), зростання вироблення робітників 
порівняно з кошторисною знизить накладні витрати 
на величину (Св). У сучасних умовах більш адекват-

 

Заходи для зниження собівартості будівництва 

2) Зниження витрат на збут 

1) Зниження витрат на матеріально-
технічні ресурси 

3) Зниження витрат на трудові ресурси 

4) Зменшення амортизаційних відрахувань 

5) Визначення розміру зниження 
собівартості будівельно-монтажних робіт 
за показниками 

Рис. 2. Основні групи заходів  
для зниження собівартості будівництва
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ним способом управління витратами є дослідження й 
оптимізація витрат на всіх стадіях створення продук-
ції – від моменту виникнення потреби до здачі об’єкта. 

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. У ході до-
слідження ми дійшли висновку, що пошук шляхів 
зниження собівартості продукції з метою підвищення 
її конкурентоспроможності для будівельної організа-
ції є актуальним питанням. Управління собівартістю 
будівельної продукції можливе тільки на основі її 
оптимізації, зокрема економії. Водночас домінує ви-
тратний підхід до встановлення цін, і ціна є одним 
із найважливіших чинників конкурентоспроможності 
здійснення будівельно-монтажних робіт. Тому проб-
лема шляхів зниження собівартості є найбільш ак-
туальною. Ми вважаємо, що у цьому разі проблема 
оптимізації витрат повинна розглядатися з погляду 
пошуку резервів скорочення нераціональних утрат 
усіх видів ресурсів, уведення повноцінної системи 
контролю над використанням усіх видів ресурсів, 
упровадження систем управлінського обліку і бю-
джетування з метою оптимізації схеми залучення 
кредитних коштів, удосконалення організації управ-
ління виробництвом.

Подальше дослідження питання зниження собі-
вартості будівельно-монтажних робіт є перспектив-
ним, оскільки чинник зниження видатків організації 
у ціні кінцевого продукту позитивно позначається 
на фінансовому стані, забезпечує прибутковість та 
мінімізує ризики ведення збиткової діяльності, що, 
своєю чергою, є бажаним станом практично для всіх 
організацій.
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ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ  
СПОЖИВЧОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ  
ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО  
КОМПЛЕКСУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

DETERMINATION OF DIRECTIONS OF INCREASE  
OF CONSUMER ATTRACTIVENESS  
OF THE TOURIST-RECRUITMENT COMPLEX  
OF KHERSON REGION
Статтю присвячено проблемі розвитку туризму південних територій на прикладі Херсонської області, 

що забезпечує їхній сталий розвиток. Детально розглянуто сильні й слабкі сторони, які зумовлюють фор-
мування туристичного кластера, і чинники, що перешкоджають формуванню регіонального туристського 
кластера. Проведено аналіз існуючих методичних підходів до оцінки привабливості туристичних атракцій 
регіону, розкрито механізми просування туристського продукту в умовах ринку і формування споживчих 
переваг на основі цілеспрямованого управління споживчою мотивацією. Запропоновано напрями формування 
та підвищення споживчої привабливості туристично-рекреаційного комплексу Херсонської області. 

Ключові слова: туризм, туристична галузь, споживча привабливість, туристичний продукт, турис-
тично-рекреаційний комплекс.

Статья посвящена проблеме развития туризма южных территорий на примере Херсонской области, 
обеспечивающего их устойчивое развитие. Подробно рассмотрены сильные и слабые стороны, которые 
обусловливают формирование туристического кластера, и факторы, препятствующие формированию 
регионального туристского кластера. Проведен анализ существующих методических подходов к оценке 
привлекательности туристических достопримечательностей региона, раскрыты механизмы продвижения 
туристского продукта в условиях рынка и формирования потребительских предпочтений на основе целе-
направленного управления потребительской мотивацией. Предложены направления формирования и повы-
шения потребительской привлекательности туристско-рекреационного комплекса Херсонской области.

Ключевые слова: туризм, туристическая отрасль, потребительская привлекательность, туристи-
ческий продукт, туристско-рекреационный комплекс.

Currently, the tourist industry in Ukraine is in a state of chaotic, fragmented, slow development. There is a weak 
and fragmented state policy due to the lack of a single direction, the vision of the industry, the lack of continuity of poli-
cies, etc. Human resources and, as a result, the level of service is at an undue level. The investment climate does not 
correspond to the large attraction of foreign capital for the development of the industry. The private sector, which is the 
main engine of the tourism industry, is under pressure from state structures, barriers, unfree competition. The state has 
so far created insufficient conditions for the development of private enterprises in the tourism industry. This is a brief 
description of the pressing problems of the industry that we encountered in the research process. Tourism in Ukraine 
is not in decline, but at the same time not in a turbulent stage of development. At the end of the study, conclusions and 
recommendations for increasing the consumer appeal of the tourist-recreational complex of the Kherson region are 
given. The main problems in various areas of the tourism industry in the region: infrastructure, public policy, human 
resources, investment attraction. The article is devoted to the problem of developing tourism in the Southern Territories 
on the example of the Kherson region, ensures their sustainable development. Considered in detail the strengths and 
weaknesses that lead to the formation of the tourist cluster. Formation possibilities and factors hindering the formation 
of a regional tourist cluster. The analysis of the existing methodological approaches to assessing the attractiveness of 
tourist attractions in the region is carried out, the mechanisms for promoting the tourist product in market conditions and 
the formation of consumer preferences based on targeted management of consumer motivation are revealed.

Keywords: tourism, tourism industry, consumer appeal, tourism product, tourism and recreation complex.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними за-
вданнями. В Україні внесок туристичної сфери у ВВП 
становить 92,1 млрд грн. Прямі витрати на здійснен-
ня подорожей, розміщення, відвідування пам'яток і 
музеїв як для внутрішніх, так і для в'їзних туристів, 
становили 24,6 млрд грн. Непрямі внески туристич-
ної сфери в економіку країни за рахунок будівництва 
туристичної інфраструктури, транспорту, адміністру-
вання, забезпечення інформаційних послуг станови-
ли 51,9 млрд грн. Туристична галузь завдяки природ-
ним історико-культурним та трудовим ресурсам може 
претендувати на значні позиції в економіці держави. 
Водночас чинники, які зумовлюють конкурентні пере-
ваги у пропозиції туристичного продукту, розкрива-
ються не повною мірою. Порівняно з розвиненими 
країнами роль туризму для національної економіки 
України поки не настільки значна, що пояснюється 
відсутністю організованої індустрії туризму як єдиної 
системи, здатної в комплексі здійснювати діяльність 
на міжнародному туристичному ринку і забезпечува-
ти обслуговування на рівні світових стандартів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спирається автор. Дослідження проблеми 
формування споживчої привабливості туристично-
го продукту завжди було в полі зору науковців. Так, 
Д. Хлєбніков, І. Альошина та А. Гофман довели, що 
чинниками, які зумовлюють формування споживчої 
привабливості, є ті, що впливають на споживчий ви-
бір: фізичні, соціальні, економічні властивості това-
ру/послуги, доступність благ й особисті установки 
щодо придбання, вподобання споживача [1, с. 78; 2; 3].  
Критичний аналіз праць за цією проблематикою 
свідчить, що в умовах загострення конкурентної бо-
ротьби між туристичними підприємствами за ринок 
збуту актуальним є визначення складників спожив-
чої привабливості туристичного продукту.

Суттєвий внесок у розвиток теорії послуг та те-
орії споживчої привабливості зробили закордонні 
та вітчизняні науковці: Ф. Бастія, Д. Белл, К. Маркс, 
А. Маршалл, Ж.Б. Сей, А. Сміт, О. Тоффлер, О.І. Га-
рафонова, Р.М. Журило, І.А. Ігнатієва, В.В. Квани-

на, Л.В. Лукашова, Н.С. Миколайчук, О.І. Олексюк, 
В.Н. Парсяк, Є.М. Сич, Г.Г. Савіна, А.В. Шегда та ін.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою статті є дослідження основних засад 
функціонування ринку туристичних послуг, аналіз па-
раметрів привабливості туристичного продукту та ви-
значення складників споживчої привабливості турис-
тично-рекреаційного комплексу Херсонської області.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових резуль-
татів. Подання привабливості туристичних продуктів 
у динаміці дає змогу виявити загальні закономір-
ності та зміни привабливості туристичного продукту, 
проаналізувати тренди й установити прогнозні зна-
чення туристичних потоків. Це необхідно для вияв-
лення причин зниження привабливості туристичних 
продуктів та можливостей зменшення або усунення 
чинників, що впливають на привабливість туристич-
них продуктів [4, с. 416–424], тому проведення ана-
лізу впливу привабливості туристичних продуктів на 
структуру й обсяг туристичного ринку є необхідним 
етапом розвитку економіки туризму.

Динаміку обсягів туристичних потоків в Україні 
представлено в табл. 1, де спостерігаються різкі дис-
пропорції щодо кількості іноземних туристів та грома-
дян України, які виїжджають за кордон, що свідчить 
про низьку привабливість вітчизняних туристичних 
продуктів на туристичному ринку і необхідність уста-
новлення причин слабкої реалізації туристичних 
продуктів під час розроблення заходів з їх усунення.

Кількість відвідувань та кількість візитів знахо-
дяться в прямій залежності від привабливості турис-
тичних продуктів і характеризують переваги спожи-
вачів у придбанні туристичного продукту.

Незважаючи на привабливість України, пов'язану 
з кліматичними умовами, географічним положенням, 
наявністю транспортної інфраструктури, культурно-
історичною спадщиною, туристичні потоки виїзних 
туристів значно перевищують туристичні потоки 
внутрішнього вітчизняного туризму.

Складність сучасної соціально-економічної си-
туації, її нестабільність у поєднанні з гальмуванням 
економічних реформ істотно відбиваються на роз-

Таблиця 1
Динаміка обсягів туристичних потоків в Україні, тис осіб

Роки
Кількість 

громадян України, 
які виїжджали  

за кордон 

Кількість 
іноземних 

громадян, які 
відвідали Україну 

Із загальної кількості громадян:

іноземні 
туристи

туристи – громадяни 
України, які 

виїжджали за кордон
внутрішні 
туристи

2008 15498 25449 372 1282 1386
2009 15333 20798 282 913 1094
2010 17180 21203 335 1295 649
2011 19773 21415 234 1250 715
2012 21432 23012 270 1956 773
2013 23761 24671 232 2519 702
2014 22437 12711 17 2085 322
2015 23141 12428 15 1647 357
2016 24668 13333 35 2060 453
2017 26437 14229 39 2289 476

Джерело: складено автором на основі [5]
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витку вітчизняного туризму. Крім того, джерелами 
підвищеної складності управління в туризмі є висо-
ка ступінь невизначеності ринкової ситуації, сезонна 
нестабільність попиту на туристичні послуги, поси-
лення конкуренції в туристичному бізнесі, нестача 
фінансових ресурсів, відсутність належної орієнтації 
на клієнта, невисока якість туристичного продукту.

Аналіз структури виїзного туризму в Україні свід-
чить про привабливість туристичних продуктів із боку 
клієнтів, їхні фінансові можливості та бажання. Ор-
ганізатори туристичних подорожей піклуються про 
відгуки відвідувачів, уподобання і побажання спожи-
вачів туристичного продукту. Досліджуються склад, 
структура, цінові переваги, комфортність, умови про-
живання та екскурсійне забезпечення. 

Своєю чергою, серед основних завдань та за-
ходів, які спрямовані на реалізацію цілей розвитку 
туристично-рекреаційного комплексу Херсонської 
області, можна зазначити такі:

1) забезпечення маркетингового просування ту-
ристичного продукту на українському та міжнарод-
ному туристичних ринках:

– упровадження та розповсюдження на туристич-
ному ринку туристичного бренду Херсонської області;

– популяризація туристичного потенціалу області 
через використання мережі Інтернет, ЗМІ, видання 
та розповсюдження рекламно-інформаційних мате-
ріалів тощо;

– представлення туристичного потенціалу області 
на національних і міжнародних туристичних заходах 
(виставково-ярмаркових заходах, форумах, фести-
валях, конгресах, семінарах, конференціях тощо);

– сприяння організації та проведенню презента-
ційних туристичних заходів регіонального, національ-
ного та міжнародного рівнів (рекламно-інформацій-
них турів, форумів, виставок, конгресів), резонансних 
публічних заходів (фестивалів, конкурсів тощо);

– сприяння розвитку виробництва місцевої імід-
жевої сувенірної продукції;

– організація та проведення Міжнародного турис-
тичного форуму;

– сприяння створенню та діяльності мережі регіо-
нальних туристично-інформаційних центрів; 

2) сприяння розбудові туристичної інфраструкту-
ри в області та ефективному використанню турис-
тично-рекреаційного потенціалу:

– організація та проведення в області заходів ді-
лового туризму як одного із сегментів туристичного 
продукту Херсонщини: семінарів, конференцій, тре-
нінгів, воркшопів, інших заходів;

– сприяння створенню та діяльності Таврій-
ського туристичного кластера на базі Таврійського 
об’єднання територіальних громад, упровадженню 
на його території нових туристичних маршрутів та 
створенню інноваційних екскурсійних об’єктів, роз-
витку різновидів туризму;

– сприяння розвитку в’їзного та внутрішнього ту-
ризму в Нижньому Придніпров’ї, розвитку мислив-
ського, рибальського, етнічного, сільського, екологіч-
ного, кінного, науково-пізнавального, активних видів 
туризму тощо;

– проведення організаційно-консультаційних, пре - 
зентаційних заходів щодо розвитку сільського та 

екологічного туризму, сприяння створенню нових 
об’єктів сільського туризму, залученню до діяльності 
у цій сфері представників особистих селянських гос-
подарств, підприємців, розвитку туристичної діяль-
ності на об’єктах природно-заповідного фонду;

– формування системи облаштованих маршрутів 
та стежок на природоохоронних територіях для роз-
витку екологічного туризму;

– сприяння розвитку лікувально-оздоровчого ту-
ризму шляхом розповсюдження сегменту санатор-
ного обслуговування, SPA-програм в оздоровчих за-
кладах на узбережжях морів.

Важливим складником будь-якого туристичного 
продукту є транспортне забезпечення, тому доціль-
но поліпшити ситуацію зі станом транспорту та до-
рожнього господарства в Херсонській області. 

Важливим інфраструктурним проектом, що 
реалізується в області, є міжнародний аеропорт  
«Херсон», де особлива увага приділяється підви-
щенню авіаційної безпеки, забезпеченню комфорт-
них умов для пасажирів та залученню до роботи но-
вих авіакомпаній. Закуплено необхідне обладнання 
для обслуговування повітряних суден, а саме: уні-
версальне водило, трап, обладнання для обігріву і 
кондиціонування салону повітряних суден. 

Кабінет Міністрів України затвердив Державну 
цільову програму розвитку аеропортів на період до 
2023 р., до якої увійшли 17 аеропортів України, се-
ред них і аеропорт «Херсон». Реалізація вказаної 
державної програми дасть змогу модернізувати до 
найсучасніших міжнародних стандартів інфраструк-
туру аеропорту, сприятиме розвитку авіаційних пе-
ревезень в області, забезпечить набуття Україною 
21 статусу транзитної держави з урахуванням її уні-
кального географічного розташування. 

Основною метою розвитку туристично-рекреацій-
ного комплексу області є створення конкурентоспро-
можного туристичного продукту, поліпшення якості 
та доступності рекреаційних і туристичних послуг. 
За підсумками проведеної роботи туристична галузь 
Херсонщини підтвердила статус однієї з найбільш 
динамічних та перспективних галузей економіки об-
ласті, яка позитивно впливає на динаміку росту по-
казників соціально-економічного розвитку області та 
стимулювання розвитку суміжних галузей.

Для вирішення основних питань розвитку галу-
зі було вжито низку управлінських та організаційних 
заходів щодо ефективного проведення курортно-ту-
ристичного сезону в області. Для створення безпеки 
автотуристів та приведення у належний стан авто-
транспортних шляхів проведено ямковий ремонт до-
ріг, що ведуть до курортних населених пунктів Ара-
батської стрілки Генічеського району, селищ Залізний 
Порт і Приморське Голопристанського району, міста 
Скадовська та селища міського типу Лазурне Скадов-
ського району, селища Хорли Каланчацького району. 

Стратегічним кроком для подальшого розвит-
ку туристичної інфраструктури області став ремонт 
дільниці траси М-14 за технологією холодного ресай-
клінгу з повною заміною асфальтного покриття. 

Для задоволення попиту відпочиваючих налаго-
джене ефективне залізничне сполучення, суттєву 
частку потягів (27) переведено на щоденний графік 



114

Держава та регіони

руху та призначено додаткові напрямки залізничних 
сполучень. До Херсонщини курсували потяги майже 
з усіх регіонів України. Запущено новий швидкісний 
потяг Інтерсіті «Київ – Миколаїв – Херсон». Щодня 
до Генічеського району курсував потяг «Мінськ – 
Новоолексіївка». 

Для підвищення рівня обслуговування в об-
ласті організовують тренінги із залученням євро-
пейських фахівців-експертів із розвитку індустрії 
гостинності (у рамках міжнародного проекту з ту-
ристичної освіти TEMPUS – Cruise-T). На основі 
укладених угод про співпрацю у сфері туризму із 
Закарпатською, Львівською, Запорізькою та Сум-
ською областями забезпечено обмін груп для від-
починку та оздоровлення дітей. 

Для створення привабливого туристичного іміджу 
Херсонщини, розвитку як внутрішнього, так і в’їзного 
туризму з березня 2016 р. проводилася системна ре-
кламно-іміджева кампанія «Херсонщина приваблива 
цілий рік». Презентацію туристичних та курортно-
рекреаційних можливостей області організовано на 
заходах національного та міжнародного значення в 
містах Одесі, Чернігові, Києві, Львові, Батумі (Грузія), 
проведено прес-конференцію в українському націо-
нальному інформагентстві InterFax. 

Упродовж 2016 р. розповсюджено велику кіль-
кість друкованої рекламно-інформаційної продукції, 
календар подій області (фестивалів та івент-захо-
дів), електронний контент «літніх, осінніх, зимових 
туристичних пропозицій області», висвітлено понад 
50 відеосюжетів та статей про туристичний потенці-
ал Херсонщини. 

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Одним з 
основних резервів підвищення привабливості турис-
тичних продуктів є визначення та уточнення наяв-
ного туристичного потенціалу та можливостей його 
використання з виділенням складників рекреацій-
но-оздоровчого та культурно-історичного комплексу. 
Об'єктом уваги повинен бути весь спектр пропонова-
них послуг [6].

Іншим резервом підвищення привабливості ві-
тчизняних туристичних продуктів, що впливає на 
структуру й обсяг туристичного ринку, є встановлення 
відповідності параметрів пропонованого туристично-
го продукту обов'язковим регламентам стандартам 
і нормам. Це забезпечує конкурентоспроможність і 
привабливість подорожі.

Ще одним резервом підвищення привабливості 
вітчизняних туристичних продуктів є реконструкція 
наявної туристичної та соціально-побутової інфра-
структури. Санаторно-курортні заклади знаходять-
ся в незадовільному стані і не становлять цінності 
як лікувальні здравниці. Одним зі шляхів вирішення 
цього питання є зниження кредитних ставок та вста-
новлення відповідних пільг в оподаткуванні [7].

В умовах розвитку економічної і політичної ситуа-
ції в країні для збереження привабливості туристич-
них продуктів необхідна гнучкість політики просуван-
ня на ринок туристичних продуктів.

Економічна ситуація з розвитком туризму в 
Україні виявляє переважний вплив виїзного туриз-
му, який не сприяє зростанню фінансових потоків в 

Україну. Внутрішній і в'їзний туризм, який забезпе-
чує залучення фінансових потоків в Україну, вима-
гає мобілізації значних державних ресурсів та змін 
на державному рівні.

Аналіз впливу привабливості туристичного про-
дукту на структуру й обсяг туристичного ринку виявив 
високу конкуренцію на ринку і швидкі адаптивні зміни 
структури пропонованих туристичних продуктів, тому 
питання організаційно-економічних заходів щодо під-
вищення привабливості туристичних продуктів вима-
гають особливої уваги. Виникає необхідність вивчати 
та контролювати туристичний попит і здійснювати по-
шук тих туристичних продуктів, які будуть максималь-
но задовольняти потреби клієнтів [8; 9].
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МЕХАНІЗМИ ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ  
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

MECHANISMS FOR IMPROVING THE FINANCIAL STRATEGY  
OF DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE
Статтю присвячено механізму фінансової стратегії розвитку підприємства. Розглянуто основні 

складники та об'єкти фінансової стратегії підприємства. Визначено шляхи поліпшення фінансової стра-
тегії підприємства, а також розглянуто методи фінансової стратегії підприємства, які необхідні для по-
ліпшення внутрішньої збалансованості фінансової стратегії підприємства. Розглянуто сутність фінан-
сової стратегії, етапи її розроблення, основні завдання, які вона вирішує, роль та значення фінансової 
стратегії у загальній стратегії підприємства. Обґрунтовано важливість формування фінансової стра-
тегії для успішного функціонування підприємств у конкурентному ринковому середовищі, формування, 
підтримки та вдосконалення фінансової стратегії й розвитку існуючих, а також розроблення нових ме-
тодичних підходів, які враховують сучасні особливості економічних перетворень в Україні, ефективність 
розбудови сучасного конкурентоспроможного сектору зі змінами на основі науково обґрунтованої проце-
дури їх передбачення, регулювання, пристосування до цілей організації, до зовнішніх умов сучасного ринку. 

Ключові слова: фінансова стратегія, методи, планування, прогнозування, моделювання, сценарії, вдо-
сконалення, ефективність.

Статья посвящена механизму финансовой стратегии развития предприятия. Рассмотрены основ-
ные составляющие и объекты финансовой стратегии предприятия. Определены пути улучшения фи-
нансовой стратегии предприятия. Рассмотрены методы финансовой стратегии предприятия, кото-
рые необходимы для улучшения внутренней сбалансированности финансовой стратегии предприятия, 
сущность финансовой стратегии, этапы ее разработки, основные задачи, которые она решает, роль и 
значение финансовой стратегии в общей стратегии предприятия. Обоснована важность формирования 
финансовой стратегии для успешного функционирования предприятий в конкурентной рыночной среде, 
формирования, поддержания и совершенствования финансовой стратегии и развития существующих, а 
также разработки новых методических подходов, учитывающих современные особенности экономиче-
ских преобразований в Украине, эффективность развития современного конкурентоспособного сектора 
с изменениями на основе научно обоснованной процедуры их предвидения, регулирования, приспособления 
к целям организации, к внешним условиям современного рынка.

Ключевые слова: финансовая стратегия, методы, планирование, прогнозирование, моделирование, 
сценарии, совершенствование, эффективность.

Article is devoted the mechanism of the financial development strategy of the enterprise. In which it is considered 
the main components and objects of financial strategy of the enterprise. Ways of improvement of financial strategy of 
the enterprise are defined. And also it is considered methods of financial strategy of the enterprise which are neces-
sary for improvement of internal balance of financial strategy of the enterprise. It is considered essence of financial 
strategy, stages of its development, the main objectives which she solves. The role and value of financial strategy 
in the general strategy of the enterprise is considered. Reasonably importance of formation of financial strategy for 
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successful functioning of the enterprises in competitive market to the environment. Much attention in the conditions 
of modern economy is paid to a question of the mechanism of the financial development strategy of the enterprise, 
in modern conditions of economy of Ukraine. Growth of strategic management it is connected with the fact that 
it becomes weight means of maintaining competitiveness and acts as a considerable share for the enterprise.  
For ensuring stable social and economic growth and development of economy of Ukraine it is necessary to solve a 
number of pressing problems among which one of the main is increase in efficiency of use of financial resources of 
the enterprises. Its decision development of new methodical approaches which consider modern features of eco-
nomic transformations in Ukraine demands the improvement and development existing and also. The analysis of re-
sults of macroeconomic indicators confirms existence of the certain shortcomings inherent in activity of the industrial 
enterprises during several last years, namely growth of receivables and payables of the enterprises, unreasonable 
increase in volumes of the obtained credits in comparison with release of industrial output, etc. at the same time 
in order that economic transformations which are directed to European integration and increases in social security 
of society entered steady long-term character, it is necessary to pay attention to rational use and distributions of 
financial resources of the enterprises in strategic aspect. Financial are one of the most important types of resources. 
Therefore researches of problems of strategic management of processes of their formation and use becomes priority 
scientific and practical a task that requires the solution in modern conditions.

Keywords: financial strategy, methods, planning, forecasting, modeling, scenarios, improvement, efficiency.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними за-
вданнями. Велика увага в умовах сучасної економіки 
приділяється питанню механізму фінансової страте-
гії розвитку підприємства. Зростання стратегічного 
управління пов’язане з тим, що воно стає ваговим 
засобом збереження конкурентоспроможності під-
приємства. Фінансова стратегія необхідна на підпри-
ємстві в умовах розвитку довгострокової перспекти-
ви. Розроблення стратегії займає багато часу, але 
її значущість для підприємства перевищує витрати 
на її проведення. В економічній літературі поняття 
«фінансова стратегія» неоднозначне, і визначити, 
хто з авторів дає найточніше, неможливо. Для забез-
печення стабільного соціально-економічного зрос-
тання і розвитку економіки України необхідно вирі-
шити низку нагальних проблем, серед яких однією з 
основних є підвищення ефективності використання 
фінансових ресурсів підприємств. Її вирішення вима-
гає вдосконалення й розвитку існуючих, а також роз-
роблення нових методичних підходів, які врахову-
ють сучасні особливості економічних перетворень в 
Україні. Аналіз результатів макроекономічних показ-
ників свідчить про наявність певних недоліків, при-
таманних діяльності промислових підприємств, про-
тягом декількох останніх років, а саме про зростання 
дебіторської і кредиторської заборгованості підпри-
ємств, необґрунтоване збільшення обсягів отрима-
них кредитів порівняно з випуском промислової про-
дукції та ін. Разом із тим, для того щоб економічні 
перетворення, які спрямовані на євроінтеграцію та 
підвищення соціального забезпечення суспільства, 
набули стійкого довгострокового характеру, необ-
хідно приділяти увагу раціональному використан-
ню і розподілу фінансових ресурсів підприємств у 
стратегічному аспекті. Одним із найважливіших ви-
дів ресурсів є фінансові, тому дослідження проблем 
стратегічного управління процесами їх формування 
і використання стає пріоритетним науково-практич-
ним завданням у сучасних умовах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної проблеми і 
на які спираються автори. Вивченню поняття «фінан-
сова стратегія підприємства» приділяло увагу бага-
то дослідників, зокрема Л.В. Дикань, Ю.В. Лукіна, 
Е.Н. Станіславчик, А.Д. Чандлер, А.М. Поддерьогін.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми, котрим присвячується означена стат-
тя. Питання щодо фінансової стратегії підприємства 
розглядається в контексті стратегічного управління 
або фінансового менеджменту і має загальний ха-
рактер. Але питанням розроблення фінансової стра-
тегії підприємства як економічної системи не приді-
лено належної уваги. Сьогодні потреба формування 
фінансової стратегії є важливим складником успіш-
ного функціонування будь-якого підприємства неза-
лежно від розміру, організаційно-правової форми та 
виду діяльності. Аналіз багатьох публікацій показав, 
що науково-методичні підходи до формування фі-
нансових стратегій і структуризації процесу їх розро-
блення потребують оновлення і подальшого розвит-
ку як у науковому, так і в організаційно-практичному 
аспекті. Про це свідчить відсутність обґрунтування 
єдиної послідовності етапів процесу формування фі-
нансової стратегії, принципів його здійснення, мето-
дичних рекомендацій, які б комплексно враховували 
різні характеристики підприємств.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є аналіз теоретико-методологічних 
питань формування механізму поліпшення фінансо-
вої стратегії розвитку підприємства й обґрунтування 
її місця та значення у загальній системі управління 
підприємством.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів. Фінансова діяльність підприємства в усіх 
її формах не може зводитися тільки до задоволен-
ня його фінансових потреб. Стратегія підприємства, 
охоплюючи всі боки діяльності підприємства, вклю-
чає оптимізацію основних та оборотних засобів, 
управління капіталом, розподіл прибутку, безготів-
кові розрахунки, податковий менеджмент, політи-
ку у сфері цінних паперів. Перераховані складники 
фінансової стратегії визначають об'єкти фінансової 
стратегії. Об'єктами розроблення і здійснення фінан-
сової стратегії підприємства є доходи та надходжен-
ня коштів, видатки й відрахування коштів, взаємо-
відносини з бюджетом і позабюджетними фондами, 
кредитні взаємовідносини (рис. 1) [1].

Розглянемо основні визначення різних авторів 
та розкриємо сутність поняття «фінансова стратегія 
підприємства» (табл. 1).
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Отже, для розроблення фінансової стратегії 
може бути застосовано достатньо велику кількість 
різних методів, але першочерговими з них є методи: 

– стратегічного фінансового планування; 
– фінансового прогнозування; 
– фінансового моделювання; 
– сценаріїв.
Фінансова стратегія тісно пов’язана з фінансовим 

плануванням як з однією з функцій управління підпри-

ємством. Стратегічне фінансове планування як метод 
фінансової стратегії є похідним елементом функції 
управління, спрямованим на вироблення фінансових 
планів організації, за якими буде формуватися її фі-
нансова діяльність у довгостроковому періоді. 

Стратегічне фінансове планування, з одного боку, 
знижує рівень невизначеності результатів розвит-
ку, дає змогу робити достовірний прогноз стосовно 
майбутнього системи, а з іншого – виконує функцію 
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Рис. 1. Складники та об'єкти фінансової стратегії підприємства

Таблиця 1 
Наявні підходи до визначення категорії «фінансова стратегія підприємства»

Автор визначення, 
джерело Визначення з позиції автора Ключове поняття  

з визначення

Л.В. Дикань [2] Фінансова стратегія підприємства – стратегія, що спрямована 
на управління його фінансовими ресурсами

Управління фінансовими 
ресурсами підприємства

Ю.В. Лукіна [3] Фінансова стратегія – стратегія, метою якої є підвищення 
багатства власника підприємства

Підвищення багатства 
власника підприємства

Е.Н. Станіславчик [4]
Фінансова стратегія – стратегія, метою якої виступає 
підвищення вартості підприємства за умови забезпечення 
фінансової рівноваги

Підвищення вартості 
підприємства

А.Д. Чандлер [5]
Фінансова стратегія – визначення основних довгострокових 
фінансових цілей та завдань підприємства й утримання курсу 
дій, розподілу ресурсів, необхідних для досягнення цих цілей

Визначення довгострокових 
фінансових цілей та 
завдань підприємства

А.М. Поддерьогін [6]

Фінансова стратегія – стратегія, що включає методи та 
практику формування фінансових ресурсів, їх планування 
та забезпечення фінансової стійкості підприємства за 
ринкових умов господарювання.

Методи та практика 
формування та планування 
фінансових ресурсів 
підприємства
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механізму навчання, відбору ефективних рішень, 
накопичення корисного досвіду [7]. Стратегічне фі-
нансове планування покликане на основі плануван-
ня різних аспектів фінансової діяльності розробля-
ти цілі та завдання власної фінансової стратегії, а 
також можливі варіанти їх досягнення. Ураховуючи, 
що під плануванням можна розуміти процес розро-
блення і прийняття цільових настанов у кількісному 
та якісному вираженні, визначення шляхів найбільш 
ефективного досягнення цілей, стратегічне фінан-
сове планування як метод фінансової стратегії є 
процесом розроблення цілей і завдань фінансової 
стратегії та варіантів їх досягнення в довгостроко-
вому періоді. Як відомо, об’єкт фінансового плану-
вання – рух грошових потоків компанії. Натомість 
об’єктами стратегічного фінансового планування є: 
формування та підтримка фінансової рівноваги ком-
панії; формування і розподіл фінансових ресурсів; 
ефективність управління фінансовою діяльністю. 
Можна виділити такі основні завдання методу стра-
тегічного фінансового планування: планування захо-
дів щодо поліпшення системи управління фінансо-
вою діяльністю; визначення сукупності інвестиційних 
можливостей підприємства; планування джерел за-
лучення капіталу та їхньої вартості; визначення на-
прямів інвестування; оцінка ефективності викорис-
тання капіталу; підтримка рівноваги між джерелами 
й об’єктами інвестування з урахуванням фінансових 
резервів для зменшення ризиків невизначеності 
майбутнього. Завдання стратегічного фінансового 
планування як методу фінансової стратегії, на думку 
Н.Н. Ілишевої, полягає у визначенні темпів розшире-
ного відтворення та виробленні довгострокової фі-
нансової політики для досягнення цілей організації 
[8]. Ключове завдання цього методу полягає у пла-
номірному розробленні етапів розвитку економічної 
системи [7]. Процес реалізації методу передбачає: 
планування варіантів фінансової звітності підпри-
ємства; планування обсягу реалізації продукції та 
бюджету надходжень грошових ресурсів; розроблен-
ня планів зовнішнього фінансування з урахуванням 
оптимальної структури капіталу; планування вкла-
дення інвестицій у різні проекти; встановлення цілей 
фінансової діяльності; визначення обсягу необхідних 
ресурсів і джерел їх отримання; вибір механізму за-
лучення коштів з урахуванням рівня рентабельності. 
Застосування методу дає змогу розробити систему 
фінансових планів, що містить дані про цілі й зав-
дання фінансової стратегії, а також кількісні та якісні 
показники для реалізації її положень. При цьому у 
стратегічному фінансовому плані слід закласти такі 
показники: ступінь виправданого ризику; оптималь-
ний строк реалізації проектів; мінімальний прибу-
ток і рівень доходу на вкладений у проект капітал; 
максимальний обсяг інвестицій; обсяг ресурсів, що 
спрямовується на впровадження короткострокових 
та довгострокових проектів; масштаб проектів по-
рівняно з організаційними і фінансовими можливос-
тями підприємства. Основу вищезазначеного методу 
становить фінансове прогнозування. Процес прог-
нозування є ключовим для планування та полягає у 
формуванні судження про вірогідність певного стану 
ділової активності, виборі певного варіанту господа-

рювання в умовах обмеження ресурсів та чинників 
впливу на кінцевий результат. Як метод фінансової 
стратегії він є процесом створення можливих вер-
сій розвитку фінансів підприємства і параметрів зо-
внішнього та внутрішнього середовища, що на них 
впливають, із метою ефективного розроблення фі-
нансової стратегії [9]. Отже, до завдань методу слід 
віднести аналіз тенденцій розвитку наявних чинни-
ків діяльності підприємства і надання достовірних 
даних про майбутній стан його зовнішнього та внут-
рішнього середовища для визначення на цій основі 
обсягів необхідних фінансових ресурсів, оптималь-
них джерел їх отримання, найкращих об’єктів інвес-
тування тощо. Цей метод дуже важливий для про-
цесу розроблення фінансової стратегії, оскільки дає 
змогу зменшити ризики невизначеності й отримати 
необхідні базові дані для вироблення портфеля аль-
тернативних стратегій. 

Третім ключовим методом фінансової стратегії 
є фінансове моделювання, що передбачає вивчен-
ня властивостей об’єкта на основі побудови його 
моделі. На цьому методі базується метод прог-
нозування фінансового результату діяльності на 
визначену перспективу [10]. Завдяки використан-
ню означеного методу можна побудувати модель 
реального об’єкта, де повною мірою відображено 
його властивості й параметри, які справляють ви-
рішальний вплив на результати функціонування. 
Фінансова модель повинна бути основою для при-
йняття ефективних рішень щодо вибору параметрів 
об’єкта управління, найбільш доцільних для визна-
чених умов. Об’єктом методу можуть бути процеси, 
дії, проекти, діяльність підприємств та організацій, а 
також власне фінансова стратегія. М.К. Старовойто-
ва вважає, що розроблення моделі фінансової стра-
тегії компанії варто вбудувати в роботу з підготовки 
та реалізації загальної стратегії компанії [11]. Метод 
фінансового моделювання можна використовувати 
під час вибору однієї з числа альтернативних фі-
нансових стратегій. Застосування методу дає змо-
гу вирішити низку завдань, серед яких: виявлення 
найбільш проблемних зон у діяльності підприємства 
з позицій його стратегічних завдань; визначення 
темпів стійкого зростання, а також необхідності й 
способів підвищення темпів росту в разі зміни зо-
внішніх та внутрішніх чинників; розроблення різних 
варіантів зростання; досягнення збалансованого 
збільшення продажів, активів і власного капіталу; 
обґрунтування параметрів фінансової стратегії для 
забезпечення росту продажів з урахуванням ринко-
вої кон’юнктури. Загалом завдання вказаного ме-
тоду полягає у створенні такого аналогу реального 
об’єкта, в якому були б відображені ті його власти-
вості та параметри, які вирішальним чином вплива-
ють на результати підприємства. Фінансове моду-
лювання дає змогу сформувати стратегічну модель 
вибраного об’єкта, яка може бути використана для 
обґрунтування довгострокових перспектив розвит-
ку системи, встановлення й узгодження цілей для 
різних горизонтів планування, визначення обсягів 
ресурсів, необхідних для досягнення окреслених ці-
лей, вироблення політики формування та викорис-
тання ресурсного потенціалу та ін. [12]. 
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Методом фінансової стратегії є також метод сце-
наріїв, сутність якого полягає у складанні й вивченні 
сценаріїв розвитку найбільш важливих для підпри-
ємства процесів і побудові на цій основі аналітичних 
даних, що необхідні для розроблення та реалізації 
фінансової стратегії. Упроваджується метод через по-
будову сценаріїв опис процесів приблизного перебігу 
подій, щоб зосередити увагу на причинно-наслідкових 
відносинах і ключових моментах їх розвитку, що по-
требують прийняття відповідних рішень [13]. Сценарій 
містить характеристики дій, чинників та подій, що за-
безпечують досягнення цілей і прогнозованого стану 
підприємства, а також окреслення можливих наслід-
ків для організації. У цьому методі використовується 
докладний опис об’єкта, що робить його відмінним 
від прогнозування, де наголос ставиться на кількісних 
показниках. Об’єктами методу виступають підприєм-
ство, важливі чинники навколишнього середовища, 
функціональна зона діяльності тощо. Зазвичай ке-
рівник може вибрати один із декількох вироблених 
альтернативних сценаріїв стратегічних дій. Важливо 
забезпечити несуперечливість вихідних даних під час 
розроблення різних сценаріїв.

Під час реалізації методу сценаріїв можливе за-
стосування й інших фінансових методів, наприклад 
якісного або кореляційного аналізу, експертного, роз-
рахунково-конструктивного, екстраполяції трендів, 
інтервального прогнозування тощо. Сценарій, який 
готується групою експертів, виглядає як узгоджений 
текст, що містить не тільки роздуми, що допомагають 
не загубити інформацію, яку неможливо врахувати у 
формальній моделі, а й результати кількісного тех-
ніко-економічного або статистичного аналізу з по-
передніми висновками [14]. Вищезазначені методи 
можна вважати основними для фінансової стратегії. 
Але також існують інші методи, які доцільно застосо-
вувати на окремих стадіях розроблення та реалізації 
фінансової стратегії. 

Модель удосконалення фінансової стратегії під-
приємства вибрати складно. Ми пропонуємо роз-
робити перелік показників, які описують структуру 
економічного зростання та відображають рівень до-
сягнення цілей розвитку в міру ускладнення умов ви-
робництва і збуту продукції. Уважаємо, що потрібні 
результати можна отримати, застосовуючи співвід-
ношення темпів зростання загальних показників гос-
подарської діяльності організації:

ТЧП > ТЧД > ТА > 100%,
де, ТЧП – темп зростання чистого прибутку; 
ТЧД – темп зростання чистого доходу (виручки) від 

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); 
ТА – темп зростання капіталу, інвестованого в ді-

яльність організації (темп зростання вартості активів).
В економіці це співвідношення показників діяль-

ності називають «золотим правилом», або економіч-
ною нормаллю. Воно має таке економічне пояснення: 
нерівність ТА>100% означає, що економічний потен-
ціал організації підвищується, масштаби діяльності 
зростають; нерівність ТЧД>ТА свідчить про те, що тем-
пи зростання чистого доходу від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) вищі за темпи зростання еко-
номічного потенціалу або інакше на гривню додатково 
вкладеного капіталу організація отримає більше ніж 

одну гривню віддачі; нерівність ТА>100% указує на те, 
що темпи зростання чистого прибутку перевищують 
темпи зростання чистого доходу (виручки) від реалі-
зації продукції (товарів, робіт, послуг) та темпи зрос-
тання економічного потенціалу. Таким чином, упро-
вадження вибраної стратегії забезпечить зменшення 
витрат виробництва продукції, а активи (майно) орга-
нізації використовуватимуться ефективніше. Оцінка 
стратегії розвитку організації наведеною вище мето-
дикою полягає у порівняльному аналізі результатів 
діяльності та нормативного ряду показників. Сфор-
мовану стратегію розвитку організації можна вважати 
досконалою, тому що динаміка показників діяльності 
організації свідчить про наближення до нормативної 
структури. В іншому разі доцільність розроблення та 
реалізації стратегії визначатиметься вже не економіч-
ними критеріями, хоча інколи діяльність організації в 
такому режимі можна вважати виправданою.

Висновки з цього дослідження і перспективи по-
дальших розвідок у даному напрямку. Головним завдан-
ням підприємства є знаходження балансу застосування 
запропонованих методів, які не тільки дають змогу зеко-
номити трудові та фінансові ресурси, а й запропонують 
можливість отримувати більш точні дані про майбутній 
розвиток зовнішнього та внутрішнього середовища. Ви-
користання методів фінансової стратегії на етапі реалі-
зації дасть змогу вчасно й ефективно змінювати напря-
ми стратегії, а також приймати потрібні рішення.

Запропонована оцінка ефективності вибраної 
стратегії полягає у застосуванні співвідношення тем-
пів зростання чистого прибутку, чистого доходу (ви-
ручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), 
капіталу, інвестованого в діяльність організації (темп 
зростання вартості активів). Оцінка стратегії полягає 
у порівняльному аналізі прогнозованих результатів ді-
яльності організації та нормативного ряду показників.

Проблема вибору фінансової стратегії діяльності 
підприємства є актуальною у зв'язку з необхідністю 
прийняття рішень у ринкових умовах. Під час розро-
блення фінансової стратегії приділяється увага оцін-
ці поточного стану суб'єкта господарської діяльності. 
На основі цих досліджень складається обґрунтова-
ний прогноз напрямів розвитку підприємства, розро-
бляються конкретні рекомендації для недопущення 
можливих помилок і прорахунків та констатується 
фактичний стан діяльності підприємства.

Фінансова стратегія підприємства повинна вклю-
чати заходи зі стабілізації фінансового стану підпри-
ємства та його платоспроможності в умовах несприят-
ливих змін середовища функціонування. Скорегована 
з урахуванням несприятливих чинників фінансова 
стратегія підприємства повинна забезпечувати високі 
темпи його операційної діяльності за одночасної ней-
тралізації загрози його банкрутства в майбутньому.

Основою фінансової стратегії є пошук, раціональ-
не використання й управління структурою фінансових 
ресурсів (капіталу) підприємства для підвищення його 
платоспроможності та фінансової стійкості. Фінансо-
ва стратегія є спрямовуючим вектором управління 
підприємством, без її належного формування прак-
тично неможливо оминати фінансові проблеми під 
час здійснення виробничо-господарської діяльності у 
сучасному конкурентному ринковому середовищі.
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ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ ЗА ПОКАЗНИКОМ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ 
ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

FACTOR ANALYSIS OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES 
ACTIVITY BASED ON RETURN ON EQUITY ASSESSMENT
У статті оцінено ефективність діяльності машинобудівних підприємств (ПАТ «Квантор», ПрАТ «Ка-

луський завод будівельних машин», ПАТ «Техінмаш», ПрАТ «Івано-Франківський арматурний завод») за по-
казником рентабельності власного капіталу. Проведено факторний аналіз рентабельності власного капі-
талу досліджуваних підприємств за трьохфакторною моделлю Дюпон методом ланцюгових підстановок. 
Установлено значення інтегрального показника залежно від таких факторів, як чиста рентабельність 
продажів, ресурсовіддача, коефіцієнт фінансової залежності, а також визначено ті фактори, які є домі-
нуючими для різних підприємств. Досліджено, що для всіх підприємств, окрім ПрАТ «Калуський завод бу-
дівельних машин», визначальним фактором забезпечення позитивної динаміки рентабельності власного 
капіталу є чиста рентабельність продажів, а для нього – коефіцієнт ресурсовіддачі.

Ключові слова: ефективність діяльності, рентабельність власного капіталу, рентабельність про-
даж, ресурсовіддача, фінансова залежність, рівень інтернаціоналізації.

В статье оценена эффективность деятельности машиностроительных предприятий (ОАО «Кван-
тор», ЗАО «Калушский завод строительных машин», ОАО «Техинмаш», ЗАО «Ивано-Франковский арма-
турный завод») с показателем рентабельности собственного капитала. Проведен факторный анализ 
рентабельности собственного капитала исследуемых предприятий при помощи трехфакторной модели 
Дюпон методом цепных подстановок. Установлено значение интегрального показателя в зависимости 
от таких факторов, как чистая рентабельность продаж, ресурсоотдача, коэффициент финансовой за-
висимости, а также определены те факторы, которые являются доминирующими для различных пред-
приятий. Доказано, что для всех предприятий, кроме ЗАО «Калушский завод строительных машин», 
определяющим фактором обеспечения положительной динамики рентабельности собственного капита-
ла является чистая рентабельность продаж, а для него – коэффициент ресурсоотдачи.

Ключевые слова: эффективность деятельности, рентабельность собственного капитала, рента-
бельность продаж, ресурсоотдача, финансовая зависимость, уровень интернационализации.

One of the most important tasks for strategic planning of industrial enterprises activities is to assess its effec-
tiveness, depending on various factors that affect it. In a dynamic market environment, analysis of "business activity 
efficiency" serves as the basis for making managerial decisions on expansion, collapse or support relevant aspects 
of enterprise activity. "Efficiency of enterprise activity" is evaluated according to various indicators of profitability, in 
particular return on equity (ROE), return on sales (ROS), net assets turnover (NAT), coefficient of financial depen-
dence (M) etc. It is precisely important for managers and investors to know the dynamics of increase / decrease in 
value of the enterprise, that is why the article assesses the efficiency of the activity of machine-building enterprises 
(PJSC "Kvantor", PJSC "Kalush Plant of Construction Machines", PJSC "Techinmash", PJSC "Ivano-Frankivsk Re-
inforcement Plant") based on the assessment of such indicator as return on equity. The factor analysis of the return 
on equity of the investigated enterprises is carried out based on DuPont three-factor model using the method of 
chain substitutions. The value of the integral indicator is determined by the following factors: net return on sales, net 
assets turnover, coefficient of financial dependence, and also those factors which are dominant for different enter-
prises are determined. It was investigated that for all enterprises, except PJSC "Kalush Plant of Construction Ma-
chines", the net return on sales is the most important factor in ensuring positive dynamics of the return on equity, and 
for that enterprise the biggest influence on ROE was made by the coefficient of NAT. The conducted factor analysis 
has practical application as an elastic tool for making managerial decisions aimed at successful implementation of 
machine-building enterprises financial strategy. Considering the fact that one of the strategic development aspects 
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for each of researched enterprises is the internationalization of their activities, it is defined as the purpose for further 
researches to determine impact of the internationalization level on the integral index such as return on equity.

Keywords: business activity efficiency, Return on Equity (ROE), Return on Sales (ROS), Net Assets Turnover 
(NAT), financial dependence, level of internationalization.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними за-
вданнями. Актуальним завданням стратегічного пла-
нування діяльності промислових підприємств є оцінка 
ефективності їхньоъ діяльності залежно від різних 
чинників, що на неї впливають. В умовах динамічно-
го ринкового середовища саме аналіз ефективності 
діяльності виступає основою для прийняття управ-
лінських рішень щодо розширення, згортання чи під-
тримки відповідних аспектів діяльності підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які спи-
рається автор. Питанням оцінки ефективності діяль-
ності підприємств, обґрунтуванню відповідних показ-
ників присвячено праці таких учених, як: О. Богданович 
[1], Т. Голубєва [2], В. Онокало, О. Олексюк, А. По-
гребняк [3], С. Покропивний, О. Рибак, Г. Тарасенко, 
Н. Браун, П. Друкер, X. Фольмут, Д. Хан, К. Уолш [4] та 
ін. Проте подальших досліджень потребують питання 
аналізу впливу чинників, що впливають на ефектив-
ність діяльності машинобудівних підприємств.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є оцінка ефективності діяльності 
машинобудівних підприємств та проведення фак-
торного аналізу за моделлю Дюпона. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових резуль-
татів. Ефективність діяльності підприємства оціню-

ють за різними показниками рентабельності, зокре-
ма рентабельності продукції, продаж, майна тощо. 
Зважаючи на те, що саме показник рентабельності 
власного капіталу вказує на зростання/зниження 
вартості підприємства, що безпосередньо цікавить 
керівництво та інвесторів, то для оцінки ефективнос-
ті діяльності машинобудівних підприємств викорис-
таємо метод оцінки рентабельності власного капіта-
лу за трьохфакторною моделлю Дюпон, що включає 
аналіз рентабельності продаж, ресурсовіддачі та 
коефіцієнта фінансової залежності. Алгоритм розра-
хунку ефективності рентабельності власного капіта-
лу здійснюється за формулою (1) [5]:

ROE ROS NAT M
NP

R A E
= = 






* * * %) * * ,100 � � � �R A  (1) 

де ROE (Return On Equity) – рентабельність влас-
ного капіталу; ROS (Return On Sales) – рентабельність 
продаж; NAT (Net Assets Turnover) – ресурсовіддача; 
M (Мультиплікатор власного капіталу) – коефіцієнт 
фінансової залежності; NP (Net Profit) – чистий прибу-
ток; R (Revenue) – виручка від реалізації; A (Assets) – 
активи; E (Equity) – власний капітал.

У табл. 1 подано вихідні дані для проведення аналізу.
Результати проведеного аналізу ефективності ді-

яльності досліджуваних промислових підприємств 
представлено в табл. 2.

Результати проведених розрахунків свідчать 
про те, що за останні п’ять років стабільні резуль-

Таблиця 1
Вихідні дані для проведення факторного аналізу рентабельності власного капіталу 

досліджуваних промислових підприємств 

Підприємство Роки
2014 2015 2016 2017 2018

Чистий прибуток, тис грн
ПАТ «Квантор» 14 0 0 -1 003 160
ПрАТ «Калуський завод будівельних машин» 275 -2238 -910 364 390
ПАТ «Техінмаш» 1742 1057 4207 316 340
ПрАТ «Івано-Франківський арматурний завод» -44099 -168781 -68153 -38455 36250

Виручка від реалізації, тис грн
ПАТ «Квантор» 313 209 373 561 462
ПрАТ «Калуський завод будівельних машин» 9716 9817 11865 17412,7 21678
ПАТ «Техінмаш» 22239 26320 23648 15223 14689
ПрАТ «Івано-Франківський арматурний завод» 86549 23053 29400 58021 52005

Активи, тис грн
ПАТ «Квантор» 14263 14 426 16 079 14 340 14 294
ПрАТ «Калуський завод будівельних машин» 12613 8110 9206 8977,8 9130
ПАТ «Техінмаш» 34 126 31 685 28164 27902 25700
ПрАТ «Івано-Франківський арматурний завод» 299669 336456 343292 345103 159868

Власний капітал, тис грн
ПАТ «Квантор» 14181 14181 13535 12 532 12 692
ПрАТ «Калуський завод будівельних машин» 12240 8081 7171 7534,7 7740
ПАТ «Техінмаш» 20 365 21 421 25600 25916 22468
ПрАТ «Івано-Франківський арматурний завод» -63869 -149561 -216667 -306930 -337532

Джерело: складено за даними фінансової звітності досліджуваних підприємств
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тати діяльності за всіма показниками показувало 
лише підприємство «ПАТ «Техінмаш». За період 
2014–2018 рр. найвище значення інтегрального по-
казника рентабельності власного капіталу спостері-
гаємо в 2016 р., що пояснюється найвищим значен-
ням прибутку за наявності власного капіталу.

Мале підприємство «ПАТ «Квантор» протягом 
2015–2016 рр. у фінансовій звітності показало від-
сутність як прибутку, так і збитку, спрямовуючи кошти 
на придбання активів (модернізацію виробництва), 
що й зумовило нульове значення інтегрального по-
казника. При цьому після збиткової діяльності в 
2017 р. воно забезпечило позитивну динаміку, отри-
мавши прибуток у розмірі 160 тис грн у 2018 р. за 
рахунок зростання рентабельності продаж.

Найкращі результати за показником ресурсовід-
дачі показало ПрАТ «Калуський завод будівельних 
матеріалів». З 1 грн активів підприємство заробило 
2,37 грн доходу від реалізації. Це пов’язано з тим, що 
дохід від реалізації продукції мав позитивну динамі-
ку протягом 2014–2018 рр., тоді як вартість активів 
зростала. 

Цікавим є випадок досліджуваного підприємства 
«ПрАТ «Івано-Франківський арматурний завод», яке 
протягом 2014–2017 рр. було збитковим, але змогло 
реорганізувати свою діяльність і в 2018 р. отримати 
прибуток. Передусім це пов’язано з продажем акти-
вів, за рахунок чого завод зміг покрити свої боргові 
зобов’язання, розширенням номенклатури і підви-
щенням якості продукції (отримано сертифікат відпо-

відності ISO 9001:2000), модернізацією технологічних 
процесів (закуплено виробничі лінії з випуску запірної 
арматури), зниженням собівартості продукції, вдоско-
наленням організаційної структури підприємства. 

Проведемо факторний аналіз рентабельності 
власного капіталу досліджуваних підприємств за мо-
деллю Дюпон методом ланцюгових підстановок за 
алгоритмом, наведеним у [6].

Вплив факторів на рентабельність власного капі-
талу представлено в табл. 3. 

За результатами проведених розрахунків спосте-
рігаємо таке.

Для ПАТ «Квантор» найбільший вплив на рента-
бельність власного капіталу мало зростання рента-
бельності продажів на 213,42%. 

Для ПрАТ «Калуський завод будівельних машин» 
зростання рентабельності власного капіталу зумов-
лено, в першу чергу, зростанням ресурсовіддачі на 
0,43. 

Для ПАТ «Техінмаш» найбільший вплив на рен-
табельність власного капіталу мало зростання рен-
табельності реалізації продукції на 0,23%, при цьому 
незначною мірою зросла фінансова залежність від 
позикових коштів. Коефіцієнт фінансової залежнос-
ті близький до 1 (1,14), це свідчить про те, що під-
приємство здатне успішно функціонувати за рахунок 
власного капіталу, забезпеченого зростанням чисто-
го прибутку (через зниження собівартості продукції).

Факторний аналіз, проведений для ПрАТ «Івано-
Франківський арматурний завод», показав, що на 

Таблиця 2
Динаміка факторних показників рентабельності власного капіталу досліджуваних підприємств 

(за моделлю Дюпон)

Коефіцієнт Роки
2014 2015 2016 2017 2018

ПАТ «Квантор»
Інтегральний показник рентабельності 
власного капіталу за моделлю Дюпон (ROE) 0,09 0,00 0,00 -8,15 1,17

Рентабельність продаж (ROS), % 4,47 0,00 0,00 -178,79 34,63
Ресурсовіддача (NAT) 0,02 0,01 0,02 0,04 0,03
Коефіцієнт фінансової залежності (M) 1,01 1,02 1,19 1,14 1,13

ПрАТ «Калуський завод будівельних машин»
Інтегральний показник рентабельності 
власного капіталу за моделлю Дюпон (ROE) 2,24 -27,59 -12,66 4,82 5,03

Рентабельність продаж (ROS), % 2,83 -22,80 -7,67 2,09 1,80
Ресурсовіддача (NAT) 0,77 1,21 1,29 1,94 2,37
Коефіцієнт фінансової залежності (M) 1,03 1,00 1,28 1,19 1,18

ПАТ «Техінмаш»
Інтегральний показник рентабельності 
власного капіталу за моделлю Дюпон (ROE) 8,55 4,94 16,44 1,24 1,50

Рентабельність продаж (ROS), % 7,83 4,02 17,79 2,08 2,31
Ресурсовіддача (NAT) 0,65 0,83 0,84 0,55 0,57
Коефіцієнт фінансової залежності (M) 1,68 1,48 1,10 1,08 1,14

ПрАТ «Івано-Франківський арматурний завод»
Інтегральний показник рентабельності 
власного капіталу за моделлю Дюпон (ROE) 69,30 115,31 48,19 12,62 -10,81

Рентабельність продаж (ROS), % -50,95 -732,14 -231,81 -66,28 69,70
Ресурсовіддача (NAT) 0,29 0,07 0,09 0,17 0,33
Коефіцієнт фінансової залежності (M) -4,69 -2,25 -1,58 -1,12 -0,47
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отримані показники мали вплив й опосередковані 
фактори, які немає можливості оцінити даним мето-
дом. Незважаючи на зменшення розміру власного 
капіталу, спостерігаємо зниження коефіцієнта фінан-
сової залежності, що є позитивною тенденцією і най-
більше впливає на рентабельність власного капіталу 
підприємства.

Висновки з цього дослідження і перспективи по-
дальших розвідок у даному напрямку. Таким чином, 
результати проведеного дослідження дають змогу ви-
явити вплив факторів на зміну узагальнюючого показ-
ника рентабельності власного капіталу за моделлю 
Дюпон. Проведений факторний аналіз має практичне 
застосування як еластичний інструментарій прийнят-
тя управлінських рішень, спрямованих на успішну ре-
алізацію фінансової стратегії підприємств. 

Зважаючи на те, що одним з аспектів стратегіч-
ного розвитку кожного з даних підприємств є інтер-
націоналізація їхньої діяльності, то предметом по-
дальших досліджень є встановлення впливу рівня 
інтернаціоналізації на інтегральний показник рента-
бельності власного капіталу.
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Таблиця 3
Факторний аналіз рентабельності власного капіталу досліджуваних підприємств  

(за моделлю Дюпон)

Показник

Вплив фактора

ПАТ «Квантор»

ПрАТ 
«Калуський 

завод 
будівельних 

машин»

ПАТ 
«Техінмаш»

ПрАТ «Івано-
Франківський 
арматурний 

завод»

Чиста рентабельність продажів, (ROS), % 9,73 -0,67 0,14 -25,89
Ресурсовіддача (NAT) -0,39 0,92 0,05 -12,49
Коефіцієнт фінансової залежності (M) -0,01 -0,04 0,08 14,95
Рентабельність власного капіталу, (ROE), % 9,33 0,21 0,27 -23,43



125

Серія: Економіка та підприємництво, 2019 р., № 3 (108)

© Лисевич С.Г., 2019

УДК 658.5:334.722.8(045)

Лисевич С.Г.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки

Донецького національного університету економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського

Lysevych Sergey
PhD (Economics), associated professor, Department of Economics,

Donetsk National University of Economy and Trade named
after Mykhailo Tugan-Baranovsky

ГОСПОДАРСЬКІ МЕХАНІЗМИ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ 
КОМБІНАТІВ КРИВОГО РОГУ,  
ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПОРІВНЯННЯ

ECONOMIC MECHANISMS OF KRYVYI RIH IRON-ORE DRESSING 
WORKS, THEIR CHARACTERISTICS AND COMPARISON 
Дану наукову працю спрямовано на формування і дослідження господарських механізмів гірничо-збагачу-

вальних комбінатів Кривого Рогу. Господарські механізми названих підприємств схожі, оскільки вони викорис-
товують корпоративну форму управління, аналогічну технологію і знаходяться у підпорядкуванні компанії 
«Метінвест». Для характеристики та порівняння господарських механізмів гірничо-збагачувальних комбі-
натів Кривого Рогу «ПрАТ «Північний ГЗК», «ПрАТ «Центральний ГЗК», «ПрАТ «Інгулецький ГЗК», «ПАТ «Пів-
денний ГЗК» використано статистичну інформацію, яка включає реалізацію продукції підприємства, чисель-
ність персоналу, показники рентабельності капіталу, відносини власності. Встановлено, що збільшення 
обсягу реалізації в грошовому виразі досягнуто за рахунок росту ціни продукції. У цілому за останні роки ді-
яльність комбінатів поліпшилася, що свідчить про ефективність їхніх господарських механізмів. Більш ста-
більно працювали ПрАТ «Центральний ГЗК» та ПАТ «Південний ГЗК». Відзначено, що основна частка акцій 
належить обмеженому числу власників. Така ситуація не сприяє прийняттю ефективних управлінських рі-
шень. Це пов’язано з тим, що на провідних підприємствах світу для підвищення ефективності підприємств 
власність намагаються розподілити серед працюючого персоналу та залучають його до управління. Під 
час прийняття управлінських рішень на досліджуваних комбінатах необхідно враховувати світові тенденції.

Ключові слова: акціонерне товариство, господарський механізм, відносини власності, функції госпо-
дарського механізму, оцінка господарського механізму.

Данная научная работа направлена на формирование и исследование хозяйственных механизмов горно-
обогатительных комбинатов Кривого Рога. Хозяйственные механизмы названных предприятий похожи, так 
как они используют корпоративную форму управления, аналогичную технологию и находятся в подчинении 
компании «Метинвест». Для характеристики и сравнения хозяйственных механизмов горно-обогатитель-
ных комбинатов Кривого Рога «ЧАО «Северный ГОК», «ЧАО «Центральный ГОК», «ЧАО «Ингулецкий ГОК», 
«ОАО «Южный ГОК» использована статистическая информация, которая включает реализацию продукции 
предприятия, численность персонала, показатели рентабельности капитала, отношения собственности. 
Установлено, что увеличение объема реализации в денежном выражении достигнуто за счет роста цены 
продукции. В целом за последние годы деятельность комбинатов улучшилась, что свидетельствует об 
эффективности их хозяйственных механизмов. Более стабильно работали ЧАО «Центральный ГОК» и 
ОАО «Южный ГОК». Отмечено, что основная доля акций принадлежит ограниченному числу владельцев.  
Такая ситуация не способствует принятию эффективных управленческих решений. Это связано с тем, 
что на ведущих предприятиях мира для повышения эффективности предприятий собственность пыта-
ются распределить среди работающего персонала и привлекают его к управлению. При принятии управ-
ленческих решений на исследуемых комбинатах необходимо учитывать мировые тенденции.

Ключевые слова: акционерное общество, хозяйственный механизм, отношения собственности, 
функции хозяйственного механизма, оценка хозяйственного механизма.

Having analyzed the research papers, it was found that the economic mechanism of a company directly affects 
the efficiency of its activity and allows solving current problems. However, the majority of these papers deal with 
theoretical research of the economic mechanism essence, its functions, structure, etc. The practical aspect of the 
economic mechanism (investigation at specific companies) is not thoroughly studied. The following paper is aimed 
at establishing and investigating economic mechanisms of Kryvy Rih iron-ore dressing works. The economic mech-
anisms of these companies are alike as they apply corporate management system, similar technology and are 
subordinate to Metinvest holding. The difference in the economic mechanisms of the investigated companies is in 
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the technological features being reflected in the range of end products: concentrate, pellets, and sintering ore shown 
at the scheme of economic mechanisms. To characterize and compare the economic mechanisms of Kryvy Rih 
iron-ore dressing works: PJSC Northern GOK, PJSC Central GOK, PJSC InGOK, PJSC Southern GOK, statistical 
information on sales, staff number, profitability performance profiles, and property relations was used. It was found 
that the increase in sales in monetary terms was achieved due to the increase in the price of products. In general, 
in recent years, the activities of the works have improved, which indicates the effectiveness of their economic mech-
anisms. PJSC Central GOK and PJSC Southern GOK worked more stable. It is noted that the largest number of 
shares belongs to a limited number of owners. Such a situation does not contribute to making effective managerial 
decisions because leading world companies tend to allocate property among personnel and involve it in manage-
ment. This should be taken into account at the specified works when making managerial decisions. This will increase 
the efficiency of the investigated companies through the use of human capital, involving it in management and mak-
ing economic decisions. Further investigations deal with the study of internal and external economic mechanisms of 
iron-ore dressing works and directions of their development.

Keywords: joint-stock company, economic mechanism, property relations, functions of economic mechanism, 
estimation of economic mechanism.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв'язок із важливими науковими та практичними за-
вданнями. Гірничо-збагачувальні комбінати Кривого 
Рогу відіграють важливу роль в економіці країни. Їхня 
кінцева продукція використовується металургійни-
ми комбінатами для виробництва чавуну та сталі, а 
також експортується в інші країни, що сприяє над-
ходженню валютних коштів до держави. Проте в ді-
яльності гірничо-збагачувальних комбінатів Кривого 
Рогу є певні проблеми: підвищення собівартості про-
дукції, погіршення екологічної ситуації в містах їхньої 
діяльності, ріст енерговитрат та ін. Вирішення цих 
та інших проблем пов'язано значною мірою з фор-
муванням ефективного господарського механізму, 
тому формування та дослідження господарського 
механізму гірничо-збагачувальних комбінатів Криво-
го Рогу є важливим і актуальним завданням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми і 
на які спирається автор. Розглянемо позиції вче-
них щодо господарського механізму підприємств. 
А.А. Чухно відзначає, що саме за допомогою госпо-
дарського механізму можна вирішити різні соціаль-
но-економічні проблеми та забезпечити підвищення 
ефективності господарювання. Через це вчений ува-
жає господарський механізм однією з провідних тем 
в економічній теорії [1, с. 60].

О.А. Бельченко та А.В. Саяпин відзначають, що 
за допомогою господарського механізму підпри-
ємство впливає на розвиток продуктивних сил і 
ефективність їх використання. Використовуючи гос-
подарський механізм, можна збільшити доходи під-
приємства, поліпшити якість продукції [2, с. 31–31].

Н.А. Миронова розглядає господарський меха-
нізм підприємства як систему економічних відносин 
внутрішніх елементів підприємства [3, с. 5]. З її точки 
зору, господарський механізм залежить від відносин 
між структурними елементами суб’єкта господарю-
вання [3, с. 9–10].

М.П. Горін уважає, що господарський механізм 
необхідно орієнтувати на ринкові умови господарю-
вання для задоволення потреб споживачів [4, с. 61].

На думку С.В. Мочерного, господарський ме-
ханізм підприємства – це система форм, методів і 
важелів використання діючих економічних законів. 
Господарський механізм повинен також відповіда-
ти відносинам власності, сприяти розвитку людини, 

узгоджувати інтереси колективу і суспільства. Автор 
відзначає, що господарський механізм є аморфним, 
тобто невизначеним [5, с. 571–572].

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми, котрим присвячується означена стат-
тя. Аналіз цих та інших робіт свідчить про важливість 
господарського механізму в діяльності підприємства, 
про його сутність та напрями впливу. Проте в науко-
вих працях недостатньо уваги приділяється практич-
ній оцінці діючих господарських механізмів підпри-
ємств, їх характеристиці, що й викликає необхідність 
проведення дослідження за даними напрямами.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є формування господарських ме-
ханізмів гірничо-збагачувальних комбінатів Кривого 
Рогу, їх характеристика та порівняння.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів. Сутність господарського механізму про-
являється через його функції, до яких слід віднести: 
використання економічних законів; вирішення со-
ціально-економічних протиріч; реалізацію відносин 
власності; забезпечення всебічного розвитку люди-
ни; стимулювання науково-технічного прогресу; раці-
ональне використання ресурсів та ін. [5, с. 573–575].

Саме в напрямі цих функцій необхідно формува-
ти систему показників, які характеризують господар-
ський механізм підприємства: кількість працюючого 
персоналу; обсяг реалізації продукції; характеристи-
ка відносин власності; соціально-екологічні резуль-
тати; рентабельність капіталу [6, с. 47–48].

Добуваючи залізну руду, гірничо-збагачуваль-
ні комбінати Кривого Рогу виробляють концентрат, 
аглоруду та обкотиші, які слугують у подальшій тех-
нологічній ланці металургійної промисловості для 
виготовлення чавуну та сталі. Ці комбінати викорис-
товують аналогічну технологію, вони є акціонерними 
товариствами, керуються групою «Метінвест», тому 
господарські механізми цих комбінатів є схожими, 
що й відображено на рис. 1.

Розглянемо функції складників господарського 
механізму гірничо-збагачувальних комбінатів. За-
гальні збори акціонерів є головним органом управ-
ління. На загальних зборах акціонерів приймають-
ся найбільш важливі і відповідальні рішення щодо 
управління акціонерним товариством, затверджуєть-
ся статут, змінюється тип товариства, приймаються 
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Рис. 1. Господарський механізм гірничо-збагачувальних комбінатів Кривого Рогу
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рішення про випуск акцій, розподіл прибутку, випла-
ту дивідендів. 

Наглядова рада є органом управління акціонер-
ним товариством у перервах між зборами акціоне-
рів. Наглядова рада розробляє стратегію розвитку 
підприємства, контролює її реалізацію та діяльність 
виконавчого органу.

Виконавчий орган керує поточною діяльністю ак-
ціонерного товариства.

Контрольно-ревізійна комісія контролює фінансо-
во-господарську діяльність акціонерного товариства. 

Зовнішній економічний механізм спрямований на 
дослідження ринку, формування виробничої програ-
ми, реалізацію продукції, формування фінансових 
та економічних відносин із фінансовим ринком, дер-
жавними структурами та ін.

Внутрішній економічний механізм спрямований 
на формування економічних

відносин усередині комбінату, випуск продукції 
високої якості відповідно до потреб ринку.

Адміністративний механізм виконує функції пла-
нування, організації, мотивації та контролю. Це здій-
снюється шляхом видання наказів, інструкцій, по-
ложень, що регламентують і регулюють діяльність 
товариства. 

Нормативно-правовий механізм включає сукуп-
ність норм, вимог до охорони праці, захисту навко-
лишнього середовища.

Соціально-психологічний механізм спрямований 
на нематеріальне стимулювання персоналу, форму-
вання корпоративної культури, підвищення кваліфі-
кації персоналу та ін. [7, с. 200].

Розглянемо основні показники господарських меха-
нізмів гірничо-збагачувальних комбінатів Кривого Рогу.

Північний гірничо-збагачувальний комбінат є при-
ватним акціонерним товариством. Діяльність цього 
підприємства пов’язана з добуванням залізної руди 
та виготовленням із неї концентрату та обкотишів.

У табл. 1 наведено основні показники, що ха-
рактеризують господарський механізм ПрАТ «Пів-
нічний ГЗК».

Дані, наведені в табл. 1, свідчать, що:

1) обсяг продукції в натуральних показниках 
зменшився, а в грошовому виразі зріс. Це свідчить 
про те, що ріст обсягів реалізації у грошовому ви-
разі було досягнуто за рахунок збільшення ціни на 
продукцію; 

2) рентабельність активів за звітний період  
зросла;

3) у 2017 р. зросли чисельність персоналу та об-
сяг реалізації продукції;

4) основна частка акцій належить одній приватній 
компанії.

На підприємстві зростає заробітна плата трудя-
щих. Комбінат реалізує програми захисту ветеранів 
та інвалідів, сприяє соціальному становленню та 
розвитку молоді. Для цього створено Спілку молоді 
комбінату, яка надає матеріальну допомогу та орга-
нізовує цікаве дозвілля. Рада ветеранів та пенсіоне-
рів комбінату турбується про працівників, які вийшли 
на пенсію.

Центральний гірничо-збагачувальний комбінат 
спеціалізується на виробництві залізорудного кон-
центрату та обкотишів. Основні показники, що ха-
рактеризують господарський механізм підприємства, 
представлено в табл. 2.

Дані табл. 2 свідчать, що:
1) на підприємстві зменшується чисельність пер-

соналу;
2) за досліджуваний період зменшився обсяг реа-

лізації продукції в натуральному вимірі;
3) рентабельність активів зросла;
4) основна частка акцій належить одній приватній 

компанії.
На комбінаті приділяють велику увагу роботі з 

молоддю. Для цього запроваджено спеціальну про-
граму залучення та утримання молодих фахівців. 
Поліпшуються умови праці та відпочинку. На під-
приємстві створено комфортні кімнати відпочинку 
та прийому їжі, проводяться культурно-масові та 
спортивні заходи. Для оздоровлення працівників 
комбінату надаються путівки в санаторії та профі-
лакторії. Активно працює на підприємстві Спілка 
молоді.

Таблиця 1 
Основні показники, що характеризують господарський механізм Північного ГЗК  

за період 2014–2017 рр. [8]

Показники Одиниці 
виміру 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.

Абсолютне 
відхилення 
до 2014 р.

Середня кількість 
працівників осіб 6551 6526 6150 6356 - 195

Обсяг реалізації товарного 
концентрату тис т 3844,0 4752,9 2085,7 3748,34 - 95,66

Обсяг реалізації обкотишів тис т 8586,7 7871,4 8744,6 7577,26 - 1008,74
Обсяг реалізації продукції тис грн 12570735 13329415 15106505 23282274 + 10711539
Фінансовий результат 
(збиток) тис грн 1545665 (1212497) 3613101 7791826 + 6246161

Рентабельність активів % 5,7 - 3,9 10,7 18,2 + 12,5

Інформація про власників 
акцій

96,3% 
належить 
приватним 
компаніям

96,3% 
належить 
приватним 
компаніям

96,4% 
належить 
приватній 
компанії

96,4% 
належить 
приватній 
компанії

+ 0,1
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На Центральному гірничо-збагачувальному ком-
бінаті успішно діє система управління в галузі охоро-
ни праці та промислової безпеки на основі міжнарод-
ного стандарту OHSAS-18001. Програми комбінату 
націлені на профілактику виробничого травматизму 
та професійних захворювань, їх зниження. Прово-
диться активна природоохоронна робота, що дало 
змогу зменшити шкідливі викиди підприємства.

Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат 
спеціалізується на виготовленні концентрату. Показ-
ники, що характеризують господарський механізм 
підприємства, наведено в табл. 3.

Дані, наведені в табл. 3, свідчать, що:
1) чисельність працюючого персоналу зменшилася;
2) обсяг реалізації продукції в натуральному ви-

мірі зменшився;
3) рентабельність активів у 2017 р. зросла;
4) основна частка акцій належить одній приватній 

компанії.
Комбінат проводить активну соціальну та екологіч-

ну політику. Соціальні гарантії працівників комбінату 
закріплено в колективному договорі, який уважається 
кілька років підряд найкращим у галузі. Інгулецький гір-

ничо-збагачувальний комбінат приділяє велику увагу 
охороні праці, система менеджменту якої відповідає 
вимогам міжнародного стандарту OHSAS 18001:2007. 
Комбінат є містоутворюючим підприємством, виділяє 
значні кошти на утримання Палацу спорту, Палацу 
культури, Інгулецького житлового комплексу.

ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбі-
нат» виготовляє залізорудний концентрат та агломе-
рат. Основні характеристики господарського механіз-
му підприємства наведено в табл. 4.

Дані, наведені в таблиці 4, свідчать, що:
1) зменшилася кількість персоналу;
2) зменшилася рентабельність активів;
3) обсяг реалізації в натуральному виразі зріс;
4) основна частка акцій належить приватним ком-

паніям.
Південний гірничо-збагачувальний комбінат про-

водить активну соціальну політику, спрямовану на 
створення комфортних умов праці та відпочинку 
працівників. Одним із перших це підприємство у Кри-
вому Розі впровадило автоматизовану систему еко-
логічного моніторингу. Показники доступні на сайті 
Криворізького ресурсного центру в режимі онлайн.

Таблиця 2 
Основні показники, що характеризують господарський механізм Центрального ГЗК  

за період 2014–2017 рр. [9]

Показники Одиниці 
виміру 2014 2015 2016 2017

Абсолютне 
відхилення 
до 2014 р.

Середня кількість 
працівників осіб 5394 5201 4555 4564 -830

Обсяг реалізації товарного 
концентрату тис т 3955,88 3665,81 2701,78 2281,31 -1674,57

Обсяг реалізації обкотишів тис т 2280,29 2380,95 2257,04 т 2255,72 -24,57
Обсяг реалізації продукції тис грн 6272221 6531705 7102181 10727577 +4455356
Фінансовий результат 
(збиток) тис грн 770846 687976 2218225 2707851 +1937005

Рентабельність активів % 10,7 9,83 22,10 20,19 +9,49

Інформація про власників 
акцій

99,75% акцій 
належить 
приватній 
компанії

99,75% акцій 
належить 
приватній 
компанії

99,75% акцій 
належить 
приватній 
компанії

99,75% акцій 
належить 
приватній 
компанії

0

Таблиця 3
Основні показники, що характеризують господарський механізм Інгулецького ГЗК  

за період 2014–2017 рр. [10]

Показники Одиниці 
виміру 2014 2015 2016 2017

Абсолютне 
відхилення 
до 2014 р.

Середня кількість 
працівників осіб 5541 5404 5040 4931 -610

Обсяг реалізації товарного 
концентрату тис т 13088,2 11726,5 11571,579 10098,402 -2989,798

Обсяг реалізації продукції тис грн 11341151 9489519 11306531 15711286 +4370135
Фінансовий результат 
(збиток) тис грн 976170 (3498874) (69264) 5711260 +4735090

Рентабельність активів % 3,5 - 10,3 - 0,18 12,76 +9,26

Інформація про власників 
акцій

99,77% акцій 
належить 
приватній

99,77% акцій 
належить 
приватній 
компанії

99,77% акцій 
належить 
приватній 
компанії

99,77% акцій 
належить 
приватній 
компанії

0



130

Держава та регіони

Висновки з цього дослідження і перспективи по-
дальших розвідок у даному напрямку. У результаті 
формування господарського механізму гірничо-зба-
гачувальних комбінатів та їх характеристики було 
встановлено:

1) діяльність гірничо-збагачувальних комбінатів 
за останні два роки поліпшилася, що свідчить про 
ефективність їхнього господарського механізму; 

2) за звітний період зріс обсяг реалізації продук-
ції, але це збільшення відбулося за рахунок росту цін 
на продукцію комбінатів;

3) монопольна власність на акції підприємства 
викликає ризик прийняття неефективних рішень, що 
необхідно враховувати під час управління підприєм-
ствами;

4) більш стабільно працювали в досліджуваному 
періоді ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний 
комбінат» та ПАТ «Південний гірничо-збагачуваль-
ний комбінат». 

Слід також відзначити, що сьогодні багато під-
приємств за кордоном для підвищення своєї ефек-
тивності та конкурентоспроможності передають 
частину вартості підприємств працюючому персо-
налу, а також залучають його до органів управління 
[12, с. 93–99]. На гірничо-збагачувальних комбіна-
тах Кривого Рогу більшість акцій належить кільком 
приватним компаніям, що робить їх монополістом 
в управлінні й не завжди призводить до прийняття 
ефективних рішень. Це необхідно враховувати під 
час управління комбінатами.

Подальші дослідження пов’язані з вивченням 
внутрішніх господарських механізмів гірничо-збага-
чувальних комбінатів Кривого Рогу.
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УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА: 
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE: 
COMPETENCE APPROACH
У статті досліджено особливості використання компетентнісного підходу до управління персоналом 

підприємства в сучасних умовах. Наведено класифікації компетенцій персоналу підприємства. Визначено, 
що спектр компетенцій дуже широкий та може бути поділений на кластери (з погляду працівника та 
підприємства). Розроблено поетапну технологію створення необхідних компетенцій та методику оцінки 
ефективності щодо їх упровадження. Розглянуто особливості використання компетентісного підходу 
до управління персоналом підприємства на прикладі підвищення рівня комерційної свідомості. Відзначено, 
що розвиток компетенцій – це процес, який потребує постійного корегування через зміни в суспільстві 
та оцифрування економіки, щодо оптимізації та автоматизації бізнес-процесів, підвищення продуктив-
ності праці та виробництва, а також поліпшення комунікаційної взаємодії в колективі та зі споживачами.  
Виокремлено ключові компетенції персоналу підприємства.

Ключовi слова: компетентнісний підхід, підприємство, персонал, трудові відносини, управління.

В статье исследованы особенности использования компетентностного подхода к управлению персо-
налом в современных условиях. Приведены классификации компетенций персонала предприятия. Опре-
делено, что спектр компетенции очень широкий и может быть разделен на кластеры (с точки зрения 
работника и предприятия). Разработаны поэтапная технология создания необходимых компетенций и 
методика оценки эффективности их внедрения. Рассмотрены особенности использования компетент-
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ностного подхода к управлению персоналом на примере повышения уровня коммерческой сознательности. 
Отмечено, что развитие компетенций – это процесс, требующий постоянной корректировки из-за изме-
нений в обществе и диджитализации экономики, в части оптимизации и автоматизации бизнес-процес-
сов, повышения производительности труда и производства, а также улучшения коммуникационного взаи-
модействия в коллективе и с потребителями. Выделены ключевые компетенции персонала предприятия.

Ключевые слова: компетентностный подход, предприятие, персонал, трудовые отношения, управление.

The article explores the peculiarities of using the competence approach in personnel management in modern 
conditions. A review of the literature shows adequate research on developing human resource management tools 
and guidelines to assist the management in identifying the accident causation of the enterprise and safety improve-
ments. Given the classification of competencies of staff of the enterprise. From a human resource perspective, 
competency approaches provide a basis for integrating key human resource activities such as selection and as-
sessment, performance management, training, development and reward management, thus developing a coherent 
approach to the management of people in enterprises. It is determined that the range of competence is very wide 
and can be divided into clusters (from the point of view of the employee and the enterprise). Competency approach-
es, therefore, can be seen as a forward-looking and proactive approach for translating strategy into job-related 
and individual skills and behaviours that people can understand and therefore implement in support for change.  
A phased technology has been developed to create the necessary competencies and a methodology for assessing 
the effectiveness of their implementation. Competency management systems assess how prepared an employee will 
be for all working conditions, assure that the job gets done correctly, on time, every time, with a strict adherence to 
safety standards. The features of the use of a competence-based approach to personnel management on the exam-
ple of increasing the level of commercial awareness are considered. All competency approaches help organizations 
attract and develop talented employees, identify the right person for a job position, perform succession planning, 
training analysis, and other core human resources functions It is noted that the development of competencies is a 
process that requires constant adjustment due to changes in society and the digitalization of the economy, in terms 
of optimizing and automating business processes, increasing labor productivity and production, as well as improving 
communication in the team and with consumers. The key competences of the enterprise staff are highlighted.

Keywords: competence approach, enterprise, staff, labor relations, management.

Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. Трансформаційні процеси в соціально-
економічній системі несуть як великі можливості, так 
і серйозні загрози для кожного підприємства через 
підвищення ступеня невизначеності та наявності ри-
зиків. У цьому разі персонал є ключовим системоут-
ворюючим чинником підприємства, а інші складни-
ки втілені в матеріальній та інтелектуальній формі 
досвідом і знаннями людей. Цілеспрямоване фор-
мування і розвиток людського потенціалу на осно-
ві компетентнісного підходу збагачують механізми 
управління і тим самим дають змогу досягати успіху 
в конкурентній боротьбі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які спи-
раються автори. Компетентнісний підхід до управління 
персоналом підприємства аналізується та висвітлю-
ється в роботах таких учених, як М. Вакола, Ф. Драго-
нідіс, Ф. Жанг, А. Левінсон, Л. Маркус, М. Омар, Г. Том-
сон. Серед останніх досліджень, у яких розроблено 
основи управління персоналом підприємства, можна 
виокремити роботи А. Васильєвої, І. Куртової, Н. Зай-
цевої та ін. Особливої уваги заслуговують праці щодо 
компетенцій персоналу підприємства, який потребує 
постійного аналізу та вдосконалення через зміну пріо-
ритетів розвитку суспільства, переходу до вищого рін-
ня технологічного укладу економіки країни тощо. Однак 
додаткового вивчення потребує питання використання 
компетентнісного підходу в системі управління персо-
налом підприємства в умовах швидкої діджиталізації 
суспільства та економіки, яке потребує своєчасного 
формування компетенцій майбутнього.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою статті є дослідження особливостей 

управління персоналом підприємства на основі ком-
петентнісного підходу.

Виклад основного матеріалу дослідження з по-
вним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 
Використання компетенцій в управлінні людськими ре-
сурсами не є новим. Протягом останнього десятиліття 
моделі управління компетенціями використовувалися 
для того, щоб зосередитися на індивідуальній роботі, 
визначити компетенції, необхідні для ефективної май-
бутньої роботи, проаналізувати прогалини між поточ-
ними високими та середніми показниками та дослідити 
навички, необхідні для довгострокового майбутнього 
успіху підприємства. Отже, підходи компетентності 
можна розглядати як перспективний та проактивний 
підхід до перекладу стратегії підприємства на профе-
сійні та індивідуальні навички та поведінку, які люди 
можуть зрозуміти і, отже, впровадити у підтримку змін. 
Усі підходи до компетенції допомагають підприємствам 
залучати та розвивати талановитих працівників, визна-
чати потрібну особу на посаду, здійснювати плануван-
ня, аналіз навчання та інші основні функції людських 
ресурсів [1, с. 2]. Суттєве зростання інтеграції системи 
управління компетентністю до систем і практик управ-
ління людськими ресурсами можна спостерігати з мо-
менту впровадження системи управління компетент-
ністю в 1959 р., а перевага цієї системи стає все більш 
очевидною [2, с. 117].

Поняття «компетенція» досить різнопланово і за-
лежить від розстановки акцентів:

– здатність співробітника виконувати функції відпо-
відно до виробничих стандартів та стандартів поведінки;

– індивідуальні характеристики співробітника, які 
можна достовірно оцінити і щодо яких можна ствер-
джувати, що вони значущі для ефективного виконан-
ня роботи;
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– здатність людини досягати конкретних виробни-
чих результатів і здійснювати дії, які лежать в осно-
ві досягнення ефективної діяльності підприємства 
[3, с. 54–55].

У сучасних реаліях компетенції – це певні вимоги 
до підготовки фахівців (потенціал, знання, навички, 
досвід, цінності, мотивація) і водночас – здатність 
працівника відтворювати певний тип стійкої поведін-
ки для досягнення поставленої мети.

Існують різні класифікації компетенцій:
– природні компетенції, тобто базові якості осо-

бистості: емоційна стабільність, тривожність, приєм-
ність, цинізм, сумлінність, спонтанність, відкритість 
досвіду, культурність;

– адаптивні компетенції – набір якостей, що да-
ють індивіду змогу досягати мети в новій обстановці, 
робочому середовищі, соціальному оточенні;

– придбані компетенції – це знання й уміння, на-
буті на роботі, а також у ході навчання і повсякденної 
діяльності [4, с. 371].

Можна виділити іншу класифікацію компетенцій:
– інструментальні компетенції (дослідні, методич-

ні, комунікативні, лінгвістичні);
– міжособистісні компетенції (індивідуальна здат-

ність висловлювати свої думки, вміння працювати в 
команді, навички відносин із людьми, здатність до 
критики і самокритики);

– системні компетенції (сприйняття дійсності, 
здатність породжувати нові ідеї, працювати само-
стійно, прагнення до успіху);

– загальнокультурні компетенції (здатність вико-
ристовувати основи філософських знань, аналізува-
ти основні етапи розвитку суспільства і формувати 
громадянську позицію, здатність використовувати 
свої знання в різних сферах суспільства) [5, с. 59].

Окрім того, виділяють загальні компетенції, які 
повинні бути притаманні всьому персоналу підпри-
ємства, і спеціальні компетенції, які притаманні пев-
ній категорії персоналу.

Компетентність означає систему стандартів або 
набір вимог, необхідних для ефективної трудової 
діяльності, а також демонструються індивідуумом 
функціональні та поведінкові характеристики і ре-
зультати діяльності. Компетентність – це ступінь 
освоєння визначеної компетенції конкретним фахів-
цем залежно від його особистісних характеристик 
(уміння бути ефективним) [6, с. 265].

За ступенем розвиненості компетентності виділяють: 
– нерозвинену компетентність (усвідомлена не-

компетентність, коли розвиток ускладнений);
– недостатньо розвинену компетентність (неусві-

домлена некомпетентність, але розвиток можливий);
– достатню компетентність (для фахівців серед-

ньої ланки);
– сильно розвинену компетентність (усвідомлена 

компетентність, коли співробітник здатний активно 
впливати на те, що відбувається, передбачати і за-
побігати негативним подіям);

– лідерську компетентність (експертна, коли ме-
неджер вищої ланки здатний успішно реалізовувати 
стратегічні рішення) [7, с. 749].

Ф. Жанг [7] наводить найбільш поширені компе-
тенції фахівців сучасних підприємств: орієнтація на 

досягнення результату; розуміння бізнесу; орієнта-
ція на споживача; вирішення проблем; організація 
лідерства; вміння працювати в команді; комунікації 
і встановлення взаємовідносин; аналітичний підхід.

Для більшості посад на підприємстві рекомендуєть-
ся застосовувати моделі, що містять 5-9 компетенцій.

Складниками професійної компетентності, що 
впливають на поведінку працівника, є: життєвий 
цикл розвитку особистості, професійні знання, вмін-
ня, навички; цінності, мотиви, установки; загальні та 
когнітивні здібності; психофізіологічні якості; профе-
сійно значущі особисті якості.

Спектр складників компетентності є дуже широ-
ким, але можна виділити основні кластери компе-
тенцій, що розкривають її найбільш повно (з погляду 
працівника і підприємства).

Із погляду працівника:
– загальні компетенції (орієнтація на результат, 

гнучкість мислення, відповідальність);
– функціональні (професійні) компетенції (базові 

знання, вміння та поведінкові здатності особистості 
здійснювати необхідні функції оптимальним способом 
у зв'язку зі специфікою професії або спеціальності);

– управлінські компетенції (знання й уміння у 
сфері сприйняття, розуміння поведінки людей, моти-
вації їхньої діяльності, високий рівень комунікатив-
ної культури, вироблення, прийняття та ефективна 
реалізація управлінських рішень).

Із погляду підприємства:
– рольові компетенції (лідерські та комунікативні 

здібності, соціальна активність індивідуума у спіль-
ній діяльності людей під час виконання певних ви-
робничих завдань);

– стратегічні компетенції, що описують відмітні 
характеристики ділової стратегії в контексті її відпо-
відності зовнішньому конкурентному середовищу;

– ключові компетенції, які забезпечують потен-
ційний доступ до ринку, що визначають відмітні ха-
рактеристики кінцевого продукту, що забезпечують 
очевидну вигоду споживачеві й практично не відтво-
рюються конкурентами [8, с. 350].

Як відзначає у своїх дослідженнях Н. Вазірані, 
«модель компетенцій складається з певної сукуп-
ності компетенцій, необхідних для ефективної ді-
яльності на конкретній посаді та підприємстві. Кожна 
компетенція описується через позитивні й негатив-
ні індикатори, тобто найбільш характерні приклади 
успішної або неуспішної поведінки, що призводить 
до певного рівня ефективності» [9, с. 121].

Моделі компетенцій відрізняються від вимог до 
посади [9]: перші характеризуються системністю і 
включають характеристики поведінки, необхідні для 
успішної роботи, тоді як другі можуть характеризува-
тися прикладами успішної або неуспішної поведінки.

Вибір правильних підходів допомагає вирішити 
проблему оцінки компетенцій співробітників, досягти 
поставлених цілей, підвищити ефективність діяль-
ності і задоволеність працівників досягнутим резуль-
татом, а підприємству – піднятися на новий рівень 
розвитку.

Поетапна технологія створення компетенцій пе-
редбачає таку послідовність дій:

– формулювання стратегії і цілей підприємства;
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– виділення ключових завдань діяльності персо-
налу, що випливають зі стратегії її розвитку;

– ідентифікація і формалізація бачення адміні-
страції;

– аудит рівня наявних і необхідних компетенцій;
– розроблення ключових компетенцій;
– визначення поведінкових реакцій, які повинні 

виявлятися у співробітників у ході вирішення робо-
чих завдань;

– кластеризація компетенцій;
– виділення індикаторів поведінки і рівнів компетенцій;
– розроблення профілів посад за компетенціями;
– створення шкал оцінки на кожному рівні компе-

тенцій, щоб описати неприпустимий, допустимий і 
видатний рівні поведінки співробітників на робочому 
місці.

Оцінка ефективності діяльності не носить оста-
точного характеру, а супроводжується проміжним 
моніторингом якості виконання робіт та складанням 
оціночного звіту, який включає оцінку досягнутих ре-
зультатів, опис відхилень від стандарту, рекоменда-
цій щодо подальшого розвитку працівника.

Методика оцінки виконання роботи за компетен-
ціями дає змогу оцінити не тільки кількісні та якісні 
результати, а й те, якими поведінковими рішеннями 
вона супроводжувалася (яким способом, із застосу-
ванням яких компетенцій працівник домагається по-
трібного результату).

Для вибору й обґрунтування компетенцій персо-
налу, що охоплюють різні аспекти їхньої діяльності 
та поведінки, необхідні аналіз змісту виконуваних 
конкретною категорією співробітників робіт і виді-
лення компетенцій, притаманних будь-якому виду 
трудової діяльності.

Окрім того, слід передбачати визначення значу-
щості пропонованих компетенцій у рамках групи, що 
характеризують ступінь важливості кожної для ефек-
тивного виконання поставлених завдань і досягнен-
ня загальних цілей підприємства. Виділення компе-
тенцій, установлення їх вагомості, рівнів володіння 
та їхня бальна оцінка є основою для формування 
моделі оцінки компетенції персоналу.

На підставі шкали рівнів прояву компетенцій і мо-
делі оцінки компетенцій доцільне складання карти 
компетенцій співробітників, що дає змогу: визначити 
зони прояву конкретних компетенцій, сформулювати 
програму розвитку за деякими з них, методи заохо-
чення за наближення до стандартних вимог.

Остаточна форма представлення моделі може 
включати кластери компетенцій, розподіл компетен-
цій за рівнями і поведінкові індикатори, що дають 
змогу проводити виміри [10, с. 2043–2044].

Успішність реалізації моделі управління компе-
тенціями визначають:

– погодження моделі компетенцій із ключовими 
зацікавленими особами (у тому числі з внутрішніми і 
зовнішніми споживачами);

– узгодження моделі компетенцій із кадровими 
процесами;

– колективна творчість максимально зацікавле-
них менеджерів;

– об'єктивність застосовуваних методик і точність 
оцінок;

– формування умов для реалізації програми і 
планів управління компетенціями (цілі – завдання – 
виконавці – ресурси).

Послідовність дій із реалізації отриманих резуль-
татів передбачає:

– розроблення програми профілів посад за ком-
петенціями;

– тренінги з працівниками щодо реалізації ново-
введень і формування нових компетенцій;

– оцінку результатів навчання;
– мотивацію співробітників до майбутніх змін;
– визначення можливості опору майбутнім змінам 

і розроблення заходів щодо їх подолання;
– оцінку успішності реалізації компетентнісного 

підходу [10, с. 2045].
Використання компетентнісного підходу в практи-

ці управління розвитком персоналу може мати свої 
особливості залежно від стратегічних завдань. На-
приклад, стоїть завдання істотно підвищити рівень 
комерційної свідомості персоналу підприємства. 
Встановлюємо особливості комерційної свідомості 
персоналу (відсутність розуміння свого внеску в ре-
зультат діяльності підприємства, розбіжність ціннос-
тей співробітників і загальних цілей підприємства, 
неприйняття колективом філософії адміністрації, 
часті конфлікти). Чим у цій ситуації може допомогти 
компетентний підхід?

Спонукання персоналу до співпраці, вдоскона-
лення стилю роботи адміністрації, дослідження мі-
кроклімату, аудит відповідності компетентності спів-
робітників поставленим завданням, необхідність 
нових компетенцій, переосмислення існуючих тра-
дицій, перепроектування ролей, регламентування 
обов'язків, корективи в критерії оцінки ефективності 
діяльності і завантаженості співробітників, зміни в 
мотивації до роботи.

Під час вибору стратегії інноваційного розвитку 
необхідно оцінити життєвий цикл розвитку підприєм-
ства, ресурсні можливості підприємства (інтелекту-
альний і трудовий потенціал, маркетинговий, управ-
лінський, фінансовий, інноваційний, інвестиційний, 
матеріальний, технологічний) і тільки з урахуванням 
цього розглядати інноваційні можливості підприєм-
ства (наявність потенціалу інноваційної компетенції 
у керівників і фахівців, перепрофілювання і навчан-
ня інноваційним компетенціям, необхідні інвестиції, 
можливі опору змінам і методи їх подолання) У ре-
алізацію цілей професійного розвитку співробітни-
ків успішні підприємства інвестують щорічно 5–10% 
фонду заробітної плати.

Управління компетенціями співробітників передба-
чає можливість сконцентруватися на конкретних пред-
метах управлінського впливу. Не можна жити тільки 
сьогоднішнім днем. Навіть у найближчі роки будуть за-
требувані інші професійні вимоги: навички вирішення 
складних проблем, навички спілкування, навички робо-
ти з великим масивом інформації та його обробка, сис-
темні й когнітивні здібності, а особисті якості людини, 
його компетенції істотно змінюються, щоб своєчасно 
відповідати на сучасні виклики (табл. 1).

Цільова модель компетенцій майбутнього вклю-
чає когнітивні, соціально-психологічні, цифрові й 
специфічні навички.
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До когнітивних навичок слід віднести:
– здатність до самосвідомості та самовдоскона-

лення, організації власної діяльності, успішності на-
вчання; сприйняття критики і зворотного зв'язку; до-
питливість;

– адаптивність до нових умов і роботи в умовах 
невизначеності;

– наявність управлінських навичок: уміння роз-
ставляти пріоритети; формувати і працювати з ко-
мандою однодумців; мотивувати і розвивати їх; де-
легувати завдання і повноваження, відповідальність, 
прийняття ризиків; наполегливість у досягненні ці-
лей; ініціативність.

Соціально-поведінкові навики: комунікативні пре-
зентаційні, письмові здібності; етичність; управління 
стресом; міжкультурна взаємодія, соціальна відпові-
дальність.

Цифрові навички: здатність працювати з великим 
масивом інформації, створювати й управляти систе-
мою інформації.

Специфічні навички: формування, трансляція і 
ретрансляція контенту.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. В умовах 
декларованого безперервного розвитку людського 
потенціалу вирішальна роль належить компетентніс-
ному підходу. Розвиток компетентності – динамічний 
процес, оскільки зміна конкурентного середовища 
знижує цінність окремих із них або призводить до їх 
утрати, необхідність придбання нових компетенцій.

Фахівці, здатні максимально органічно поєдну-
вати і застосовувати відзначені навички в реалізації 
професійної діяльності, меншою мірою схильні до 
впливу динамічних змін на ринку праці.

Стратегія підприємства має передбачати своє-
часне формування нових затребуваних компетенцій 
майбутнього.
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Таблиця 1
Ключові компетенції та навички персоналу підприємства в 2018 р.

Особисті якості Компетенції Базові навички
Ухвалення базових цінностей Критичне мислення Навички читання і письма
Допитливість Творче мислення Математична грамотність

Ініціативність Уміння спілкуватися Гуманітарні знання
наукові знання
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Соціальна та культурна залученість 
у суспільне життя Знання іноземних мов Загальнокультурна свідомість

Усвідомлена, відповідальна 
діяльність

Саморозвиток та 
самовдосконалення

Джерело: складено авторами за даними [11]
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ: СУЧАСНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ

СOMPETITIVENESS: CONTEMPORARY CONTENT OF NOTION
У статті розглянуто погляди сучасних науковців на поняття «конкурентоспроможність», зокрема 

«конкурентоспроможність підприємства». Наведено деякі авторські визначення цього поняття і роз-
глянуто їхній зміст. Виявлено наявність неоднозначності трактування означеної категорії. Визначено, 
що наявність різних авторських поглядів зумовлена різними причинами, а саме: розвитком ринкової еко-
номічної системи і відповідним розвитком економічної думки, наявністю різних точок зору на економічні 
проблеми, не завжди виправданим звуженням чи розширенням поняття, мірою заглиблення у проблему та 
ін. Подано узагальнений погляд на зміст конкурентоспроможності. Окреслено характерні риси конкурен-
тоспроможності і розглянуто вплив часової детермінанти на неї. Сформульовано принципи, на яких має 
ґрунтуватися її формування.

Ключові слова: конкурентоспроможність, підприємство, характерні риси, часовий аспект, принцип.

В статье рассмотрены взгляды современных ученых на понятие «конкурентоспособность», в част-
ности «конкурентоспособность предприятия». Приведены некоторые авторские определения этого по-
нятия и рассмотрено их содержание. Выявлено наличие неоднозначности трактовок данной категории. 
В статье отмечено, что наличие разных авторских взглядов зависит от разных причин, а именно: от 
развития рыночной экономической системы и соответствующего развития экономической мысли, на-
личия разных точек зрения на экономические проблемы, не всегда оправданного сужения или расширения 
понятия, меры углубления в проблему и др. Подан обобщенный взгляд на содержание конкурентоспособ-
ности. Очерчены характерные черты конкурентоспособности и рассмотрено влияние часовой детерми-
нанты на нее. Сформулированы принципы, на которых должно основываться ее формирование.

Ключевые слова: конкурентоспособность, предприятие, характерные черты, временной аспект, 
принцип.

Today the questions of competitiveness already are studied enough. The articles are published, books and 
dissertations are written. The new information is added; present information is analyzed. The period of systemati-
zation and generalization of the accumulated scientific experience comes. Every researcher interprets the concept 
of competitiveness in its own way, paying attention to those its aspects that are important. Modern researches of 
competitiveness touch both general theoretical and practical and private questions on this topic. Consideration 
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of competitiveness takes place in attachment to the study of other economic questions, and that is why focus of 
attention is displaced on other aspects and interpretation gets new maintenance. Different tasks decide during re-
searches. Therefore, authors look at a question from different parties. A degree of research of competitiveness is 
different, that is why interpretations differ from each other. For evidentness some determinations of competitiveness 
of different authors are given in the article. It is marked in the article, that the presence of different authorial looks 
depends on different reasons. Namely: development of the market economic system and corresponding develop-
ment of economic idea, presence of different points of view on economic problems, narrowing or expansion of 
concept justified not always, depths of analysis of problem and the other. In the article the generalized look over 
is brought to maintenance of enterprise competitiveness. As an analysis of literature showed, a competitiveness is 
a many-sided economic category the descriptions are inherent that. The personal touches of competitiveness are 
given. It is shown in the article, that a competitiveness depends on different external and internal factors. Influence 
of these factors is not permanent and changes in time. Influence of factor of time is considered on her. It is certain 
that a competitiveness yields to the management. It means that an enterprise must consciously form the level of the 
competitiveness. Principles that there must be base on forming of competitiveness are done.

Keywords: competitiveness, enterprise, singularities, time aspects, principal.

Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. Кожен з авторів по-своєму тлумачить 
зміст поняття «конкурентоспроможність» і залежно 
від мети розгляду звертає увагу на ті чи інші його ас-
пекти. Отже, виникає необхідність у систематизації й 
аналізі напрацьованого теоретичного матеріалу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які 
спираються автори. Як слушно зазначають [1], конку-
рентоспроможність є важливим складником розвит-
ку суспільства і саме тому постійно привертає увагу 
науковців. Сучасні дослідження конкурентоспромож-
ності пов’язані як із ґрунтовним усебічним аналізом 
поняття [2; 3], так і з вивченням певних окремих про-
явів [4–15]. Неоднозначність трактування категорії 
ставить завдання систематизації накопичених знань 
і виділення певних основних ріс поняття на сучасно-
му етапі досліджень. Аналіз показує також, що наявні 
неспівпадіння в роботах різних авторів із цих питань 
викликані, передусім, еволюцією економічної думки 
в результаті еволюції ринкової економічної системи 
(такі розбіжності, зумовлені історичним часом появи 
визначень, можна вважати об'єктивними). Інші – ви-
кликані різними точками зору на проблему (як прави-
ло, занадто вузьким або широким її трактуванням) 
або простою невідповідністю науковим правилам 
логіки побудови визначень (підміна одного поняття 
іншим, використання деяких логічних форм, схожих 
із визначенням, таких як опис, характеристика, по-
рівняння і т. п.) [2]. Іншими причинами наявності різ-
них трактувань є, на нашу думку, такі: 

– розгляд конкурентоспроможності відбувається 
в прив’язці до вивчення інших економічних питань, а 
тому фокус уваги зміщується і трактування отримує 
новий зміст;

– дослідження опосередковуються різними ціля-
ми, відповідно, автори дивляться на питання з різних 
боків;

– міра заглиблення у проблему є різною, тому 
трактування відрізняються одне від одного.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є визначення змісту категорії «кон-
курентоспроможність» підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових резуль-
татів. Розглянемо сучасні трактування поняття «кон-
курентоспроможність»:

– під конкурентоспроможністю національних еко-
номік слід розуміти здатність країни утримувати 
певну позицію у світовій економіці, що базується на 
сукупності цілеспрямованих дій стратегічного харак-
теру бізнесу й уряду, які націлені на підвищення про-
дуктивності виробництва і розвиток ринкової інфра-
структури, накопичення інноваційного потенціалу, 
забезпечення макроекономічної стабільності, підви-
щення рівня життя громадян [4];

– конкурентоспроможність регіону – важлива ін-
тегральна соціально-економічна категорія: власти-
вість регіону як складно організованої геосистеми 
функціонувати та ефективно розвиватися, забезпе-
чуючи процеси життєдіяльності та відтворення насе-
лення і створюючи умови для досягнення стратегіч-
них цілей розвитку регіону [5];

– конкурентоспроможність підприємства за-
пропоновано визначати як потенційну і реальну 
здатність підприємств сільськогосподарського 
машинобудування здійснювати ефективну взаємо-
дію з ринковим оточенням у процесі проектування, 
виробництва й реалізації конкурентоспроможної 
продукції та забезпечувати собі активну позицію на 
ринку [6];

– конкурентоспроможність як похідна конкурен-
ції – це мірило спроможності об’єктів або суб’єктів до 
самовираження і самоствердження в умовах конку-
рентної боротьби [7];

– під конкурентоспроможністю небанківських фі-
нансових установ запропоновано розуміти ринкову 
позицію установи, яка характеризується ефективніс-
тю діяльності та здатністю надавати якісні фінансові 
послуги відповідно до потреб клієнтів [8];

– конкурентоспроможність підприємства – від-
носна характеристика, що відбиває відмінності 
розвитку цієї організації від розвитку організацій-кон-
курентів у міру задоволення своїми товарами потреб 
людей і за ефективністю виробничої діяльності [2];

– конкурентоспроможність – це властивість 
об'єкта, яка характеризується можливістю реально-
го або потенційного задоволення ним конкретної по-
треби певного ринку [10];

– конкурентоспроможність підприємства – ефек-
тивне, раціональне використання різноманітних ре-
сурсів підприємства, досягнень науково-технічного 
прогресу, інноваційного прогресу, що забезпечує ін-
вестиційну привабливість підприємства порівняно з 
іншими на довгострокову перспективу розвиток [11];
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– конкурентоспроможність – це властивість ма-
теріалізованого товару, послуги або суб'єкта ринкових 
відносин виступати на ринку краще або на рівних із 
присутніми там аналогічними товарами, послугами і 
суб'єктами ринкових відносин. Іншими словами, конку-
рентоспроможність змістовно означає здатність об'єкта 
повністю відповідати вимогам сучасного ринку [12];

– конкурентоспроможність промислового підпри-
ємства – здатність змагатися в досягненні іден-
тичних цілей, займати положення на ринку, а також 
здатність пристосовуватися до змін ринкових умов 
шляхом задоволення конкретних громадських по-
треб і підвищення ефективності виробничо-госпо-
дарської діяльності у рамках законодавства [13];

– конкурентоспроможність підприємства – це 
його здатність здійснювати прибуткову господар-
ську діяльність в умовах конкурентного ринку, яка 
забезпечується вмілим використанням організацій-
но-управлінських, науково-технічних, економічних, 
маркетингових та інших засобів ведення ефективної 
господарської діяльності [14];

– конкурентоспроможність – це така міра відмін-
ності розвитку цієї організації від конкурентів, що 
дає змогу компанії, маючи певну ринкову нішу, про-
ектувати, виготовляти і збувати привабливіші для 
покупця товари, ніж товари конкурента, тим самим 
протистояти іншим виробникам аналогічної продук-
ції (послуги), при цьому покривати всі свої витрати й 
отримувати прибуток [15];

– конкурентоспроможність підприємства на ло-
кальному сегменті товарного ринку як відносна 
характеристика, що виражає відмінності рівня 
розвитку аналізованого підприємства від інших кон-
курентних підприємств за основними показниками 
локального сегменту ринку, що впливають на ефек-
тивність їхньої діяльності [3];

– конкурентоспроможність підприємства – інте-
гральна числова характеристика, за допомогою якої 
оцінюють досягнуті підприємством кінцеві бізнес-ре-
зультати його діяльності впродовж певного періоду [16]. 

Як бачимо, дослідники конкурентоспроможності 
(КС) по-різному розуміють її суть: це і властивість 
об’єкта (бо КС притаманна саме певному об’єкту), і 

результат активних зусиль (тому що досягти її мож-
ливо лише за наявності активних зусиль із боку під-
приємства), і характеристика ефективності (оскільки 
потребує швидкої результативної злагодженої робо-
ти всіх підрозділів підприємства), і стан об’єкта кон-
курентних відносин (тому що подає інформацію про 
об’єкт на певний момент часу і може слугувати цілі ви-
явлення певних тенденцій його розвитку), і показник 
ефективності конкурентної боротьби, індикатор, міри-
ло (бо дійсно може мати кількісну оцінку і дає змогу 
зіставляти об’єкти між собою), і реалізована можли-
вість (оскільки потенційну можливість до виграшу в 
конкурентній боротьбі ще потрібно довести у реаль-
ному змаганні), і здатність ефективної взаємодії з усі-
ма контрагентами, що забезпечують існування та під-
тримку конкурентного потенціалу підприємства. Але 
не потрібно забувати, що якою би бажаною не була 
вже досягнута КС, вона не є самоціллю підприємства, 
це лише інструмент для досягнення установчих цілей 
підприємства (рис. 1).

Дійсно, спроможність конкурувати не є чимось 
відокремленим, існуючим саме по собі, а є резуль-
татом відповідних дій підприємства, який до того ж 
відповідає конкретним ринковим умовам і зі зміною 
останніх виявляється іншим. Найчастіше цей резуль-
тат відбиває здатність підприємств працювати ефек-
тивно (а саме отримувати якнайбільший прибуток за 
якнайменших витрат), що виливається у конкретних 
перевагах, які все ж ще не є самою конкурентоспро-
можністю, а тільки передують їй. 

До властивостей конкурентоспроможності нале-
жать [17] необхідність її кількісної оцінки, багатова-
ріантність, відносний характер, конкретність прояву, 
динамічний характер, керованість, суперечливість, 
бажаність досягнення складність. Важливою харак-
теристикою конкурентоспроможності є її часовий 
аспект. Тому виникає необхідність окреслити зв’язок 
«конкурентоспроможність – час», а також визначити 
чинники, які впливають на спроможність конкурувати 
у часі. Деякі науковці побіжно зазначають наявність 
певної залежності конкурентного стану підприємства 
від часового аспекту. Але жоден із них не визначає 
характер цього зв’язку і чинників, які на нього вплива-
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Рис. 1. Характеристики конкурентоспроможності як економічної категорії
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ють. Проаналізувавши поняття «конкурентоспромож-
ність» із практичного і теоретичного боку, ми дійшли 
висновку, що рівень конкурентоспроможності підпри-
ємств, за інших рівних умов з часом має тенденцію 
до зниження (під іншими рівними умовами в даному 
разі ми розуміємо відсутність цілеспрямованого впли-
ву підприємства на рівень конкурентоспроможності). 
Тобто коли отриманий рівень конкурентоспроможнос-
ті сприймається як довічне надбання, утримання його 
у часі є неможливим (коли t→∞, то КС→0). Або під 
дією різнопланових чинників досягнутий рівень роз-
витку підприємства, здатний забезпечити йому висо-
кий конкурентний стан в даних умовах, не зможе по-
стійно забезпечувати підприємству цей самий рівень 
спроможності за будь-яких інших умов. Іншими склад-
никами цього зв’язку, на нашу думку, є змінюваність 
потреб споживачів і постійна зміна вимог до самого 
стану «конкурентоспроможність», які дедалі стають 
усе більш різнобічними і комплексними.

При цьому конкурентоспроможність підприємств 
формується низкою внутрішніх (таких, що подаються 
управлінню) і зовнішніх (на які підприємства вплину-
ти самостійно не може) чинників, які разом здійсню-
ють на неї антагоністичний або синергічний вплив. 
Якщо зовнішні чинники вкупі підсилюють внутрішні 
намагання підприємства, йдеться про синергічний 
ефект, якщо послаблюють або навіть зводять нані-
вець – антагоністичний.

Таким чином, якщо зняти вихідну посилку про не-
втручання керівництва підприємства у формування 
його конкурентного стану, отримаємо ще дві ситуа-
ції поводження рівня конкурентоспроможності під-
приємства у часі. Який із трьох можливих сценаріїв 
буде мати місце у кожному конкретному випадку, за-
лежить від груп чинників впливу та їхнього зв’язку. 
Коли підприємство є сильнішим за ринкове оточення 
або умови, що склалися, конкурентна спроможність 
зростатиме. Якщо ж зовнішні чинники погашатимуть 
намагання підприємства стати спроможнішим, але 
не завдаватимуть руйнівного впливу конкурентному 
потенціалу підприємства, спроможність певний час 
триматиметься на одному рівні.

Відсутність окреслених принципів формування 
конкурентоспроможності викликає необхідність їх 
визначення. Під принципами ми розуміємо в даному 
разі основні правила діяльності підприємства. З та-
кого погляду можна сформулювати принципи досяг-
нення конкурентоздатності:

– принцип законності – конкурентоспроможність 
має досягатися лише законними шляхами;

– принцип розвитку – досягнення конкуренто-
спроможності повинне сприяти розвитку фірми;

– принцип незалежності – досягнення конкурен-
тоспроможності не повинне ставити під загрозу еко-
номічну та фінансову незалежність підприємства;

– принцип альтернативності – треба враховувати 
альтернативні шляхи здобуття конкурентоспромож-
ності підприємством;

– принцип результативності – отриманий рівень 
конкурентоспроможності має виражатися у конкрет-
них показниках;

– принцип стабільності – досягнутий рівень кон-
курентоспроможності повинен забезпечувати ста-

більне поліпшення основних фінансово-економічних 
показників діяльності підприємства;

– принцип об’єктивності – конкурентоспроможність 
повинна бути дійсно очевидною учасникам ринку.

Висновки з цього дослідження і перспективи по-
дальших розвідок у даному напрямку. Отже, резю-
муємо окремі складники зв’язку, на які вказують про-
аналізовані літературні джерела:

1) висококонкурентний стан є нетривким і діє 
доти, доки один із конкурентів не знайшов (або за-
стосував) іншого способу випередити конкурентів;

2) передумовою визнання підприємства конку-
рентноздатним є необхідність певний час утримува-
ти досягнутий рівень;

3) під час оцінки конкурентоспроможності підпри-
ємства слід ураховувати сезонність збуту його про-
дукції, а також циклічність економічних змін;

4) швидкість реакції підприємства на будь-які зовніш-
ні зміни суттєво впливає на його конкурентний стан.

Конкурентоспроможність на рівні підприєм-
ства слід розглядати як здатність отримувати виграш 
у конкурентній боротьбі; спроможність підприємства 
ефективно функціонувати на конкретному ринку, за-
довольняючи потреби споживачів і власні стратегічні 
цілі, отримувати прибуток, достатній для всебічного 
вдосконалення виробництва у напрямі його розвит-
ку. Це оціночна характеристика підприємства, що 
розкриває його потенційні можливості до перемоги у 
конкурентній боротьбі в конкретних ринкових умовах.
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ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ  
ПРОЕКТНОГО УПРАВЛІННЯ 

HISTORICAL PRECONDITIONS FOR DEVELOPMENT  
OF PROJECT MANAGEMENT
У статті розглянуто історичні передумови зародження наукового напряму менеджменту «управління 

проектами». Виділено і проаналізовано хронологію виникнення найбільш значущих інновацій у галузі управ-
ління проектами. Проаналізовано основні причини переходу управління проектами у самостійну галузь 
менеджменту. Дано характеристику стану проектної управлінської діяльності в Україні та за кордоном. 
Досліджено інтеграцію методів та процедур проектного менеджменту в систему управління підприєм-
ством. Доведено, що філософія проектного управління – це ефективний спосіб існування в конкурентному 
середовищі та засіб внутрішнього розвитку підприємства. Розглянуто основні проблеми, що перешко-
джають ефективному впровадженню проектного управління. На основі аналізу відомих зі світової практи-
ки підходів до дослідження еволюційних процесів розвитку методів управління проектами дано критичну 
оцінку актуальності управління проектами в українських реаліях ведення бізнесу.

Ключові слова: проектне управління, еволюція, методи, проекти, світовий досвід, інновації, систем-
ний підхід, перспективи розвитку.

В статье рассмотрены исторические предпосылки зарождения научного направления менеджмента 
«управление проектами». Выделена и проанализирована хронология возникновения наиболее значимых 
инноваций в области управления проектами. Проанализированы основные причины перехода управления 
проектами в самостоятельную отрасль менеджмента. Дана характеристика состояния проектной 
управленческой деятельности в Украине и за рубежом. Исследована интеграция методов и процедур 
проектного менеджмента в систему управления предприятием. Доказано, что философия проектного 
управления – это эффективный способ существования в конкурентной среде и средство внутреннего 
развития предприятия. Рассмотрены основные проблемы, препятствующие эффективному внедрению 
проектного управления. На основе анализа известных из мировой практики подходов к исследованию эво-
люционных процессов развития методов управления проектами выполнена критическая оценка актуаль-
ности управления проектами в украинских реалиях ведения бизнеса.

Ключевые слова: проектное управление, эволюция, методы, проекты, мировой опыт, инновации,  
системный подход, перспективы развития.

The article deals with the historical background of the origin of the scientific direction of management of "project 
management". The chronology of the emergence of the most significant innovations in the field of project manage-
ment is selected and analyzed. The main reasons for the transition of project management to an independent man-
agement branch are analyzed. The given characteristic of the state of project management activity in Ukraine and 
abroad. The integration of methods and procedures of project management into the enterprise management system 
is explored. It is proved that the philosophy of project management is an effective way of existence in a competitive 
environment, and a means of internal development of an enterprise. Thus, over a relatively short period of time, from 
a set of separate techniques and methods, project management has become a world-recognized, self-governing 
management industry. Today, project management is not limited to the business sector and extends to all, without 
exception, activities. During the period of the establishment of the project management, a number of international 
specialized organizations were set up, the largest of them being the International Project Management Association, 
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which brings together more than 20 national societies in most developed countries. The main reasons for this are: 
low-quality project justification; project objectives are not defined or defined not clearly; lack of communications and 
stakeholder management; benefits and project results are not sufficiently defined; insufficient quality control; unreal-
istic evaluation of the cost and duration of the project; the role in the project is not defined effectively; lack of leader-
ship; lack of sufficient resources and inadequate management of them. Summarizing the above, it can be concluded 
that applying the methodology of project management based on best practices can improve the effectiveness of proj-
ect management, avoid most of these problems, with proper implementation and use. On the basis of the analysis 
of the world-known approaches to the study of evolutionary processes of the development of project management 
methods, a critical assessment was made of the attallation of project management in Ukrainian business realities.

Keywords: project management, evolution, methods, projects, world experience, innovations, system approach, 
prospects of development.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними за-
вданнями. На початку минулого століття практично всі 
компанії вели економічну діяльність переважно на ци-
клічній основі, тобто виробництво й управління вели-
ся ними без істотних змін, за допомогою традиційних 
технологій. У подальшому в результаті все більшого 
впливу зовнішніх чинників на економічну стабільність 
підприємств обстановка кардинально змінилася. По-
чинаючи з другої половини ХХ ст. традиційні моделі 
виробництва й управління почали зазнавати істотних 
змін. Така властивість, як уміння оперативно адапту-
ватися до постійно мінливих умов, стала найважли-
вішою передумовою забезпечення конкурентоспро-
можності будь-якого підприємства. Зазначені чинники 
стимулювали появу новітніх принципів управління, 
одним з яких став проектний менеджмент. 

В Україні поява методів управління проектами 
супроводжувалася інтенсивним обміном наукови-
ми методами і практичним досвідом із зарубіжними 
фахівцями, вивченням найостанніших світових до-
сягнень, установленням ділових контактів. Ці події, 
безумовно, дали серйозний поштовх для подаль-
шого розвитку вітчизняних підходів до проектного 
управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної проблеми і 
на які спираються автори. Еволюції методів управ-
ління проектами присвячено досить велику кількість 
робіт. Серед них можна виділити праці А. Балашова, 
В. Воропаєва, Г. Дітхелма, В. Заренкова, І. Мазура, 
В. Шапіро, Н. Ольдерогге, Р. Кліффорда, Е. Ларсона, 
М. Ньюелла, М. Разу, Д. Рассела, Д. Пінто, Ю. По-
пова та ін. У більшості цих робіт прийнято вважати, 
що поява управління проектами пов'язана з пер-
шими розробками щодо матричної організації для 
керівництва і здійснення складних проектів періоду 
1930–1950-х років. Окрім того, опис процесів розвит-
ку методів управління проектами відомих фахівців 
А. Макарова, І. Мазура, В. Шапіро, Н. Ольдерогге, 
В. Мисливського, С. Виноградової, Р. Миронова, 
Ю. Попова, О. Ільїна закінчується 1990-ми роками, 
тоді як саме у 2010-ті роки спостерігається досить 
бурхливий розвиток методів управління проектами 
на базі інформаційних технологій. Таким чином, не-
зважаючи на прискіпливу увагу науковців до історії 
виникнення та становлення управління проектами, 
ця проблема залишається малодослідженою і по-
требує подальших досліджень.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є дослідження історичних аспектів 

виникнення і становлення управлінння проектами 
як окремої галузі менеджменту, розкриття основ-
них етапів її розвитку та імплементації інноваційних 
практик для вітчизняних підприємств у сучасних ре-
аліях ведення бізнесу.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових резуль-
татів. Реалізація стратегічних цілей національної 
економіки на сучасному етапі вимагає оптимізації 
системи управління у цілому і більш широкого ви-
користання інструментів та методів програмного й 
проектного управління на різних рівнях господарю-
вання. Проектна діяльність являє собою складні, 
неповторювальні дії, завчасно формалізовані, тех-
нологічно відпрацьовані з урахуванням специфіки 
конкретної ситуації, що мають певні обмеження за 
низкою показників, таких як склад і обсяг робіт, до-
ступні ресурси, час, вартість, якість.

Засновником управління проектами вважають 
Г. Ганта, якого називають батьком техніки плануван-
ня та контролю. Він відомий завдяки використанню 
діаграми Ганта як інструменту управління проек-
тами. Також засновником проектного менеджмен-
ту вважають Анрі Файоля завдяки створенню ним 
п’яти функцій управління, що формують головні за-
сади управління проектами та програмами. Г. Гант 
та А. Файоль були прихильниками теорій наукового 
управління Фредеріка Уінслоу Тейлора, наукові пра-
ці якого стосувалися декомпозиції робіт та розподілу 
ресурсів і були попередниками сучасних інструмен-
тів управління проектами [1].

Вітчизняні науковці Л. Батенко, О. Загородніх, 
В. Ліщинська виділяють чотири основні причини пе-
реходу управління проектами у самостійну галузь 
менеджменту:

– підвищення темпів змін у промисловості, за 
яких управління є одним зі шляхів досягнення успіху 
у змаганні зі змінами;

– умови ринку стають більш вибагливими, проек-
ти – масштабнішими і такими, що потребують біль-
шого професіоналізму в управлінні;

– дедалі частіше діяльність менеджерів пов'язана 
з виконанням проектів, проте управління проектами 
відрізняється від іншої управлінської діяльності, ви-
магаючи спеціальних умінь, інструментів, організа-
ційної структури тощо;

– поглиблюються проблеми інтеграції як різних 
компаній, так і різних видів діяльності у ході виконан-
ня проектів, а проектний менеджмент упроваджує 
форми і методи, які дають змогу справлятися із цими 
інтеграційними процесами [2]. 
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Цікавою є точка зору стосовно історії становлен-
ня теорії управління проектами у США В. Трофімова, 
який уважає, що зародження управління проектами 
як самостійної дисципліни відноситься до 30-х років 
і пов'язується з розробленням спеціальних методів 
координації інжинірингу великих проектів у США: 
авіаційних в US Air Corporation і нафтогазових у ві-
домій фірмі Exxon. Це були перші і найбільш орга-
нізовані механізми для досягнення інтеграції під 
час управління складними і великими проектами. 
Унаслідок інтеграції сформувалася певна практика 
управління проектами: визначення необхідних ре-
зультатів; ретельне попереднє планування з метою 
уникнення майбутніх змін плану; призначення керів-
ника, відповідального за розроблення і виконання 
проекту (табл. 1) [3; 4]. 

Слід зазначити, що сучасні методи управління 
проектами своїм корінням сягають у 50-ті роки мину-
лого століття. Практично одночасно дві проектні групи 
представили методи управління складними комплек-
сами робіт: компанії Du Pont и Remington Rand запро-
понували методику, яка отримала назву «методика 
критичного шляху» (Critical Path Method – CPM). Так, 
у 1956 р. компанія DuPont de Nemours утворила групу 
для розроблення методів і засобів управління проек-
том. У 1957 р. до цих робіт приєдналися дослідниць-
кий центр UNIVAC і фірма Remington Rand. До кінця 

1957 р. під керівництвом Дж. Келлі та Р. Уолкера був 
розроблений метод критичного шляху (СРМ) із про-
грамною реалізацією на EOM UNIVAС, який з успі-
хом був випробуваний під час розроблення плану 
будівництва заводу хімічного волокна в м. Луісвіллі, 
штат Кентуккі, США. Саме в результаті цієї роботи 
з'явилися перші публікації з управління проектами. 
Вслід за CPM для програми Polaris (US Navy) впро-
довж 1957–1958 рр. фірмою Buz, Allen and Hamilton 
була завершена і випробувана система оцінки й пере-
гляду планів проектів та програм (Program Evaluation 
and Review Technique – РERT) [5]. 

У той час, коли розроблялися моделі планування 
і техніки для оцінки вартості проектів, завдяки про-
ривним роботам Ганса Ланге та інших виникли такі 
напрями проектного менеджменту, як управління 
вартістю та інженерна економіка. У 1956 р. першими 
практиками проектного управління та суміжними спе-
ціалістами з календарного планування (проектного 
контролю), оцінки вартості та її контролю була ство-
рена Американська асоціація інженерів з управлін-
ня вартістю (American Association of Cost Engineers), 
яка сьогодні отримала назву Міжнародної асоціа-
ції з просування управління вартістю (Association 
for the Advancement of Cost Engineering – AACE 
International). ААСЕ продовжувала дослідницькі ро-
боти і в 2006 р. випустила перший інтегрований про-

Таблиця 1
Основні етапи розвитку управління проектами

Період Зміст етапів

1937 р. Американський учений Л. Гулик розробив першу матричну організаційну структуру з метою 
управління і реалізації складних проектів. 

1954–1957 рр.
Розроблення перших методів і засобів управління проектами, методу критичного шляху (CPM), 
сіткового планування (PERT), системного підходу до управління проектом за стадіями його 
життєвого циклу.

1959 р. 
Комітетом Андерсона (NASA) був розроблений системний підхід до управління проектом на 
кожній стадії життєвого циклу, де особлива увага повинна була приділятися передпроектному 
аналізу.

1960 р. Розробляється цілісна система матеріально-технічного забезпечення, подальший розвиток 
методу критичного шляху (CPM) та сіткового планування (PERT).

1967 р. 

Міжнародна асоціація управління проектами (International Project Management Association – 
IPMA ) була заснована в Європі як об'єднання декількох національних асоціацій проектного 
управління. IPMA й сьогодні зберігає федеральну структуру і складається з членів-асоціацій на 
кожному континенті за винятком Антарктиди.

1969 р. 

У США створено Інститут управління проектами (Project management institute – PMІ). PMI 
опублікував «Довідник з управління проектами» (A Guide to the Project Management Body  
of Knowledge – PMBOK Guide), який описує практики управління проектами, що є однаковими 
для «більшості проектів у більшості випадків». PMI також пропонує різноманітну сертифікацію.

1970 р. Створюються авторитетні професійні організації з управління проектами. Метод критичного 
шляху отримує законодавчу підтримку. 

1980-1989 рр.

Інтенсивно розвивається діяльність із виявлення й узагальнення найкращого досвіду управління 
проектами. Публікується «Довідник з управління проектами» (PMBOK), в якому визначено місце, 
роль і структуру методів управління проектами. Розширюються сфери застосування проектного 
менеджменту та розробляються автоматизовані системи управління проектами.

1990 р.

Початок трансферту знань і досвіду управління проектами в країни, що розвиваються, початок 
процесів глобалізації, уніфікації та стандартизації в галузі управління проектами, використання 
нових інформаційних технологій та можливостей Інтернету, введення в дію міжнародних і 
національних стандартів з управління проектами.

2006 р. Розроблено перший інтегрований процес для портфельного, програмного та проектного 
управління – система повного управління вартістю (Total Cost Management Framework).

2010–2020 рр. Розвиток методів управління проектами на базі комбінаторних технологій буде зумовлений 
спадом економічної активності використання технологій п'ятого технологічного укладу.
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цес для портфельного, програмного та проектного 
управління – систему повного управління вартістю 
(Total Cost Management Framework) [1–3]. 

Розроблені в 50-ті роки методи сіткового плану-
вання й управління дали потужний поштовх розвит-
ку управління проектами. Вже в 1958 р. PERT i CPM 
широко використовувалися для планування робіт, 
оцінки ризику, контролю вартості й управління ре-
сурсами у багатьох великих військових і цивільних 
проектах у США. У 1959 р. Комітетом Андерсона 
(NASA) був розроблений системний підхід до управ-
ління проектом на кожній стадії життєвого циклу, де 
особлива увага повинна була приділятися передпро-
ектному аналізу [6].

У 60-ті роки почався розвиток методів сіткового 
планування, коли управління проектами концентру-
ється виключно на методах і прийомах СРМ і PERT, 
розширюються методи оптимізації вартості для CPM 
PERT (PERT/COST), розподілу і планування ресур-
сів (RPSM, RAMPS та ін.). Саме у цей час фірма 
ІВМ розробляє пакет програм на базі PERT COST 
як систему для управління проектом. Сіткові методи 
управління проектами активно поширюються в Єв-
ропі та Америці. Подальшого розвитку набуває ор-
ганізаційна інтеграція, були розроблені цілісна сис-
тема матеріально-технічного забезпечення (1966) і 
система сіткового планування GERT (1966), що ви-
користовувала нову генерацію сіткових моделей [6]. 
Таким чином, в умовах посилення динамізму бізнес-
середовища розпочалися пошуки нових гнучких ме-
тодів управління та організаційних структур проектів, 
відбувається активне формування міжнародних ор-
ганізацій з управління проектами. 

Так, міжнародна асоціація управління проектами 
(International Project Management Association – IPMA) 
була заснована в Європі в 1967 р. як об'єднання де-
кількох національних асоціацій проектного управлін-
ня. IPMA й сьогодні зберігає федеральну структуру 
і складається з членів-асоціацій на кожному конти-

ненті за винятком Антарктиди. IPМА пропонує про-
граму сертифікації, що складається з чотирьох рів-
нів і базується на основних компетенціях IPMA (IPMA 
Competence Baseline – ICB). Компетенції ICB вклю-
чають технічні компетенції, контекстуальні компетен-
ції та поведінкові компетенції. 

У 1969 р. у США був створений Інститут управ-
ління проектами (Project management institute – 
PMІ). PMI опублікував «Довідник з управління про-
ектами» (A Guide to the Project Management Body of 
Knowledge – PMBOK Guide), який описує практики 
управління проектами, що є однаковими для «біль-
шості проектів у більшості випадків» [7].

Протягом 70-х років активно розвивався систем-
ний підхід до управління проектами, триває розвиток 
і впровадження систем сіткового планування й управ-
ління. Так, техніка сіткового аналізу та її програмне 
забезпечення уперше вводяться в учбових закладах 
США як обов'язкові інженерні предмети. Розроблені 
у цей час методики, що базувалися на системному 
підході та теорії систем, ефективно використову-
валися під час структуризації проблем і оптимізації 
функцій цілепокладання. Упродовж 70-х років управ-
ління проектами формується як цілісна система, роз-
виток якої прискорюється з широким упровадженням 
комп'ютерних програм опрацювання інформації. 
У цей період розробляються методи управління кон-
фліктами (1977 р.), вивчаються проблеми керівника 
проекту і команди проекту (1971 р.), організаційні 
структури управління проектом (1977–1979 рр.). 

У 1986 р. Інститутом управління проектами 
було видане перше видання PMBOK (PMI, Project 
Management Institute), що стало революційною мето-
дологією для впливу на підхід до управління проек-
тами в майбутньому (рис. 1) [7]. 

Протягом 80–90-х років інтенсивно розвивається 
діяльність із виявлення й узагальнення найкращого 
досвіду управління проектами. Було доведено, що 
управління проектами – це привнесення додатково 
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Рис. 1. Логіка управління проектами (PMBOK)
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до робіт із проекту знань, навичок, методів і засобів 
для задоволення вимог, що висуваються до проекту, 
й очікувань учасників проекту. Щоб задовольнити ці 
вимоги й очікування, необхідно знайти оптимальне 
сполучення між цілями, строками, витратами, якістю 
та іншими складниками проекту, у чому і полягає фі-
лософія управління проектами [3–5]. 

Принципова модель управління проектами і логі-
ка управління проектом, що дає вичерпне уявлення 
про сукупності і взаємозв'язки базових понять, пока-
зана в табл. 2.

Таким чином, за відносно короткий проміжок часу 
з набору окремих технік і методів управління про-
ектами перетворилося на визнану в усьому світі са-
мостійну галузь менеджменту. Сьогодні управління 
проектами не обмежується лише сферою бізнесу 
та поширюється на всі без винятку види діяльності. 
За період становлення управління проектами було 
створено цілу низку міжнародних спеціалізованих 
організацій, найбільшою з яких є Міжнародна асоціа-
ція управління проектами (IPMA), що об'єднує понад 
20 національних товариств більшості розвинутих 
країн світу. 

Ми підтримуємо думку Рідні Тернера, редактора 
International Journal of Project Management, який за-
значив: «У ХХІ столітті управління проектом займе 
місце традиційного функціонального менеджменту». 
Більшість фахівців уважає, що проектне управління 
володіє двома ключовими перевагами. По-перше, 
проектне управління на відміну від операційного 
спрямоване на досягнення цілей, а не на забезпе-
чення процесу. По-друге, проектне управління фо-
кусується на комунікації та управлінні очікуваннями 
зацікавлених сторін, що дає змогу підвищити їх за-
доволеність. Дослідження, проведене Робертсом і 
Фурлонгером, показало, що застосування детальної 
і формалізованої методології управління проектами 
дає змогу підвищити ефективність реалізації проектів 
у середньому на 20–30%. Більше того, застосування 
формалізованої проектної структури дає змогу: чіткі-
ше визначити зміст проекту; визначити й погодити цілі 
та завдання проекту; полегшити ідентифікацію необ-
хідних для успішного завершення проекту ресурсів; 
більш прозоро і чітко розподілити відповідальність 

між проектними ролями; сфокусувати зусилля коман-
ди на досягненні кінцевих вигід від проекту [7–9]. 

Згідно з дослідженням, 85–90% проектів не вкла-
даються в терміни, бюджет або не можуть досягти 
необхідного змісту чи рівня якості. Основні причини 
цього: неякісне обґрунтування проекту; цілі проекту 
не визначені або визначені нечітко; недолік комуні-
кацій і управління зацікавленими сторонами; вигоди і 
результати проекту недостатньо визначені; недостат-
ній контроль якості; нереалістична оцінка вартості та 
тривалості проекту; ролі в проекті визначено неефек-
тивно; недолік керівництва; відсутність достатньої 
кількості ресурсів та неналежне управління ними.

Висновки з цього дослідження і перспективи по-
дальших розвідок у даному напрямку. Підсумовуючи 
вищевикладене, можна зробити висновок, що засто-
сування методології управління проектами, заснова-
ними на найкращих практиках, дає змогу підвищити 
ефективність управління проектами, уникнути біль-
шості зазначених проблем за правильного впровад-
ження та використання. Використання проектного 
управління, наявність корпоративної системи управ-
ління проектами і застосування найкращих практик 
не гарантує того, що всі проекти компанії будуть 
успішними, однак складена під потреби організації з 
урахуванням галузевих і регіональних особливостей 
методологія управління проектами дає змогу уникну-
ти безлічі помилок у ході реалізації проектів та істот-
но підвищити шанс їх успішної реалізації.

Сьогодні фахівці в галузі управління проектами 
роблять певні спроби організувати вітчизняну шко-
лу управління проектами і виробити концепції, що 
з'єднують передовий зарубіжний досвід із вітчизня-
ним досвідом і нинішньою специфікою умов ведення 
бізнесу. Актуальними завданнями розвитку управ-
ління проектами в Україні на найближчу перспективу 
мають стати: популяризація та розвиток актуальних 
методів і концепцій, мережевого планування й управ-
ління, організаційного інструментарію управління 
проектом; організація інтелектуально і фінансово не-
залежних українських науково-дослідних об'єднань, 
які здійснюють передусім практичну діяльність на 
ринку управлінського консалтингу; розроблення та 
просування вітчизняних програмних продуктів на 

Таблиця 2 
Принципова модель управління проектами

Функції управління проектом Підсистема управління проектом
Планування (Planing) Scope Management
Контроль (Control) Time Management
Аналіз (Analisis) Cost Management
Прийняття рішень (Decision making) Quality Management
Складання та супровід бюджету (Budgeting) Procurement Management
Організація здійснення (Organisation) Resourse Management
Моніторинг (Monitoring) Human Management
Оцінка (Evaluation) Change Management
Звітність (Reporting) Risk Management
Експертиза (Appraisal) Inventory Management
Перевірка і приймання (Validation) Integration Management
Бухгалтерський облік (Accounting) Information Management
Адміністрування (Administration) Communication Management
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базі зарубіжних прототипів з урахуванням вітчизня-
ної господарської специфіки; вироблення повноцін-
ного національного стандарту в галузі управління 
проектами; формування громадських структур, за-
цікавлених у розвитку національних шкіл проектного 
управління; активна участь у міжнародному співро-
бітництві в галузі управління проектами за найбільш 
сучасними напрямами з метою вивчення передового 
досвіду, його критичного переосмислення і творчого 
втілення у вітчизняних реаліях ведення бізнесу. 
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ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ  
МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

THE EXPORT-IMPORT POTENTIAL  
OF THE DAIRY INDUSTRY OF UKRAINE
У статті досліджено експортно-імпортний потенціал молочної промисловості України. Розглянуто 

основні тенденції світового ринку молока. З’ясовано місце України в рейтингу найбільших світових ви-
робників молочної продукції. Розглянуто структуру зовнішньоекономічних операцій України та структуру 
експорту молочної продукції в Україні. Досліджено зовнішню торгівлю молочними продуктами. Здійснено 
оцінку діяльності основних експортерів України молочних продуктів у 2014–2018 рр. Висвітлено питання 
величини тарифних квот України для торгівлі з Європейським Союзом на 2016–2019 рр. на молочні продук-
ти. Проаналізовано основні імпортери України молочних продуктів у 2014–2018 рр. Надано рекомендації 
щодо розвитку українських підприємств молочної промисловості та поліпшення експортно-імпортного 
потенціалу молочної промисловості.

Ключові слова: молочна галузь, харчова промисловість, експорт молочної продукції, імпорт молочної 
продукції, квоти для торгівлі з ЄС.

В статье исследован экспортно-импортный потенциал молочной промышленности Украины. Рассмо-
трены основные тенденции мирового рынка молока. Выяснено место Украины в рейтинге крупнейших 
мировых производителей молочной продукции. Рассмотрены структура внешнеэкономических операций 
Украины и структура экспорта молочной продукции в Украине. Исследована внешняя торговля молочны-
ми продуктами. Осуществлена оценка деятельности основных экспортеров Украины молочных продук-
тов в 2014–2018 гг. Освещены вопросы величины тарифных квот Украины для торговли с Европейским 
Союзом на 2016–2019 гг. на молочные продукты. Проанализированы основные импортеры Украины мо-
лочных продуктов в 2014–2018 гг. Даны рекомендации по развитию украинских предприятий молочной 
промышленности и улучшению экспортно-импортного потенциала промышленности.

Ключевые слова: молочная отрасль, пищевая промышленность, экспорт молочной продукции, им-
порт молочной продукции, квоты для торговли с ЕС.

The article investigates the export-import potential of the dairy industry of Ukraine, which is of strategic impor-
tance for the development of the economy, the economic independence and the well-being of the Ukrainian popu-
lation. The main tendencies of the global milk market and, in particular, the indicators of the global market of dairy 
products of all types for the period from 2016 to 2018 such as the general production, the general trade, per capita 
consumption (kg / year) in the world and in developed countries, the price index for dairy products are considered. 
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The place of Ukraine in the ranking of the world's largest dairy producers is determined. The structure of foreign 
economic operations of Ukraine and the structure of export of dairy products in Ukraine are considered. The foreign 
trade of dairy products in the first quarter of 2019 in Ukraine was investigated. The activity estimation of the main 
exporters of Ukraine of milk and non-condensed cream in 2014-2018, as well as the main exporters from Ukraine of 
sour-milk products, butter, cheese, condensed milk, was evaluated. The total amount of milk production by the main 
exporters in the world during 2017-2018 is investigated. The world projections for the milk production for 2019 are 
given. The article deals with the issue of the size of Ukraine's tariff quotas for trade with the European Union during 
2016-2019 for milk, cream, condensed milk and yoghurts, milk powder, butter and dairy pasta. The main Ukrainian 
importers of milk and non-condensed cream, condensed milk, sour milk products, whey, butter, cheese for the period 
from 2014 to 2018 are analyzed. The article gives the recommendations on the development of Ukrainian dairy en-
terprises and the improvement of the export-import potential of the dairy industry in Ukraine, in particular, the invest-
ment in their activities, the use of modern equipment and technology, the implementation of high standards of quality 
and safety of food products and the consideration of income and preferences of consumers. In order to increase the 
share of milk and dairy products in the structure of foreign economic operations of Ukraine, it is important to increase 
the volume of the export of finished products to the EU countries as well as Asia, Africa and Latin America.

Keywords: dairy industry, food industry, dairy export, dairy import, trade quotas with the EU.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними за-
вданнями. Ринок молока та молокопродуктів є стра-
тегічним ринком харчової промисловості. Україна 
має високий потенціал для розвитку молочної галузі. 
Від розвитку цієї галузі залежить ступінь забезпечен-
ня населення необхідними та життєво важливими 
молочними продуктами. Молочна галузь України зна-
ходиться не в найкращому стані, молочна продукція 
потребує поліпшення якості та конкурентоспромож-
ності на світових ринках. Саме тому актуальним є 
питання дослідження експортно-імпортного потен-
ціалу молочної галузі та формування рекомендацій 
щодо її розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які 
спираються автори. Питаннями розвитку ринку молоч-
ної промисловості в Україні та світі займалися багато 
вчених, зокрема Т.Л. Керанчук, Ю. Кернасюк, І.В. Тюха 
та ін. Незважаючи на значну кількість досліджень, що 
стосуються розвитку молочної галузі України, на нашу 
думку, недостатньо проведено досліджень та сфор-
мовано рекомендацій щодо експортно-імпортного по-
тенціалу молочної галузі країни.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є дослідження експорту та імпорту 
молочної продукції України, визначення шляхів розвит-
ку галузі й підвищення ефективності її функціонування. 

Виклад основного матеріалу дослідження з по-
вним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 
Однією з пріоритетних галузей харчової промисловос-
ті є молочна галузь, структуру виробництва якої ста-

новлять молоко і вершки незгущені, молоко згущене, 
кисломолочна продукція, молочна сироватка, масло 
вершкове, сири, морозиво, казеїн тощо. Дана продукція 
є необхідним і важливим складником раціону, оскільки 
містить основні мікроелементи, вітаміни, тому підпри-
ємствам молочної галузі необхідно розвиватися та на-
рощувати обсяги виробництва високоякісної продукції. 

Розглянемо основні тенденції світового ринку мо-
лока (табл. 1).

Аналіз світових ринків продовольчих товарів по-
казує відновлення зростання цін у 2018 р. на молоч-
ну продукцію після тривалого їх падіння. Загальне 
виробництво молочної продукції зросло у 2018 р. 
порівняно з 2016 р. на 1,4% та порівняно з 2017 р. 
на 0,1%. Зросла також і торгівля у 2018 р. порівняно 
з 2016 р. на 2,6% та порівняно з 2017 р. на 0,9%. 
Стосовно України, за даними Державної служби ста-
тистики, у 2017 р. виробництво молока та молоко-
продуктів у всіх категоріях господарств становило 
10,3 млн т, що на 10,5% менше, ніж у 2013 р. [2].

Така ситуація є прогнозованою, оскільки в Укра-
їні кожен рік спостерігається зниження чисельності 
поголів’я корів [3], зокрема у 2017 р. з усіх категорій 
господарств становило 400,1 тис голів порівняно з 
2013 р. Тенденція прослідковується як по сільськогос-
подарських підприємствах (зниження на 14,2%), так і 
по господарствах населення (зниження на 16,5%). 

Незважаючи на такі тенденції, Україна належить 
до найбільших світових виробників молочної про-
дукції і має значний експортний потенціал, оскільки 
світовий ринок молока є досить привабливим для 
національних виробників.

Таблиця 1
Показники світового ринку молочної продукції усіх видів  

(виготовленої з молока від корів та інших тварин)

Показник 2016 р. 2017 р. 2018 р. Відхилення 2018 до 2016 р.
млн т %

Загальне виробництво 819,3 830,5 831 101,4 100,1
Загальна торгівля 70 71,1 71,8 102,6 100,9
Споживання на душу населення кг/рік
У світі, всього 110,5 110,2 111,4 100,8 101,1
З них розвинуті країни 8,6 8,7 8,6 100,0 98,9
Індекс цін на молочну продукцію 160 154 191 119,4 124,0

Джерело: згруповано авторами на основі [1]
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У структурі зовнішньоекономічних операцій Укра-
їни молоко та молокопродукти займають перші міс-
ця. Розглянемо структуру експорту молокопродукції 
в Україні. Державна фіскальна служба вже сформу-
вала підсумки зовнішньої торгівлі молочними про-
дуктами у першому кварталі 2019 р. Згідно зі звітни-
ми даними, Україна отримала від торгових операцій 
із молочними продуктами на 19% менше, ніж за ана-
логічний період минулого року, – 53,9 млн дол. Це 
пояснюється просіданням торгівлі по всіх основних 
торгових групах (масло, сухе молоко, сир та сирний 
продукт) [4].

Експорт молока та вершків за три місяці поточно-
го року показав найбільший приріст – плюс 157,5% 
у натуральному та 126% у грошовому виразі [6]. За-
галом було продано 7,4 тис т продукту на загальну 
суму 4,9 млн дол. Основними покупцями були: Лівія 
(32,9% усього експорту), Молдова (27,4%) та Грузія 
(14,9%), а в 2018 р. найбільшими експортерами були 
Німеччина і Польща (табл. 2).

Продажі сухого молока та згущеного молока по-
рівняно з минулим роком знизилися на 22,9%, у 
натуральному на 5,9 тис т, та на 13,6% у грошово-

му виразі, на 11,3 млн дол. Торгували переважно з  
Ізраїлем (13%), Вірменією (10%) та Грузією (7,6%).  
Із табл. 3 бачимо, що найбільшими експортерами мо-
лока згущеного за 2014–2018 рр. є Білорусь і Швей-
царія, а найменшими – Нідерланди і Польща [5].

Торгівля кисломолочною продукцією принесла 
Україні 2 млн дол. (+63,6%). Загалом було продано 
1,4 тис т продукції, що на третину перевищує мину-
лорічні показники. Купують наші йогурти та кефір 
переважно сусідні країни: Казахстан (41%), Молдова 
(25,8%) та Грузія (13,3%) (рис. 1).

Експорт молочної сироватки порівняно з мину-
лим роком зріс на 27,2%, у натуральному виразі на 
8 тис т, та на 43% у грошовому – на 5,9 млн дол. 
Контрагенти залишаються незмінними: Китай (43%), 
Малайзія (11%) та Філіппіни (8,4%) [5].

А от експорт масла з України суттєво зменшив-
ся у 2018 р. порівняно з 2017 роком – мінус 35%, у 
натуральному виразі – 5,9 тис т. Це принесло кра-
їні на 38,4% менше грошових коштів, аніж у мину-
лому році, – 23,8 млн дол. [6]. Усе ж експорт масла 
залишається основною валютоутворюючою кате-
горією. Низхідна динаміка пояснюється несприят-

Таблиця 2
Основні експортери України молока і вершків незгущених за 2014–2018 рр.

Країни Обсяги у %, 
2014 р.

Обсяги у %, 
2015 р.

Обсяги у %, 
2016 р.

Обсяги у %, 
2017 р.

Обсяги у %, 
2018 р.

Німеччина 17,97 59,08 41,63 54,8 68,1
Польща 0 4,88 7,96 23,7 13,6
Бельгія 0 13,01 23,88 11,6 0
Франція 4,08 13,01 8,57 6,4 4,54
Румунія 0 0 0 1,3 9,09
Фінляндія 0 0 1,22 0,9 2,27
Данія 0 5,42 3,88 0,53 0
Білорусь 60,05 0 0 0,4 0
Туркменістан 0 0 11,63 0 0
Італія 0 0 0,20 0 0
Чехія 0 0 1,02 0 0
Литва 12,40 0 0 0 0

Джерело: згруповано авторами на основі даних [1]

 Рис. 1. Основні експортери з України кисломолочної продукції у 2014–2018 рр., %
Джерело: згруповано авторами на основі даних [1]



150

Держава та регіони

ливою ціновою кон’юнктурою на світовій арені та 
конкуренцією з боку більш якісного європейського 
продукту.

Нині африканські країни вийшли з трійки най-
більших імпортерів українського масла. Як бачимо з 
табл. 4, найбільш постійними залишилися Нідерлан-
ди і Німеччина, у 2018 р. до них приєдналася і Ту-
реччина, а найменшими експортерами є Фінляндія, 
Франція та Італія.

Продажі групи сирів у 2018 р. (табл. 6) також зни-
зилися порівняно з 2017 р. На зовнішні ринки було 
поставлено 1,6 тис т продукту, що на 14% менше. 
У грошовому виразі це становило 5,9 млн дол., що 
на 18,9% менше. Найбільше його імпортували Мол-
дова (32%), Казахстан (26,4%) та Єгипет (16,8%).

Щодо табл. 5, то очевидною є тенденція до збіль-
шення експорту сирів у таких країнах, як Польща і 
Франція, зменшення – у Німеччині, Нідерландах і Італії.

Якщо розглядати основних експортерів у світі, то 
у цілому основними виробниками молока впродовж 
тривалого періоду залишаються країни ЄС, США, 
Нова Зеландія, Аргентина й Австралія, які формують 
найбільшу питому вагу його експорту та пропозиції 
на світовому ринку (табл. 6).

За прогнозами, у 2019 р. порівняно з 2018 р. ви-
робництво молока зросте в Аргентині (5%), ЄС і 
США (1%), тоді як у Новій Зеландії він узагалі не змі-
ниться, а в Австралії очікується зменшення (-1%) [1].

Україні вкрай важливо розширювати зовнішні 
ринки збуту молочної продукції в ЄС. Якщо підпри-

Таблиця 3
Основні експортери молока згущеного у 2014–2018 рр.

Країни Обсяги у %,  
2014 р.

Обсяги у %,  
2015 р.

Обсяги у %,  
2016 р.

Обсяги у %,  
2017 р.

Обсяги у %,  
2018 р.

Білорусь 65,07 68,82 73,16 68,2 42,9
Швейцарія 0 6,09 6,32 18,2 18,8
Німеччина 3,67 7,71 8,00 7,2 0
Франція 1,75 1,97 1,89 1,8 3,30
Данія 0 0 0 1,47 0
Туніс 0 0 0 1,4 0
Бельгія 2,60 0 2,74 0,7 0
Нідерланди 0 3,76 0,32 0,6 13,2
Польща 14,20 0 0,74 0,28 1,41
Словаччина 0 0 0 0,07 0
Румунія 0 0 0 0 0
Фінляндія 0 0 0 0 0
Австрія 1,98 7,17 0 0 0
Вірменія 0 4,12 0 0 0
РФ 3,31 0 6,84 0 0
Монголія 0 0 0 0 20,2
Чехія 2,81 0 0 0 0

Джерело: згруповано авторами на основі даних [1]

Таблиця 4
Основні експортери України масла вершкового у 2014–2018 рр.

Країни Обсяги у %,  
2014 р.

Обсяги у %,  
2015 р.

Обсяги у %,  
2016 р.

Обсяги у %,  
2017 р.

Обсяги у %,  
2018 р.

Нідерланди 3,26 10,45 15,29 41,8 35,08
Німеччина 1,51 16,61 0 15,9 17,5
Фінляндія 0 10,79 0 10,4 4,3
Франція 5,09 19,69 13,92 12,5 4,3
Нова Зеландія 48,34 0 25,32 0 0
Італія 0 0 0 0,8 0,87
Польща 0 0 6,13 0
Молдова 0 37,67 11,68 0,32 0
Єгипет 0 0 13,15 0 0
Туреччина 0 0 0 0 37,7
Бельгія 1,21 3,60 0 0,16 0
Білорусь 1,72 0 7,79 0 0
Грузія 0 0 0 14,1 0
Корея 0 0 0 3,3 0
США 33,93 0 0 0 0

Джерело: згруповано авторами на основі даних [1]
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ємство має дозвіл на експорт продукції до Європей-
ського Союзу, то країни Азії, Африки та Латинської 
Америки спрощують доступ і на власні ринки. Такий 
підхід пов'язаний із тим, що в ЄС діють високі стан-
дарти якості та безпечності харчових продуктів, яким 
ці держави довіряють [4].

З 1 січня 2016 р. розпочала свою дію поглибле-
на і всеохоплююча зона вільної торгівлі (ПВЗВТ) між 
Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії та 
їхніми державами-членами, з іншого боку, що стало 
наслідком підписання Угоди про асоціацію у 2014 р. 
Запровадження режиму вільної торгівлі з перспек-
тивними торговельно-економічними партнерами дає 
Україні змогу диверсифікувати географію та номен-
клатуру національного експорту у довгостроковій 

перспективі та залучити значні інвестиційні кошти в 
галузь. 

Доступ до ринку ЄС для молочної продукції з 
України було відкрито 11 січня 2016 р. Тоді перші 
10 українських виробників отримали дозвіл на екс-
порт молочної продукції на ринок ЄС. Станом на ве-
ресень 2017 р. кількість затверджених експортерів з 
України до ЄС зросла до 19. Протягом 2016–2017 рр. 
українські експортери найбільш активно використо-
вували безмитні тарифні квоти на вершкове масло/
молочні пасти та сухе молоко.

Зокрема, у 2016 р. тарифну квоту на вершкове 
масло та молочні пасти використано на 46%, а на 
сухе молоко – на 30%. У 2017 р. ці квоти були ви-
користані на 50% та 13,6% відповідно. У 2017 р. роз-
почалося також використання безмитної квоти на 

Таблиця 5
Основні експортери сирів у 2014–2018 рр.

Країни Обсяги у %, 
2014 р.

Обсяги у %, 
2015 р.

Обсяги у %, 
2016 р.

Обсяги у %, 
2017 р.

Обсяги у %, 
2018 р.

Польща 33,63 24,45 39,64 38,7 43,1
Німеччина 13,43 29,67 26,66 26,6 21,1
Франція 8,39 10,71 9,27 10,7 16,2
Нідерланди 6,49 5,00 6,55 8,1 7,4
Італія 5,89 6,16 4,48 38,7 3,45
Чехія 0 3,31 2,51 2,08 0
Фінляндія 1,96 2,17 1,60 1,18 0
Молдова 0 0 0 0,87 0
Бельгія 0 0 0 0,70 0
РФ 19,05 10,99 0 0 0

Джерело: згруповано авторами на основі даних [1]

Таблиця 6
Загальне виробництво молока основними його експортерами у світі, млн т

2017 р. 2018 р. 2019 р.
прогноз 2019 р. до 2018 р., %

Аргентина 10,1 10,8 11,4 5%
Австралія 9,5 9,4 9,3 -1%
ЄС-28 153,4 154,8 156,2 1%
Нова Зеландія 21,5 22,32 22,2 0
США 97,7 98,8 100,1 1%
Всього 292,2 296 299,2 1%

Джерело: згруповано авторами на основі даних [1]

Таблиця 7
Величина квот для торгівлі з ЄС на 2016–2019 рр.

Квоти за принципом «перший прийшов – перший обслуговується»
Номер 
квоти Опис Розмір квоти, 

т 2016 р.
Розмір квоти, 

т 2017 р.
Зміни, т у 

2018 р.
Зміни, т у 

2019 р.
1 2 3 4 5 6

09.4600
Молоко, вершки, згущене молоко  
та йогурти (з поступовим збільшенням 
протягом 5 років до 10 тис т)

8 000 8 400
(+400)

8 800 
(+400)

9 200 
(+400)

09.4601 Сухе молоко (з поступовим збільшенням 
протягом 5 років до 5 тис т) 1 500 2 200 

(+700)
2 900 
(+700)

3 600
(+700)

09.4602
Вершкове масло та молочні пасти  
(з поступовим збільшенням протягом  
5 років до 3 тис т)

1 500 1 800 
(+300)

2 200
(+300)

2 500 
(+300)

Джерело: згруповано авторами на основі даних [5]
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молоко, вершки, згущене молоко та йогурти. Окрім 
того, почали здійснюватися поставки молочної сиро-
ватки та сирів (до них тарифні квоти не застосову-
ються). Для частини продукції українські експортери 
отримали додаткову перевагу за товарами, стосовно 
яких ЄС запропонував установлення тарифних квот 
[5]. Уряд визначає переліки товарів, експорт та ім-
порт яких підлягатиме ліцензуванню. Кабінет Мініс-
трів України щорічно затверджує переліки товарів, 
експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та 
обсяги квот. У табл. 7 наведено дані щодо величини 
квот для торгівлі з ЄС на 2016–2019 рр.

Отже, ми бачимо в табл. 7 поступове збільшення 
квот для торгівлі з ЄС на молочну продукцію, що спри-
ятиме зростанню експортного потенціалу даної галузі.

Оскільки внутрішнє виробництво молочної продук-
ції повною мірою не задовольняє потреби споживачів, 
то в останні роки зростає імпорт молока і молочних 
продуктів. У табл. 9 наведено інформацію щодо основ-
них імпортерів молока згущеного за 2014–2018 рр.

За даними Національної асоціації молочників 
України «Укрмолпром», найбільшими імпортерами 
молока і вершків незгущених є Молдова і Грузія, а 
найменшими – Туркменістан і Таджикистан. 

Як видно з рис. 2, найбільшими імпортерами кис-
ломолочної продукції є Молдова і Грузія, а наймен-
шими – Азербайджан і Вірменія.

За даними Національної асоціації молочників 
України «Укрмолпром», найбільшими імпортера-
ми молока згущеного є Бангладеш, Туркменістан 
і Грузія, а найменшими – Азербайджан, Вірменія і 
Молдова. 

З рис. 4, бачимо, що найбільшими імпортерами 
молочної сироватки є Китай та Узбекистан, а най-
меншими – Пакистан і М’янма. Також можна сказати, 
що за період 2014–2018 рр. спостерігаються великі 
зміни країн в обсягах молочної сироватки, що видно 
з рис. 3.

У табл. 10 наведено основні імпортери масла 
вершкового у 2014–2018 рр.

Таблиця 8
Основні імпортери молока і вершків незгущених у 2014–2018 рр.

Країни Обсяги у %, 
2014 р.

Обсяги у %, 
2015 р.

Обсяги у %, 
2016 р.

Обсяги у %, 
2017 р.

Обсяги у %, 
2018 р.

Катар 0 0 0 30,9 52,7
Молдова 78,40 62,32 62,95 41,1 33,04
Грузія 11,25 14,12 16,70 14,56 12,7
Вірменія 0,77 0,78 0 0 0,66
Азербайджан 2,04 1,65 0 0 0,6
Сауд. Аравія 0 0 4,3 4,2 0
Польща 0 0 0 2,5 0
Туркменістан 4,73 3,97 2,67 1,03 0
Лівія 0 9,01 8,44 0 0
Таджикистан 1,50 1,74 0 0 0
Йорданія 0 3,10 0 0 0

Джерело: згруповано авторами на основі даних [1]

Таблиця 9
Основні імпортери молока згущеного у 2014–2018 рр.

Країни Обсяги у %, 
2014 р.

Обсяги у %, 
2015 р.

Обсяги у %, 
2016 р.

Обсяги у %, 
2017 р.

Обсяги у %, 
2018 р.

Нігерія 3,68 4,84 0 0 0
Молдова 3,86 62,32 6,31 4,1 9,92
Грузія 6,25 8,14 7,38 0 16,89
Вірменія 6,91 5,97 9,82 7,47 7,22
Азербайджан 4,51 4,56 4,20 6,1 4,01
Узбекистан 3,55 7,19 4,3 0 0
Бангладеш 7,24 10,48 13,78 11,53 10,56
Туркменістан 14,85 11,61 20,43 16,88 21,4
Єгипет 0 4,4 8,44 0 0
Таджикистан 6,03 1,74 0 0 0
Йорданія 0 3,10 0 0 0
Алжир 2,79 0 6,05 4,44 0
РФ 4,26 0 0 0 0
Казахстан 13,78 6,16 24,68 14,91 5,57
Малайзія 0 0 7,46 3,03 0
Ізраїль 0 0 0 3,16 0

Джерело: згруповано авторами на основі даних [1]
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Рис. 2. Основні імпортери України кисломолочної продукції у 2014–2018 рр.
Джерело: згруповано авторами на основі даних [1]
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Рис. 3. Основні імпортери України молочної сироватки продукції у 2018–2014 рр.
Джерело: згруповано авторами на основі даних [1]

За даними Національної асоціації молочників 
України «Укрмолпром», найбільшими імпортерами 
вершкового масла у 2014–2018 рр. є Марокко і Ту-
реччина, а найменшими – Казахстан, Азербайджан, 
Африка і Саудівська Аравія.

Найбільшими імпортерами сирів є Молдова та 
Єгипет, а найменшими – Казахстан і Грузія (табл. 11).

Висновки з цього дослідження і перспективи по-
дальших розвідок у даному напрямку. У структурі зо-
внішньоекономічних операцій України молоко і мо-
локопродукти займають провідне місце. Зростання 
українського експорту сприяє економічній незалеж-
ності та добробуту населення, тому важливо наро-
щувати обсяги експорту готової продукції як у країни 
ЄС, так і Азії, Африки та Латинської Америки.

Для досягнення успішного результату на зовніш-
ніх ринках національним виробникам необхідно по-

стійно інвестувати у свою діяльність, використовува-
ти сучасне обладнання і технології, впроваджувати 
високі стандарти якості та безпечності харчових про-
дуктів, ураховувати доходи й уподобання споживачів 
в окремих регіонах.

Бібліографічний список:
1. Dairy: World markets and trade USDA.  

URL: https://www.fas.usda.gov/data/dairy-world-markets-
and-trade (дата звернення: 22.05.2019).

2. Офіційний сайт Державної служби статистики України.  
URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 
22.05.2019).

3. Рожко З.П., Струс Л.А., Чеснік Н.М. Конкурентоспромож-
ність українських підприємств молочної промисловості 
на міжнародному ринку. Вчені записки Таврійського на-
ціонального університету ім. В.І. Вернадського. Серія 
«Економіка і управління». 2019. Т. 30(69). № 2. С. 61–67.



154

Держава та регіони

Таблиця 10
Основні імпортери України масла вершкового у 2014–2018 рр.

Країни Обсяги у %, 
2014 р.

Обсяги у %, 
2015 р.

Обсяги у %, 
2016 р.

Обсяги у %, 
2017 р.

Обсяги у %, 
2018 р.

Марокко 25,6 21,02 9,81 21,13 0
Туреччина 17,2 18,3 5,11 7,07 0
Казахстан 4,7 9,22 0 8,79 17,75
Нідерланди 0 8,19 0 0 0
Грузія 0 7,18 16,08 7,68 5,30
Молдова 0 5,6 6,30 5,73 4,63
Азербайджан 5,9 5,04 0 17,44 1,32
Єгипет 0 3,9 9,63 15,45 0
Вірменія 0 3,17 5,61 5,60 6,11
Корея 0 0 3,08 0 0
Іран 0 0 0 2,14 0
Узбекистан 0 0 0 2,02 0
Туркменістан 0 0 0 1,92 0
Африка 14,7 0 0 0 0
Сауд.Аравія 9,8 0 0 0 0
РФ 0 0 0 0 54,83
Білорусь 0 0 0 0 5,36
Сирія 0 0 0 0 1,97
Канада 0 0 0 0 1,84

Джерело: згруповано авторами на основі даних [1]

Таблиця 11
Основні імпортери сирів у 2014–2018 рр.

Країни Обсяги у %, 
2014 р.

Обсяги у %, 
2015 р.

Обсяги у %, 
2016 р.

Обсяги у %, 
2017 р.

Обсяги у %, 
2018 р.

Марокко 0 3,65 0 0 0
Казахстан 8,4 40,4 0 32,75 16,58
Молдова 54,8 28,2 32,48 24,83 9,10
Єгипет 25 11,2 8,88 0 0
Азербайджан 0 2,89 4,51 6,03 1,97
Грузія 5,1 0 0 2,45 1,07
РФ 0 0 0 24,82 61,65
Філіппіни 0 0 0 2,17 0
Узбекистан 0 0 0 2,17 0
Ізраїль 0 0 0 1,14 0
Білорусь 0 0 0 0 8,25

Джерело: згруповано авторами на основі даних [1]
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  
ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ

PROBLEMS AND PROSPECTS  
OF ENVIRONMENTAL MARKETING IN UKRAINE
У статті розглядаються проблеми, пов'язані з діяльністю сучасних підприємств на засадах екологіч-

ного маркетингу, оскільки більшість заходів спрямована лише на боротьбу з наслідками нераціонального 
природокористування, а не на врахування екологічних потреб, розвиток та просування екологічних това-
рів. Різні українські підприємства та організації використовують екологічний маркетинг для просування 
власних брендів, але водночас спостерігається певне зловживання термінами «еко», «біо», «органік» і т. 
д., що негативно позначається на концепції екологічного маркетингу у цілому. Впровадження концепції 
екологічного маркетингу дасть можливість підприємствам сформувати попит на екологічно чисті това-
ри для орієнтації товарів і послуг підприємства на задоволення екологічних потреб споживачів і водночас 
забезпечити екологічний розвиток.

Ключові слова: екологічний маркетинг, екомаркетинг, зелений маркетинг, концепції екологічного 
маркетингу, екологічні продукти, екологічні потреби споживачів.

В статье рассматриваются проблемы, связанные с деятельностью современных предприятий на ос-
нове экологического маркетинга, потому что большинство мероприятий направлены только на борьбу 
с последствиями нерационального природопользования, а не на учет экологических потребностей, раз-
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витие и продвижение экологических товаров. Различные украинские предприятия и организации исполь-
зуют экологический маркетинг для продвижения собственных брендов, но в то же время наблюдается 
определенное злоупотребление терминами «эко», «био», «органик» и т. д., что отрицательно сказыва-
ется на концепции экологического маркетинга в целом. Внедрение концепции экологического маркетинга 
позволит предприятиям сформировать спрос на экологически чистые товары с целью ориентации това-
ров и услуг предприятия на удовлетворение экологических потребностей потребителей и в то же время 
обеспечить экологическое развитие.

Ключевые слова: экологический маркетинг, экомаркетинг, зеленый маркетинг, концепции экологиче-
ского маркетинга, экологические продукты, экологические потребности покупателей.

Today, in spite of certain challenges and difficulties, environmental or «green» marketing continues to evolve and 
gain support among both consumers and producers of goods and services. This is particularly relevant in the context 
of growing global climate change threats. This interest leads to the growing number of companies declaring their 
commitment to reduce the impact on the climate and the consequences of production, consumption and disposal of 
products. To increase the efficiency of their activities, enterprises need investment in resource conservation and the 
introduction of the concept of environmental marketing. From the formation and implementation of which marketing 
depends on the effectiveness of the development and promotion of environmental products, the overall state of 
economic development of the enterprise, export potential and environmental production. Environmental marketing 
can be attributed to those approaches aimed at overcoming the mismatch between the commercial goals and the 
environmental and social aspects of the marketing environment, while the company's goal is still to profit, but with 
the simultaneous preservation of the environment, health and well-being. Different companies and organizations 
use eco-marketing to promote their own brands, but at the same time there is a certain abuse of the terms eco, bio, 
organic, etc., which negatively affects the concept of environmental marketing in as a whole. In modern conditions, 
an enterprise needs to apply the components of the paradigm of environmental marketing in such a way that it can 
best meet the needs of consumers and provide efficient business activities. The concept of environmental marketing 
is relatively new in the application of Ukrainian enterprises, which is why the lack of marketing practices and tools 
focused on this area. To succeed, modern enterprises need to formulate their environmental policy, which will ensure 
a reduction of the negative impact on the environment, develop a positive perception of consumers and improve the 
performance of activities in the long run.

Keywords: ecological marketing, ecomarketing, green marketing, ecological marketing concepts, ecological 
products, ecological needs of customers.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними за-
вданнями. У сучасному світі для підвищення ефек-
тивності своєї діяльності підприємствам потрібні 
інвестиції у ресурсозбереження та запровадження 
концепції екологічного маркетингу, від формування 
та реалізації якої залежать ефективність розроблен-
ня та просування екологічних продуктів, загальний 
стан економічного розвитку підприємства, експорт-
ний потенціал та екологізація виробництва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної проблеми і 
на які спираються автори. Проблеми розвитку еко-
логічного маркетингу є об’єктом досліджень та пуб-
лікацій відомих закордонних та вітчизняних учених 
та спеціалістів, серед яких: А.М. Вічевич, Т.В. Вай-
данич, І.І. Дідович, А.П. Дідович, Е.П. Голубков, 
А. Ендрюс, С.М. Ілляшенко, Н.С. Ілляшенко, Ж. От-
тман, Ю.Є. Петруня, В.Ю. Петруня, Е.В. Садченко, 
С.К. Харичков [1; 3; 4; 6–8; 11]. Найчастіше вони 
розглядають екологічний маркетинг як специфіч-
ний вид маркетингової діяльності, що передбачає 
спрямування роботи підприємства на задоволення 
екологічно попиту.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується озна-
чена стаття. Сучасні умови конкуренції потребують 
від українських підприємств проведення комплексу 
маркетингових заходів на внутрішньому і зовнішньо-
му ринках. У ситуації, що склалася в країні та різних 
галузях народного господарства, необхідними є за-
ходи у сфері екологічного маркетингу. Дослідження 
проблематики екологічного маркетингу сьогодні є 

недостатніми. Це пояснюється тим, що більшість 
заходів спрямована лише на боротьбу з наслідками 
нераціонального природокористування, а не на вра-
хування екологічних потреб, розвиток та просування 
екологічних товарів.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є визначення чинників, що впли-
вають на формування концепції екологічного мар-
кетингу українських підприємств, та обґрунтування 
необхідності їх переорієнтації на сучасні природо-
зберігаючі технології.

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів. Розвиток екологічного маркетингу став 
можливим із появою концепції соціально-етичного 
маркетингу, яка дала змогу враховувати екологічні 
та соціальні проблеми суспільства. Екологічний мар-
кетинг можна віднести до тих підходів, які спрямо-
вані на подолання невідповідності між комерційними 
цілями та еколого-соціальними аспектами марке-
тингового середовища, при цьому метою діяльності 
компанії є все ж отримання прибутку, але з одночас-
ним збереженням довкілля, здоров’я і добробуту на-
селення [3, с. 117; 4, с. 162]. 

На думку Ж. Оттман, екологічний маркетинг є гос-
подарською діяльністю підприємств, спрямованою на 
виробництво екологічно орієнтованої продукції, форму-
вання попиту на цю продукцію, приведення всіх ресур-
сів підприємства у відповідність до вимог і можливостей 
ринку для отримання прибутку без нанесення шкоди на-
вколишньому природному середовищу [11, с. 12]. 

Сьогодні різні підприємства та організації вико-
ристовують екологічний маркетинг для просування 
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власних брендів, але водночас в Україні спостері-
гається певне зловживання термінами «еко», «біо», 
«органік» і т. д., що негативно позначається на кон-
цепції екологічного маркетингу у цілому.

У сучасних умовах підприємству необхідно засто-
совувати складники парадигми екологічного марке-
тингу так, щоб як найкраще задовольняти потреби 
споживачів та забезпечувати ефективну господар-
ську діяльність. Концепція екологічного маркетингу є 
відносно новою у застосуванні українськими підпри-
ємствами, тому це зумовлює відсутність маркетин-
гових практик та інструментарію, орієнтованих саме 
на цю сферу. 

Американська асоціація маркетингу робить на-
голос на тому, що екологічний маркетинг означає 
процес продажу та просування товарів на основі 
їхніх екологічних переваг, мінімізує вплив підприєм-
ства та його продукції на довкілля і характеризує дії 
будь-якої організації щодо виробництва, збуту, пере-
робки товарів з урахуванням екологічних проблем 
[10, с. 248]. 

Товари, що вироблені в результаті застосування 
екологічного маркетингу, безумовно, повинні бути 
екологічно безпечними. Така діяльність включає 
широкий спектр заходів – від модифікації продуктів 
компанії, змін у технологічному процесі виробни-
цтва, застосування відповідної упаковки до підходів 
до маркетингових комунікацій [2, с. 9].

Екологічні продукти повинні вироблятися із засто-
суванням екологічно чистих технологій, тобто не ма-
ють містити токсичних речовин, мати можливість пе-
реробки, виготовлятися з поновлюваних матеріалів. 

Спочатку виникнення концепції екологічного мар-
кетингу основна увага приділялася екологічній упа-
ковці та відповідному маркуванню продукції, але вже 
на початку 2000-х років науковці дійшли висновку, 
що екологічний складник повинен бути інтегрований 
у всі аспекти маркетингу. Із цього часу, крім вироб-
ників товарів, до неї долучаються постачальники, 
роздрібні торговці та інші зацікавлені сторони, у тому 
числі громадські організації, державні органи та не-
урядові організації. 

Сьогодні, незважаючи на певні виклики і трудно-
щі, екологічний, або «зелений», маркетинг продо-
вжує розвиватися та завойовувати прихильників як 
серед споживачів, так і серед виробників товарів та 
послуг. Це є особливо актуальним в аспекті зрос-
таючих глобальних загроз щодо змін клімату. Така 
зацікавленість призводить до того, що все більше 
компаній оголошують про свою відданість справі 
зменшення впливу на клімат та наслідків виробни-
цтва, споживання та утилізації продуктів. 

Критики концепції екологічного маркетингу наго-
лошують на тому, що його практичне впровадження 
вимагає значних додаткових витрат, які потім ляга-
ють на плечі споживачів. Це пов'язано з викорис-
танням більш дорогих матеріалів та застосуванням 
більш сучасних та вартісних технологій.

Дослідження компанії Nielsen виявило, що біль-
шість споживачів готова платити за екологічні продук-
ти та «зелений» маркетинг. Понад половина респон-
дентів повідомили про перевірку упаковки продуктів, 
щоб переконатися, що вони не є марнотратними чи 

шкідливими для навколишнього середовища. Спо-
живачі в країнах Азії, Латинської Америки та Африки 
навіть демонструють більш високий відсоток готов-
ності сплати за екологічні товари (близько 60%), тоді 
як у Північній Америці та Європі екологічні переваги 
споживачів є трохи нижчими (42%) [9].

У сучасних ринкових умовах вкладання коштів 
лише у природоохоронні заходи є недостатнім. Окре-
мі автори вважають, що підприємствам необхідні 
екологічний маркетинг та екологічні інвестиції, які, 
з одного боку, дадуть змогу дбайливіше використо-
вувати ресурси, а з іншого – пом’якшать або взагалі 
ліквідують негативний вплив на довкілля та здоров’я 
людини [5, с. 250]. 

Використання концепції екологічного маркетингу 
дасть змогу будь-яким підприємствам зменшувати 
платежі, що пов’язані з екологією, та поліпшувати свій 
корпоративний імідж. Це також буде сприяти змінам 
у процесах виробництва внаслідок упровадження но-
вих (екологічних) технологій. Екологічний маркетинг 
забезпечує для підприємства такі вигоди (ефекти): 

– економічні (зростання загальної ефективності 
виробничо-комерційної діяльності, скорочення ви-
трат, підвищення конкурентоспроможності продукції, 
розширення ринків збуту);

– соціальні (поліпшення умові праці, зміна тради-
цій споживання, орієнтація на власні можливості, по-
ліпшення добробуту);

– екологічні (зменшення масштабів забруднення, 
відновлення екологічної рівноваги в системі, збере-
ження природних ресурсів);

– політичні (зменшення залежності від постачаль-
ників ресурсів, активізація використання екологічно 
спрямованих угод).

Для досягнення успіху сучасним підприємствам 
необхідно формувати свою екологічну політику, яка 
буде забезпечувати зниження негативного впливу 
на навколишнє середовище, формувати позитивне 
сприйняття споживачами та поліпшувати результа-
тивність діяльності у довгостроковій перспективі.

Загалом екологічна політика – це певна ідеологія 
діяльності підприємства, що спрямована на ведення 
бізнесу в рамках екологічно стійкого суспільства та 
досягнення соціальної справедливості. У сучасних 
умовах екологічна політика зосереджена, перш за 
все, на збереженні здоров'я споживачів та захисті 
навколишнього середовища. 

Оскільки екологічні проблеми поступово вплива-
ють на довгостроковий розвиток держави і нації, а 
не лише компанії, то необхідно контролювати рівень 
забруднень на практиці. Екологічне підприємництво 
має піклуватися про природний капітал, а не просто 
прагнути до зменшення споживання природних ре-
сурсів для економії коштів та отримання прибутку.

Для досягнення концепції екологічного підприєм-
ства компаніям необхідно вирішити багато завдань, 
оскільки незалежно від сфери діяльності практично 
кожне промислове підприємство стикається з про-
блемами екологічності в процесі експлуатації та 
управління підприємством. Для вирішення цих про-
блем необхідно:

– створити систему екологічного управління та 
регулювання довкілля;
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– максимально обмежити існуючі забруднення; 
– інвестувати кошти в упровадження екологічних 

технологій;
– упроваджувати практику «екологічний офіс»; 
– створювати культуру екологічного підприємства.
Така стратегія буде сприяти як формуванню по-

зитивного іміджу компанії, так і підвищувати вартість 
бізнесу, що дасть змогу залучати інвесторів та закор-
донних партнерів. 

Зростання попиту на екологічні товари призво-
дить до розширення їх пропозиції та стимулює ком-
панії до вивчення поведінки споживачів для їх ефек-
тивного продажу.

Спеціалісти з маркетингу передусім мають звер-
тати увагу на екологічний попит, існуючі ринкові ніші, 
щоб вирішити, які екологічні товари компанія може 
запропонувати споживачам. Багато сучасних клієнтів 
реально піклуються про навколишнє середовище, що 
призводить до купівлі екологічних продуктів. Для цьо-
го вони повинні отримувати достатній обсяг інформа-
ції про такі товари, щоб зробити усвідомлений вибір.

Подальше формування екологічної свідомості та 
екологічних потреб передбачає як зміну соціальних 
норм та ставлення до споживання, так і усунення 
бар'єрів для індивідуальної екологічної поведінки з 
боку держави. Наприклад, регулювання сфери рекла-
ми, створення умов для роздільного збору відходів, 
обмін використаної упаковки та інші заходи можуть 
заохочувати як скорочення споживання, так і форму-
вати екологічну поведінку споживачів [6, с. 188].

Зважаючи на стан сучасних ринкових відносин, які 
передбачають існування більшої свободи вибору у спо-
живачів, підприємства-виробники, відповідно, спрямо-
вують свою діяльність на задоволення потреб клієнтів, 
визначення мотивації до споживання нових екологіч-
них товарів. Мотивами споживання екологічних товарів 
можуть бути раціональний, емоційний, моральний.

Хоча екологічний маркетинг сьогодні достатньо 
швидко розвивається в Україні, але багато спожи-
вачів не готові підкріпити свою екологічну свідомість 
відповідними покупками. Клієнти можуть досить 
скептично ставитися до того, що продукція має певні 
«зелені» елементи, а компанія є соціально відпові-
дальною. Але якщо екологічна концепція виявиться 
помилковою, це може призвести до негативних на-
слідків для компанії. 

Соціально відповідальний бізнес в Україні тіль-
ки починає усвідомлювати свою професійну відпо-
відальність щодо захисту людей та навколишнього 
середовища. 

Одним із засобів вирішення цієї проблеми є про-
позиція екологічних товарів, продукування і спожи-
вання яких не шкодить навколишньому середовищу. 
Екологічно чисті товари – це ті, які задовольняють 
екологічні потреби, а також привертають увагу спо-
живачів, сприяють придбанню, використанню та спо-
живанню цих товарів.

Пропозиція екологічних товарів наголошує на осо-
бливому піклуванні про здоров'я клієнтів, забезпечен-
ні мінімізації впливу шкідливих речовин за одночас-
ного зменшення впливу на навколишнє середовище. 

Результатом таких зусиль стає пропозиція про-
дукції, яка є органічною, виробляється під наглядом 

регуляторних агенцій або інших компетентних орга-
нів, не тестується на тваринах і т. д. 

Купівля екологічних товарів пов’язана з такими 
аспектами [9].

1. Споживачі купують товари, які відповідають їх-
ньому способу життя, а також можуть його поліпшити:

– компанії пропонують «зелені», екологічно чисті 
товари, наголошуючи на формуванні відповідально-
го способу життя клієнта;

– споживання екологічних товарів розглядається 
як засіб задоволення потреб, таких як самоідентифі-
кація та соціальні відносини;

– рішення щодо покупки приймається, зважаючи 
на ціну продукту разом із міркуваннями про якість та 
зручність екологічної вигоди.

2. Екологічні продукти відповідають існуючим ви-
могам:

– коли вони цілком відповідають попиту (напри-
клад, екологічно чисті, місцеві продукти);

– коли самі клієнти стурбовані пошуком екологіч-
них (органічних) товарів.

3. Екологічні продукти поліпшують умови життя та 
життя дітей:

– покупка розглядається як спосіб формування 
відповідальної ідентичності.

4. Нові медіа формують постійну дискусію щодо 
споживання екологічних продуктів:

– засоби масової інформації постійно висвітлюють 
поточну екологічну кризу, а це підвищує обізнаність 
щодо загального споживання екологічних товарів.

Уважаємо доцільним виділити такі властивості 
екологічних продуктів, які: відповідають екологіч-
ним потребам клієнтів; мають подвійне фокусування 
(зосередження як на екологічній, так і на соціальній 
значущості); орієнтовані на сталий життєвий цикл (із 
моменту видобутку сировини до моменту утилізації 
кінцевого продукту); не повинні шкодити навколиш-
ньому середовищу; повинні відповідати соціальним 
та екологічним змінам та сприяють вирішенню со-
ціально-екологічних проблем на глобальному рівні. 

Головною метою впровадження концепції еко-
логічного маркетингу є визначення та формування 
незадоволеного попиту на екологічно чисті товари 
з метою орієнтації товарів і послуг підприємства на 
задоволення екологічних потреб споживачів. Тобто, 
згідно з такою концепцією, підприємство має забез-
печувати розроблення, виробництво і реалізацію 
екологічних товарів, на які існує попит, це передба-
чає, що поточне маркетингове управління має бути 
націленим на задоволення потреб споживачів і вод-
ночас забезпечувати екологічний розвиток або при-
наймні не допускати екологічної шкоди. Таку концеп-
цію вигідно розвивати не тільки через особливості 
державного управління галузями народного госпо-
дарства, тиск екологічних нормативів та соціальні 
зобов'язання підприємства щодо навколишнього се-
редовища, а й через зміни у поведінці споживачів. 
Окрім того, концепція «зеленого» маркетингу може 
забезпечити нові конкурентні переваги, якщо про-
дукція дійсно буде відповідати вимогам екологічно 
свідомих споживачів.

На базі такого попиту вже можна формувати концеп-
цію розвитку екологічно орієнтованого виробництва.
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Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. На ринку 
України екологічний маркетинг перебуває поки що 
на стадії формування і перш за все пов’язаний із 
проведенням різних природоохоронних заходів, по-
ліпшенням матеріальних, технічних умов ведення 
господарства, формуванням екологічної свідомості 
серед різних верств населення.

Для досягнення високих результатів діяльності 
підприємству необхідно займатися розробленням 
своєї екологічної політики, яка буде визначати ступінь 
екологічної відповідальності та рівень зобов'язань 
щодо збереження навколишнього середовища. 

Сьогодні вирішення існуючих екологічних про-
блем вимагає не тільки обмеження впливу підпри-
ємств на природне середовище, а й активного ви-
користання концепції екологічного маркетингу як на 
рівні стратегічного планування розвитку країни, так і 
в комерційній діяльності підприємств.

Концепція екологічного маркетингу передбачає 
діяльність із виробництва та просування екологіч-
них товарів та формування у споживачів екологічних 
потреб. Це є окремим видом некомерційного мар-
кетингу, що має на меті формування системи раціо-
нального природокористування з одночасним задо-
воленням потреб споживачів у забезпеченні охорони 
навколишнього середовища.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ 
ПАРТИСИПАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ  
ЗАКЛАДОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

THE THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS  
OF APPLICATION OF PARTICIPATIVE MANAGEMENT  
BY THE HEALTH PROTECTION BODY
У статті розглянуто основні складники процесу ухвалення управлінського рішення. Зокрема, виявлено 

вирішальний влив особистості керівника на якість управлінського рішення. Досліджено теоретичні ас-
пекти застосування управління під час розроблення та реалізації управлінських рішень у закладі охорони 
здоров’я. Запропоновано схематичне представлення обґрунтування положень, розроблення концептуаль-
них засад та прикладних рекомендацій щодо теоретичних аспектів партисипації, виокремлено етапність 
і особливості застосування партисипативного управління під час розроблення й реалізації управлінських 
рішень у закладі охорони здоров’я в сучасних умовах господарювання. Конкретизовано зміст та особли-
вості такої структури управлінських рішень у галузі охорони здоров’я. Запропоновано схематичну модель 
реалізації системного підходу до прийняття управлінських рішень у закладі охорони здоров’я, в якій конкре-
тизовано весь спектр управлінських рішень та їх етапність, охарактеризовано особливості застосуван-
ня такої моделі в стратегічних рішеннях закладу охорони здоров’я. 

Ключові слова: охорона здоров’я, управлінські рішення, партисипація, менеджери, стратегічне управ-
ління, стратегії. 

В статье рассмотрены основные составляющие процесса принятия управленческого решения. В 
частности, выявлено решающее влияние личности руководителя на качество управленческого решения. 
Исследованы теоретические аспекты применения управления при разработке и реализации управлен-
ческих решений в учреждении здравоохранения. Предложено схематическое представление обоснования 
положений, разработку концептуальных основ и прикладных рекомендаций по теоретическим аспектам 
партисипации и выделены этапность и особенности применения партисипативного управления при раз-
работке и реализации управленческих решений в учреждении здравоохранения в современных условиях хо-
зяйствования. Конкретизированы содержание и особенности такой структуры управленческих решений 
в области здравоохранения. Предложена схематическая модель реализации системного подхода к приня-
тию управленческих решений в учреждении здравоохранения, в которой конкретизированы весь спектр 
управленческих решений и их этапность, охарактеризованы особенности применения такой модели в 
стратегических решениях учреждения здравоохранения.

Ключевые слова: здравоохранение, управленческие решения, партисипация, менеджеры, стратеги-
ческое управление, стратегии.

The article considers the main components of the management decision making process. In particular, the de-
cisive influence of the manager's personality on the quality of managerial decision was revealed. The theoretical 
aspects of management application in the development and implementation of managerial decisions in the health 
care institution are investigated. The schematic representation of the system of strategic decisions of the healthcare 
institution is proposed, in which the following structural elements are identified: decisions on strategic planning, deci-
sions on resource provision, decisions on innovative development, decisions on efficiency. The content and features 
of such a structure of strategic decisions in the field of healthcare are specified. A schematic model of the imple-
mentation of the systematic approach to making strategic decisions in the healthcare institution is proposed, which 
specifies the whole range of management decisions and their phases, describes the peculiarities of application of 
such a model in strategic decisions of the health care institution. The results of monitoring of value orientations, 
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priorities and interests of owners of health care institutions, which are considered necessary in forming the system 
of strategic decisions of such institution, are presented. The expediency of using the marketing concept in strategic 
decisions of the health care institution has been analyzed, the methods of using marketing in strategic management 
have been proved by world practice. A schematic model of the implementation of the systematic approach to making 
strategic decisions in the healthcare institution is proposed, which specifies the whole range of management deci-
sions and their phases, describes the peculiarities of application of such a model in strategic decisions of the health 
care institution. According to the results of the monitoring of the peculiarities of the functioning of the private medical 
services market in Ukraine, it is determined that the main criteria of functioning of health care institutions are the level 
of profitability and the dynamics of the volume of services rendered..

Keywords: health care, managerial decisions, participative, managers, strategic management, strategy.

Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. В Україні для досягнення високих по-
казників якості життя громадян пріоритетною є га-
лузь охорони здоров’я як на внутрішньому, так і на 
міжнародному конкурентоспроможному ринку. Отже, 
для функціонування ринку медичних послуг потрібні 
кардинальні реформи. 

Державні й комунальні заклади охорони здоров’я 
неспроможні забезпечувати населення якісними та 
достатніми за обсягом послугами з огляду на обме-
жене державне фінансування і поглиблення кризо-
вих явищ у країні. Світова практика демонструє сут-
тєві переваги щодо якості медичних послуг у сфері 
приватної медицини. В Україні лише починає фор-
муватися правове й економічне поле для участі при-
ватної медицини в розвитку охорони здоров’я. 

Розширення прав і можливостей присутності 
приватних медичних закладів на галузевому ринку 
потребує вдосконалення господарської діяльності 
в контексті приведення до світових стандартів, зо-
крема й стратегічного менеджменту. Вищезазначене 
актуалізує необхідність дослідження методологічних 
засад формування системи стратегічних рішень за-
кладів охорони здоров’я в контексті реформування 
галузі в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які 
спирається автор. Теоретичні та практичні аспекти пи-
тання прийняття й реалізації управлінських рішень у 
закладах охорони здоров’я розглянуто в працях таких 
науковців, як В.Г. Воронкова, В.М. Ковальов, С.Ф. По-
кропивний, Л.І. Шваб, А.В. Шегда та ін.

Проте в економічній літературі продовжується по-
шук шляхів удосконалення системи стратегічних рі-
шень закладів охорони здоров’я в сучасних умовах.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою дослідження є обґрунтування положень, 
розроблення концептуальних засад та прикладних 
рекомендацій щодо теоретичних аспектів партиси-
пації та виокремлення етапності й особливостей за-
стосування партисипативного управління під час роз-
роблення і реалізації управлінських рішень у закладі 
охорони здоров’я у сучасних умовах господарювання.

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів. Майже кожного дня в будь-якій організації 
відбуваються зміни, що пов’язані з професійним жит-
тям працівників, тому керівникам і менеджерам, щоб 
утримати на ринку своє підприємство на високому 
конкурентоспроможному рівні, необхідно приймати 
виважені управлінські рішення. Процес прийняття 

управлінського рішення у вітчизняних закладах охо-
рони здоров’я стає все більш ускладненим з огляду 
на наростання різноспрямованості аспектів, які ви-
значають ефективність подальшої реалізації таких 
рішень у сучасних умовах. Реформування вітчиз-
няної медицини, обмежене фінансування закладів 
охорони здоров’я, поширення прогресивних методик 
лікування та діагностування, зростання захворюва-
ності населення та підвищення вимог пацієнтів до 
якості медичних послуг – чинники, які формують нові 
виклики до всіх учасників взаємовідносин у медичній 
галузі. 

Спектр управлінських рішень у закладах охорони 
здоров’я представлений так (рис. 1). 

Плани просуваються вверх-вниз до того часу, до-
поки всі учасники не дійдуть згоди. Варто врахову-
вати, що кінцеве рішення має відповідати загальній 
місії, стратегії організації, завданням, пріоритетам і 
прийматися в контексті наявних у медичному закладі 
фінансових ресурсів. 

Усі управлінські рішення мають відповідати таким 
вимогам [10]:

– бути конкретизованими кількісно: результат 
кожного управлінського рішення має вимірюватися 
кількісним показником, досягнення якого буде при-
йматися як факт виконання;

– характеризуватися терміном виконання;
– бути досяжним: в організації достатньо ресурсів 

і можливостей для його виконання чи запропоновано 
план із залучення таких ресурсів чи набуття необхід-
них можливостей;

– закріплено відповідальну особу за виконання 
такого рішення.

Прийняття управлінських рішень у закладах охо-
рони здоров’я стосується таких сфер менеджменту:

– планування (організаційне, операційне, фінан-
сове, кадрове, планування розширення/скорочення 
переліку медичних послуг);

– фінансовий контролінг і управління оплатою 
праці;

– розподіл ресурсів і кадрові ротації;
– розвиток ресурсів, зокрема використання про-

гресивних інформаційних технологій, упровадження 
технологічних інновацій, підвищення кваліфікації ме-
дичного персоналу;

– загальна ефективність – підвищення ефектив-
ності й продуктивності медичного закладу.

Узагальнено схему прийняття управлінського рі-
шення можна представити так (рис. 2).

Охарактеризуємо основні складники процесу 
ухвалення управлінського рішення. Рішення зале-
жить від особистості, яка його ухвалює. Це найбільш 
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суб’єктивний складник, оскільки характеристики осо-
бистості є індивідуальними, залежать як від особис-
тісних рис, так і професійних компетентностей мене-
джера. Організація і вибір стратегії можуть впливати 
на процес формування професійних компетентнос-
тей менеджера, водночас характеристики його осо-
бистісних рис є частково спадковими, частково на-
бутими під впливом життєвого досвіду, і часто поза 
межами організації. 

Залежно від позиції на ринку (позиція лідера на 
ринку, позиція організації, яка кидає виклик ринково-
му оточенню, позиція послідовника, позиція органі-
зації, яка знає своє місце на ринку) застосовуються 
різні стратегії конкурентної боротьби [1].

Прийняття остаточного рішення про подальший 
розвиток медичної установи – явище індивідуалізо-
ване, як уже зазначалося вище. Водночас, практикою 
господарювання розроблено низку типових видів стра-
тегій, які закладено як основу для усіх інших. Ширину 

спектру класичних стратегій, щодо яких приймаються 
стратегічні рішення і в медичній галузі, подано на рис. 3. 

Вибір стратегії організації суттєво впливає на ви-
бір альтернативного рішення й сприйняття менедже-
ра, тобто уявлення про наслідки виконання рішення, 
які залежать від активності тих чи інших органів чут-
тя менеджера на момент прийняття рішення.

Узагальнюючи напрацювання [4–8; 11–14], до 
чинників, які найбільше впливають на вибір альтер-
нативи управлінського рішення, варто віднести цілі 
медичного закладу, пріоритети та інтереси вищого 
керівництва (власників) (табл. 1). 

Точка зору менеджера також визначається набо-
ром тих чинників, які були ним відмоніторені під час 
підготовки рішення. Який спектр чинників увійшов у 
вибірку під час моніторингу, залежить від ситуації, 
часу на підготовку, рівня професійної компетентності 
менеджера, складності й структурованості завдання, 
яке необхідно вирішити, інших чинників. 
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Рис. 2. Схема ухвалення управлінського рішення
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Отже, узагальнюючим критерієм, що впливає на 
результат оцінки ситуації, що потребує вирішення, й 
на кінцеве рішення загалом, є сукупність сприйняття 
й точки зору менеджера. 

Вихідною точкою для прийняття управлінського 
рішення є ціль, яку необхідно досягнути. Процес ви-
конання рішення передбачає якусь визначену ціль 
щодо розв’язання проблеми, створення нового рівня 
виконання чи запобігання небажаній ситуації [9].

Управлінські рішення доцільно розподіляти на 
два класи: програмовані і непрограмовані [2].

Програмовані рішення добре структуровані, у пра-
цівників уже є досвід виконання подібних рішень, імо-

вірність прогнозованих наслідків висока. Такі рішення 
доцільно прописати у формі процедур чи алгоритмізо-
ваних процесів, що спростить їх виконання. Вони харак-
теризуються високим ступенем ефективності виконання 
та, як правило, раціональні щодо ресурсовикористання.

Проблематичними в ухваленні й забезпеченні 
виконання є непрограмовані рішення. Вони є слабо 
структурованими, наслідки їх виконання є слабо про-
гнозованими, у персоналу недостатньо досвіду, міс-
тять високий ступінь ризику. 

За способом обґрунтування рішення розрізняють 
інтуїтивні, засновані на суб’єктивних судженнях і ра-
ціональні.
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Рис. 3. Класифікація стратегій організації
Джерело: складено за [1]

Таблиця 1
Ціннісні орієнтації керівників медичного закладу 

Орієнтації Категорії цінностей Типи пріоритетних цілей медичного закладу

Теоретичні Знання, навики, кваліфікація, 
раціональне мислення

Довгострокові дослідження та розробки, активна участь 
у підвищенні кваліфікації

Економічні Практичність, корисність Зростання, прибутковість, результативність, 
задоволеність клієнтів, динаміка обсягу наданих послуг

Політичні Влада, визнання Загальний обсяг капіталу, чисельність працівників, 
громадська активність керівництва

Соціальні Добрі стосунки в колективі та з 
клієнтами, відсутність конфліктів, скарг

Соціальна відповідальність, сприятлива атмосфера  
в закладі

Естетичні Художня гармонія, форми та симетрія Сервіс, якість, комфортність, дизайн
Релігійні Моральні норми Етика
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Інтуїтивні рішення – врахування попереднього 
досвіду та впливу чинників на основі відчуттів особи, 
яка приймає рішення.

В основі рішень, заснованих на судженнях, по-
кладено довіру до авторитетного експерта чи аналі-
тика. Менеджер приймає рішення, базуючись на ви-
сновках чи рекомендаціях інших фахівців.

Раціональні рішення передбачає визначену по-
слідовність етапів розроблення та ухвалення: діа-
гностику проблеми, формування системи обмежень 
та критеріїв, окреслення альтернатив, їх оцінку та 
остаточний вибір.

Окремого дослідження заслуговує проблемати-
ка ухвалення індивідуального чи групового рішення. 
Тут доцільно виокремити рішення, прийняті в резуль-
таті партисипативного управління. 

Сучасні погляди на процеси партисипації, скорі-
ше за все, відображають намагання корпоративного 
менеджменту підвищити рівень ефективності реалі-
зації управлінських рішень. При цьому, як правило, 
партисипативні стратегії формуються виходячи з та-
ких позитивних характеристик:

–  зростає зрілість працівників (їхні здатність та 
готовність до праці);

– стає все більш ефективним делегування прав 
нижчому рівню, вдаються до децентралізації відпо-
відальності, пов’язаної з прийняттям рішень;

–  ці стратегії підвищують ефективність реалізо-
ваних рішень (японці приймають рішення відносно 
повільніше, але вони значно краще реалізують при-
йняті рішення);

–  забезпечують краще розуміння рішень і про-
блем їх реалізації;

–  підвищують поінформованість і вміння, що мо-
жуть знадобитися групі й індивідуумам у зв’язку з 
майбутніми завданнями;

–  забезпечують здатність груп, організаційних 
систем і організацій розв’язувати проблеми актив-
ним та продуктивним способом;

–  часто створюють механізм для зростання пра-
цівників і керівників нижчої ланки так само, як і поліп-
шують комунікацію на цьому важливому рівні;

–  здатні оптимізувати і часто оптимізують комуні-
кацію та співробітництво між відділами й службами. 
Життєво важливі внутрішні канали зв’язку нерідко 
є складною проблемою у сфері результативності й 
продуктивності, вирішити її можна за допомогою пра-
вильно спроектованих програм участі працівників;

–  відкривають шлях для необхідних інновацій в 
організаційних системах.

Узагальнення закордонного досвіду дає змогу ви-
ділити найбільш перспективні шляхи реалізації па-
терналістської концепції.

Один із таких шляхів – внутрішньоорганізаційний 
патерналізм. Суть цих відносин полягає у створенні 
умов постійного міцного захисту прав та інтересів на-
йманого працівника у сфері праці, контролі над реалі-
зацією розроблених разом з організацією соціальних 
завдань і планів та наданні всілякої допомоги в їх здій-
сненні. Усе частіше організації намагаються не лише 
декларувати, а й реалізовувати базові принципи со-
ціальної відповідальності, зокрема щодо економічної 
активності капіталу та участі в капіталі працівників.

Нова місія організацій на практиці проявляється 
в різних формах: у турботі про надання найманому 
працівнику місця роботи, поліпшенні умов праці і по-
буту, пом’якшенні проблем наймання та звільнення, 
зростанні доходів, підвищенні кваліфікації і пере-
підготовці, врегулюванні конфліктів між різними со-
ціальними групами найманого персоналу всередині 
організації.

Теоретичне дослідження партисипації дає змогу 
виділити кілька послідовних ступенів патерналізму.

Перший ступінь може бути пов’язаний із надан-
ням визначених умов праці найманому працівникові, 
включаючи місце роботи, зміст, норми праці, мож-
ливість росту кваліфікації і т. д., забезпечуючи його 
інтереси і потреби у сфері зайнятості.

Другий ступінь зумовлений коректуванням умов 
праці на підставі потреб та інтересів самого праців-
ника, що концентрується на специфічних проблемах 
праці і повсякденного життя. При цьому намагаються 
гармонізувати інтереси організації та найманого на 
роботу персоналу поза контрактними відносинами.

Третій ступінь патерналізму характеризуєть-
ся встановленням самим найманим працівником 
умов своєї праці, включаючи рівень заробітної пла-
ти, тривалість робочого дня, зайнятість протягом 
тижня і місяця, перелік обов’язків, а також системи 
пільг. Організація, як і раніше, забезпечує роботу, 
місце праці і т. д., однак частина умов визначається 
самим працівником.

Четвертому ступеню патерналізму властиві на-
дання широкої соціальної підтримки працівникам, 
постійне розширення переліку турбот і відповідаль-
ності за найманий персонал, не обмежуючись сфе-
рою праці.

Нарешті, існує «нульова» ступінь патерналіз-
му, за якого рівень заробітної плати й умови праці 
такі, що не існує ніяких претензій із боку найманого 
працівника і він не потребує підтримки й турботи 
організації.

Упровадження партисипативних програм і мето-
дів залучення працівників, які належно спроектовані 
й інтегровані з організаційними та управлінськими 
процесами, здатні призвести не лише до оптимізації 
процесів прийняття управлінських рішень, а й забез-
печити ефективніше їх виконання.

Залучення й участь працівників до розроблення 
та ухвалення управлінських рішень мають такі ха-
рактеристики:

1) голос під час вирішення проблем;
2) консультації, пошуки згоди;
3) прийняття остаточного рішення на виконання;
4) цілеспрямовані, систематизовані спроби ви-

явити і використовувати індивідуальні та колективні 
знання й навички;

5) спільне прийняття рішень;
6) діюче делегування повноважень;
7) спільне виявлення проблем і відповідних дій;
8) можливість створити належні умови й установки;
9) механізм для поліпшення співпраці працівників 

та адміністрації.
Використання переваг партисипативного управ-

ління також передбачає участь працівників в управ-
лінні капіталом та розподілі прибутку організації.
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Для підвищення ефективності управлінських рі-
шень у закладах охорони здоров’я використання 
переваг партисипативного управління також є до-
цільним, особливо з огляду на наростаючий вплив 
різноманітність чинників, що зумовлюють розвиток 
таких організацій у сучасних умовах.

Особливість рішень у галузі є їх соціальна зна-
чимість. Тут першочерговим є не лише задоволення 
потреб клієнтів, а й питання етики, відповідального 
ставлення до життя і здоров’я клієнта, встановлення 
доцільності, обсягу й матеріального еквіваленту ме-
дичних послуг.

Отже, управлінські рішення в закладах охорони 
здоров’я мають структуру та особливості, типові й 
для інших організацій, що функціонують у ринкових 
умовах. Водночас першочерговим під час надання 
медичних послуг є принцип не нашкодити, а створити 
умови для збереження й поліпшення здоров’я клієнта.

Висновки з цього дослідження і перспективи по-
дальших розвідок у даному напрямку. Узагальнюючи 
дослідження теоретико-методичних основ управлін-
ня закладом охорони здоров’я, можна зробити такі 
висновки.

Окреслено основні складники процесу ухва-
лення управлінського рішення. Зокрема, виявлено 
вирішальний влив особистості керівника на якість 
управлінського рішення. Це найбільш суб’єктивний 
складник, оскільки характеристики особистості є ін-
дивідуальними, залежать як від особистісних рис, 
так і професійних компетентностей менеджера. Ме-
дичний заклад може впливати на процес формуван-
ня професійних компетентностей менеджера, водно-
час характеристики його особистісних рис є частково 
спадковими, частково набутими під впливом життє-
вого досвіду, і часто поза межами закладу. 

Досліджено теоретичні аспекти партисипації та ви-
окремлено етапність і особливості застосування парти-
сипативного управління під час розроблення й реалі-
зації управлінських рішень у закладі охорони здоров’я.

Подано результати моніторингу ціннісних орієн-
тацій, пріоритетів та інтересів власників закладів 
охорони здоров’я, врахування яких є необхідним під 
час формування системи стратегічних рішень такого 
закладу. Неврахування бачення пріоритетів розвит-
ку з боку власників часто призводить до розбалан-
сування процесів практичної реалізації стратегічних 
рішень, тому на цьому аспекті акцентовано увагу.

Запропоновано схематичну модель реалізації сис-
темного підходу до прийняття стратегічних рішень у 
закладі охорони здоров’я, в якій конкретизовано весь 
спектр управлінських рішень та їх етапність, охарак-
теризовано особливості застосування такої моделі в 
стратегічних рішеннях закладу охорони здоров’я. 
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КООПЕРАЦІЇ  
ЯК ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНІЙ СФЕРІ

PRIORITY DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT  
OF COOPERATION AS A FORM OF ENTREPRENEURSHIP  
IN AGRARIAN SPHERE
У статті розглянуто теоретичні та практичні рекомендації щодо напрямів розвитку кооперації як 

форми підприємницької діяльності. Вивчення теоретичних і практичних проблем поставило такі завдан-
ня: дослідити особливості підприємницької діяльності в аграрній сфері; провести їх класифікацію; досліди-
ти основні аспекти розвитку кооперації, роль державної підтримки сільськогосподарських кооперативів в 
аграрній сфері. Огляд наукових думок, статистичних даних та прикладів успішної роботи кооперативів 
дає змогу зробити висновок, що кооператив – окрема форма підприємницької діяльності, яка задекларо-
вана в нормативних документах. До основних перешкод розвитку підприємництва можна віднести недо-
сконалість чинного законодавства та його неузгодженість із сучасними викликами, розвитком економіки 
України і глобалізаційними процесами.

Ключові слова: підприємництво, форми підприємництва, кооператив, кооперація, аграрна сфера.

В статье рассмотрена кооперация как форма предпринимательской деятельности. Изучение те-
оретических и практических проблем поставило следующие задания: исследовать особенности пред-
принимательской деятельности в аграрной сфере; провести их классификацию; исследовать основные 
аспекты развития кооперации, роль государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов 
в аграрной сфере. Обзор научных трудов, статистических данных и примеров успешной работы коопе-
ративов позволяет сделать вывод о том, что кооператив – отдельная форма предпринимательской 
деятельности. К основным препятствиям развития кооперативов можно отнести несовершенство дей-
ствующего законодательства и его несогласованность с современным развитием экономики Украины в 
условиях глобализации. 

Ключевые слова: предпринимательство, формы предпринимательства, кооператив, кооперация, 
аграрная сфера.

The article deals are developing theoretical and practical recommendations on the directions for the develop-
ment of cooperation as a form of entrepreneurial activity. The study of theoretical and practical problems set the fol-
lowing objectives, namely, to explore the characteristic features of entrepreneurial activity in the agricultural sector, 
to conduct classification, to study the main aspects of the development of cooperation, the role of state support of 
agricultural cooperatives in the agricultural sector. A review of scientific opinions, statistic data and examples of the 
successful work of cooperatives allows us to conclude that the cooperative is a separate form of entrepreneurial ac-
tivity, which is declared in regulatory documents. The research shows that as of January 1, 2018 there were 23,720 units  
in Ukraine, of which 18,654 units were servicing (78.6%), 2,248 units were production units (9.5%), 1073 units were 
agricultural servicing ones (4.5%), 996 units were agricultural production (4.2%) and 479 units were consumer co-
operatives (3.2%). Compared to 2001, the number of agricultural servicing cooperatives increased by 46.2 percent, 
and agricultural production units increased by a factor of 2.2. When compared with 2014, the situation is somewhat 
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worse. The analysis of statistical data and scientific literature showed that there are some problems in the develop-
ment of cooperatives. To stimulate the creation of new farms and agricultural cooperatives, and to increase their 
competitiveness, the government envisaged 1 billion UAH under the new budget program "Financial support for the 
development of farms". As the main problems in the development of agricultural cooperation in Ukraine there can 
be identified the incomplete reorganization and restructuring of the agricultural sector, extremely weak material and 
technical base of cooperatives, especially in the asset-intensive areas of agricultural production, inaccessibility of 
loans and poor financial support for the development of agricultural cooperation by the state. The main obstacles to 
the development of entrepreneurship include the imperfection of the current legislation and its inconsistency with the 
modern challenges, the development of the Ukrainian economy and globalization.

Keywords: entrepreneurship, forms of entrepreneurship, cooperatives, cooperation, agrarian sphere.

Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. Сучасний світ характеризується еконо-
мічною, соціальною та політичною нестабільністю, 
яка спонукає до дослідження нових форм та мето-
дів підприємницькій діяльності, що є нагальним та 
актуальним завданням. Це пов’язано з тим, що не-
справедливе відношення до бізнесу є однією з най-
більш серйозних причин нестабільності в багатьох 
суспільствах, включаючи країни, що розвиваються, 
з нестабільними політичним режимами. Аналізуючи 
різні форми підприємницької діяльності в аграрному 
секторі економіки, на нашу думку, необхідно звернути 
увагу на такий вид, як кооператив. Сьогодні в Украї-
ні досить активно просуваються програми, які спря-
мовані на розвиток кооперативів, проходить процес 
удосконалення законодавства, міжнародні організа-
ції та донори спрямовують свою діяльність та кошти 
на розвиток цих процесів. Отже, існує необхідність 
у детальному опрацюванні цієї тематики та розро-
бленні пропозицій щодо подальших напрямів розвит-
ку даного напряму підприємницької діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які 
спирається автор. Питання дослідження функціону-
вання кооперативів знайшли відображення в працях 
багатьох закордонних та вітчизняних економістів, а 
саме: А. Драбовського [1], О. Загнітко [2], В. Зінов-
чука [3], В. Коверзнева [4], М. Маліка [5; 6], В. Мали-
ги [2], Н. Мосійчук [7], К. Пажитнова [8], А. Соболє-
ва [9], А. Терехова [10], М. Туган-Барановского [11], 
Е. Штанделя [12] та ін. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується означена 
стаття. Розвиток дослідження форм підприємниць-
кої діяльності є одним із пріоритетних завдань еко-
номіки та сприяє підвищенню економічної стійкості 
країни. Але в процесі подальшого поглиблення до-
сліджень у теорії та практиці виникли питання додат-
кових розвідок в одному з перспективних напрямів, 
а саме кооперації. Саме цим питанням присвячено 
наше дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою дослідження є визначення пріоритетних 
напрямів розвитку кооперації як форми підприєм-
ництва в агарній сфері, проведення їх класифікації, 
основних аспектів розвитку кооперації, ролі держав-
ної підтримки сільськогосподарських кооперативів.

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів. Нормативно-правову базу існування ко-
оперативів в Україні становлять закони України 

«Про кооперацію» [13], «Про сільськогосподарську 
кооперацію» [14], «Про споживчу кооперацію» [15], 
Указ Президента України «Про заходи щодо роз-
витку кооперативного руху та посилення його ролі в 
реформуванні економіки України на ринкових заса-
дах» [16], Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про ухвалення Концепції розвитку фермерських 
господарств та сільськогосподарської кооперації на 
2018–2020 роки» [17].

У наукових колах постійно точиться дискусія 
щодо визначення поняття «кооператив», існує вели-
ка кількість думок із цього приводу. Зупинимося на 
деяких із них. Перші дискусійні питання були підняті 
в ХХ ст. відомим видатним ученим М. Туган-Баранов-
ським [11], який у своїх працях визначав кооператив 
як господарське підприємство кількох добровільно 
об’єднаних осіб, яке має на меті не лише отримання 
найбільшого баришу на витрачений капітал а й за-
безпечення його членам завдяки спільному веденню 
господарства певних вигід іншого характеру. Під ви-
годами іншого характеру вбачалося збільшення тру-
дових доходів членів кооперативу або зменшення 
їхніх видатків на споживчі потреби. Це визначення 
актуальне до цього часу, оскільки лягло в основу ін-
ших досліджень у напрямі кооперації.

На думку В. Зіновчука, принциповими особли-
востями кооперативу як форми підприємницької 
діяльності є: добровільність об'єднання та корпо-
ративність утворення; неприбуткова основа; повна 
власність і контроль над підприємством із боку ко-
ристувачів [3].

А. Соболєв пише, що «справжній кооператив – ор-
ган управління господарськими суб'єктами, які, маю-
чи однорідні економічні інтереси, передають частину 
функцій власних домогосподарств своєму агенту – 
кооперативу, що виконує ці функції більш вигідним 
для його агентів способом» [9].

Кооператив являє собою добровільне об'єднання 
громадян для спільного ведення господарської ді-
яльності на базі належного йому на правах власності, 
орендованого або наданого в безкоштовне користу-
вання майна на засадах самостійності, самоуправ-
ління та самофінансування для досягнення спільних 
цілей. Основоположними принципами, на основі 
яких ґрунтується діяльність кооперативу є принципи 
відкритого членства, автономії і незалежності, огляд-
ності та локальності, участі членів в економіці коо-
перативу, освіти, підготовки кадрів та інформації та 
співробітництва, вважає А.Г. Драбовський [1].

О. Загнітко та В. Малига відзначають, що коопе-
ратив як форма господарювання покликаний, переду-
сім, працювати з кінцевими споживачами, не містить 
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організаційних резервів для створення виробництва 
глибокої переробки чи з високою часткою доданої 
вартості, його капіталізація, як правило, набагато пе-
ревищує суму пайових внесків членів кооперативу [2].

У роки створення Радянського Союзу кооператив 
ніс у собі велику частину ідеології, яка відбилася в 
праці К. Пажитнова, що визначав кооператив як «та-
кое добровольческое содинение нескольких лиц, 
которое имеет своей целью совместными усилиями 
бороться с эксплуатацией со стороны капитала и 
улучшить положение своих членов и процесс произ-
водства обмена или распределения хозяйственных 
благ, т. е. как производителей, потребителей или 
продавцов рабочей силы» [4, с. 37].

Ще один науковець цього періоду Е. Штандель 
характеризував кооператив як товариство з мінли-
вим складом членів і з мінливим капіталом, товари-
ство, що створюється для організації господарської 
діяльності чи праці своїх членів на засадах взаємо-
допомоги самодіяльності та самоврядування і має 
на меті задовольняти матеріальні потреби своїх чле-
нів, сприяти їхньому культурному розвитку [12].

А. Терехов наголошує на несталій структурі коо-
перативу, а саме як добровільного об’єднання осіб 
із перемінним складом і капіталом, що має на меті 
задоволення матеріальних і культурних потреб сво-
їх членів шляхом спільної організації господарських 
підприємств або праці своїх членів на засадах само-
управління і суспільної солідарності й як член усієї 
кооперації бере участь у перебудові суспільства на 
соціалістичних засадах [10].

Деякі науковці до визначення кооперативу дода-
ють організаційний складник. В.О. Коверзнев визна-
чає кооператив як утілення ідей про самоуправління 
працівників; саме організаційно-правова форма, на 
його думку, найбільшою мірою сприяє підвищенню 
ролі людини в процесі виробництва, основному на-
пряму сучасних форм і методів управління, у центрі 
уваги яких знаходиться людина як центр виробни-
цтва, та наголошує на творчій активності працівника 
його зацікавленості в результатах праці [4].

Професор М.Й. Малік зазначає, що кооперація 
як особлива форма соціально-економічної діяльнос-
ті властива всім економічним системам. Специфіка 
аграрного сектору економіки зумовлює необхідність 
функціонування різних форм господарювання, зо-
крема кооперацію, яка визначає не лише тип під-
приємства, а й спосіб виживання сільськогосподар-
ських товаровиробників у конкурентному ринковому 
середовищі [5]. На думку вченого, організація агро-
промислового виробництва на основі кооперації має 
пріоритетне значення в аграрній сфері, розвиток якої 
базується на консолідації та взаємодії ресурсів і мож-
ливостей сільськогосподарських товаровиробників. 
Діяльність сільськогосподарських товаровиробників 
може здійснюватися із застосуванням різних форм і 
типів кооперації – від простих форм взаємовідносин 
до складних інтегральних формувань, від виробни-
цтва сировини до реалізації готової продукції [6].

Щодо функціонування кооперативів можна сказа-
ти, що станом на 1 січня 2018 р. в Україні налічується 
23 720 одиниць, із них 18 654 – обслуговуючі (78,6%), 
2 248 – виробничі (9,5%), 1 073 – сільськогосподарські 
виробничі (4,5%), 996 – сільськогосподарські вироб-
ничі (4,2%) та 479 – споживчі кооперативи (3,2%) [18].

Досліджуючи динаміку розвитку кооперативів за 
вісім років, можемо сказати, що їх найбільша кіль-
кість була на початок 2014 р. – 2 227 одиниць, по-
чинаючи з 2015 р. їх кількість постійно зменшується. 
Так, порівняно з 2001 р. кількість сільськогосподар-
ських обслуговуючих кооперативів збільшилася на 
46,2%, а сільськогосподарських виробничих – збіль-
шилася в 2,2 рази (рис. 1). Якщо зробити порівняння 
з 2014 р., то ситуація дещо гірша [18].

Аналіз статистичних даних та наукової літератури 
показав, що є окремі проблеми в розвитку коопера-
тивів. Ми приєднуємося до думки Н.О. Мосійчук [7], 
що основними проблемами розвитку сільськогоспо-
дарської кооперації в Україні можна визначити неза-
вершеність реорганізації та структурної перебудови 
аграрної сфери, надзвичайно слабку матеріально-
технічну базу кооперативів, особливо на фондоміст-
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Рис. 1. Кількість сільськогосподарських кооперативів

Джерело: сформовано автором на основі [18]
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ких напрямах сільськогосподарського виробництва, 
недоступність кредитів та слабку фінансову підтрим-
ку розвитку сільськогосподарської кооперації з боку 
держави.

Головною метою розвитку кооперації в аграрній 
сфері є реалізація та ефективне використання по-
тенціалу цих форм підприємницької діяльності для 
підтримки макроекономічної стабільності держави.

Пріоритетними напрямами цього розвитку ми ви-
значаємо: 

1. Підтримку сталого зростання обсягів вироб-
ництва та надання послуг кооперативами в аграрній 
сфері.

2. Задоволення потреб сільського населення та 
підтримку реформ децентралізації в аграрній сфері 
й розвитку сільських територій.

3. Формування системи ресурсного забезпечення 
кооперативів.

Окремі кроки сьогодні зроблені державою та 
виділено кошти на поліпшення кооперативного 
руху в Україні. Відповідно до Порядку використан-
ня коштів, передбачених у державному бюджеті 
для надання фінансової підтримки фермерським 
господарствам, затвердженому Постановою Кабі-
нету Міністрів України від 25.08.2004 № 1102 [19], 
фермерським господарствам надається фінан-
сова підтримка на поворотній основі та конкурс-
них засадах терміном до п’яти років у сумі до 
250 тис грн за бюджетною програмою «Надання 
кредитів фермерським господарствам», куди вхо-
дять також і кооперативи. 

А у спеціальному фонді державного бюдже-
ту на 2018 р. за бюджетною програмою КПКВК 
2801460 «Надання кредитів фермерським гос-
подарствам» передбачено асигнування в обсязі 
43,1 млн грн, а в 2017 р. за цією програмою було 
виділено 65,0 млн грн. Для стимулювання створення 
нових фермерських господарств та сільськогоспо-
дарських кооперативів і посилення їхньої конкурен-
тоспроможності уряд передбачив 1 млрд грн у меж-
ах нової бюджетної програми «Фінансова підтримка 
розвитку фермерських господарств» [20]. Із цих 
коштів, закладених у бюджеті України на 2018 р., 
200–300 млн грн буде надано сільськогосподарським 
кооперативам. Разом із тим сільськогосподарські 
кооперативи можуть скористатися державною під-
тримкою за іншими програмами підтримки суб’єктів 
господарювання 

Висновки з цього дослідження і перспективи по-
дальших розвідок у даному напрямку. Огляд науко-
вих думок, статистичних даних та прикладів успішної 
роботи кооперативів дає змогу зробити висновок, що 
кооператив – окрема форма підприємницької діяль-
ності, яка задекларована в нормативних докумен-
тах та має розвинуте вивчення в працях науковців. 
Держава постійно турбується про позитивні напрями 
роботи кооперативів та надає підтримку цьому виду 
підприємницької діяльності.

До основних перешкод розвитку підприємництва 
можна віднести недосконалість чинного законодав-
ства та неузгодженість його із сучасними виклика-
ми, розвитком економіки України і глобалізаційними 
процесами.
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ВИБІР ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ 
ПРИ СТРАТЕГІЧНОМУ АНАЛІЗІ ПІДПРИЄМСТВ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ

CHOICE AND ORDER OF USING TOOLS IN A STRATEGIC 
ANALYSIS OF AGRICULTURAL COMPLEX ENTERPRISES
За більш ніж півстоліття існування теорії стратегічного управління було створено декілька десятків 

інструментів стратегічного аналізу організацій, які включають в себе інструменти визначення цілей, 
оцінки конкурентного потенціалу підприємства, оцінки стратегічного клімату, визначення конкурентних 
переваг та обрання стратегії. До цих пір актуальність інструментарію майже не ставилася під сумнів, а 
також не підіймалися питання оптимального порядку застосування інструментів, що використовуються 
в межах одного етапу чи процесу, що є частиною стратегічного управління. У той же час на практиці 
видно, що частина з інструментів залежно від галузі, якості інформаційної бази та інших факторів, ви-
являється непридатною до використання, або приносить сумнівну користь. Крім того хаотичне та без-
системне застосування інструментів призводить до втрат часу та цінних причинно-наслідкових зв’язків. 
У статті на прикладі типового підприємства сільськогосподарського комплексу України запропонований 
оптимальний набір інструментів та порядок реалізації стратегічного аналізу, який відповідає критеріям 
доцільності та ефективності.

Ключові слова: стратегічне управління, сільське господарство, стратегічний аналіз, стратегічний 
клімат, послідовність процесів при виборі стратегії.

Более чем за полвека существования теории стратегического управления были созданы несколько де-
сятков инструментов стратегического анализа организаций, которые включают в себя инструменты 
определения целей, оценки конкурентного потенциала предприятия, оценки стратегического климата, 
определение конкурентных преимуществ и избрание стратегии. До сих пор актуальность инструментария 
почти не ставилась под сомнение, а также не поднимались вопросы оптимального порядка применения ин-
струментов. В то же время на практике видно, что часть из инструментов в зависимости от отрасли, ка-
чества информационной базы и других факторов, оказывается непригодной к использованию, или приносит 
сомнительную пользу. Кроме того хаотичное и бессистемное применение инструментов приводит к поте-
рям времени и ценных причинно-следственных связей. В статье на примере типичного предприятия сель-
скохозяйственного комплекса Украины предложен оптимальный набор инструментов и порядок реализации 
стратегического анализа, который соответствует критериям целесообразности и эффективности.

Ключевые слова: стратегическое управление, сельское хозяйство, стратегический анализ, страте-
гический климат, последовательность процессов при выборе стратегии.

For more than half a century of the existence of the theory of strategic management, several dozens of tools for 
strategic analysis of organizations have been created, which include tools for setting goals, assessing the competitive 
potential of an enterprise, assessing a strategic climate, determining competitive advantages and choosing a strategy. 
Until now, the relevance of the toolkit has not been questioned, and the issues of the optimal procedure for the use of 
tools have not been raised. At the same time, in practice, it can be seen that some of the tools, depending on the in-
dustry, the quality of the information base and other factors, turn out to be unsuitable for use, or bring doubtful benefits.  
In the process of analyzing the enterprise of the agricultural complex, it was found that the statistical information base 
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for reliable analysis is absent altogether, most of the analysis tools did not interact with others and gave isolated infor-
mation that could not be combined in the final outline or was simply subjective and useless. Some tools did not take 
into account such characteristics of the industry as the difficulty in determining the boundaries of the market, drawing 
up a competitor profile, and so on, which made their results irrelevant. In addition, the chaotic and unsystematic use 
of tools leads to a loss of time and valuable cause-and-effect relationships. In the article, the example of a typical 
enterprise of the agricultural complex of Ukraine, as one of the leading sectors of the economy, but having unsatisfac-
tory performance in terms of the level of the industry’s potential, suggests an optimal set of tools and a procedure for 
implementing strategic analysis that meets the criteria of feasibility and efficiency. The implementation of a systematic 
approach in the process of strategic analysis of enterprises in this industry would allow less errors in the process of 
analyzing the internal and external environment of the organization, identifying strengths, revealing the competitive 
potential, choosing the development strategy of enterprises that today a matter of fundamental importance. Especially 
considering the length of the industry life cycle and the need to take the necessary position in it as early as possible.

Keywords: strategic management, agriculture, strategic analysis, strategic climate, sequence of processes 
when choosing a strategy.

Постановка проблеми. Поточний стан сільсько-
господарського комплексу України характеризується 
як скоріше незадовільний з точки зору ступеню реа-
лізації потенціалу цієї галузі. У такий час, коли транс-
формування кожної галузі промисловості, сільського 
господарства та економіки в цілому набирає обертів, 
новоствореним а також тільки спроектованим підпри-
ємствам принципово важливо не припускатися по-
милок у стратегічному управлінні, а організаціям, що 
існують тривалий час – вчасно реагувати на зміни у 
середовищі, аби забезпечити конкурентні переваги як 
на національному так і на міжнародному ринках. Роз-
криття деяких особливостей та проблем стратегічного 
аналізу у типовій галузі сільського господарства дозво-
лить зробити певні висновки представникам реального 
бізнесу даної та інших галузей та уникнути ряду поми-
лок при обранні та зміні стратегії поведінки компанії.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. За-
галом, у роботах як класиків стратегічного управ-
ління, так і сучасників, доволі рідко можна зустріти 
зосередження уваги на характерних рисах стратегіч-
ного аналізу певної галузі і фактично ніколи – зосе-
редження на питаннях актуальності інструментарію 
та послідовності використання інструментів. Серед 
українських науковців, хто принаймні торкався теми 
інструментарію стратегічного аналізу є Шевчук О., 
Григор’єва Л. Щодо базових джерел інформації – їх 
перелік є незмінним, це роботи Томпсона та Стріклен-
да, Ансоффа, Мінцберга та ін. Базою для стратегічно-
го аналізу є роботи класиків, концепт яких не втратить 
актуальності ніколи, проте потребує деяких уточнень.

Мета статті. Головною метою статті є пропонуван-
ня організаціям певної галузі сільськогосподарського 
комплексу України оптимальної системи заходів по 
визначенню стратегії розвитку підприємства, яка 
буде сформована з урахуванням:

1) поточного стану галузі та особливостей її 
трансформації;

2) особливостей інформаційних потоків, що впли-
вають на результати аналізу ситуації у галузі та ін.;

3) мінімальної доцільної кількості залучених для 
вичерпного аналізу інструментів.

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Для проведення даного дослідження було доцільним 
сфокусувати увагу на сільськогосподарському ком-
плексі України та його підприємствах, але для підви-
щення науково-практичної цінності роботи має сенс 
зосередитися на галузі садівництва, та розглянути 

проблеми стратегічного аналізу підприємств-вироб-
ників грецького горіху в Україні. Питання відновлення 
та розвитку культури садівництва у вітчизняному сіль-
ськогосподарському комплексі поставлені достатньо 
гостро та наразі є таргетованими державою. Серед 
плодової продукції, що експортує Україна грецький го-
ріх займає найбільшу частку у вартісному еквівален-
ті – до 64% (у 2018 році), а також істотну у структурі 
експорту плодової продукції взагалі. Приймаючи до 
уваги той факт, що у 2018-2019 роках були активовані 
урядові програми компенсації витрат садівників на за-
купівлю саджанців, що певним чином впливає на стан 
конкуренції всередині держави, а також на положення 
українських виробників на міжнародній арені з одного 
боку, істотні зміни у переліку провідних експортерів та 
імпортерів грецького горіху на світовому рівні – втра-
та найбільших арабських імпортерів, та Китаю, що 
запровадив політику самозабезпечення і успішно її 
реалізує – з іншого боку, а також особливості інфор-
маційного простору у горіховому бізнесі робить саме 
цю галузь особливо складною у аналізі. 

У класичному розумінні стратегічний аналіз під-
приємства - це комплекс дій, спрямований на ви-
окремлення тих рис внутрішнього та зовнішнього 
середовища підприємства, що дозволяє обрати 
оптимальну стратегію поведінки організації у май-
бутньому, а також деталізувати проміжкові цілі, реа-
лізація яких дозволить досягти генеральної цілі. Уза-
гальнений перелік інструментів стратегічного аналізу 
виглядає наступним чином [2]:

1) Пакет інструментів, що забезпечують визна-
чення генеральної цілі та місії організації:

a. Дерево цілей;
b. Аналіз узгодження цілей;
2) Пакет інструментів, що забезпечують оцінку 

стратегічного потенціалу організації:
a. Життєвий цикл виробу;
b. Життєвий цикл технології;
c. Життєвий цикл організації;
d. Схема Бізнес процеси – функції за стадіями 

життєвого циклу – ресурси для виконання функцій;
e. Виділення стратегічних господарських центрів;
f. Графік Портера;
g. Крива навчання;
3) Пакет інструментів, що забезпечують оцінку 

стратегічного клімату:
a. Життєвий цикл галузі;
b. Аналіз «поля сил»;
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c. PEST-аналіз;
d. Стратегічні зони;
e. Контактні аудиторії Котлера;
f. Концепція рушійних сил;
g. П’ять конкурентних сил Портера;
h. Ключові фактори успіху;
i. Матриці загроз та можливостей;
4) Пакет інструментів, що забезпечують оцінку 

конкурентних переваг організації, її стратегічної по-
зиції та обрання певної стратегії розвитку:

a. Матриця Ансоффа;
b. Матриця Бостонської Консалтингової Групи;
c. Матриця МакКінсі;
d. Матриця Томпсона-Стрікленда;
e. Профіль середовища; 
f. SWOT-аналіз;
У теорії стратегічного менеджменту прийнято пе-

релічувати більшість класичних інструментів стра-
тегічного аналізу – як обов’язкові до застосування. 
В жодному з підручників, посібників, публікацій не пі-
діймалося питання доцільності застосування певних 
інструментів аналізу. Проте на практиці стратегічний 
аналіз з використанням всіх традиційних інструмен-
тів скоріш за все принесе чимало безкорисної інфор-
мації, що може спричинити перевантаження даними 
на етапі власне вибору стратегії. Правильне вико-
ристання інструментів аналізу зазвичай дозволяє ви-
користовувати продукти аналізу передуючого етапу 
дослідження з поточним, або використовувати про-
дукти одного інструменту, як вхідні дані іншого. На-
скрізне використання всіх інструментів для будь-якої 
організації будь-якої галузі можна назвати прямим 
порушенням принципів ефективності та раціональ-
ності науково практичного дослідження. Крім того, 
при проведенні аналізу слід уникати використання 
тих інструментів, що спираються на дані, достовір-
ність яких може бути під сумнівом. Загалом це стосу-
ється характеристик ринку, статистичних даних про 
особливості галузі, тощо.

Розглянемо на конкретному прикладі дослідження 
організації певної галузі, які з інструментів стратегіч-
ного аналізу використовувати доцільно, які необхідно 
адаптувати, які представляються безкорисними.

1) Дерево цілей організації, проекту – це один з 
небагатьох інструментів, який має на меті деталіза-
цію цілей при використанні його у прямому порядку – 
що відповідає аналізу як загальнонауковому методу. 
Робота з цим інструментом у інвертованому порядку 
допомагає додатково оцінити узгодженість цілей між 
собою, адже інвертований порядок за своєю суттю 
є відображенням синтезу як загальнонаукового ме-
тоду. Інструмент є абсолютно універсальним та не 
потребує адаптації для жодної з галузей.

2) Життєвий цикл виробу (товару) – інструмент, 
що має на меті розкриття особливості чотирьох ета-
пів життя товару організації – етап розробки продук-
ту (НДДКР), його виробництво, реалізацію та сер-
віс після реалізації – для виявлення конкурентних 
переваг, або недоліків, що пізніше будуть задіяні у 
фінальних етапах дослідження, як то матриці слаб-
ких і сильних сторін, тощо. У випадку застосування 
інструменту для аналізу такого сільськогосподар-
ського продукту, як горіх, менеджер здебільшого на-

трапляє на відсутність НДДКР-процесів, абсолютно 
просту та лінійну модель відношень щодо реалізації 
та сервісу покупців, яка від організації до організації 
виглядає типовою та не стає джерелом конкурент-
них переваг чи слабких місць. Особливості ж етапу 
виробництва насправді є джерелом переваг чи слаб-
ких місць особливо стосовно рівня витрат на вироб-
ництво, але більш детальний аналіз з цього приводу 
надає наступний інструмент.

3) Життєвий цикл технологій – цей інструмент 
стратегічного аналізу, який для підприємств обраної 
галузі здебільшого може допомогти оцінити ефек-
тивність виробництва продукції з боку витрат. Техно-
логічна досконалість, застосування нових технологій 
у горіховому бізнесі – це шанс зекономити на витра-
тах та зменшити брак продукції. У горіховій галузі ні-
яких конструктивних змін у продукції технологія поки 
що надати не може.

4) Життєвий цикл організації саме у садівництві, а 
тим паче, вирощуванні горіхів – це категорія, яка на 
відміну від більшості гнучких видів бізнесу, не стіль-
ки залежна від стилю поведінки організації відносно 
бізнес-середовища на різних етапах життя, скільки 
залежна від біологічних, ботанічних характеристик 
продукту та культури як засобу виробництва. Класичні 
етапи життєвого циклу організації для садів з відповід-
ними культурами значно трансформуються, або взага-
лі втрачають сенс. Єдиним важливим параметром, що 
менеджер має прийняти до уваги при стратегічному 
плануванні – це співвідношення прогнозних характе-
ристик ринку з продуктивністю саду на різних етапах 
життя. На практиці це може знайти відображення у за-
здалегідь запланованому пошуку нових ринків, чи роз-
робці старих паралельно з поступовим підвищенням 
врожайності саду. Особливо це актуально для садів 
алейного типу, що набувають максимального рівня 
врожайності протягом десятків років.

5) Модель «Бізнес-процеси – функції – ресурси» 
забезпечує проведення обліку наявних ресурсів для 
реалізації функцій, що входять до єдиного процесу 
господарчої діяльності. На тлі стану організації – кон-
курентів, стану галузі взагалі, ресурси, що обліковані 
у цій моделі набувають значення сильних сторін або 
недоліків. Цей інструмент є універсальним для будь-
якої організації, його продукти – це перелік внут-
рішніх сильних та слабких сторін, що робить його 
ефективним додатком, який має передувати матриці 
сильних і слабких сторін [2].

6) Виділення СГЦ – інструмент, що дозволяє ви-
окремити на підприємстві центри, які є або можуть 
стати джерелами стратегічних переваг або слабких 
місць, щодо яких слід застосовувати методи протек-
ції, та удосконалювати процеси задля перетворень 
слабких місць у переваги. Практично всі підприєм-
ства сільськогосподарського комплексу, зосереджені 
на виробництві одного продукту складно поділити на 
окремі СГЦ бо підприємство взагалі представлено 
групою допоміжних функціональних напрямів, ство-
рених задля підтримки центрального напряму – ви-
рощування (виробництва) певної культури.

7) Модель Портера «Рентабельність – ринкова 
частка» - несе в собі здебільшого теоретичну цін-
ність, яка узагальнює уявлення про те, при якому 
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співвідношенні рентабельності та ринкової частки 
підприємство наближається до критичних ризиків. 
У той же час ця модель не несе виключної користі у 
випадку, що розглядається, адже:

a. Рівень фактичної ризикованості не можна визна-
чити точно, або навіть наближено до фактичного рівня;

b. Висновки відносно поточного рівня ризикова-
ності носять суб’єктивний характер;

c. Визначення ринкової долі для галузі горіхових 
садів – проблемне питання, через неможливість ви-
значити структури експорту та внутрішнього спожи-
вання, адже у останні роки експортерами виступали 
переважно компанії – одноденки; складнощі визна-
чення рівноправних конкурентів, адже значна частка 
підприємств садів збувають продукцію через підпри-
ємства-накопичувачі, а не безпосередньо спожива-
чу чи оптовим та роздрібним продавцям; абсолютну 
перевагу на ринку несортової продукції, що виробле-
на домогосподарствами, або непромисловими сада-
ми – більше 90% продукції виробляють саме вони.

d. Витрати на отримання сумнівної точності ви-
сновків з цієї моделі невиправдані, власне висновки 
навряд чи істотно вплинуть на процес аналізу та об-
рання стратегії.

8) Крива навчання – також є загальнотеоретич-
ним методом відображення залежності ефективнос-
ті бізнесу від досвіду, що накопичується з часом. Як і 
попередній інструмент, істотно на результати аналізу 
не впливає;

9) Життєвий цикл галузі – інструмент, який є 
мало не вирішальним при стратегічному аналізі 
підприємств з галузей, що динамічно трансформу-
ються, ітераційний цикл котрих є досить коротким. 
Неприйняття до уваги фази життєвого циклу галу-
зі – один з головних проявів нестратегічності у роботі 
менеджера. У випадку з галуззю, що розглядається, 
помилки у визначенні фази життєвого циклу навряд 
чи значно вплинуть на обрання стратегії та відпо-
відного комплексу дій, адже ітераційний цикл даної 
галузі є довгим. Винятком є підприємства-сади алей-
ного типу з прогнозованим строком родючості (біль-
ше 150 років), який може перевищувати ітераційний 
цикл галузі взагалі.

10) Аналіз «Поля сил» передбачає оцінку рушійних 
та стримуючих сил для будь-якого існуючого, або за-
планованого до залучення процесу на підприємстві. 
Цей інструмент допомагає наглядно візуалізувати 
сили впливу на окремі процеси, проте певних продук-
тів аналізу цей інструмент не надає. Зазвичай поля-
ми сил оцінюють абстрактну та суб’єктивну сторони 
впливу. Наприклад, стримуючою силою при залученні 
інноваційних технологій на виробництво є неприйнят-
тя незвичних процесів робітниками. Отже вихідні дані 
аналізу «Поля сил» зазвичай не можна виміряти, що 
взагалі за мету й не ставиться. У випадку з горіховим 
садом промислового масштабу сенс проводити по-
дібний аналіз майже відсутній, адже на підприємстві 
з мінімізованим впливом людських факторів на вну-
трішнє середовище перелічити рушійні та стримуючі 
сили стає майже неможливо. Проте таким аналізом 
доречно користуватися задля оцінки загроз та мож-
ливостей як доповнення до відповідних полів матриці 
SWOT, а також задля оцінки впливу контактних ауди-

торій як доповнення до відповідних категорій аналізу 
контактних аудиторій Котлера.

11) PEST-аналіз є інструментом, що для будь-якої 
галузі є універсальним та актуальним, адже фоку-
сується на параметрах галузі, бізнес-середовищі та 
соціальному оточенні. Більше того, він дозволяє ви-
черпно розглянути можливості та загрози для май-
бутнього складання матриці SWOT.

12) Інструмент «стратегічні зони» не створює ні-
яких нових продуктів аналізу, фокусується на пере-
ліченні зон інтересів підприємства, які можуть стати 
джерелами вигод для організації. При аналізі підпри-
ємств будь-якої галузі інструмент служить ефектив-
ним додатком для заповнення поля можливостей 
SWOT-аналізу.

13) Контактні аудиторії Котлера – це інструмент, 
що є оглядовим, систематизує оточення підприєм-
ства за категоріями, дозволяє здебільшого візуалі-
зувати перелік установ, організацій, інститутів, тощо, 
які прямим або опосередкованим чином можуть 
впливати на діяльність компанії, створюючи для неї 
певні можливості або загрози. Таким чином, інстру-
мент є універсальним для підприємств будь-яких га-
лузей та може стати ефективним додатком для запо-
внення полів можливостей та загроз SWOT-матриці.

14) Концепція рушійних сил – інструмент який до-
зволяє визначити основні тенденції, властиві галузі, 
визначити фактори і причини цих тенденцій, а також 
створити підґрунтя для створення прогнозів щодо 
змін існуючих тенденцій, появи нових, тощо. Цей 
інструмент є одним з ключових при аналізі галузі, є 
універсальним та актуальним, якщо не обов’язковим 
для підприємств будь-якої сфери діяльності, є необ-
хідним при аналізі динамічних та гнучких галузей та 
не менше - для аналізу галузей з довгими життєвими 
циклами. Якщо для швидких і гнучких галузей кон-
цепція рушійних сил – це інструмент що дозволяє 
виділяти конкурентні переваги для зайняття високих 
конкурентних позицій у коротко- та середньостроко-
вій перспективі, то для «довгих галузей» – це інстру-
мент, який може попередити загрозу повної руйнації 
підприємства у течії нових тенденцій, та завчасно 
визначити центри гнучкості, завдяки яким при на-
станні найістотніших змін у галузі, підприємство мо-
гло з найменшими ризиками та втратами реалізува-
ти сценарій диверсифікованого зростання [2].

15) Модель п’яти конкурентних сил Портера – це 
обов’язковий до застосування інструмент при аналізі 
будь-якого підприємства з будь-якої галузі, адже од-
ними з продуктів аналізу є виявлені загрози з боку 
вертикально інтегрованих елементів, з боку непря-
мих конкурентів та споживачів, чого не пропонує жо-
ден з інших інструментів стратегічного аналізу. Мо-
дель Портера є одним із ключових інструментів для 
стратегічного аналізу підприємства-виробника горі-
хів, адже ця галузь характеризується високим рівнем 
розгалуженості структури споживання продукту – 
цьому бізнесу властиве складне сегментування, що 
вбирає в себе як кінцевих споживачів, так і покупців 
промислових масштабів; високу кількість товарів-за-
мінників, які особливо в умовах сьогоденної еконо-
міки складають значну загрозу для грецького горіха, 
що на національному ринку взагалі вважається до-
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рогим продуктом та виходить за межі категорії нутрі-
єнтів «першої необхідності». 

16) Ключові фактори успіху – також універсаль-
ній для кожного підприємства та галузі показник, що 
гармонійно взаємодіє з інструментами «Життєвий 
цикл організації» та «Життєвий цикл галузі», та до-
помагає визначити джерела конкурентних переваг і 
конкурентноздатності підприємства в цілому, а також 
джерела формування конкурентного потенціалу з 
урахуванням змін у галузі, фаз життєвого циклу фір-
ми, технологій та ін. Застосування цього інструменту 
при стратегічному аналізі зумовлює стратегічність 
процесу планування.

17) Матриці загроз та можливостей – це інстру-
менти стратегічного аналізу, що виступають прями-
ми постачальниками інформації до відповідних полів 
матриці SWOT. Інструменти є універсальними для 
підприємств будь-якої галузі. Підвищують деталі-
зацію аналізу завдяки впровадженому оцінюванню 
ступенів важливості і впливу факторів зовнішньої се-
реди на організацію.

18) Матриця Ансоффа дозволяє за двома пара-
метрами – стан ринку та стан товару створити пе-
релік еталонних стратегій у порядку пріоритетності 
до розгляду та впровадження, чим дозволяє почи-
нати розгляд з менш ризикованих та менш витрат-
них стратегій у порядку зростання витрат та ризиків. 
Враховуючи те, що цей інструмент забезпечує до-
сить поверхневий аналіз, не вдається у подробиці 
за межами парної характеристики продукту (старий 
чи новий) та парної характеристики ринку (старий чи 
новий), його доцільно використовувати, як альтерна-
тиву матриці Томпсона-Стрікленда для більш оче-
видних випадків [1].

19) Матриця БКГ – інструмент портфельного 
аналізу, що подібно до матриці Ансоффа, при вико-
ристанні мінімуму вхідної інформації, пропонує ви-
значити тип підрозділу організації, окремого вироб-
ництва чи товарної групи, а як наслідок і найбільш 
релевантну стратегію розвитку організації. Так само 
як і у разі з матрицею Ансоффа, матриця Бостон-
ської Консалтингової Групи не забезпечує глибокого 
аналізу, тому її слід застосовувати у низці з іншими 
інструментами цієї групи задля узгодження резуль-
татів аналізу. Цей інструмент не може бути вико-
ристано на стадії проектування організації, адже він 
передбачає визначення поточного положення орга-
нізації на ринку (відносна частка ринку). Більше того, 
інструмент переважно підходить для аналізу бага-
топрофільних сільськогосподарських підприємств. 
У випадку з вузькоспрямованими виробництвами 
одного товару актуальність інструменту відсутня. 
При використанні матриці БКГ стосовно підпри-
ємств, що виробляють горіхи у складі портфелю у 
низці з іншими сільськогосподарськими продуктами, 
чи варіаціями продуктів переробки горіху, сервіс-
них послуг, тощо, виникають складнощі з визначен-
ням об’єму ринку – через відсутність достовірних 
узгоджених даних, з визначенням лідера – через 
складнощі з визначенням об’ємів ринку та об’ємів 
виробленої та реалізованої продукції, а також через 
те, що складним є визначення образу свого конку-
рента в цілому – чи це тільки промислові горіхові 

сади, чи компанії-приймальники, домогосподарства 
та ін. Взагалі при розгляді цієї галузі, складається 
враження, що у життєвих циклах відповідних під-
приємств наявні тільки фази «знаку питання» – до 
моменту виходу саду на принаймні 50% рівень від 
максимальної врожайності; та «дійної корови» – за-
лишок життєвого циклу, який характеризується міні-
мальними витратами на підтримання саду у належ-
ному стані та максимальними прибутками.

20) Матриця Маккінсі позбавлена недоліку по-
верхневості, вона включає в себе більше параметрів 
для оцінки, ніж матриця БКГ, проте одним із її недо-
ліків все одно вважають суб’єктивність оцінки важ-
ливості параметрів аналізу, але вона зазвичай ніве-
люється опитуванням складу менеджерів, методом 
Дельфі, виведенням середніх оцінок, тощо. На від-
міну від матриці БКГ, використання матриці Маккінсі 
при стратегічному аналізі підприємства «горіхового» 
бізнесу має сенс і може бути виконано, адже ринок 
оцінюється за привабливістю, підприємство - за кон-
курентною оцінкою, а положення підприємства на 
ринку, доля ринку – це лише один із параметрів кон-
курентної позиції підприємства.

21) Матриця Томпсона-Стрікленда дозволяє об-
рати стратегію серед переліку еталонних оцінюючи 
підприємство за ознаками сили його конкурентної 
позиції а також швидкості зростання ринку, на якому 
оперує організація. Інструмент так само доцільно ви-
користовувати після SWOT-аналізу та портфельного 
аналізу. Є основним формальним прийомом для об-
рання конкретної стратегії [9].

22) Профіль середовища – це інструмент, що має 
на меті проаналізувати вагомість для організації різ-
них факторів середовища. При тому оцінка факто-
рів середовища проводиться стосовно впливу і на 
організацію, і на саме середовище, а також визна-
чається спрямованість впливу і його інтенсивність. 
Складання профілю середовища – ефективний спо-
сіб доповнити матрицю SWOT, а саме поля загроз та 
можливостей, проте інколи вичерпна інформація, що 
надана цим інструментом, дозволяє визначити стра-
тегію розвитку підприємства навіть без посилань на 
специфічні інструменти вибору стратегії, включаючи 
SWOT-аналіз.

23) SWOT-аналіз – це ключовий інструмент стра-
тегічного аналізу і універсальний засіб обрання стра-
тегії розвитку організації. У процесі аналізу підпри-
ємств будь-яких галузей, SWOT-аналіз буде ядром 
дослідження, і вбирати в себе як первинну інфор-
мацію про організацію і довкілля, так і продукти пе-
редуючих інструментів. Особливістю цього методу є 
те, що вихідним його продуктом є не найменування 
стратегії, рекомендованої до імплементації, а цілій 
пакет засобів реалізації конкурентних переваг, укрі-
плення конкурентного потенціалу, протекції слабких 
місць та їх трансформації у сильні сторони, напрям-
ків диверсифікації [9].

До цих пір порядок використання інструментів 
аналізу вважався непринциповим. Це аргументу-
валося тим, що у будь-якому разі в процесі аналі-
зу мають бути застосовні всі обрані інструменти, а 
отже продуктів аналізу менше не стане від зміни по-
рядку проведення дослідження. Автори цієї роботи 



176

Держава та регіони

наполягають на принциповості дотримання певного 
порядку проведення стратегічного аналізу підприєм-
ства, який дозволяє:

1) Залучити системний підхід до процесу страте-
гічного аналізу.

2) Виключити втрати цінних причинно-наслідко-
вих зв’язків та залежностей між процесами всере-
дині організації та зовні, які можуть наштовхнути на 
прийняття адекватних управлінських рішень.

3) Мінімізувати витрати часу та інших ресурсів на 
обробку зайвої інформації, що може виникнути при 
наскрізному неупорядкованому застосуванні всіх ін-
струментів.

Перед складанням універсального алгоритму прове-
дення стратегічного аналізу, були сформовані принци-
пи, що несуть майже аксіомний характер та мають бути 
дотриманими обов’язково. Їх перелік виглядає так:

1) Стратегічний аналіз будь-якої організації має 
розпочинатися з визначення її місії як точки відліку 
для всіх процесів у досліджуваному бізнесі. Причому 
розглядати місію слід саме у широкому розумінні, ви-
окремлюючи і філософію, і призначення.

2) Жоден з внутрішніх параметрів підприєм-
ства – забезпеченість ресурсами, якість ресурсів, 
тощо, не мають сенсу і не можуть бути віднесені до 
конкурентних переваг, сильних чи слабких сторін ор-
ганізації у відриві від стану зовнішнього середовища. 
Параметр не може бути абсолютно сильним чи слаб-
ким, він набуває певного окрасу тільки у порівнянні 

із відповідними параметрами конкурентів та залежно 
від змін у середовищі із плином часу. 

3) Цілі організації, на відміну від місії, не можуть 
бути сформульовані у відриві від поточного стану зо-
внішнього довкілля, галузі, адже цілі завжди визна-
чають конкретне місце організації у структурі галузі. 
Так одна зі стандартних цілей щодо розвитку підпри-
ємства звучить як покриття продукцією організації 
певної частки ринку. Таргетована частка ринку не 
може бути названа наосліп, а адекватність обраної 
цілі, її відповідність SMART-вимогам, має бути дове-
дена галузевим аналізом.

4) SWOT-метод є ядром стратегічного аналізу, 
який частіше за все вбирає в себе інформацію з пе-
редуючих інструментів та генерує як стратегію ор-
ганізації загалом, так і елементи тактики, дискретні 
управлінські рішення.

Слід зазначити, що принциповим вважаєть-
ся саме розташування блоків інструментів (груп за 
функціональним напрямком: оцінка конкурентного 
потенціалу, клімату, тощо) у правильному порядку, 
у той час, як всередині блоку послідовність може 
змінюватися, адже інформація там переважає од-
норідна. Спираючись на вищенаведений перелік ін-
струментів актуальних для дослідження підприємств 
горіхового бізнесу, а також дотримуючись принципів 
складання алгоритму наведемо приклад системно-
го підходу до побудови стратегічного аналізу у схемі 
(рис. 1).
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Рис. 1. Послідовність використання інструментів стратегічного аналізу  

для підприємств-виробників горіхів
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Першим етапом відповідно до принципів є ви-
значення місії організації. Далі дослідження фоку-
сується на аналізі зовнішнього середовища, клімату 
навколо організації, адже це дозволить у подальшо-
му дивитися на характеристики ресурсів наявних у 
організації як на сильні чи слабкі сторони підприєм-
ства, а також коректно визначити цілі організації.

Під час другого етапу вже формується інформа-
ційна база для проведення передостаннього етапу – 
виявлення конкурентних переваг та підготування до 
обрання стратегії. 

Інформаційні потоки позначені стрілками внизу 
схеми. Одразу після дослідження навколишнього 
середовища організації мають бути визначені адек-
ватні цілі, а після – проведений аналіз конкурентного 
потенціалу, внутрішнього середовища, що доукомп-
лектує інформаційну базу задля визначення конку-
рентних переваг та обрання стратегії наприкінці.

Висновки. Не зважаючи на те, що стратегічний 
аналіз у сучасному вигляді з більшістю класичних ін-
струментів існують вже більше ніж пів століття, такі кон-
цептуальні питання як актуальність і порядок їх застосу-
вання для підприємств різних галузей досі залишались 
неосвітленими. Однак у даному досліджені принципова 
важливість обох питань була обґрунтована, і наведена 
на прикладі організації конкретної галузі. Використання 
оптимального числа інструментів у правильному поряд-
ку дозволяє досліднику позбавитись безкорисних скуп-
чень інформації, зекономити час дослідження, уникнути 
безпідставних висновків, що викривляють результати 
аналізу, дотриматися системного підходу у проведенні 
дослідження, зберегти усі можливі смислові ланцюги, 
причинно-наслідкові зв’язки задля підвищення ефек-
тивності аналізу. Відмова від використання деяких за-
гальновживаних інструментів доцільна, якщо інформа-
ція, що має лежати у основі аналізу є недостовірною, 
сумнівною, суб’єктивною; у разі, коли інформація на 
виході певного інструмента вважається непридатною. 
Так у дослідженні підприємства горіхового бізнесу було 
встановлено, що матриці БКГ, Томпсона-Стрікленда, 
Ансоффа є необов’язковими при стратегічному аналізі, 
як і виділення СГЦ, застосування кривої навчання, ана-
ліз полів сил та ін. Використання цих методів а більше – 
спирання на їх результати як на достовірні – це прямий 
прояв псевдонауковості. 

У ході дослідження було розроблено перелік уні-
версальних принципів, які дозволяють обґрунтува-
ти певну послідовність використання інструментів 
стратегічного аналізу для організації з будь-якої га-
лузі. Власне, цей алгоритм і був застосований для 
типової організації сільськогосподарського комплек-
су. В результаті, кількість рекомедованих до засто-
сування інструментів зменшилась мало не вдвічі від 
загальної кількості класичних інструментів, що змен-
шило витрати часу на проведення подальшого до-
слідження, а також зняло навантаження безкорисної 
інформації. Розташування інструментів у порядку, 
що характерний для системного підходу дозволило 
провести вичерпний аналіз без втрат інформації та 
цінних причинно-наслідкових зв’язків. Імплементація 
системного підходу до стратегічного аналізу за по-
даними алгоритмами дійсно підвищить ефективність 
стратегічного управління організацією. 
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ДИСПРОПОРЦІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ 
СОЦІОГУМАНІТАРНОГО ПРОСТОРУ РЕГІОНУ

DISPROPORTIONS IN THE DEVELOPMENT  
OF THE EDUCATIONAL COMPONENTS  
OF THE SOCIO-HUMANITARIAN SPACE IN THE REGION
Визначено понятійний контур соціогуманітарного простору регіону. Досліджено структурно-динаміч-

ну характеристику освітньої інфраструктури соціогуманітарного простору регіонів України як ключового 
індикатора розвитку людського потенціалу. Встановлено, що в умовах розвитку соціогуманітарного про-
стору людський потенціал є регіональною категорією, оскільки він формується і реалізується за просто-
ровими ознаками. Досліджено рівень доступу до середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах 
регіонів України. Наголошено на необхідності переходу до інклюзивного розвитку соціальної інфраструк-
тури, який сприятиме пом’якшенню економічного і соціального відторгнення у суспільстві. Запропоновано 
головні напрями інклюзивного розвитку освітньої компоненти соціогуманітарного простору регіону в най-
ближчій перспективі.

Ключові слова: освіта, освітня інфраструктура, соціогуманітарний простір, людський потенціал,  
інклюзивний розвиток.

Определен понятийный контур социогуманитарного пространства региона. Исследована структур-
но-динамическая характеристика образовательной инфраструктуры социогуманитарного простран-
ства регионов Украины как ключевого индикатора развития человеческого потенциала. Установлено, 
что в условиях развития социогуманитарного пространства человеческий потенциал является реги-
ональной категорией, поскольку он формируется и реализуется по пространственным признакам. Ис-
следован уровень доступа к среднему образованию в общеобразовательных учебных заведениях регионов 
Украины. Подчеркнута необходимость перехода к инклюзивному развитию социальной инфраструкту-
ры, который будет способствовать смягчению экономического и социального отторжения в обществе. 
Предложены основные направления инклюзивного развития образовательной компоненты социогумани-
тарного пространства региона в ближайшей перспективе.

Ключевые слова: образование, образовательная инфраструктура, социогуманитарное простран-
ство, человеческий потенциал, инклюзивное развитие.

The conceptual contour of the socio-humanitarian space of the region is defined. It is established that the dominant 
part of the socio-humanitarian space of the region, which provides high-quality human development is education-
al infrastructure. The structural-dynamic characteristics of the educational infrastructure of the socio-humanitarian 
space of Ukrainian regions as a key indicator of development of human potential are investigated. Methodologically, 
this research is based on statistical and dynamics methods, which characterizes the level of educational infrastruc-
ture development in Ukrainian regions. Data for these analysis are from Ukrainian public statistics. The time range 
for assessing educational infrastructure of the socio-humanitarian space of Ukrainian regions covers 2000-2017. 
The maps are created by using the software MapInfo Professional. It has been established that in the conditions of 
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the development of the socio-humanitarian space, human potential is a regional category, because it is formed and 
implemented according to spatial attributes. It should be noted that there is a certain imbalance in access to gen-
eral education institutions and the distribution of higher and vocational schools between the regions of the country.  
The following major centers of higher education are formed, such as Kharkiv, Lviv and Odessa regions. It is estab-
lished that the level of satisfaction of the needs of the population in the region through education system depends 
on the possibility of using educational institutions and the quality of services they provide, as well as on the material 
base of educational institutions, the number of educational institutions, their equipment and the level of skills of the 
stuff. The level of access to secondary education in secondary schools of Ukrainian regions is researched. It empha-
sizes the need for a transition to an inclusive social infrastructure development, which will help mitigate economic 
and social exclusion in society. The main directions of inclusive development of the educational component of the 
socio-humanitarian space of the region in the near future are proposed.

Keywords: education, educational infrastructure, socio-humanitarian space, human potential, inclusive development.

Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. Нині важливою компонентою реалізації 
парадигми розвитку соціальної інфраструктури є за-
безпечення якісної освіти, яка водночас є надзвичай-
но важливим чинником соціогуманітарного розвитку. 
Варто зауважити, що за традиційно високого індексу 
грамотності дорослого населення України є низка 
невирішених проблем у сфері освіти, які потребують 
якнайшвидшого розв’язання [1, с. 10].

Одними з ключових проблем досягнення стійкості 
освітньої інфраструктури регіонів є модернізація со-
ціогуманітарного простору України, створення умов 
для розвитку людського потенціалу через знання, 
етнокультурні, соціальні та духовні цінності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які 
спирається автор. Важливим етапом у дослідженні 
освітньої інфраструктури соціогуманітарного просто-
ру регіону стали праці сучасних вітчизняних і зарубіж-
них науковців: О. Бородіної [2], М. Бутка [3], Л. Купця 
[4], Т. Пепи [1], І. Прокопа [2], Л. Чернюк [1] та ін.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Головною метою даної публікації є досліджен-
ня структурно-динамічних характеристик освітньої 
інфраструктури соціогуманітарного простору регіо-
ну як ключового індикатора регіонального розвитку 
людського потенціалу.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових резуль-
татів. Домінантою у складі соціогуманітарного про-
стору регіону, яка забезпечує якісний людський роз-
виток, є освіта. Як зазначає Л. Купець, під освітою 
слід розуміти виховання, навчання і науку як процеси 
здобування знань, навичок та вмінь. Окрім того, це 
процес передачі від покоління до покоління куль-
турної спадщини, а саме знань, навичок та системи 
цінностей певної спільноти через соціальний інсти-
тут, яким передусім є школа. Важливо зазначити, 
що освіта є фундаментом розвитку сучасного світу, 
економіки знань та суспільства у цілому [4, с. 32–33].

Доступ до освіти є одним з основних прав кож-
ної людини, яке відображено в багатьох міжнарод-
них документах і, звичайно, в основних законах 
більшості держав. В Україні це право гарантовано, 
в першу чергу, ст. 53 Конституції України. Відповід-
но до Закону України «Про освіту», освіта є базисом 
інтелектуального, креативного, духовного, фізичного 
й культурного розвитку особистості, її успішної соці-
алізації, економічного добробуту, запорукою розвит-

ку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і 
культурою, та держави [5].

У сучасному науковому колі соціогуманітарний 
простір розглядається як сукупність людських (ко-
лективних і міжособистісних) та суспільних відносин 
та зв’язків, які локалізуються у межах певної тери-
торіальної одиниці, у поєднанні базових суспільних 
інститутів: сім’ї, територіальних і громадських спіль-
нот, економіки, держави, тобто між індивідами, їх-
німи групами та об’єднаннями за громадянськими, 
статусними, професійними ознаками і місцем про-
живання, з приводу розподілу, обміну і споживання 
створених у суспільному виробництві матеріальних 
та нематеріальних благ для забезпечення відтворю-
вальних процесів у складі продуктивних сил та під-
вищення рівня й якості життя людини [1, с. 96].

Освітня інфраструктура соціогуманітарного про-
стору регіону складається з дошкільних, загально-
освітніх, професійно-технічних та вищих навчальних 
закладів. Структурно-динамічну характеристику освіт-
ньої інфраструктури України представлено в табл. 1. 

Динаміка чисельності закладів освіти України 
впродовж 2000–2017 рр. мала негативну тенденцію. 
Спостерігається зменшення кількості майже всіх за-
кладів освітньої інфраструктури. Зокрема, кількість 
закладів загальної середньої освіти зменшилася на 
27%, професійної (професійно-технічної) освіти – на 
22%. Дещо гірша ситуація склалася із закладами ви-
щої освіти, підтвердженням цього є значне (на 32%) 
зменшення кількості закладів вищої освіти з 979 од. 
у 2000 р. до 661 од. у 2017 р. 

Динаміка контингенту студентів професійно-тех-
нічних та ВОЗ відображає демографічні тенденції, 
що мали і мають місце в Україні, а також ставлен-
ня з боку суспільства до професійно-технічної та 
вищої освіти. Спостерігається неухильна тенденція 
до зменшення кількості учнів, слухачів у закладах 
професійної (професійно-технічної) освіти протягом 
2000–2017 рр. на майже 50%, а кількість осіб у за-
кладах вищої освіти за досліджуваний період ско-
ротилася на 20%. Дана тенденція зумовлена, по-
перше, скороченням числа осіб відповідного віку і, 
по-друге, щорічним збільшенням кількості студентів, 
які виїжджають навчатися за кордон. Ці тенденції не 
створюють умов для всебічного розвитку особистос-
ті та формування якісного людського потенціалу.

В умовах розвитку соціогуманітарного просто-
ру людський потенціал є регіональною категорією, 
оскільки він формується і реалізується за просто-
ровими ознаками. Рівень доступу дітей до серед-
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ньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах 
регіонів України (у відсотках до кількості дітей у віці 
6–18 років) у 2017 р. представлено на рис. 1. 

У 2017 р. максимальний рівень доступу до за-
гальноосвітніх навчальних закладів України спосте-
рігався у Закарпатській (92,8%), Одеській (92,2%), 
Рівненській (91,5%), Херсонській (91,3%) та Черкась-
кій (91,2%) областях. Найгірша ситуація склалася у 
Київській (90,2%), Хмельницькій (90,2%), Сумській 
(89,9%), Миколаївській (89,5%), Івано-Франківській 
(89,4%), Вінницькій (88,8%) та Львівській (86,2%) 
областях, в яких понад 10% дітей не мали доступу 
до середньої освіти. Охоплення дітей загальноос-
вітніми навчальними закладами в Україні у 2017 р. 
збільшилося майже на 10% порівняно з 2015 р., по-
зитивну динаміку за цим показником демонстрували 
всі без винятку регіони. 

Відсутність рівного доступу до загальноосвітніх 
навчальних закладів відображає освітню проблему, 
яку слід розуміти як нерівність, що обмежує як індиві-
дуальні можливості, так і ускладнює соціальний роз-
виток регіонів країни [3, с. 35]. 

Доступність об’єктів соціальної інфраструктури 
соціогуманітарного простору для населення регіону, 
а саме доступність освіти, можливо дослідити за ба-
гатовимірною оцінкою соціального відторгнення [6]. 
Ця оцінка дає можливість дослідити розвиток соціо-
гуманітарного простору регіону як соціально-терито-
ріальну підсистему в процесі переходу національно-
го господарства до інклюзивного розвитку.

Як зазначають О.М. Бородіна та І.В. Прокопа, по-
няття інклюзивного розвитку використовується тоді, 
коли існує диференціація населення, зумовлена об-
меженими можливостями частини з них задоволь-
няти свої потреби, що, своєю чергою, є причиною 
їх соціального відторгнення. Окрім того, у науковій 
літературі, матеріалах Програми ООН щодо люд-
ського розвитку, доповідях Світового банку, а також 
у вітчизняних документах, прийнятих чи підготовле-

них для виконання рішень міжнародних інституцій 
і форумів, усе частіше наголошується, що перехід 
до інклюзивного розвитку сприятиме пом’якшенню 
(усуненню) економічного і соціального відторгнення 
у суспільстві. Окрім того, поступово формуються й 
науково-методичні підвалини інклюзивного розвит-
ку, які включають понятійні межі, специфічні ознаки, 
механізми та інші визначальні риси [2, с. 106–107].

Варто зазначити, що реалізація права громадян 
на освіту вимагає постійного розвитку соціальної ін-
фраструктури у сфері освіти на всіх рівнях, у тому 
числі й на професійно-технічному та вищому. Рівень 
задоволення потреб населення регіону через сис-
тему освіти залежить від можливості використання 
освітніх інституцій і якості послуг, які вони надають, а 
також від матеріальної бази освітніх інституцій, кіль-
кості навчальних закладів, їх оснащеності та рівня 
кваліфікації персоналу [3, с. 35].

Рис. 2 демонструє, що в 2017 р. регіонами-ліде-
рами за показником кількості учнів, слухачів у за-
кладах професійної (професійно-технічної) освіти 
у розрахунку на 10 тис населення були Рівненська 
(99 осіб), Львівська (96 осіб), Сумська (90 осіб), Ми-
колаївська (87 осіб), Вінницька (86 осіб) та Терно-
пільська (82 особи) області. Найгірша ситуація за 
цим показником склалася у п’яти областях України, 
а саме: Закарпатській (47 осіб), Київській (47 осіб), 
Чернігівській (49 осіб), Харківській (51 особа) та 
Одеській (61 особа).

Кількість професійно-технічних навчальних за-
кладів в Україні в 2017 р. коливалася від 16 закладів 
у Закарпатській (16), Дніпропетровській (16), Волин-
ській (17) та Чернігівській (19) областях до 59 закла-
дів у Львівській (59), Дніпропетровській (58), Харків-
ській (45) та Запорізькій (40) областях.

Відповідно до рис. 3, найбільшими центрами ви-
щої освіти є Харківська (65 закладів), Дніпропетров-
ська (55 закладів), Львівська (43 заклади) та Одесь-
ка (40 закладів) області, де зосереджена найбільша 

Таблиця 1
Структурно-динамічна характеристика освітньої інфраструктури України в 2000–2017 рр.

Показник 2000 2005 2010 2015 2016 2017
Кількість освітніх інституцій

Кількість дошкільних навчальних 
закладів, тис од. 16,3 15,1 15,6 14,8 14,9 14,9

Кількість закладів загальної 
середньої освіти, тис од. 22,2 21,6 20,3 17,6 16,9 16,2

Кількість закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти, од. 970 1023 976 798 787 756

Кількість закладів вищої освіти, од. 979 951 854 659 657 661
Кількість учнів освітніх інституцій, тис осіб

Кількість дітей у дошкільних 
навчальних закладах 983 1032 1273 1291 1300 1304

Кількість учнів у закладах 
загальної середньої освіти 6764 5399 4299 3783 3846 3922

Кількість учнів, слухачів у закладах 
професійної (професійно-
технічної) освіти

524,6 496,6 433,5 304,1 285,8 269,4

Кількість осіб у закладах вищої 
освіти 1930,9 2709,1 2491,3 1605,3 1586,7 1538,6

Джерело: розраховано автором на підставі даних Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
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Рис. 1. Рівень доступу дітей до середньої освіти (у відсотках до кількості дітей відповідного віку) у 2017 р.

Джерело: розроблено автором на підставі даних Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Рис. 2. Кількість учнів та закладів професійної (професійно-технічної) освіти в Україні у 2017 р.
Джерело: розроблено автором на підставі даних Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
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кількість вищих навчальних закладів. Окрім того, у 
2017 р. Харківська (636 осіб), Львівська (487 осіб) та 
Одеська (451 особа) області мали найбільшу кіль-
кість студентів у вищих навчальних закладах у роз-
рахунку на 10 тис населення.

Найменшу кількість студентів у вищих навчаль-
них закладах у розрахунку на 10 тис населення у 
2017 р. мали шість областей України: Кіровоград-
ська (151 особа), Київська (157 осіб), Закарпатська 
(188 осіб), Чернігівська (197 осіб), Хмельницька 
(243 особи) та Житомирська (243 особи). 

Регіонами, які мали найменшу кількість вищих 
навчальних закладів, були Рівненська (14 закладів), 
Сумська (14 закладів), Волинська (14 закладів), За-
карпатська (14 закладів) області. Саме у цих регіо-
нах України склалися найгірші умови розвитку люд-
ського потенціалу.

За певного досягнення розвитку освітньої ін-
фраструктури регіону як складової частини соціо-
гуманітарного простору завдяки розвинутій мережі 
навчальних закладів різного рівня стан і розвиток її 
не можна визнати задовільним, особливо відносно 
професійно-технічної та вищої освіти.

Висновки з цього дослідження і перспективи по-
дальших розвідок у даному напрямку. Підсумовуючи 
проведене дослідження, слід зауважити, що існує 
певна диспропорція доступу до загальноосвітніх 
навчальних закладів та розподілу вищих та профе-
сійно-технічних навчальних закладів між регіонами 
країни. Склалися такі основні центри вищої освіти, 

 
Рис. 3. Кількість студентів та вищих навчальних закладів в Україні у 2017 р.

Джерело: розроблено автором на підставі даних Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

як Харківська, Львівська та Одеська області. Крім 
того, тривала тенденція скорочення учнівського та 
студентського контингенту загострює проблему інте-
грації системи вищої та професійно-технічної освіти 
у європейський та світовий простір.

Головними напрямами інклюзивного розвитку 
освітньої компоненти соціогуманітарного простору 
регіону в найближчій перспективі мають бути:

– забезпечення комплексної освіти для дітей та 
молоді з обмеженими можливостями та хронічними 
хворобами на всіх етапах навчання;

– створення профорієнтаційних центрів для мо-
лоді з метою допомогти у профорієнтаційному вибо-
рі та професійному розвитку;

– створення регіональних професійних центрів 
(багатопрофільних закладів), які будуть охоплювати 
широкий спектр професій, яких потребує регіон для 
розвитку економіки регіону та держави;

– розвиток локального партнерства у сфері осві-
ти: сім'ї, школи, територіальної громади у співпраці з 
роботодавцями, університетами та іншими держав-
ними та недержавними установами;

– розвиток громадянської активності (соціального 
капіталу) та співпраця з неурядовими організаціями 
(через такі фінансові інструменти, як бюджет участі, а 
також упровадження відкритих конкурсних пропозицій 
для підтримки виконання завдань у сферах освітньої ін-
фраструктури інститутами громадянського суспільства);

– створення умов для розвитку підприємницьких 
компетенцій школярів із перших років навчання в 
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школах шляхом використання активних і практичних 
форм навчання, що формують компетенції із соці-
ального підприємництва.

Таким чином, реалізація парадигми розвитку та 
організації соціогуманітарного простору у сфері осві-
ти має базуватися на принципах гуманізму та демо-
кратизації, а також бути зорієнтованою на створення 
системи освіти, здатної забезпечити високу якість із 
максимально можливою доступністю на основі вза-
ємодії державних і громадських інститутів освітньої 
політики, професійних спілок, творчих об’єднань та 
організацій, їх спрямованості на розвиток освіти з 
урахуванням регіональної специфіки і наявного по-
тенціалу [1, с. 108].
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МІСЬКІ АГЛОМЕРАЦІЇ ЯК ФОРМА  
СУЧАСНОГО СВІТОВОГО ПРОЦЕСУ УРБАНІЗАЦІЇ

THE URBAN AGGLOMERATIONS AS A FORM  
OF THE MODERN WORLD PROCESS OF URBANIZATION
Розкрито сутність і значення міських агломерацій в умовах глобалізації економіки, які приходять на 

зміну місту як точкової форми розселення. Виділено основні ознаки та принципи розвитку міських агло-
мерацій, обґрунтовано чинники їх формування і розвитку, запропоновано критерії виділення міських агло-
мерацій, акцентовано увагу на прийнятті закону про міські агломерації, висвітлено формування й розви-
ток агломерацій різного типу в Україні. Розкрито вади, що впливають на розвиток міських агломерацій. 
Обґрунтовано чинники конкурентоспроможності міських агломерацій і агломераційний ефект, який являє 
собою еколого-економічну і соціальну вигоди. Система інституціональної інфраструктури міських агло-
мерацій відсутня, що є однією з причин, які стримують їх розвиток. Запропоновано напрями інституціо-
нального забезпечення міських агломерацій.

Ключові слова: міська агломерація, інфраструктура, розселення, організація, чинники, безпека, логіс-
тика, управління, синергетика, екологічність, довкілля, конкурентоспроможність.

Раскрыты сущность и значение городских агломераций в условиях глобализации экономики, которые при-
ходят на смену городу как точечной формы расселения. Выделены основные признаки и принципы развития 
городских агломераций, обоснованы факторы их формирования и развития, предложены критерии выделения 
городских агломераций, акцентировано внимание на принятии закона о городских агломерациях, освещено 
формирование агломераций разного типа в Украине. Раскрыты недостатки, влияющие на развитие город-
ских агломераций. Обоснованы факторы конкурентоспособности городских агломераций и агломерационный 
эффект, который представляет собой эколого-экономическую и социальную выгоды. Система институцио-
нальной инфраструктуры городских агломераций отсутствует, что является одной из причин, сдерживаю-
щих их развитие. Предложены направления институционального обеспечения городских агломераций.

Ключевые слова: городская агломерация, инфраструктура, расселение, организация, факторы, безопас-
ность, логистика, управление, синергетика, экологичность, окружающая среда, конкурентоспособность.

The essence and significance of the urban agglomerations in the conditions of globalization of the economy 
that replace the city as a point form of resettlement are revealed. It is shown that an autonomous city does not 
correspond to the modern scale and intensity of the functioning of the economy. There is no clear definition of the 
urban agglomerations in Ukraine. The main features and the principles of the urban agglomeration development are 
highlighted. The factors of formation and development of the urban agglomerations are grounded. The criteria for the 
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allocation of urban agglomerations are proposed, there is a focus on the adoption of the law on urban agglomera-
tions, the formation of the different agglomerations in Ukraine are highlighted. The complexities of the formation and 
development of agglomerations are highlighted, among which there is a lack of the clear definition of the concept of 
"agglomeration" and there is no clear criteria for establishing of their boundaries; there is no adequate regulatory and 
legal framework and a comfortable business environment as well as plans for strategic agglomeration development. 
The defects affecting the development of urban agglomerations are revealed. The factors of the competitiveness 
of urban agglomerations are distinguished and the agglomeration effect, which is ecological, economic and social 
benefits. The creation of self-sufficient territorial communities in accordance with the law on the decentralization of 
power is shown through the association of communities around the centers of economic development, which are the 
cities of regional subordination and rayon centers. A complex set of tasks concerning the problems of development 
of urban agglomerations has been developed. The institutional infrastructure of urban agglomerations is absent, 
which is one of the reasons that hinders their development. The institutional provision of urban agglomerations 
should be carried out in the three main directions: development of legislation; development of the institutional envi-
ronment for the development and implementation of urban agglomeration development; the mechanism for manag-
ing of the formation and implementation.

Keywords: urban agglomeration, infrastructure, resettlement, organization, factors, safety, logistics, manage-
ment, synergetics, environmental friendliness, environment, competitiveness.

Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. Українськими науковцями визначено 
закономірності формування та функціонування місь-
ких агломерацій, їхній вплив на регіональний еконо-
мічний розвиток. Проте існує потреба в подальшому 
опрацюванні питань розвитку міських агломерацій 
в організаційному, економічному, екологічному та 
правовому аспектах. Епоха старого індустріального 
агломерування відходить у минуле, змінюючись но-
вим – постіндустріальним. В індустріальних регіонах 
Сходу зачатки нового постіндустріального агломе-
рування поєднуються з традиційним промисловим 
агломеруванням. Міські агломерації в Україні не ма-
ють правового статусу і не виділяються офіційною 
статистикою. 

У нових умовах трансформації економічного 
укладу децентралізації управління і загострення 
проблем раціонального використання соціальних та 
еколого-економічних ресурсів їх відтворення, підви-
щення рівня логістизації актуалізує потребу пошуку 
органами місцевого самоврядування нових і вдо-
сконалення наявних підходів до забезпечення стій-
кого розвитку агломерацій. Стратегічне управління 
розвитком і функціонуванням агломерацій вимагає 
посилення їхньої інвестиційної привабливості, раці-
онального й якісного розподілу ресурсів, поліпшення 
рівня безпеки.

Реформування системи місцевого самоврядуван-
ня та розвиток ринкових відносин потребують нових 
підходів до управління розвитком міських агломера-
цій, які були б орієнтовані на поточні та майбутні по-
треби населення, довкілля і бізнесу. Подальших до-
сліджень потребують питання вибору та інструментів 
реалізації завдань щодо економічних проблем роз-
витку міських агломерацій, пов’язаних із необхідніс-
тю згладжування диспропорцій у розвитку території, 
подоланням обмеженості територіальних ресурсів, 
поліпшенням якості навколишнього середовища, ре-
алізацією інфраструктурних проектів та забезпечен-
ням зайнятості населення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної проблеми і 
на які спираються автори. Дослідженню питань фор-
мування і розвитку агломерацій приділялася зна-

чна увага з боку вітчизняних та зарубіжних учених.  
Зокрема, цим питанням займалися Ю. Білоконь, 
Д. Богорад, М. Дьомін, О. Топчієв, Н. Нудельман, 
Ю. Палеха, С. Богачова, А. Аверкіна, Я. Вовчук, 
В. Осипов, П. Гудзь, Т. Зінченко та ін. Серед зару-
біжних учених можна назвати N. Phelps, P. Schott, 
W. Brock, A. Xepapadeas, G. Elisson, E. Gleaser, 
F. Francesehi, M. Fujita, R. Hudson та ін. 

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою статті є дослідження формування і 
функціонування міських агломерацій, які приходять 
на зміну місту як точкової форми розселення, оцінка 
рівня їхнього економічного розвитку для розроблен-
ня рекомендацій щодо поліпшення кількісних і якіс-
них характеристик розвитку агломераційної еконо-
мічної системи шляхом ефективного використання 
виробничих, природних, екологічних, інноваційно-ін-
вестиційних та фінансових ресурсів.

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів. Поширення процесів глобалізації і досяг-
нень Четвертої промислової революції, поглиблення 
міжнародного поділу праці відображаються в нових 
формах територіальної організації праці й новому 
типі розселення – міських агломераціях.

Формування агломерацій стає ключовим аргу-
ментом розвитку країни та її територій, забезпечує 
високу якість життя населення, створює комфортне 
середовище для розвитку бізнесу і підвищує конку-
рентоспроможність країни як єдиного цілого. Аналіз 
світового досвіду підтверджує, що міські агломера-
ції приходять на зміну місту як точкової форми роз-
селення. Виробничі, трудові, культурні та науково-
освітні зв’язки міських агломерацій забезпечують 
досить високий рівень розвитку продуктивних сил і 
сприяють формуванню якісно нових умов розвитку 
інноваційної економіки, а головне – більш високі тем-
пи накопичення всіх видів капіталу, зосереджених в 
агломераціях. Навколо найбільших міст стрімко роз-
виваються цілі системи поселень, утягуючи в орбіту 
безпосереднього впливу головних центрів економіки 
і культури країни все нові райони. На сучасному ета-
пі в світі помітно посилюються процеси урбанізації, 
більше половини населення планети живе в агломе-
раціях, створюється понад 80% світового ВВП, і цей 
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процес у майбутньому буде тільки посилюватися. 
За даними ООН, у 2050 р. 70% світового населення 
буде проживати в агломераціях [7, с. 283–284].

Змінюються характер урбанізації та форми 
розселення, здійснюється вплив на систему при-
родокористування. Так, міста з їхньою потужною 
соціально-економічною та інженерно-технічною 
інфраструктурою стали одним із головних чинників 
деградації довкілля. Вони дають 80% усіх викидів в 
атмосферу і ¾ глобального обсягу забруднень на-
вколишнього середовища. Усі міста світу щорічно 
виробляють до 3 млрд т твердих відходів. При цьому 
забруднюючий вплив великих міських агломерацій 
простежується на відстані 50 км від них. У результа-
ті вони змінюють природне середовище і формують 
антропогенний ландшафт значних територій. Основ-
ними джерелами забруднення міського середовища 
є автотранспорт та промислові підприємства.

Формування міських агломерацій відображає 
процес зростання і концентрації продуктивних сил, 
зосередження багатьох видів діяльності в найбільш 
ефективних для їхнього розвитку ареалах. Автоном-
не місто не відповідає сучасним масштабам та інтен-
сивності цього процесу, що вимагає більш широкої 
територіальної бази.

Перспективи пріоритетного розвитку агломерацій 
як просторової форми локалізації поселень визнача-
ються тим, що, по-перше, агломерація є ядром систе-
ми розселення в регіоні, її опорним каркасом; по-друге, 
саме агломерації виступають драйверами економічно-
го зростання і територій із високим економічним потен-
ціалом, взаємодією між поселеннями, що породжує си-
нергетичний ефект, який впливатиме на забезпечення 
стійкого розвитку та рівень його логістизації.

В Україні відсутнє чітке визначення міських агло-
мерацій. Так, О.М. Ізаров та І.О. Ізарова визначають 
міську агломерацію як сукупність кількох адміні-
стративно-територіальних одиниць, що мають сталі 
зв’язки і можливості спільного ефективного корис-
тування системами забезпечення їх належної жит-
тєдіяльності, зокрема водо- та енергопостачання, 
централізованої інфраструктури тощо, а населення 
яких сконцентроване на відносно невеликій терито-
рії [5, с. 13]. Науковці волинської школи регіо нальної 
економіки вважають, що міська агломерація – це 
складна просторово-організована логістична сис-
тема, яка складається з кількох міст, об’єднаних 
спільними транспортними, промисловими, фінансо-
вими, науковими, рекреаційними, інформаційними 
зв’язками, а фахівці донецької школи під міською 
агломерацією розуміють групу близько розташова-
них міст, селищ та інших населених пунктів із тісни-
ми трудовими, культурно-побутовими, виробничими 
зв’язками, тобто розширюють ареал агломерації 
поза межі виключно міських поселень [2].

Оксфордський словник виділяє характерну ознаку 
агломерації як концентрацію економічної активності в 
суміжних галузях на географічній території, викликану, 
зокрема, особливостями зовнішньої економічної полі-
тики, тобто кількістю й якістю кваліфікованої робочої 
сили, зростаючим ефектом масштабу, кумулятивним 
впливом, особливостями системи планування на міс-
цевому рівні, а також випадковими чинниками [1].

У Директиві Ради ЄС «Про якість атмосфер-
ного повітря та заходи з його очищення» від 
20.05.2008 № 2008/50/ЄС у п.17 ст. 2 зазначено: 
агломерація – це зона, яка є конурбацією (групою 
зближених і пов’язаних між собою самостійних міст, 
що утворюють єдність завдяки інтенсивним еконо-
мічним і культурно-побутовим зв’язкам між ними, 
спільними великими інженерними спорудами тощо) 
із концентрацією населення понад 250 тис мешкан-
ців, або зона з відповідною кількістю населення на 
квадратний кілометр, якщо кількість населення ста-
новить 250 тис мешканців чи менше [3].

Серед основних ознак міських агломерацій виді-
ляють: територіальну єдність поселень, групове роз-
селення; об’єднання виробничими, соціальними, тру-
довими і культурно-побутовими зв’язками, об’єктами 
інфраструктури, спільним використанням міжнаселе-
них територій та ресурсів; високий рівень інтеграції 
міських функцій; густоту транспортно-комунікаційної 
мережі і наявність транспортних коридорів; функці-
ональну цілісність, зумовлену розвинутими міжпосе-
ленськими зв’язками інтегративного характеру; ціліс-
ність ринку праці, нерухомості, землі; концентрацію 
виробництва і трудових ресурсів [5, с. 11]. 

Успішному розвитку міських агломерацій спри-
ятимуть наступні чинники: організація простору, 
глобалізація, глокалізація, сталий розвиток, дивер-
сифікація, інтеграція екологічного й економічного 
розвитку, інформатизація простору.

Організація простору набуває першочергового 
значення у формуванні і розвитку міських агломе-
рацій та територіальних громад. У Європейському 
Союзі раціональна організація простору засобами 
активної регіональної політики навколо крупних ре-
гіональних центрів та їхніх агломерацій розгляда-
ється як ключовий чинник економічного зростання 
та підвищення глобальної конкурентоспроможності. 
Засадничими у міській політиці ЄС стали положення 
Лейпцизьких принципів (1994 р.): розвиток збалан-
сованої і поліцентричної міської системи та нових 
відносин між містами й сільською місцевістю; за-
безпечення рівності в доступності інфраструктури і 
знань; збалансований розвиток, розумне управління 
та захист природи й культурної спадщини. Передба-
чається, що замість традиційного посилення взаємо-
дії центру-периферії засобами розвитку інфраструк-
тури поліцентрична модель повинна призвести до 
таких результатів: створення на просторі ЄС кількох 
центрів глобальної інтеграції; посилення збалан-
сованості системи регіонів-метрополій та міських 
транскордонних кластерів; створення інтегрованих 
моделей розвитку міст та прилеглих сільських тери-
торій; посиленого розвитку співпраці за мережевим 
принципом у низці сфер (освіті й науці, культурі, міс-
цевому транспорті, інтеграції нових мігрантів) тощо.

Глобалізація. За визначенням Світового банку, 
глобалізація – це процес нарощування зв’язків, по-
силення взаємозалежності світових ринків та бізнесу 
мобільності товарів, послуг, трудових ресурсів, тех-
нологій, інформації, капіталу у світі. Процес глоба-
лізації – складний і суперечливий. З одного боку, він 
полегшує господарську взаємодію між державами, 
створює умови для доступу країн до передових до-
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сягнень людства, стимулює світовий прогрес. З ін-
шого боку, призводить до негативних наслідків: за-
кріплення периферійної моделі економіки, втрати 
своїх ресурсів країнами, які не входять у «золотий 
мільярд», зниження рівня життя та ін. Але глобаліза-
ція сприяє перетворенню світового простору в єди-
ну зону, де без перешкод переміщаються капітал, 
товари та послуги, а кожна країна, яка хоче мати 
конкурентоспроможну економіку, повинна інтегру-
ватися у глобальний економічний простір, активно 
встановлювати економічні відносини з різними його 
суб’єктами. Тому ігнорування глобалізації зробить 
агломерацію жертвою цього процесу замість того, 
щоб отримати вигоди.

Глокалізація (англ. glocalization) – це процес еко-
номічного, соціального і культурного розвитку, який 
характеризується співіснуванням різноспрямованих 
тенденцій на тлі глобалізації замість очікуваного 
зникнення регіональних відмінностей, відбувається 
їх збереження і посилення. Замість злиття та уні-
фікації виникають і набирають силу явища іншої 
спрямованості: сепаратизм, загострення інтересу до 
локальних відмінностей, зростання інтересу до тра-
дицій глибокої давнини і відродження діалектів. Все-
загальна універсалізація життєвих стандартів тільки 
шкодить динаміці ринку.

Сталий розвиток (англ. sustainable development) – 
це розвиток, який задовольняє потреби нинішнього по-
коління без шкоди для можливості майбутніх поколінь 
задовольняти свої власні потреби. Для агломерацій 
сталий розвиток означає важливість сталого функці-
онування екологічної інфраструктури, фінансову ста-
більність середовища проживання, стабільність місце-
вих культурних традицій, звичаїв, умінь та навичок.

Диверсифікація (новолат. diversification – зміна, 
різноманітність; від лат. diversus – різний, facere – 
робити) – це стратегія, яка передбачає пошук нових 
ринків збуту і розширення бізнесу, а також володіння 
найрізноманітнішими фінансовими активами, кожен 
з яких має різний рівень ризику, для зниження за-
гального ступеня ризику портфеля у цілому. Концепт 
диверсифікації для економічних систем має такі ас-
пекти: 1) населення (особливо в міських агломераці-
ях) стає дедалі більше диверсифікованим за рівнем 
освіти, спеціалізацією, професією, світоглядом, ре-
лігією, культурою, традиціями тощо, що забезпечує 
потенціал до диверсифікації власної економічної 
системи, але призводить до появи певних проблем 
управління містом; 2) успішний і безпечний розвиток 
економіки агломерації повинен бути диверсифікова-
ним для захисту від потенційної втрати економічної 
ніші через зміну екзогенних і ендогенних чинників.

Інтеграція екологічного й економічного розвит-
ку стає загальносвітовою проблемою і розглядаєть-
ся як на глобальному, так і на регіональному рівнях. 
Основними напрямами екологізації економічного 
розвитку і поліпшення екологічного середовища про-
живання в міських агломераціях людини є: еколо-
гізація виробництва, екологія людини, екологічний 
бізнес, екологія навколишнього природного середо-
вища, стратегічна екологічна оцінка.

Інформатизація (informatisation) – сукупність 
взаємопов’язаних організаційних, політичних, соці-

ально-економічних, науково-технічних, виробничих 
процесів, що спрямовані на створення умов для 
задоволення інформаційних потреб громадян та 
суспільства на основі створення, розвитку і вико-
ристання інформаційних систем. Це процес широ-
комасштабного використання ІТ у всіх сферах соці-
ально-економічного, політичного і культурного життя 
суспільства для підвищення ефективності викорис-
тання інформації та знань для управління, задово-
лення інформаційних потреб громадян, організацій і 
держави й створення передумов переходу держави 
до інформаційного суспільства. Загалом ситуація в 
Україні щодо інформатизації національної економіки 
становить 2–2,5% порівняно з рівнем інформатизації 
розвинутих країн Заходу. Україна має стимулювати 
одночасно з розробленням та вдосконаленням зако-
нодавчої бази розвиток існуючих і створення нових 
спеціалізованих мережевих структур і технологій, 
побудованих на основі міжнародних стандартів, а 
також організовувати розгортання широкої суспіль-
но-політичної підтримки процесу переходу країни до 
інформаційного суспільства. 

Агломерація в Україні не є адміністративною 
одиницею. Але в західних країнах, наприклад у 
США, утворюються уряди агломерацій (лат. metro 
government – столичний уряд). У Швейцарії Феде-
ральне статистичне управління чітко встановило 
критерії виділення агломерацій.

Формування і розвиток агломерацій спричиняєть-
ся групами чинників, серед яких слід виділити еконо-
мічні, екологічні та соціальні (табл. 1). 

Розвиток агломерацій у будь-якому секторі ре-
гіональної економіки визначається передусім еко-
номічними чинниками: перевагами територіальної 
концентрації, тобто ефектом масштабу, зменшен-
ням вартості інновацій, спеціалізованим ринком 
праці, можливостями вертикальної та горизонталь-
ної інтеграції, сприятливим інституційним серед-
овищем, розвинутою виробничою і соціальною інф-
раструктурою. До ринкових чинників слід віднести 
переваги територіальної концентрації, які включа-
ють зменшення вартості інновацій, спеціалізований 
ринок праці й більш високу її продуктивність, по-
стійні джерела постачання матеріальних ресурсів 
та можливості вертикальної й горизонтальної інте-
грації. Їхній вплив посилюється низкою зовнішніх 
ефектів, серед яких – формування сприятливого 
інституційного середовища, розвинута виробнича 
інфраструктура.

Територіально агломерації в Україні розміщені 
нерівномірно. Найбільша їх кількість розташована 
на Сході України, де рівень урбанізації найвищий. 
Особливістю формування агломераційних утворень 
у промисловості України є те, що вони створювалися 
біля джерел сировинних ресурсів та як база індустрії 
Радянського Союзу. Після розпаду СРСР Україна зу-
стрілася з крупними агломераціями з надлишковими 
потужностями та застарілими технологіями й відсут-
ністю повноцінних ринків збуту продукції. Інституцій-
ні перетворення останнього десятиліття мало чого 
змінили у змісті економічних відносин, посиливши 
спеціалізацію, що робить агломерації вразливими 
до коливань торговельної кон’юнктури.
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У науковій літературі запропоновано різні крите-
рії виділення міських агломерацій: щільність місько-
го населення і безперервність забудови; наявність 
великого міста-центру, як правило, з населенням не 
менше 100 тис осіб; інтенсивність і дальність тру-
дових та культурно-побутових поїздок; питома вага 
несільськогосподарських працівників; частка пра-
цюючих поза місцем проживання; кількість міських 
поселень-супутників та інтенсивність їхніх зв’язків 
із містом-центром; виробничі зв’язки; зв’язки за со-
ціально-побутовою і технічною інфраструктурою 
(єдині інженерні системи водопостачання, енергоз-
береження, каналізації, транспорту і т. д.) [8]. У низці 
випадків як критерій приймають комбінацію ознак, в 
інших – орієнтуються на одну з них (наприклад, виді-
ляють межі агломерацій по 1,5–2-годинних ізохронах 
транспортної доступності).

До критеріїв об’єднання в агломерацію нале-
жать: масові трудові, навчальні, побутові, культурні 
і рекреаційні поїздки (маятникові міграції); 1,5-го-
динна доступність транспортними коридорами 
(залізницями, автодорогами і річками; наявність 
регулярних приміських електропоїздів, автобусів); 
знаходження підлеглих поселень у межах своїх ад-
міністративних регіонів, окрім тих, що близько роз-
ташовані; спільність аеропорту, залізничного вуз-
ла-терміналу; щільне розселення по транспортних 
коридорах.

У проекті закону України «Про міські агломерації» 
[8] визначено, що формування міської агломерації 
здійснюється з дотриманням таких умов:

1) мінімальна кількість суб'єктів формування 
міської агломерації, крім центру агломерації, повин-
на бути не менше трьох територіальних громад;

Таблиця 1
Чинники формування і розвитку міських агломерацій

Чинники формування і розвитку міських агломерацій
Економічні Екологічні Соціальні 

Зосередження економічної 
активності через високу 
концентрацію, спеціалізацію та 
диверсифікацію виробництва.
Обмеження надмірної концентрації 
промисловості у містах.
Створення умов для концентрації 
інфраструктури, телекомунікацій та 
спеціалізованих послуг.
Інституціональна ефективність, яка 
визначає ступінь автономності та 
ефективності державних інституцій 
під час прийняття рішень.
Можливості встановлення тісних 
зв’язків із наукою та учбовими 
центрами, реалізації крупних 
інфраструктурних проектів. Широкий 
вибір фінансових послуг і більша 
доступність до інвестиційних 
ресурсів.
Упровадження логістики як теорії і 
практики управління матеріальними, 
інвестиційними і людськими 
потоками на основі їх організації.
Створення ефективного 
конкурентного середовища та 
нарощування бізнесу.
Широкі можливості для маркетингу 
територій. На території великих 
міських агломерацій відкриваються 
штаб-квартири глобальних і 
регіональних корпорацій.
Створюються умови для переходу 
економіки на модель інноваційного 
розвитку і кластеризації 
виробництва. 
Забезпечення комплексного 
підходу до агломерацій як єдиної 
територіальної соціально-
економічної системи, що 
базується на взаємопов’язаному 
і збалансованому розвитку 
соціальних, екологічних і 
економічних сфер.

Збереження навколишнього 
природного середовища.
Раціональне використання 
природних ресурсів та їх 
відтворення.
Упровадження ресурсозберігаючих 
технологій.
Формування фінансово-
економічного механізму 
забезпечення екологічної безпеки 
в контексті європейського 
співробітництва та процесів 
децентралізації управління.
Розвиток екологічної 
інфраструктури.
Удосконалення інституційного 
середовища гарантування 
екологічної безпеки за умов 
трансформації соціально-
економічного простору України та її 
регіонів.
Забезпечення екологічної і 
природно-техногенної безпеки 
в системі пріоритетів сталого 
розвитку.
Очищення стічних вод у містах 
та агломераціях за допомогою 
спеціальних споруд.
Забезпечення якості повітря в 
умовах міських агломерацій згідно з 
рекомендаціями ВООЗ щодо якості 
повітря.

Спільне використання об’єктів 
життєдіяльності та інфраструктури.
Надання можливостей жителям 
різних зон агломерації доступу 
до трудових, освітніх, медичних, 
торгових, культурних центрів, більш 
широкого вибору місця роботи.
Зростання добробуту населення.
Концентрація кваліфікованих 
кадрів, можливість прискореного 
нарощування людського капіталу.
Підвищення рівня й якості систем 
забезпечення життєдіяльності 
населення.
Збереження і підвищення рівня 
трудового потенціалу.
Створення сприятливих умов для 
розселення.
Забезпечення здорових медико-
гігієнічних умов життя і праці 
населення.
Підвищення якості фізичного й 
людського потенціалу, оскільки 
рівень кваліфікації персоналу вище, 
ніж у середньому по державі.
Формування більш сприятливої 
демографічної структури населення. 
Розбудова інфраструктури 
соціальної сфери та забезпечення 
нової якості життя населення.
Забезпечення інклюзивного 
розвитку міст, який дає змогу відчути 
його результати кожному члену 
суспільства, охоплюючи всі сфери 
його життя.



189

Серія: Економіка та підприємництво, 2019 р., № 3 (108)

2) загальна кількість населення територіальних 
громад, що беруть участь у формуванні міської агло-
мерації, не може бути меншою, ніж 100 тис осіб;

3) міська агломерація повинна бути розташована 
в межах території Автономної Республіки Крим або 
однієї області;

4) територія міської агломерації має бути нероз-
ривною, межі міської агломерації визначаються по 
зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних гро-
мад, що сформували міську агломерацію.

У приведеному переліку показників формування 
міської агломерації не вказано такі індикатори, як 
відстані між містами і транспортна доступність між 
населеними пунктами, диверсифікація економічної, 
соціальної та культурної життєдіяльності міст, рівень 
інтенсивності взаємозв’язків між населеними пункта-
ми, ступінь їх кооперації за виробничими процесами, 
обслуговуванням та комунікаціями та ін. 

Прийняття закону про міські агломерації дасть 
змогу залучити потенціал і можливості великих міст 
для підвищення конкурентоспроможності та зростан-
ня економіки відповідних регіонів і держави у цілому. 

Формування міської агломерації не призводить 
до припинення повноважень органів місцевого само-
врядування суб'єктів міської агломерації чи до зміни 
статусу населених пунктів. Найменування міської 
агломерації, як правило, є похідним від наймену-
вання центру агломерації і може включати й назву 
другого населеного пункту, якщо до складу міської 
агломерації увійшло декілька міст, різниця у кількості 
населення яких становить не більше 25% [2].

В Україні відбувається формування агломерацій 
різного типу: моноцентричні на основі великих міст 
(Києва, Харкова, Одеси) та поліцентричні (у Доне-
цькій і Луганській областях). Різними є їхні форми 
(радіально-кільцеві, лінійні, вузлові тощо), що пев-
ною мірою зумовлюється природними умовами. Це 
особливо чітко проявилося у приморських, приріч-
кових, передгірських районах та регіонах із корис-
ними копалинами. При цьому всі регіональні центри 
країни мають тією чи іншою мірою сформовані міські 
агломерації.

Зростання агломерацій у деяких регіонах зумо-
вило їх наближення, зрощення та формування ко-
нурбацій. За результатами моделювання можна ви-
ділити перспективне формування таких конурбацій: 
Донецько-Луганської (нині налічує 12 агломерацій), 
Придніпровської (Дніпропетровсько-Запорізька, Ні-
кополь-Марганецька, а згодом Криворізька агломе-
рації), Прикарпатської, Луцько-Волинської, Херсон-
сько-Миколаївської, Кримської (південне та західне 
узбережжя). Подальше зростання отримують також 
моноцентричні агломерації, сформовані навколо ве-
ликих міст: Києва, Харкова, Одеси, Львова та інших 
обласних центрів [6].

На території України науковці виділяють 49 агло-
мерацій із різною чисельністю населення і розміра-
ми території. У них проживає близько 71% населен-
ня України (без урахування тимчасово окупованих 
територій Автономної Республіки Крим і м. Севас-
тополя), і вони займають 37% території України. За 
чисельністю населення можна виділити сім великих 
агломерацій, у кожній з яких нараховується понад 

мільйон населення; 13 середніх агломерацій, де чи-
сельність населення становить від 500 тис до 1 млн; 
13 слаборозвинутих агломерацій із чисельністю на-
селення від 300 тис до 500 тис жителів і 16 зарод-
кових агломерацій із чисельністю населення від 
100 тис до 300 тис.

Незважаючи на всі позитивні наслідки від ство-
рення агломерацій для економічного розвитку кра-
їни, їх формування в Україні пов’язане з низкою 
складнощів. Так, в українському законодавстві від-
сутні чітке визначення поняття «агломерація» та чіткі 
критерії встановлення меж агломерацій. У результаті 
відбувається стихійне розростання територій міських 
агломерацій. Відсутність узгодженого механізму ви-
ділення земельних ділянок перешкоджає подальшо-
му промисловому розвитку агломерації, будівництву 
транспортних магістралей та розвитку інших об’єктів 
інфраструктури. Через відсутність налагодженої 
системи регулювання соціально-економічного роз-
витку агломерацій відбувається неузгодженість 
планування розвитку міста і приміської зони. Вирі-
шення цих проблем вимагає створення адекватної 
нормативно-правової бази для забезпечення ста-
лого соціально-економічного розвитку агломерацій; 
доцільне законодавче закріплення поняття «міська 
агломерація» та принципів її створення і функціону-
вання. Необхідне також створення планів стратегіч-
ного розвитку агломерацій і затвердження їх на рівні 
обласних, міських і районних рад та територіальних 
громад. Низка агломерацій України вже сформувала 
та затвердила плани стратегічного розвитку, зокрема 
Центрально-Волинська, Одеська та ін. [5].

Досвід зарубіжних країн свідчить, що агломера-
ційним утворенням можуть бути притаманні певні 
вади, що істотно впливають на ефективність їхньої 
діяльності: агломерації часто являють собою вели-
кі й стійкі ареали безробіття; у них спостерігається 
значний рівень соціально-економічної нерівності; 
мешканці агломерацій часто обмежені в доступі до 
інфраструктури і послуг, мають місце значні витра-
ти, пов’язані з перенаселеністю та перевантаженням 
транспортних систем (забруднення повітря й води, 
високий рівень шуму та деградації територій); спо-
стерігається низька якість інфраструктури, особливо 
екологічної, що викликано значною вартістю її об-
слуговування [2].

Серед перешкод, що стримують розвиток міських 
агломерацій, виділяють: відсутність єдиної стратегії 
розвитку територій та координації органів місцевого 
самоврядування адміністративно-територіальних 
одиниць агломерації; недостатність вичерпної ста-
тистичної інформації про процеси всередині агломе-
рації; недостатнє законодавче тлумачення поняття 
«агломерація».

Конкурентоспроможність міських агломерацій, 
згідно з дослідженнями The Economist Intelligence 
Unit, визначають такі чинники:

– економічний розвиток, найбільш вагомий;
– рівень розвитку інфраструктури, яка забезпечує 

якість і рівень життєзабезпечення населення;
– фінансова зрілість, яка забезпечує підприєм-

ницький сектор необхідними кредитно-фінансовими 
інструментами;
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– інституційна ефективність, яка дає змогу визна-
чати ступінь автономності та ефективності держав-
них інституцій агломерації під час ухвалення рішень, 
що має велике значення для розвитку агломерації та 
регіону в цілому;

– соціальні та культурні чинники, які впливають 
на якість життя на території агломерації;

– людський капітал, від якого залежить рівень за-
безпечення людськими ресурсами;

– небезпеки навколишнього середовища, що ви-
значають рівень природно-техногенної та екологіч-
ної безпеки;

– міжнародна привабливість, яка характеризує 
готовність міжнародних компаній відкривати штаб-
квартири або філії на території агломерації, наяв-
ність всесвітньо відомих освітніх і наукових закладів, 
що створює великий потенціал для формування ви-
сококваліфікованої робочої сили та підвищення між-
народної конкурентоспроможності агломерації [7].

Міські агломерації є раціональною формою тери-
торіальної організації господарства, й ефективне їх 
формування може мати значний вплив на відтворю-
вальні процеси в регіоні, оскільки це процес реаліза-
ції потенціалу великих міст, розширення можливос-
тей їхнього розвитку, більш повного використання 
простору всього агломераційного ареалу: його ре-
сурсів, географічного положення, інфраструктури. 
Функціонування агломерацій дає значну вигоду, або 
так званий агломераційний (синергетичний) ефект, 
який являє собою економічну і соціальну вигоду від 
територіальної концентрації виробництв та інших 
економічних об’єктів. На державному рівні агломе-
рації виконують роль «вузла» міжрегіональної взає-
модії і зовнішніх контактів зі світовим господарством, 
сприяють інтеграції функцій.

Для успішного розвитку агломерацій повинне 
бути створене максимально комфортне конкретне 
бізнес-середовище, яке забезпечує високу ефектив-
ність інвестування і різноманітні прояви синергетич-
них ефектів агломерацій.

Агломераційний розвиток можна розглядати як 
важливий елемент комплексного розвитку територій, 
від якого виграватимуть і місто (винесення частини 
виробництва за межі міста, розбудова та модерні-
зація транспортної та комунально-господарської й 
екологічної інфраструктури, розвиток рекреаційних 
центрів, наукоградів, підвищення якості людського 
капіталу, зростання рівня спеціалізації й диверсифі-
кації виробництва і т. д.), і периферії (більш високий 
рівень інженерно-технічного, соціально-культурного 
й екологічного обслуговування та якості життя насе-
лення, розвиток високопродуктивного агропромис-
лового виробництва). Однак формування та розви-
ток міських агломерацій в Україні відбуваються за 
відсутності важелів державного впливу, що значно 
знижує агломераційний ефект, призводить до нера-
ціонального використання ресурсного потенціалу і 
поглиблює нерівність регіонального розвитку.

Потужному розвитку міських агломерацій, що 
є властивим для провідних країн Європи, сприяти-
ме створення самодостатніх територіальних гро-
мад згідно із Законом України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад», який регулює 

відносини, що виникають у процесі добровільно-
го об’єднання територіальних громад сіл, селищ, 
міст. Закон передбачає, що держава здійснювати-
ме фінансову підтримку об’єднаних громад шляхом 
надання їм коштів на формування спільної інфра-
структури згідно з планом соціально-економічного 
розвитку такої територіальної громади.

Закон про децентралізацію влади передбачає 
передачу на місця ресурсів та повноважень, щоб 
мешканці громад могли самостійно вирішувати 
свою долю. Однак неспроможні громади, тобто такі, 
яким не вдається, навіть з урахуванням державних 
субвенцій, утримувати себе, не відчують ефекту 
від збільшення ресурсів та повноважень. Рішення 
одне – потрібно об’єднуватися зі спроможними гро-
мадами навколо центрів економічного розвитку. Та-
кими центрами, відповідно до методики формуван-
ня спроможних громад, є міста, насамперед міста 
обласного значення та районні центри. Співпраця 
міст та довколишніх сіл є не тільки природною, а й 
історично зумовленою. Міста від початку свого існу-
вання притягували до себе населення з довколишніх 
містечок та сіл. Із давніх давен передмістя живили 
міста робочою силою, продуктами та одягом. Міста 
розросталися, поглинаючи передмістя, і вплітали на-
зви сіл у міську топоніміку.

Для міст важливо забезпечувати свій розвиток 
через розширення території. Натомість міста можуть 
створити у селах якісну інфраструктуру, сприяти ін-
вестиціям у сільську інфраструктуру, суттєво підви-
щувати якість послуг. Міста вже зараз тісно пов’язані 
із селами. Майже всі працездатні жителі 20-кіломе-
трової зони довкола мегаполісів працюють у великих 
містах, лікуються там, навчають дітей. Довколишні 
села часто перетворюються на своєрідні спальні 
райони. Реформа децентралізації влади дає мож-
ливість узаконити ці відносини. Об’єднання довкола 
міст обласного значення активізує процес міського 
розвитку, відкриє можливості для збалансування ін-
тересів цих міст як центрів зростання та сільських 
територій навколо цих міст, котрі зацікавлені у поліп-
шенні якості життя своїх жителів. 

Оскільки добровільне об’єднання територіальних 
громад не призводить до зміни статусу населених 
пунктів як сільської, так і міської місцевості, виді-
лення такої агломерації в окрему адміністративно-
територіальну одиницю не передбачається. Однак у 
світлі проголошеного процесу децентралізації влади 
та інших реформ, які відбуваються в Україні, напев-
не, було б доцільно прийняти закон про агломерації.

Для ефективного розвитку українських агломера-
цій необхідно використовувати сучасні методи управ-
ління територіями та вирішити низку першочергових 
завдань. Існує нагальна потреба в подальшому роз-
робленні нормативно-правового забезпечення регу-
лювання економічної взаємодії між територіальними 
громадами, особливо під час реалізації цінних інвес-
тиційних проектів розвитку виробничої та соціальної 
інфраструктури з використанням механізмів дер-
жавно-приватного партнерства. Крім того, доціль-
ним є уточнення та вдосконалення інституційного та 
нормативно-правового забезпечення використання 
механізмів партнерства, зокрема це стосується ви-
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значення конкретних форм здійснення партнерства, 
правил об’єднання ресурсів, порядку прийняття рі-
шень, створення та функціонування координаційних 
органів.

Узагальнюючи розглянуті складники управління 
розвитком міських агломерацій, доцільно сформу-
лювати комплекс завдань, спрямованих на подолан-
ня організаційних, економічних, екологічних та пра-
вових проблем і на запобігання їм (табл. 2).

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. В Україні 
міські агломерації в промисловості створювалися 
біля джерел сировинних ресурсів та як база індустрії 
СРСР. Колапс Радянського Союзу спричинив проб-
леми розвитку міських агломерацій із надлишковими 
потужностями та застарілими технологіями і відсут-
ністю повноцінних ринків збуту продукції.

Розвиток агломерацій розглядається як важливий 
чинники комплексного розвитку території, від якого ви-
граватимуть і місто (винесення частини підприємств за 
межі міста, створення об’єктів екологічної інфраструк-
тури, розвиток рекреаційних територій тощо), і пери-
ферія (більш високий рівень інженерно-технічного, со-
ціально-культурного обслуговування та якості життя).

Реформування системи місцевого самоврядуван-
ня та розвиток ринкових відносин потребують нових 
підходів до управління розвитком міських агломера-
цій, які були б орієнтовані на поточні та майбутні по-
треби населення, довкілля, бізнесу. Формування но-
вих організаційних, економічних і правових підходів 
сприятиме виявленню та подоланню проблем управ-
ління розвитком міських агломерацій, пов’язаних із 
необхідністю згладжування диспропорцій у розвитку 
території, подоланням обмеженості територіальних 

Таблиця 2
Комплекс завдань щодо проблем розвитку міських агломерацій 

Вид проблем Завдання, що потрібно виконати  
для подолання Результат

Організаційні

Виявити особливості міських агломерацій; 
проаналізувати процес управління їхнім 
розвитком й оцінити умови та чинники його 
здійснення; обґрунтувати принципи  
й пріоритети управління розвитком міських 
агломерацій 

Загальні методичні положення щодо управління 
розвитком міських агломерацій, що передбачають 
обґрунтування стратегічних пріоритетів та оцінку 
наявного потенціалу їх реалізації, визначення 
шляхів залучення додаткових ресурсів, поліпшення 
підприємницького та інвестиційного клімату, 
сприяння зайнятості населення, формування умов 
подальшого економічного зростання

Правові

Визначити правовий статус міської 
агломерації, оцінити стан правового 
регулювання її функціонування й розвитку. 
Розробити пропозиції з визначенням 
правових форм спільної діяльності органів 
місцевого самоврядування на території 
міської агломерації

Удосконалене правове забезпечення управління 
розвитком міської агломерації з метою сумісної 
реалізації функцій місцевого самоврядування, 
яке сприятиме результативності реалізації 
організаційно-господарських повноважень органів 
місцевого самоврядування

Економічні 

Проаналізувати склад, структуру, особливості 
ресурсів розвитку міських агломерацій, 
оцінити можливості адаптації досвіду 
використання технології бюджетування 
для управління ними; сформувати модель 
раціонального управління ресурсами 
розвитку міських агломерацій

Модель раціонального управління ресурсами 
розвитку міської агломерації, що дає змогу 
ухвалювати рішення, спрямовані на реалізацію 
стратегічних пріоритетів за рахунок упровадження 
інновацій, залучення інвестицій, реструктуризації 
та диверсифікації, підтримки МСБ, забезпечення 
соціального й екологічного захисту

Екологічні 

Забезпечити екологічність виробництва Нормування допустимої дії впливу на навколишнє 
середовище

Удосконалити екологію людини
Створення екологічно безпечного і комфортного 
середовища проживання людини, місць її роботи  
і відпочинку

Створити екологічно ефективний, 
збалансований сектор економіки 

Розвиток ринкових механізмів охорони і 
відтворення довкілля, впровадження екологічно 
чистих технологій, застосування сучасних 
міжнародних екологічних стандартів

Знизити рівень екологічного впливу на 
навколишнє середовище

До 2030 р. забезпечити зниження рівня екологічної 
дії на довкілля у 2–2,5 рази, що дасть змогу вийти 
на сучасні показники збереження і відтворення 
природи розвинутих європейських країн 

Сприяти формуванню моделей сталого 
виробництва та споживання

Забезпечення співмірності соціально-економічного 
розвитку потенційним можливостям екосистем, 
припинення впливу економічного зростання 
на погіршення стану довкілля, поліпшення 
ефективності використання ресурсів шляхом 
просування екологічно ефективних інновацій

Джерело: розроблено авторами на основі доповнення [9]
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ресурсів, поліпшенням якості навколишнього се-
редовища, реалізацією інфраструктурних проектів 
та забезпеченням зайнятості населення.

Забезпечення високих світових стандартів місь-
ких агломерацій повинно бути закріплене в зако-
нодавстві, оскільки його відсутність призводить до 
проблеми планування та забудови їхніх територій. 
Актуальним стає питання делімітації міських агломе-
рацій та надання їм відповідного місця у правовому 
полі держави.

Великого значення набуває встановлення меж 
агломерацій відповідно до меж адміністративно-тери-
торіальних структур держави. Розроблення механіз-
мів координації дій влади різних міст, які входять до 
структури міських агломерацій, а також удосконален-
ня методик планування та забудови територій міських 
агломерацій сприятимуть їх управлінню розвитком.

В Україні запроваджується реформа, спрямо-
вана на децентралізацію владних повноважень, 
що викличе зміну адміністративно-територіального 
устрою держави і сприятиме місцевій владі брати 
активну участь у прийнятті рішень на регіонально-
му рівні. Стратегії забезпечення сталого розвитку 
агломерацій сприятимуть раціональному викорис-
танню та відтворенню соціально-еколого-економіч-
них ресурсів, забезпеченню природно-техногенної й 
екологічної безпеки, підвищенню рівня логістизації 
розвитку агломерацій. Система інституціональної 
інфраструктури міських агломерацій відсутня, що є 
однією з причин, що стримують їх розвиток. Розвиток 
інституціонального забезпечення міських агломера-
цій має здійснюватися за трьома основними напря-
мами: розвиток законодавства; розвиток інституціо-
нального середовища для розроблення і реалізації 
розвитку міських агломерацій; розвиток управління й 
організації міських агломерацій, механізму управлін-
ня формуванням та реалізації. Регіоналістика у спро-
бах визначити рушійні сили процесів регіонального 
розвитку і модернізації міських агломерацій ґрунту-
ється на ідеях еволюційної економіки та досягненнях 
Четвертої промислової революції. Це повинно бути 
покладено в основу подальших наукових пошуків у 
напрямі формування національної регіональної по-
літики, зокрема економічної, екологічної та соціаль-
ної політики щодо регіональних агломерацій.
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РОЗВИТОК ФЕСТИВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ  
ЯК НАПРЯМ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОКТРИНИ  
ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

FESTIVAL TOURISM DEVELOPMENT  
AS A DIRECTION FOR THE SOCIAL DOCTRINE  
OF TOURISM IMPLEMENTATION IN UKRAINE
Статтю присвячено дослідженню фестивального туризму в Україні. Розкрито зміст поняття фестиваль-

ного туризму та проаналізовано основні підходи до його визначення. Обґрунтовано виділення фестивального 
туризму як його окремого напряму. Розглянуто основні класифікаційні схеми фестивального туризму, розроб-
лені у вітчизняній науці. Окреслено основні передумови становлення та розвитку фестивального туризму. 
Проаналізовано особливості розвитку фестивального туризму в Україні впродовж останніх років. З’ясовано 
його характерні особливості. Наведено картосхему кількості фестивалів в Україні. Визначено фестивальний 
туризм як форму соціоекономічної діяльності. Наголошено на необхідності врахування специфіки розвитку 
фестивального туризму під час розроблення та впровадження соціальної доктрини туризму в Україні.

Ключові слова: фестиваль, фестивальний туризм, класифікація фестивального туризму, соціальна 
доктрина, доктрина туризму.

Статья посвящена исследованию фестивального туризма в Украине. Раскрыто содержание понятия 
фестивального туризма и проанализированы основные подходы к его определению. Обосновано выде-
ление фестивального туризма как отдельного его направления. Рассмотрены основные классификаци-
онные схемы фестивального туризма, разработанные в отечественной науке. Определены основные 
предпосылки становления и развития фестивального туризма. Проанализированы особенности разви-
тия фестивального туризма в Украине на протяжении последних лет. Выяснены его характерные осо-
бенности. Приведена картосхема количества фестивалей в Украине. Определен фестивальный туризм 
как форма социоэкономической деятельности. Отмечена необходимость учета специфики развития фе-
стивального туризма при разработке и внедрении социальной доктрины туризма в Украине.

Ключевые слова: фестиваль, фестивальный туризм, классификация фестивального туризма,  
социальная доктрина, доктрина туризма.

Festival tourism is a perspective kind of tourism industry. In recent years, this kind of tourism has become increas-
ingly important in the structure of modern tourism. In general, this reflects the global trend in tourism, where cultural, 
educational and entertainment forms are the basis for the growth of tourist flows in many countries around the world.  
Varied festivals take place in different countries quite often. The programs of modern festivals are interesting, original and 
profitable. They promote socio-economic growth of the region, popularization of potential tourist resources among the 
population. Вut in modern science festival tourism and problems of its development are poorly researched. Regardless of 
the existence of a period dedicated to this type of tourist activity, in modern science there is still no generally accepted defi-
nition of festival tourism and a clear definition of its place in the system of tourism sciences. The development of festival 
tourism is a topical issue for Ukraine. Festival tourism has inexhaustible resource potential. The basis for the development 
of festival tourism in Ukraine and its regions is the preserved ethnic and religious traditions. The article is devoted to the 
peculiarities of the formation and development of festival tourism in Ukraine. The content of the concept of festival tourism 
is revealed and the main approaches to its definition are analyzed. The allocation of festival tourism as a separate direc-
tion of tourism is substantiated. The main classification schemes of the festival tourism, developed in the national science 
are considered. The basic preconditions of formation and development of festival tourism are outlined. The peculiarities 
of the development of festival tourism in Ukraine during the last years have been analyzed. Its characteristic features are 
revealed. The map of the number of festivals in Ukraine is given. The festival tourism is defined as a form of socio-eco-
nomic activity. The necessity of taking into account the specifics of the development of festival tourism in the development 
and implementation of the social doctrine of tourism in Ukraine is emphasized.

Keywords: festival, festival tourism, classification of festival tourism, social doctrine, doctrine of tourism.
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Держава та регіони

Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. В останні роки фестивальний туризм 
набуває все більшого значення у структурі сучасно-
го туризму. Загальносвітова тенденція зростання ін-
тересу до культурно-пізнавальних та розважальних 
форм туризму суттєво сприяє збільшенню туристич-
них потоків від цього виду туризму в багатьох краї-
нах, у тому числі й у нашій державі. Перспективи роз-
витку фестивального туризму в Україні пов’язують із 
його соціальною формою та практично невичерпним 
ресурсним потенціалом, які повинні враховуватися 
під час розроблення та реалізації соціальної доктри-
ни туризму в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної проблеми і 
на які спирається автор. Дослідження фестивалів та 
фестивального туризму, у тому числі й як видів еко-
номічної діяльності, ще не досить широко представ-
лено в сучасній науковій літературі, проте впродовж 
останнього часу спостерігається активне зростання 
інтересу до цієї теми.

Окремі аспекти фестивального туризму та його 
місце у структурі туризму досліджувалися в науко-
вих працях таких учених, як: Д. Басюк, О. Бейдик, 
Ж.І. Бучко, Ю. Грицку-Андрієш, П. Доан, О. Дутчак, 
О. Любіцева, М. Мальська, Л. Медвідь, А. Молодець-
кий, А. Новик, Н. Паньків, А. Пташнік, М. Рутинський 
та ін. Проблеми класифікації фестивалів висвітлено 
А. Бабкіним, А. Лесиком, Ж. Бучко. У дослідженнях 
М. Топорницької виокремлено критерії класифікації 
етнофестивальної діяльності та дано визначення 
терміна «етнофестивальний туризм» [1]. У працях 
М.О. Проскуріної обґрунтовано культурологічні та 
економічні особливості фестивального руху [9]. 

Однак, незважаючи на наявність наукових праць, 
присвячених туризму, соціальні аспекти розвитку 
фестивального туризму є малодослідженими і по-
требують подальших наукових пошуків. Окрім того, 
проблематика розвитку фестивалів та організова-
ного на їх підґрунті фестивального туризму є акту-
альним питанням для органів місцевого самовряду-
вання та державного управління на різних рівнях, а 
також громадськості: організаторів, учасників та від-
відувачів таких заходів [3; 4]. 

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Мета статті – дослідити особливості фор-
мування та розвитку фестивального туризму як пер-
спективного напряму реалізації соціальної доктрини 
розвитку туризму в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів. Фестивальний туризм належить до спеці-
алізованих видів туризму і покликаний реалізувати 
специфічні запити людей під час поїздки, відвідуван-
ня об’єкта атракції [5]. 

Термін «фестивальний туризм» тісно пов’язаний 
із поняттям «фестиваль». У найбільш загальному ро-
зумінні фестиваль (фр. festival – свято, лат. festivus – 
святковий, веселий) – масове святкове дійство, що 
включає огляд чи демонстрацію досягнень у певних 
видах мистецтва (музика, театр, кіно, естрада) [6]. 
Як зазначають дослідники, спочатку слово «фести-

валь» уживалося як прикметник і означало будь-яке 
церковне святкування, а перше зафіксоване його ви-
користання як іменника датується 1589 р. [4; 7]. 

На думку окремих науковців, фестивальний ту-
ризм може розглядатися як різновид культурного, 
подієвого чи культурно-пізнавального туризму [3; 7]. 
Так, О. Бейдик виокремлює фестивально-видовищ-
ний і спортивно-видовищний підвиди культурно-роз-
важального туризму [8]. І. Школа виділяє пізнавальні 
тури, метою яких є відвідування святкових заходів, 
концертів, виставок. М. Крачило виділяє культурно-
розважальний туризм, до складу якого входять роз-
важальні подорожі з метою відвідання фестивалів і 
спортивних змагань [4]. Однак, на думку П. Доана, 
найпоширенішим видом подієвого туризму за тема-
тикою є саме фестивалі [7]. 

Фестиваль як форма представлення місцевого 
колориту у синтезованій формі покликаний сприяти 
збереженню національно-культурної самобутності 
та етнічної ідентичності нації, а також забезпечити 
доступ до культурних надбань інших народів. Най-
більш удалою реалізацією такого трактування туриз-
му є організація дозвілля у вигляді традиційних та 
сучасних свят та обрядів, характерних для корінних 
етносів, у мінімально перетвореному антропогенно-
му ландшафті [8]. 

Обґрунтування виділення фестивального туриз-
му в окрему систему із властивою їй класифікацією 
фестивальних турів було здійснено у дослідженнях 
Ю. Грицку-Андрієш та Ж. Бучко (2010 р.). Фестиваль-
ний туризм, на думку авторів, є окремим самостій-
ним видом туризму і визначається як організація ко-
роткотривалих пізнавальних подорожей терміном на 
п’ять-сім днів для відвідування певних подій (від кон-
цертів сучасної західної музики до релігійних свят-
кувань, від етнічних карнавалів до парадів сучасних 
субкультур) із періодичністю один раз на рік [3]. 

Як зазначає Г.О. Бернадська, фестивальний ту-
ризм – бюджетний вид відпочинку, основна мета якого 
полягає у культурно-емоційному збагаченні учасників 
[5], адже основними споживачами продукції фести-
вального туризму є особи вікової категорії 18-25 років, 
які віддають перевагу недорогому виду відпочинку в 
режимі відпочинку вихідного дня з метою змістовного 
та цікавого проведення вільного часу [2]. 

Однією з перших вітчизняних класифікацій фес-
тивального туризму є класифікація, яку запропону-
вали Ю. Грицку-Андрієш та Ж. Бучко (2010 р.). Серед 
основних типів фестивального туризму автори виді-
ляють фестивалі: етнічні, релігійні, музичні, сучасних 
субкультур, гастрономічні, спортивні [3]. 

За класифікацією А. Молодецького та А. Пташнік 
(2012 р.) виділяється 12 типів фестивального туриз-
му, серед яких, окрім етнічних, релігійних, музичних, 
гастрономічних, спортивних та фестивалів сучасних 
субкультур, було запропоновано виокремлювати 
фестивалі кіно та театру, військові та історичні фес-
тивалі, модні покази, виставки квітів тощо [9]. 

У науковій літературі немає єдиної думки щодо 
доцільності проведення певної кількості фестивалів, 
оскільки сучасні фестивалі вже не сприймаються як 
виключно музичні або мистецькі акції. Є дві точки 
зору щодо перспектив розвитку фестивального ту-
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ризму: одна – за збільшення кількості фестивалів, 
інша – за збільшення масштабів дійств, підвищення 
їхньої якості [4]. 

Характерними особливостями фестивалів за 
масштабами залучення туристів є їх функціонування 
на декількох рівнях: міжнародному, міжрегіональну 
(регіональному) і локальному [9]. Однак цей поділ не 
завжди дієвий, оскільки навіть незначні події можуть 
поступово розвиватися, збільшувати масштаби про-
ведення та цільову аудиторію і переходити на більш 
високий рівень організації.

У зарубіжних дослідженнях фестивалі здебільшо-
го аналізуються в поєднанні з туристичною індустрі-
єю. Окрім того, фестивальна діяльність розглядаєть-
ся як інструмент поліпшення економічної ситуації на 
регіональному рівні та аналізується її вплив на сфе-
ру зайнятості, загальний добробут населення регіо-
ну, динаміку підприємництва [2]. 

Дуже докладно економічні результати від про-
ведення фестивальних заходів проаналізовано в 
роботі Дж. Кромптона «Вимірювання економічного 
результату від фестивалів та видовищ: міфи, події 
та етнічні дилеми» (1994 р.). Автор запропонував 
розгорнуту схему мультиплікаційного економічного 
ефекту та методологію обрахування. Було проведе-
не дослідження з позицій комерційної діяльності [2]. 

В Україні фестивальний туризм почав розви-
ватися з 90-х років ХХ ст. і сьогодні представлений 
широкою гамою культурно-пізнавальних турів, які 
організовуються для відвідин національних і міжна-
родних ярмарків, виставок, спортивних змагань, се-
ред яких особливе місце займають усесвітні олімпі-
ади. В Україні популярними стали фестивальні тури: 
фестивалі, фестини, вернісажі, мистецькі заходи, 
конкурси, шоу-програми [10].

За останні роки фестивальний рух в Україні роз-
вивався досить динамічно. За підрахунками дослід-
ників, щороку проводиться близько 200–400 фести-

валів різної тематики [6; 7], однак лише деякі з них 
мають міжнародний статус («Бойківські фестини», 
«Країна мрій», «Великдень у Космачі», «АртПоле», 
«Одеська Гуморина» та ін.).

Географія фестивального туризму здебільшого 
пов’язана зі збереженням етнокультурної мозаїч-
ності етносів України, територіально локалізується 
в межах окремих етнографічних регіонів, адміністра-
тивно-політичних одиниць [1]. 

Ініціаторами проведення та організаторами фес-
тивалів можуть бути державні структури, бізнес-
структури, релігійні структури, благодійні фонди, 
політичні партії, громадські рухи, громадські органі-
зації, приватні особи. Проведення фестивалів може 
переслідувати різні цілі: політичні, економічні, соці-
альні, освітні. При цьому в кінцевому підсумку фес-
тивальні заходи популяризують країну, регіон, місто, 
конкретне місце (дестинацию), залучаючи значні ту-
ристські потоки [1].

Підґрунтям для розвитку фестивального туризму 
в Україні та її регіонах є збережені етнічні та релігійні 
традиції. Однак, як зазначає О.І. Дутчак, на сучасно-
му етапі розвитку фестивалі вже вийшли за межі му-
зичних та мистецьких акцій [4] локального характеру 
і сформували власну нішу пропозиції туристичного 
продукту, долучаючи щоразу нові фестивальні про-
позиції. Фестивальний рух створює додаткову заці-
кавленість для відвідування певної місцевості як на-
ціональними, так і закордонними туристами. 

Слід зазначити, що новостворені та відроджені 
свята роблять значний внесок у розвиток і презен-
тацію національної культури на міжнародному рівні. 
Обрядові та інноваційні святкування мають великий 
потенціал для розвитку туризму, оскільки є своєрід-
ною реакцією суспільства на туристичні запити та, 
крім рекреаційних аспектів, сприяють національній 
ідентифікації та популяризують потенційні туристич-
ні ресурси регіонів. 

 
Рис. 1. Кількість щорічних фестивалів в Україні [4]
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Як зазначає Н. Стецько, тепер більшість усіх по-
дій музичного і фольклорного мистецтва в Україні 
відбувається саме в межах численних фестивалів, 
що проводяться впродовж усього календарного року, 
популяризують певні проекти серед широкої аудито-
рії та формують новий регламент культурного життя, 
нову модель споживання мистецтва й задоволення 
культурних потреб [10].

Фестивальний туризм можна розглядати як фор-
му соціоекономічної діяльності, яка є одним з удалих 
прикладів поєднання економіки, технологій, культу-
ри, творчого потенціалу, традицій [2]. Розвиток саме 
такого виду дозвілля має велике значення не тільки 
для окремого регіону, а й для країни загалом. Ста-
новлення інфраструктури зумовлює розвиток ре-
гіонів, збільшення доходів у сільській місцевості та 
інших віддалених від індустріальних центрів та тра-
диційних рекреаційних зон територій, адже такі тери-
торії своєю етнокультурною специфікою притягують 
до себе вітчизняного й іноземного туриста [9; 10].

Оскільки зовнішньополітичний курс розвитку 
України орієнтований на євроінтеграцію, то націо-
нальна соціальна доктрина туризму повинна визна-
чати систему концептуальних ідей та поглядів на 
стратегію й основні напрями розвитку національного 
туризму в найближчій перспективі, адаптовуючи ор-
ганізаційні методи та форми роботи центральноєв-
ропейських країн з урахуванням суспільно-політич-
них умов розвитку нашої держави. 

Як зазначає М.О. Проскуріна, фестивальні за-
ходи сприяють розбудові ринкової інфраструктури 
культурного сектору регіону. Під впливом фестивалів 
у суспільстві відбуваються й певні позитивні соціаль-
ні зрушення, забезпечується підтримка культурної 
ідентичності етнічних меншин, формується загальна 
репутація регіону. Більше того, фестивальний ту-
ризм формує динамічний інформаційно-культурний 
простір, який, своєю чергою, стимулює створення 
нових культурних продуктів на якісно новому рівні та 
забезпечує попит на такий національний продукт [2]. 

Фестивальний рух тісно пов’язаний із господар-
ською діяльністю окремих регіонів, розвитком туриз-
му та культурним середовищем, а отже, може роз-
глядатися як один із дієвих механізмів поліпшення 
добробуту регіонів. Із таких позицій соціальна док-
трина розвитку туризму України як керівний принцип 
розвитку туризму повинна неодмінно враховувати 
специфіку розвитку фестивального туризму в її меж-
ах. Як зазначають А. Молодецький та А. Пташник, 
одним із завдань соціального розвитку країни та її 
регіонів, що сприятиме розвитку фестивального ту-
ризму в нашій державі, є охорона культурної спад-
щини шляхом реконструкції та реставрації пам’яток, 
формування мережі будинків народних ремесл із 
відродженням національної культури, що може фі-
нансуватися в тому числі за рахунок доходів від фес-
тивальної діяльності [9]. 

Висновки з цього дослідження і перспективи по-
дальших розвідок у даному напрямку. Фестивальний 
туризм є перспективним видом туристичної галузі з 
невичерпним ресурсним потенціалом, що сприяє со-
ціально-економічному розвитку регіону, популяриза-
ції потенційних туристичних ресурсів серед населен-

ня. Урахування і відповідне розроблення системи 
заходів щодо розвитку фестивального туризму із за-
безпеченням відповідного фінансування мистецько-
фестивальних проектів, належного рівня організації, 
програми заходів для популяризації фестивального 
руху, правильної рекламної та соціальної політики 
значно сприятимуть розвитку туристичної галузі та 
економіки України загалом.
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ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ ДЕМОГРАФІЧНІ НАСЛІДКИ

ECOLOGICAL PROBLEMS  
AND THEM DEMOGRAPHIC CONSEQUENCES
У статті визначено чинники, які можуть призвести до самознищення людства, показано можливі шля-

хи еволюційного самозбереження населення в умовах глобалізації. Зазначено, що несприятливі чинники 
екологічного середовища істотно впливають на зниження народжуваності, зростання смертності, не-
гативний природний приріст населення, різке зниження рівня здоров'я. Представлено аналіз захворюва-
ності населення міста Суми за 2005–2017 рр. Встановлено, що найбільш інформативними індикаторами 
захворюваності є поява злоякісних пухлин і захворюваність системи кровообігу у людини. Співвідношення 
випадків зі злоякісними новоутвореннями в місті Суми за досліджуваний період спостережень збільшилося 
в 3,75 рази. Основними механізмами, які сприяють виникненню захворюваності населення, є екологічне за-
бруднення довкілля і використання продуктів харчування з генномодифікованими організмами. При цьому 
споживачі все більше стурбовані впливом цих продуктів на здоров’я. 

Ключові слова: екологія, глобальні проблеми людства, довкілля, демографічна ситуація, генномоди-
фікована продукція.

В статье определены факторы, которые могут привести к самоуничтожению человечества, пока-
заны возможные пути эволюционного самосохранения населения в условиях глобализации. Отмечено, 
что неблагоприятные факторы экологической среды существенно влияют на снижение рождаемости, 
рост смертности, отрицательный естественный прирост населения, резкое снижение уровня здоровья. 
Представлен анализ заболеваемости населения города Сумы за 2005–2017 гг. Установлено, что наи-
более информативными индикаторами заболеваемости являются появление злокачественных опухолей 
и заболевания кровеносной системы у человека. Соотношение случаев со злокачественными новообра-
зованиями в городе Сумы за исследованный период наблюдений увеличилось в 3,75 раза. Основными ме-
ханизмами, которые способствуют возникновению заболеваемости населения, являются экологическое 
загрязнение окружающей среды и использование продуктов питания с генномодифицированными орга-
низмами. При этом потребители все больше обеспокоены влиянием этих продуктов на здоровье. 

Ключевые слова: экология, глобальные проблемы человечества, окружающая среда, демографиче-
ская ситуация, генномодифицированная продукция.

The article identifies factors that can lead to self-destruction of mankind, shows the possible paths of evolution-
ary survival of the population in the conditions of globalization. Humanity is inextricably linked with the environment, 
because it is an integral part of nature. Mankind is connected with the nature of his origins, his life, and the future 
directly depends on the environment and its condition. That is why the environmental problem relevant, and for many 
years studied by leading scientists and specialists In the ecological rating of regions of Ukraine during 2018 year 
Sumy region took the 11th place. The main sources of pollution in Sumy region there are enterprises of the regional 
center. The article is also presented the analysis of morbidity of the population of the city of Sumy in 2005-2017 years.  
It is established that the most informative indicators of morbidity are the appearance of malignant tumors and the 
incidence of circulatory system in humans. The ratio of cases with malignant neoplasm’s in the city of Sumy for 
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the investigated observation period increased 3.75 times. The main mechanisms that contribute to morbidity of the 
population are environmental pollution and the use of foods with genetically modified organisms. The unfavorable 
factors of the ecological environment have a significant impact on reducing fertility, increasing mortality, negative nat-
ural population growth, a sharp decline in health. GM products poses some risks, but the direct risk to human health 
is completely not scientifically proven. This is a matter of constantly ongoing debate scientists. The development of 
the world market of genetically modified products is characterized by a rapid and aggressive growth. The spread 
of genetically modified products is stimulated by their producers – transnational companies. Process of genetically 
modified (GM) plants spreading is an irreversible process. Awareness and warning are principles of international 
legal documents concerning safety during the growth and consumption of GM plants. But the labeling of food pro-
ducts with GM impurities should be mandatory. At the same time consumers are increasingly concerned about the 
influence of these products on health. 

Keywords: ecology, global problems of mankind, environment, demographic situation, genetically modified 
products.

Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. Ігнорування закономірностей розвитку 
природи та людства призвело до того, що світ пе-
ребуває у стані екологічної кризи. Суспільство стик-
нулося з кризовими явищами як в економіці, так і в 
екології. Сучасна системна криза вкотре засвідчила, 
що світ наближається до так званої точки біфуркації 
(роздвоєння), тобто стану нестійкої рівноваги, що є 
загрозою існування людства [1, с. 35].

Кризові явища все більше загострюються через 
приріст населення, який неминуче посилить нега-
тивний вплив на природу. Проблема може бути вирі-
шена гуманно за допомогою вживання людьми син-
тетичних наповнювачів у продуктах харчування та 
продуктів із генетично модифікованими організмами. 
У підсумкових документах Картахенської конферен-
ції (2000 р.) та Йоганнесбурзького (2002 р.) саміту 
ООН із виживання людства у ХХІ ст. наполегливо ре-
комендується народам світу інтенсивно виробляти і 
споживати їжу з генетично модифікованих організмів 
як нешкідливу [1, с. 34].

Тому аналіз впливу екологічного забруднення на 
стан здоров’я населення є однією з найбільш склад-
них і актуальних проблем сучасної науки в міждисци-
плінарному значені.

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спирається автор. Екологічний підхід до ви-
рішення різних соціально-демографічних проблем 
стає вимогою часу. На думку В.І. Берзінь, П.В. Во-
лодіна, М.І. Дробнохода, В.І. Пічура, В.П. Стелма-
хівської [1; 6; 7; 9], в Україні існують реальні загрози 
існування суспільства, а саме: стрімке старіння на-
селення, регресивний характер його відтворення та 
високий рівень захворюваності. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується означена 
стаття. У результаті активності людство змінює ха-
рактер кругообігу речовин у природі, змінюється ха-
рактер навколишнього середовища. Дійсно, зростає 
населення планети. Завдяки цьому постійно ростуть 
потреби людства, а це призводить до зміни навко-
лишнього середовища. Людям при цьому здається, 
що завдяки своїй діяльності вони адаптуються до но-
вих умов проживання. Але вони не помічають або не 
хочуть помічати, що ця адаптація носить локальний 
характер. Інколи, поліпшуючи на якийсь час умови 
життя для себе, люди вважають, що покращили їх 

для своїх нащадків та для самих себе в майбутньо-
му. Так, наприклад, викинувши відходи зі свого дво-
ру, забруднюємо чужий, що в кінцевому підсумку ви-
являється шкідливим і для нас самих. Очевидною 
стає неспроможність боротьби за здоров’я людини, 
якщо екологічна рівновага була порушена самим 
суспільством.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою дослідження є аналіз основних причин 
посилення техногенного навантаження на навко-
лишнє природне середовище та оцінка виливу еко-
логії на демографічні процеси міста Суми.

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів. Глобалізацію не можна заперечувати.  
Її не можна не враховувати і відхиляти як несуттєве 
явище. Вона є закономірним етапом сучасного роз-
витку. Віцепрезидент Світового банку Жан Франсуа 
Рішар у праці «На переломі: Двадцять глобальних 
проблем – двадцять років на їх вирішення» (2002 р.) 
запропонував таку класифікацію глобальних про-
блем сучасності: 1) група екологічних проблем;  
2) економічні і соціальні проблеми; 3) проблеми 
управління світом.

Інші вчені поділяють глобальні проблеми на дві 
групи. До першої відносять ті, що діють у системі 
«людина – природа» (наприклад, екологічні пробле-
ми, проблеми освоєння Космосу і Світового океану 
та ін.), до другої – ті, що діють у системі «людина – 
людина» (наприклад, проблема боротьби з небез-
печними хворобами людства, проблеми збереження 
миру, проблеми подолання злочинності тощо).

Незважаючи на різноманітність класифікацій гло-
бальних проблем людства, вони стали предметом 
багатьох суперечок і дискусій серед політиків та вче-
них усього світу. Одні глобальні проблеми виникають 
через суперечки між народами і людьми (це може 
призвести до виникнення проблем війн та миру), 
інші – через конфлікти з природою (виникнення при-
родно-сировинних, екологічних, енергетичних, про-
довольчих проблем). До того ж розвиток людської 
цивілізації на планеті постійно породжує нові й нові 
проблеми. Поширюються наркоманія, злочинність, 
відмирають традиційні духовні цінності, а від цього 
людство не стає морально кращим. У цьому криють-
ся нові причини виникнення глобальних проблем 
людства. Слід пам’ятати, що всі глобальні проблеми 
взаємопов’язани, а тому можуть бути вирішені тіль-
ки в комплексі та спільними зусиллями. Без сумніву, 
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можна зробити висновок, що найбільш вагоме місце 
серед глобальних проблем людства займають еко-
логічні проблеми. 

Не можна не погодитися з думкою В. Загорсько-
го, А. Ліпенцева, Є. Борщук, що глобальні проблеми 
означають сукупність суперечливих процесів, що є 
змістом сучасної кризи світової цивілізації [3, с. 78].

Слід зазначити, що Сумщина традиційно вважаєть-
ся одним із неблагополучних екологічних регіонів. Го-
ловна причина цього – підприємства хімічної промис-
ловості і звалища хімічних відходів, що залишилися у 
спадок від СРСР. У регіоні багато онкологічних захво-
рювань. В екологічному рейтингу регіонів України за 
2018 р. Сумська область посіла 11-е місце, піднявшись 
на одну позицію порівняно з 2017 р. Багато в чому це 
сталося завдяки тренду скорочення викидів від про-
мисловості, чому сприяло погіршення господарської 
діяльності на деяких підприємствах регіону [2]. 

Найбільш екологічно забрудненими територіями 
Сумщини є промислово-розвинені райони області: 
м. Суми та Сумський район, м. Конотоп та Коно-
топський район, м. Охтирка та Охтирський район,  
м. Ромни та Роменський район, м. Шостка та Шост-
кінський район. Основними джерелами забруднення 
Сумської області є підприємства обласного центру. 
Моніторинг викидів забруднюючих речовин в атмос-
ферне повітря м. Суми здійснює лабораторія Сум-
ського обласного центру з гідрометеорології.

За індексом забруднення атмосфери (ІЗА5) за 
пріоритетними домішками (пил, діоксид сірки, оксид 
вуглецю, діоксид азоту, формальдегід), який у 2017 р. 
становив 5,14, атмосфера м. Суми слабо забрудне-
на. Середньорічні концентрації діоксиду азоту пере-
вищували санітарні норми в атмосферному повітрі 
в 1,5 рази, пилу та формальдегіду – в 1,3 рази. Інші 
інгредієнти, що визначалися, нижче або на рівні са-
нітарних норм. Перевищення максимально разових 
концентрацій по оксиду вуглецю в 1,6 рази та пилу – 
в 1,2 рази було зафіксовано у північному промвузлі 
міста, у районі розміщення ПАТ «Сумське НВО» та 
інтенсивної автомагістралі, які є одними з основних 
джерел забруднення атмосферного повітря у цьому 
районі. Концентрація важких металів в атмосферно-
му повітрі міста не перевищувала санітарних норм. 
Високих та екстремально високих рівнів забруднення 
атмосферного повітря у м. Суми в 2017 р. не було [4].

Одним з основних забруднювачів водних об’єктів 
у м. Суми залишається ПАТ «Сумихімпром», яке в 
2017 р. скинуло до р. Псел 2,48 млн куб. м забруд-
нених стічних вод (15,6% від загального скиду). 
Інші промислові підприємства до водойм у межах  
м. Суми забруднені промислові стоки не скидають [4].

У Сумській області відбувається інтенсивне утво-
рення та накопичення відходів, у тому числі небез-
печних, у секторі промислового виробництва та 
іншої господарської діяльності, що зумовлюється 
недостатністю переробки відходів хімічної, машино-
будівної, паливно-енергетичної, будівельної та інших 
галузей. Майже 95% накопичених відходів нале-
жить ПАТ «Сумихімпром», із них: залізний купорос – 
2 173,692 тис т, фосфогіпс (відходи IV класу небезпе-
ки) – 15 804,486 тис т, шлам, що утворився у процесі 
очищення стічних вод, – 14 587,908 тис т. Залізний 

купорос частково використовується для виробниц-
тва залізоокисних пігментів, активізатору (дехрома-
тору) цементу. Крім того, побудована дослідно-про-
мислова установка з виробництва коагулянтів для 
систем водоочищення, але питання щодо утилізації 
залізного купоросу до кінця не вирішено. 

Найбільшим утворювачем гальваношламів в об-
ласті залишається ПАТ «Сумське НВО». На підпри-
ємстві відходи гальванічного виробництва зберіга-
ються у спеціально побудованому централізованому 
складі. Станом на 01.01.2018 на підприємстві нако-
пичено 1,107 тис т зазначених відходів. Періодично 
відходи передаються на утилізацію спеціалізованим 
підприємствам, але обсяги їх утворення значно біль-
ші від обсягів утилізації [5, с. 127].

У 2017 р. в м. Суми утворили 370 437,8 т відхо-
дів І–ІV класів небезпеки, із них: І класу небезпеки – 
30,5 т, ІІ класу небезпеки – 160,8 т, ІІІ класу небезпе-
ки – 131 566,2 т, ІV класу небезпеки – 206 452,9 т; від 
економічної діяльності – 338 210,4 т, від домогоспо-
дарств – 32 227,4 т [4].

Екологічний стан довкілля значною мірою ви-
значає здоров’я населення, а одним із важливих 
критеріїв розвитку будь-якої місцевості є демогра-
фічна ситуація. Станом на 01.01.2019 чисельність 
наявного населення в м. Суми, за даними Головного 
управління статистики у Сумській області, становила 
266,3 тис осіб. Питома вага чисельності міського на-
селення – 98,9%, сільського – 1,1%. Демографічна 
ситуація в м. Суми характеризується негативними 
тенденціями, які особливо відчутно відбиваються 
на сільському населенні (рис. 1). Виходячи з даних, 
представлених на рис. 1, за період із 2005 по 2017 р. 
тренд загальної чисельності наявного міського та 
сільського населення має тенденцію до зменшення. 
За 2005–2017 рр. відбулося зменшення чисельності 
наявного населення в міській місцевості на 6,28% та 
збільшення чисельності наявного населення в сіль-
ській місцевості на 1,3%. 

Демографічна ситуація в м. Суми та області, як і 
в цілому в державі, залишається складною і харак-
теризується низьким рівнем народжуваності та висо-
кою смертністю населення, що призводить до його 
від’ємного приросту.

Природний приріст завжди відігравав вирішаль-
ну роль у формуванні чисельності населення. 
Згідно з даними Головного управління статистики 
у Сумській області, природний рух населення за 
2018 р. мав від’ємне значення і дорівнював 1 437 осіб  
(у т. ч. дев’ять дітей у віці до одного року). Незважаю-
чи на те що за останні роки ситуація з народжуваніс-
тю дещо краще, ніж у 2005–2006 рр., від’ємне сальдо 
природного приросту населення залишається одні-
єю з основних причин його поступового зменшення. 
Для цієї місцевості характерна висока смертність на-
селення, яка перевищує народжуваність, що зумов-
люється погіршенням медичного обслуговування і 
несприятливою екологічною ситуацією. Наслідком 
такої динаміки природного відтворення людських ре-
сурсів в м. Суми є зміна загальної кількості наявного 
населення.

Тому пропаганда здорового способу життя, по-
літика інформування населення про чинники ризику 
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для здоров’я, виконання діючих і запровадження но-
вих як державних (національних), так і регіональних 
програм, спрямованих на подолання смертності або 
зменшення захворюваності та інвалідизації населен-
ня від певних хвороб, мають бути тим тлом, завдяки 
якому повинна зростати тривалість життя 

Основні причини смертності в м. Суми представ-
лено на рис. 2. Ця структура причин смерті населен-
ня поєднує у собі елементи традиційної та сучасної 
структур патології, в якій високий рівень смертності 
від ендогенних захворювань (хвороб системи кро-
вообігу і новоутворень) межує з не менш значущою 
смертністю від екзогенних причин (нещасних ви-
падків, отруєнь і травм, інфекційних хвороб, захво-
рювань органів дихання та органів травлення). Тому 
слід згадати програми боротьби з онкологічними за-
хворюваннями, протидії захворюванню на туберку-
льоз, цукровий діабет, імунопрофілактику та захист 
населення від інфекційних хвороб тощо.

Слід наголосити на тому, що показники смертнос-
ті від хвороб системи кровообігу в Україні є одними з 
найвищих серед європейських країн, це підтверджує 
наявна негативна статистика високої смертності се-

ред чоловіків до 65 років від ішемічної хвороби сер-
ця, яка в Україні у шість разів вища, ніж у Німеччині, 
а серед жінок того ж віку – у всім разів [8].

Скорочення цих хвороб та зменшення рівня 
смертності від них повинно бути стратегічним на-
прямом національної політики України. Кількість ви-
падків онкологічної патології внаслідок аварії на Чор-
нобильській АЕС продовжує зростати. Так, кількість 
випадків новоутворень у м. Суми в 2017 р. порівняно 
з 2005 р. збільшилася в 3,75 рази.

Наголосимо на тому, що на здоров’я населення 
впливає якість їжі. Науковці всього світу досі ведуть 
дискусії з приводу впливу ГМ-продуктів на здоров’я 
людства. Повністю погоджуємося з думкою М.І. Дроб-
нохода, що вживання продуктів із ГМО призводить до 
невиліковних хвороб, знищення геному та репродук-
тивної функції людини, а отже, пришвидшує її дегра-
дацію і вимирання як біологічного виду [1, с. 34]. 

Станом на 23 квітня 2016 р. в Україні не зареє-
стровано жодного генетично модифікованого сорту 
рослин, і в Мінагрополітики звернення суб’єктів гос-
подарювання з питань можливої реєстрації ГМО-
сортів сільськогосподарських культур відсутні. Вод-

ночас акредитованою випробувальною 
лабораторією ДП «Сумистандартметро-
логія» проведено випробування з ви-
значення вмісту ГМО в зернопродуктах 
урожаю 2015 р., приблизно 800 т. У пере-
вірених 94 зразках сої вміст ГМО виявле-
но у 16-ти, що становить 17%. При цьому 
у 15 зразках виявлено вміст ГМО понад 
норми у 0,9% [10].

Наголосимо на тому, що вирощуван-
ня генетично модифікованих культур 
може бути дозволено після проходжен-
ня державної реєстрації. Основою для 
державної реєстрації є забезпечення 
процедури державної апробації (випро-
бування). Виходить колізія, коли де-юре 
в Україні немає продуктів із ГМО, а де-
факто – модифіковані рослини, які потім 
стануть сировиною, спокійно вирощують 
на наших полях. А це пряма загроза для 
безпеки населення та екології не тільки 
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нашого регіону, а й у цілому в Україні. Тому, купуючи 
продукти харчування, потрібно звертати увагу на на-
явність у них таких компонентів, як кукурудзяна олія, 
кукурудзяний сироп, кукурудзяний крохмаль, соєвий 
білок, соєва олія, лецитин, соєвий соус, бавовняна 
олія. Наявність цих складників із великою ймовірніс-
тю може свідчити про вміст ГМО.

Виробники ГМО-продукції просувають її на світові 
ринки агресивно і масштабно. Просування продукції 
стимулюється виробниками – транснаціональними 
компаніями. Однак, згідно з дослідженнями вчених, 
її споживання призводить до безпліддя, вибуху он-
кологічних захворювань, генетичних каліцтв, алер-
гічних реакцій, збільшення рівня смертності людей 
тощо. Водночас покупець повинен знати, який то-
вар він купує. Згідно з міжнародними нормативно-
правовими документами, покупець має право зна-
ти та свідомо робити вибір на користь органічної чи 
генномодифікованої продукції. Державі необхідно 
обов’язково контролювати питання маркування ГМ-
продукції для безпеки населення. 

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Описана 
ситуація в м. Суми є наслідком впливу екологічних 
чинників на здоров’я населення. Сучасній людині по-
трібно усвідомити єдність з усім іншим світом, щоб 
подолати протиріччя, що виникають у сфері взаємо-
дії з природою, та уберегти себе від впливу «бомби 
уповільненої дії».
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ  
ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

METHODICAL APPROACHES TO THE ANALYSIS  
OF THE HUMAN POTENTIAL OF THE TERRITORIAL COMMUNITY
У статті запропоновано методичні підходи до аналізу людського потенціалу територіальної гро-

мади як складника її ендогенного потенціалу в контексті забезпечення спроможності. Розкрито  
понятійно-термінологічний апарат дослідження, зокрема спроможності громади, ендогенного потенціа- 
лу та його структури (економічний, фінансовий і людський складники). Визначено зміст людського по-
тенціалу, специфіку його формування і використання на рівні громад. Сформовано систему показників 
для аналізу людського потенціалу територіальної громади за демографічним, інтелектуально-трудовим,  
соціально-управлінським, соціально-економічним, соціально-інфраструктурним та культурним складника-
ми. Здійснено апробацію методики оцінки людського потенціалу на прикладі деяких об’єднаних територі-
альних громад в Україні.

Ключові слова: людський потенціал, ендогенний потенціал, реформа децентралізації, об’єднана те-
риторіальна громада, спроможність громади.

В статье предложены методические подходы к оценке человеческого потенциала территориальной 
громады как составляющей ее эндогенного потенциала в контексте обеспечения состоятельности. Рас-
крыто понятийно-терминологический аппарат исследования, в частности состоятельности громады, 
эндогенного потенциала и его структуры (экономическая, финансовая и человеческая составляющие). 
Определены смысл человеческого потенциала, специфика его формирования и использования на уровне 
громад. Сформирована система показателей для анализа человеческого потенциала территориальных 
громад по демографической, интеллектуально-трудовой, социально-управленческой, социально-эконо-
мической, социально-инфраструктурной и культурной составляющими. Осуществлена апробация мето-
дики оценки человеческого потенциала на примере некоторых объединенных территориальных громад  
в Украине.

Ключевые слова: человеческий потенциал, эндогенный потенциал, реформа децентрализации, объ-
единённая территориальная громада, состоятельность громады.
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The active phase of decentralization reform in Ukraine in 2014 requires high-quality scientific studies on vari-
ous aspects of its implementation. The lack of methodological approaches to assessing the human potential of a 
territorial community as a component of its endogenous potential in the context of providing capacity proves the 
relevance of this publication. In the article the conceptual-terminological apparatus of the research, in particular 
community capacity, endogenous potential and its structure, was disclosed. Endogenous potential is determined 
not only by the internal resources of the community, but also their use, reflecting changes in the state and quality 
of the potential. The endogenous potential of the community is determined by the economic, financial and human 
components. Human potential reflects totality of physiological, socio-psychological, intellectual, labor, social stratifi-
cation and ethno-cultural opportunities of a society that can be used already or in the near future and implemented 
in an environment that ensures their development. The human potential of the territorial community is formed by the 
population, which: constantly resides within the community, regardless of the place of employment (study); regularly 
resides outside the community, but periodically returns, makes various investments in the local economy (help with 
relatives, purchases, investments in local business, etc); is temporarily on the territory of the community, is employed 
(studied) here and may remain in the future. The system of indicators for analyzing the human potential of a territorial 
community for demographic, intellectual, labor, socio-managerial, socio-economic, socio-infrastructural and cultural 
components was formed. The methodical calculation of the integral and partial indices of the human potential of the 
territorial community was described. Approbation of the methodology for assessing human potential on the exam-
ple of some united territorial communities in Ukraine, in particular by the example of Ustyuluzhska and Golobska 
(Volynska area), Vysotska (Rivnenska area) and Gorodnitska (Zhytomyrska area), was carried out. The results of 
calculations make it possible to form a community rating, as well as to identify internal gaps in the determined com-
ponents of human potential. 

Keywords: human potential, endogenous potential, decentralization reform, united territorial community, com-
munity capacity.

Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв’язок із важливими науковими чи практичними за-
вданнями. Реформа децентралізації, що реалізується  
в Україні з 2014 р., є однією з небагатьох, яка має реаль-
ні успіхи. Подальший хід реформи залежить від політич-
ної волі центральних органів державної влади та актив-
ності самих громад. Приклад ефективного об’єднання 
має спонукати інші громади до активізації управлінської 
діяльності та мобілізації внутрішніх ресурсів із відобра-
женням на рівні територіального розвитку.

Подальша реалізація реформи децентралізації 
потребує якісних наукових досліджень. Важливим 
їх складником є методичний супровід оцінки різних 
аспектів утворення і функціонування об’єднаних те-
риторіальних громад (ОТГ) в Україні. Актуалізується 
питання їхньої спроможності на основі використання 
ендогенного потенціалу, до структури якого нале-
жить людський потенціал. Методичні підходи до ана-
лізу людського потенціалу територіальних громад 
в Україні потребують розширення та практичного 
апробування, тому актуальною темою дослідження 
є формування таких методичних підходів із виявлен-
ням специфіки для ОТГ в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної проблеми і 
на які спираються автори.  Дане дослідження побу-
доване на основі чинної нормативно-правової бази 
щодо реформи децентралізації в Україні, а також на 
основі напрацювань українських авторів із питань ви-
значення сутності людського потенціалу (О. Амоша, 
В. Антонюк, Г. Гузенко, Ж. Дерій, Е. Лібанова, О. Нові-
кова, У. Садова, Л. Семів, С. Скиба, О. Стефанишин, 
Р. Яковенко та ін.) та особливостей реалізації рефор-
ми децентралізації в Україні (О. Власюк, Т. Куцен- 
ко, І. Луніна, В. Окорський, С. Романюк, С. Сєрьогін, 
І. Сторонянська, А. Чечель та ін.). Оскільки дослід-
ження людського потенціалу територіальних громад 
в Україні є новою проблематикою, дана публіка- 
ція набуває особливої актуальності як у теоретико- 
методичному, так і прикладному сенсі.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є формування методичних підходів 
до оцінки людського потенціалу територіальної гро-
мади як складової частини її ендогенного потенціалу 
в контексті забезпечення спроможності. Цілями при 
цьому будуть:

– розкриття понятійно-термінологічного апарату 
дослідження, зокрема спроможності громади, ендо-
генного потенціалу та його структури;

– визначення змісту людського потенціалу, специ-
фіки його формування і використання на рівні громад;

– формування системи показників аналізу люд-
ського потенціалу територіальної громади за демо-
графічним, інтелектуально-трудовим, соціально- 
управлінським, соціально-економічним, соціально-
інфраструктурним та культурним складниками;

– апробація методики оцінки людського потенціа-
лу об’єднаних територіальних громад в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів. Реалізація реформи децентралізації актуа-
лізує дослідження спроможності територіальних гро-
мад (правової, організаційної, фінансової) з погляду 
здатності самостійного вирішення питань місцевого 
значення [1]. Спроможність громади залежить від 
ефективності використання її ендогенного потенціа-
лу. Ендогенний потенціал є складною та актуальною 
дослідницькою категорією, яка має тривалу історію 
використання в державно-управлінській плановій 
документації України. Зокрема, у Методичних реко-
мендаціях щодо формування регіональних стратегій 
розвитку, затверджених ще 2002 р., зазначено, що 
проект регіональної стратегії розвитку має містити 
характеристику конкурентних переваг та обмежень 
перспективного розвитку регіону; розроблення стра-
тегічного плану розвитку здійснюється на основі діа-
гнозу стартових умов шляхом аналізу SWOT, у тому 
числі аналізу екзогенних та ендогенних чинників [2].

Ендогенний потенціал за своєю сутністю слід 
відрізняти від внутрішнього. Його детермінують не 
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лише внутрішні ресурси громади, а й їх використан-
ня з відображенням на зміні стану й якості самого 
потенціалу [3, с. 270].

Ендогенний потенціал громади визначають 
такі складники: економічний (виробничий, при-
родно-ресурсний, підприємницький, організацій-
но-управлінський, інфраструктурний, інноваційний, 
науково-інформаційний потенціал), фінансовий 
(бюджетно-податковий, інвестиційний, потенціал 
реального сектору економіки, потенціал фінансо-
во-кредитних установ, потенціал домогосподарств)  
і людський [4, с. 240].

Людський потенціал у загальному дискурсі відо-
бражає сукупність фізіологічних, соціопсихологіч-
них, інтелектуально-трудових, соціально-стратифі-
каційних, етнокультурних можливостей суспільства, 
що можуть бути використані вже або в найближчому 
майбутньому та реалізуються в середовищі, що за-
безпечує їхній розвиток (відтворення, нагромаджен-
ня, якісне використання). Людський потенціал відо-
бражає минуле, тобто є сукупністю властивостей, 
нагромаджених людською економічною системою  
у процесі її становлення, та зумовлює її можливості 
щодо функціонування і розвитку [5, с. 277].

Людський потенціал охоплює сучасні наукові по-
гляди на можливості людини і держави з погляду їх 
наближення до гармонійного розвитку [6, с. 15]. Він 
характеризує новий ступінь у розвитку людини, коли 
поряд із виробничими можливостями дедалі зроста-
ючу роль відіграють інтелектуальні, соціальні, психо-
логічні та культурні якості [7, с. 188]. 

Людський потенціал тісно пов’язаний за змістом, 
практикою формування і використання з людським 
капіталом та людським розвитком. Людський капі-
тал формується внаслідок капіталізації людсько-
го потенціалу. Це підтверджують провідні вчені- 
економісти: методологічною базою аналізу проце-
сів відтворення людського потенціалу найчастіше 
виступає теорія людського капіталу, яка концен-
трується навколо розвитку людини, орієнтованого 

на потреби суспільного виробництва, досліджує 
вдосконалення людини як чинника виробницт- 
ва [8, с. 40]; капіталізація людського потенціалу є 
процесом накопичення і зростання вартості люд-
ського капіталу [9, с. 70; 10]. Капіталізація людсько-
го потенціалу стосується всіх його складників: фізіо-
логічного, що відображає стан здоров’я – фізичного 
і психічного; психологічного, що відображає особис-
тісні характеристики, набуті особою, – організова-
ності, стресостійкості, моральності, адаптивності, 
активності і т. д.; інтелектуального, що відображає 
генетично закладені здібності людини, рівень їх ви-
користання і розвитку; освітньо-кваліфікаційного, 
що відображає рівень здобутих (утрачених) знань 
і кваліфікації; соціального, що відображає нові со-
ціальні контакти (символічне поле зв’язків); куль-
турного, що відображає прийняття і збереження 
цінностей, норм, традицій.

Людський потенціал є потужною детермінантою 
спроможності територіальної громади. Це підтверд- 
жує його змістовність та складники оцінки, про що 
буде йтися нижче (рис. 1).

Людський потенціал територіальної громади як 
сукупність зазначених властивостей формує насе-
лення, яке: постійно проживає в межах громади не-
залежно від місця працевлаштування (навчання); 
регулярно перебуває поза межами громади, однак 
періодично повертається, здійснює різні інвестуван-
ня в місцеву економіку (допомога рідним, закупівлі, 
вкладення в місцевий бізнес тощо); тимчасово пере-
буває на території громади, працевлаштоване (на-
вчається) тут та може залишитися надалі. 

Прикладні особливості дослідження людського 
потенціалу громади дають змогу розкрити методику 
його оцінки на рівні ОТГ. Використання відповідної 
методики утруднене початковістю формування ста-
тистичної бази аналізу ОТГ в Україні. Разом із тим 
це перспективний напрям наукових досліджень. Нині 
проводяться соціологічні (експертні) опитування на 
рівні Міністерства регіонального розвитку, будівни-

Рис. 1. Людський потенціал у забезпеченні спроможності територіальної громади
Джерело: складено авторами
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цтва та житлово-комунального господарства Украї-
ни в рамках реалізації Програми Ради Європи «Де-
централізація і реформа місцевого самоврядування 
в Україні». Їхні результати, дані місцевих бюджетів, 
деякі показники із сайту «Децентралізація в Україні» 
дають змогу відібрати індикатори, аналіз яких вияв-
ляє поточний стан, проблеми і перспективи викорис-
тання людського потенціалу громад. 

Оцінювання людського потенціалу ОТГ слід 
здійснювати за демографічним, інтелектуально-
трудовим, соціально-управлінським, соціально- 
економічним, соціально-інфраструктурним і куль-
турним складниками. Кожен складник розкриває 
певні можливості громади, які є сформованими і на-
бутими. Більшість із них може бути мобілізованою 
у короткому періоді часу. Питання у кваліфікації 
управлінських кадрів та їх активності щодо залучен-
ня додаткових ресурсів для використання ендоген-
ного потенціалу (табл. 1).

Оцінка людського потенціалу ОТГ передбачає ви-
користання індексного методу. Нижче наведено за-
гальний методичний хід розрахунків інтегрального 
індексу людського потенціалу ОТГ:

1. Здійснено розподіл показників (табл. 1) на ста-
білізатори і дестабілізатори. Для стандартизованих 
значень стимуляторів використано формулу:
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−
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Для дестимуляторів формула набуде такого ви-
гляду:
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−
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де zij – стандартизовані показники, xij – фактичний 
показник.

2. Часткові показники визначено за формулою:
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де zi – стандартизовані показники по кожній ОТГ, 
zij – кількість показників.

3. Загальний інтегральний індекс розраховувався 
за формулою:
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Таблиця 1
Показники оцінки людського потенціалу територіальних громад в Україні

№ 
з/п ПОКАЗНИКИ

Демографічний складник

1

Чисельність зареєстрованого населення, осіб; різниця між зареєстрованим і фактично проживаючим 
населенням, осіб; демовідтворення за останні 5 років (втрати, приріст), %; чисельність домогосподарств, 
одиниць; частка осіб пенсійного віку (старше 60 років), %; частка молоді до 15 років, %; природний приріст 
населення, осіб; щільність населення, осіб/км кв.

Інтелектуально-трудовий складник

2

Чисельність економічно активного населення, осіб; чисельність зайнятих, осіб; чисельність самозайнятих, 
осіб; чисельність безробітних, осіб; чисельність осіб, які перебувають за кордоном (мігрантів), осіб; кількість 
робочих місць суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність в ОТГ, одиниць; середньомісячна заробітна 
плата працівників, зайнятих на суб’єктах господарювання, що здійснюють діяльність в ОТГ, грн

Соціально-управлінський складник

3

Чисельність співробітників в апараті ради ОТГ, осіб; зміна чисельності співробітників в апараті ради ОТГ  
з моменту створення, %; середньомісячна заробітна плата працівників, зайнятих в апараті ради ОТГ, грн; кількість 
проектів міжмуніципального співробітництва, одиниць; кількість проектів транскордонного, міжнародного 
співробітництва, одиниць; кількість планових зустрічей керівництва ОТГ із представниками бізнесу, раз на рік

Соціально-економічний складник

4

Наявний дохід у розрахунку на одного жителя, грн; частка осіб, які потребують соціального захисту, %; частка 
осіб, які отримують субсидії, %; чисельність суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність в ОТГ, 
одиниць; чисельність ФОП, що здійснюють діяльність в ОТГ, одиниць; кількість специфічних просторових 
утворень для підтримки бізнесу (бізнес-інкубаторів, індустріальних парків тощо), одиниць

Соціально-інфраструктурний складник

5

Кількість дошкільних навчальних закладів, одиниць; кількість загальноосвітніх навчальних закладів, одиниць; 
кількість професійно-технічних навчальних закладів, одиниць; кількість закладів вищої освіти, одиниць; кількість 
закладів охорони здоров’я (приймальні сімейних лікарів, фельдшерсько-акушерські пункти, амбулаторії, лікарні), 
одиниць; кількість закладів торгівлі (підакцизними товарами), одиниць; наявність ЦНАП на території громади 
або рішення про відкриття цього року, одиниць; наявність відділення поліції на території громади або рішення 
про відкриття цього року, одиниць; наявність пожежної бригади або рішення про відкриття цього року, одиниць; 
частка домогосподарств, підключених до побутового газопроводу, %; частка домогосподарств, підключених до 
централізованої системи водопостачання, %; довжина доріг із твердим покриттям, км/км кв площі

Культурний складник

6

Кількість закладів культури (театрів, концертних приміщень, музеїв), одиниць; кількість мистецьких шкіл 
(музичних, художніх, хореографічних тощо), одиниць; кількість спортивних споруд, одиниць; кількість 
виставкових заходів і ярмарок на території ОТГ, одиниць на рік; кількість молодіжних центрів, які функціонують 
на території ОТГ, одиниць 

Джерело: складено авторами
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Практична апробація даної методики обмежена 
наявністю відповідної інформаційної бази, особливо 
в динаміці. Виходячи з наявних показників, отрима-
них із результатів соціологічних обстежень та інфор-
маційних запитів, було розраховано часткові та інте-
гральний індекс людського потенціалу на прикладі 
декількох ОТГ. Результати представлено в табл. 2.

Практичне значення методики полягає у можли-
вості рейтингування ОТГ за показниками людсько-
го потенціалу. Для виявлення можливостей ОТГ  
у більш ефективному використанні людського по-
тенціалу з погляду забезпечення їх спроможності 
необхідно звернути увагу на розриви між частковими 
індексами, зокрема демографічним (рис. 2).

Для тих ОТГ, де індекс демографічного складника 
є вищим за інші, особливо інтелектуально-трудовий 
і соціально-економічний, підтверджується неефек-
тивне використання демографічного потенціалу зі 
стратегічною безперспективністю розвитку громади. 
Розриви із соціально-інфраструктурним складником 
підтверджують труднощі в організації сприятливого 
середовища проживання та є серйозним стимулято-

ром утрат людського потенціалу внаслідок міграції, 
особливо молоді.

Висновки з цього дослідження і перспективи по-
дальших розвідок у даному напрямку. Отже, люд-
ський потенціал територіальної громади є складною 
оціночною категорією. Наукові дослідження різних 
питань використання ендогенного потенціалу ОТГ  
в Україні лише починаються. Важливо сформувати 
належні методичні підходи до оцінки спроможності 
територіальних громад, яка залежить від ефектив-
ності використання ними ендогенного потенціалу. 
Ключовим його складником є людський потенціал, 
який в умовах високої міграційної активності на-
селення України є особливим стратегічним ресур-
сом подальшого розвитку громад. Наявність кадрів  
в апараті управлінських структур, ініціації бізнесу  
і самозайнятості є рушіями збереження громад. У на-
ступних публікаціях буде здійснено подальшу апро-
бацію методики оцінки людського потенціалу для 
більшої кількості ОТГ в Україні та формулювання 
рекомендацій із приводу долання внутрішньострук-
турних потенційних розривів.

Таблиця 2 
Результати розрахунків інтегрального індексу людського потенціалу  

на прикладі деяких ОТГ в Україні, 2018 р.

Розрахункові показники Устилузька ОТГ 
(Волинська обл.)

Голобська ОТГ 
(Волинська обл.)

Висоцька ОТГ 
(Рівненька обл.)

Городницька ОТГ 
(Житомирська обл.)

Демографічна складова 0,38 0,65 0,33 0,41
Інтелектуально-трудовий 

складник 0,76 0,54 0,40 0,31

Соціально-управлінський 
складник 0,33 0,48 0,39 0,13

Соціально-економічний  
складник 0,47 0,41 0,47 0,27

Соціально-інфраструктурний 
складник 0,31 0,12 0,01 0,07

Культурний складник 0,43 0,29 0,30 0,32
Інтегральний індекс 0,43 0,37 0,22 0,21

Джерело: розраховано авторами

Рис. 2. Результати розрахунків часткових індексів людського потенціалу  
на прикладі деяких ОТГ в Україні, 2018 р.

Джерело: розраховано авторами
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СУЧАСНИЙ СТАН ОПЛАТИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ:  
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ

THE CURRENT STATE OF WAGE PAYMENT IN UKRAINE:  
THE SOCIO-ECONOMIC ASPECTS
Розвиток національної економіки визначається низкою чинників, пов’язаних із забезпеченням ефектив-

ності виробничих процесів, запровадженням новітніх технологій та підходів, зокрема у сфері управління 
людськими ресурсами. У проведеному дослідженні здійснено спробу розглянути внутрішній баланс оплати 
праці за різними напрямами економічної діяльності та визначити поточну динаміку рівня заробітної пла-
ти за окремими групами працівників, розділених за рівнем заробітної плати. Для проведення дослідження 
застосовано методику математико-статистичного аналізу оцінки динаміки заробітної плати та її спів-
відношення за окремими галузями економіки. Встановлено потенційні загрози, які можуть виникнути внас- 
лідок диспропорцій внутрішнього балансу в системі оплати праці, та надано рекомендації щодо розвитку 
систем оплати праці.

Ключові слова: номінальна та реальна заробітна плата, рівень споживчих ціни, індекс інфляції, ста-
тистичний ряд розподілу, внутрішній баланс системи оплати праці.

Развитие национальной экономики определяется рядом факторов, связанных с обеспечением эффек-
тивности производственных процессов, внедрением новейших технологий и подходов, в частности в 
сфере управления человеческими ресурсами. В проведенном исследовании предпринята попытка рассмо-
треть внутренний баланс оплаты труда по разным направлениям экономической деятельности и опре-
делить текущую динамику уровня заработной платы по отдельным группам работников, разделенных по 
уровню заработной платы. Для проведения исследования применена методика математико-статисти-
ческого анализа оценки динамики заработной платы и ее баланса по отраслям экономики. Установлены 
потенциальные угрозы, которые могут возникнуть в результате диспропорций внутреннего баланса в 
системе оплаты труда, и даны рекомендации по развитию систем оплаты труда.

Ключевые слова: номинальная и реальная заработная плата, уровень потребительских цен, индекс 
инфляции, статистический ряд распределения, внутренний баланс системы оплаты труда.

The development of the national economy at the present stage is determined by a number of factors related to 
ensuring the efficiency of production processes, the introduction of new technologies and approaches, in particular 
in the field of human resource management. The effectiveness of the use of human labor depends largely on the 
conditions in which the work process takes place, technological training and the human factor. Wage payments are 
a key factor in the development of professional labor relations, increasing the efficiency of production and techno-
logical operations and the growth of labor productivity. Thus, the role of wages in the development of a competitive 
state economy is extremely high. There are many approaches to the regulation of wage systems, which in the most 
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objective way determined a person’s contribution to the final result, but the most important issue in the formation of 
wage systems at the macroeconomic level is the problem of balancing the internal wage structure, the violation of 
which can lead to dramatic changes in the labor market and in the economy as a whole. In the study, an attempt was 
made to examine the internal balance of labor remuneration in different areas of economic activity and to determine 
the current dynamics of the level of wages for individual groups of workers divided by their amount. To conduct the 
study, a technique of mathematico-statistical analysis of the assessment of the dynamics of wages and its balance 
by branches of the economy was applied. The integrated development of economic spheres is undoubtedly the 
most important condition for the balance of internal socio-economic processes. Changes in the internal structure 
of sectoral payments may entail complex macroeconomic transformations, associated primarily with the outflow of 
labor and a decrease in labor productivity. The results of the study allow us to assess the degree of compliance 
with the current changes in wage payments for each industry in the general indicators of the economics of Ukraine.  
The potential threats that may arise as a result of the imbalances of the internal balance in the wage system are 
established, recommendations on the development of wage systems in Ukraine are formed.

Keywords: nominal and real wages, consumer price level, inflation index, statistical distribution series, internal 
balance of the wage system.

Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. Система оплати праці є важливим ін-
струментом регулювання національного ринку пра-
ці, від якого значною мірою залежать тенденції роз-
витку економіки, а також регіональний та галузевий 
розвиток [1]. Динаміку рівня оплати праці в Україні 
слід розглядати виключно відповідно до динаміки 
інших економічних показників, що визначають ре-
альний стан купівельної спроможності національної 
грошової одиниці, таких як рівень споживчих цін, ди-
наміка вартості споживчих та комунальних послуг  
населенню тощо. 

Галузеві диспропорції у сфері оплати праці є до-
волі небезпечним макроекономічним явищем, яке 
позначається на кон’юнктурі ринку праці, а в дов-
гостроковій перспективі може суттєво вплинути на 
якісні характеристики виробничого та наукового по-
тенціалу, оскільки ринок праці є доволі динамічним 
та чутливим середовищем по відношенню до чинни-
ка економічної мотивації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної проблеми  
і на які спираються автори. Питання сучасного стану 
та тенденцій розвитку сфери оплати праці в Україні 
достатньо широко представлене в роботах провідних 
вітчизняних учених, до числа яких можна віднести 
В.С. Василенко, Н.В. Каткову, В.Ю. Лисак, В.М. Пе-
тюха, В.В. Сьомченко, О.В. Шлягу та ін. Питання 
оптимізації та регулювання системи оплати праці,  
а також проблематику її соціально-економічного зна-
чення в умовах сучасного світу досліджено в робо-
тах відомих зарубіжних науковців, зокрема С. Брю, 
К. Макконнелла, Дж. Кейнса, А. Сміта, Д. Рікардо та 
багатьох інших. Однак, незважаючи на значний на-
уковий інтерес до даної теми, все ще лишаються 
невирішеними багато проблем наукового характеру, 
актуальність яких визначається вимогами часу, зо-
крема пов’язаними з реалізацією механізму регулю-
вання оплати праці на міжгалузевому рівні, запрова-
дженням методів захисту внутрішнього ринку праці, 
що сприяють управлінню потоками трудової міграції 
населення, якісним та кількісним перетворенням  
у сфері зайнятості у цілому тощо.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є дослідження останніх тенденцій 
розвитку сфери оплати праці в Україні, проведення 

математико-статистичного дослідження внутрішньо-
го балансу заробітної плати за окремими категоріями 
працівників та визначення напрямів удосконалення 
регулювання систем оплати праці на макроекономіч-
ному рівні.

Виклад основного матеріалу дослідження з по-
вним обґрунтуванням отриманих наукових результа-
тів. Система державного регулювання оплати праці 
є ефективним інструментом, який здебільшого вико-
ристовується для забезпечення необхідних трудових 
гарантій працівникам, зокрема стосовно визначення 
рівня мінімальної заробітної плати, системи пільг та 
низки додаткових виплат. Проте класичний держав-
ний механізм доволі інертно реагує на різкі зміні у 
сфері оплати праці в галузевому розрізі, що, своєю 
чергою, може призвести до подальшої дестабілізації 
стану внутрішнього ринку праці та, як наслідок, до 
різких та незворотних у найближчій перспективі змін 
балансу попиту та пропозиції на ринку праці. 

Роль оплати праці визначається тими функціями, 
які вона виконує у соціально-економічному розрізі. 
Науковці [1; 3; 4] підкреслюють кілька основних та до-
даткових функцій, що впливають на структуру ринку 
праці та систему трудових відносин у державі (рис. 1)

Як видно з рис. 1, заробітна плата має широкий 
вплив на стан соціально-економічного розвитку дер-
жави, у тому числі на внутрішній ринок праці, сферу 
освіти та трудову міграцію. Дана ситуація є особливо 
небезпечною сьогодні через різке зростання в остан-
ні роки експорту робочої сили та швидке старіння 
низки провідних галузей вітчизняного господарства, 
таких як металургійна промисловість, машинобу-
дування та агропромисловий сектор. Отже, необ-
хідним, на нашу думку, є проведення дослідження 
сучасного стану оплати праці в Україні, визначення 
тенденцій галузевого розподілу та внутрішнього ста-
ну балансу оплати праці за різними рівнями доходів, 
оскільки у разі його порушення виникає надлишок 
пропозиції робочої сили, тоді як в інших галузях іс-
нує так званий «кадровий голод».

Останніми роками стан оплати праці значно по-
гіршився, що є цілком очевидним фактором з огляду 
на виникнення економічних ускладнень у багатьох 
галузях економіки. Дані тенденції у сукупності позна-
чилися на співвідношенні показників номінальної та 
реальної заробітної плати працюючого населення, 
баланс яких було суттєво порушено (рис. 2).



211

Серія: Економіка та підприємництво, 2019 р., № 3 (108)

Як можна бачити з рис. 2, незважаючи на складне 
становище, номінальний рівень оплати праці в Укра-
їні постійно зростав, хоча й уповільненими темпами. 
На особливу увагу заслуговує тенденція збільшення 
різниці між показниками номінальної та реальної за-
робітної плати, яка починаючи з 2014 р. значно збіль-
шилася, ніж у попередні роки. Незважаючи на зрос-
тання середньомісячної заробітної плати в Україні в 
2015 р., позитивного економічного ефекту не стало-
ся. Безперечно, найбільш впливовим чинником ста-
ла швидко зростаюча інфляція, базовий рівень якої 
в 2014 р. становив 122,8%, а в 2015 р. – 134,7% [5].

Надвисокий рівень інфляції призвів до часткової 
втрати реальної купівельної спроможності працю-
ючого населення: у 2014 р. реальна заробітна пла-
та мала індекс на рівні 93,5%, а в 2015 р. – 79,8%. 
Переламним можна вважати період 2016–2018 рр., 
коли базовий показник інфляції в країні лишався 
нижчим за 110%, що призвело до відновлення по-
зитивної динаміки стану реальної заробітної плати 

в країні. Найменший приріст заробітної плати про-
демонстровано у сфері мистецтва, спорту, розваг та 
відпочинку – 115,2%, натомість найбільшу динаміку 
показника середньомісячної заробітної плати можна 
спостерігати в галузі державного управління та обо-
рони – 135,5%. Звичайно, з погляду співвідношення 
рівня оплати праці за окремими видами економічної 
діяльності доволі складно виявити, які тенденції та 
яку структуру сьогодні має оплата праці в Україні. 
Для цього авторами було застосовано методи мате-
матико-статистичного аналізу внутрішнього балансу 
галузей економіки за показниками середньомісячної 
заробітної плати, що представлено нижче.

Сукупність політичних, економічних та соціальних 
чинників спричинила різке зростання внутрішньої та 
зовнішньої міграції працездатного населення, що 
також суттєво позначилося на якості праці та рівні 
її оплати. Проблема трудової міграції, насамперед, 
полягає у регулюванні внутрішнього ринку праці, 
основним інструментом якого виступає оплата праці 

Рис. 1. Основні та додаткові функції заробітної плати
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Рис. 2. Динаміка показників номінальної та реальної заробітної плати  
в Україні в 2010–2018 рр., % 

Джерело: складено на основі [2; 5]

 

0
20
40
60
80

100
120
140

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

117,6 117,7 114,8 107,9 106 120,5 123,6 137,1 124,8 
110,2 108,7 114,4 108,2 93,5 79,8 109 119,1 112,5 

номінальна реальна 



212

Держава та регіони

не лише у провідних галузях, а й по всій економіці  
у цілому.

Останні два роки можна вважати доволі успіш-
ними з погляду статичних показників  стану опла-
ти праці в Україні. Аналізуючи дані табл. 1, можна 
констатувати, що в 2017–2018 рр. відбулось збіль-
шення рівня середньомісячної заробітної плати  
за всіма основними видами економічної діяльності  
в країні. 

Як видно з табл. 1, у зв’язку з тим, що велика кіль-
кість працівників за всіма видами економічної діяль-
ності мали зарплату, наближену до найнижчої, яка  
в 2017 р. становила 4988 грн,  у 2018 р. – 5853 грн  
у галузі тимчасового розміщення та організації 
харчування, а значно менша кількість працівни-
ків отримували зарплату, наближену до найвищої 
(12 865 грн у 2017 р. та 16 161 грн у 2018 р. у галу-
зі фінансової та страхової діяльності), то цілком 
логічним є представлення авторами статистичної 
вибірки у вигляді п’яти нерівних інтервалів. Ви-

значення меж даних інтервалів можна предста-
вити у вигляді арифметичної прогресії, що дасть 
змогу більш рівномірно розподілити статистичні 
показники та збільшити достовірність проведено-
го аналізу.

Таким чином, величина i-го інтервалу має визна-
чатися за формулою:

h h ii = 1 * ,                            (1)
де hi  – величина першого інтервалу;
i – порядковий номер інтервалу.
Таким чином, розраховано граничні величини 

п’яти інтервалів:
x x h2 1 1= +                            (2)

x x h x h h x h3 2 2 1 1 1 1 12 3= + = + + = +� �            (3)

x x h x h h x h4 3 3 1 1 1 1 13 3 6= + = + + = +� � �            (4)

x x h x h h x h5 4 4 1 1 1 1 16 4 10= + = + + = +� �           (5)

x x h x h h x h6 5 5 1 1 1 1 110 5 15= + = + + = +� �          (6)

Таблиця 1
Динаміка показників середньомісячної заробітної плати та середньооблікової  

чисельності працівників за видами економічної діяльності у 2017–2018 рр.

Вид економічної діяльності
Середньомісячна 

заробітна плата, грн/ос. Динаміка Середньооблікова кількість 
штатних працівників, тис осіб Динаміка

2017 2018 % 2017 2018 %
Усього 7104 8865 124,8 7679,4 7661,5 99,8
Сільське господарство, 
лісове господарство та рибне 
господарство 

6057 7557 124,8 467,5 453,1 97,0

Промисловість 7631 9633 126,3 1893,6 1850,8 97,8
Будівництво 6251 7845 125,5 166,8 178,7 107,2
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних 
засобів

7631 9404 123,3 696,7 760,8 109,3

Транспорт, складське 
господарство, поштова  
та кур'єрська діяльність

7688 9860 128,3 655,2 648,4 99,0

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 4988 5875 117,8 69,6 70,3 101,1

Інформація та 
телекомунікації 12018 14276 118,8 119,0 118,1 99,3

Фінансова та страхова 
діяльність 12865 16161 125,7 167,8 167,8 100,1

Операції з нерухомим 
майном 5947 7329 123,3 84,4 85,5 101,4

Професійна, наукова та 
технічна діяльність 10039 12144 121,0 219,2 239,4 109,3

Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування

5578 7228 129,6 175,7 175,6 100,1

Державне управління 
й оборона; обов'язкове 
соціальне страхування

9372 12698 135,5 456,2 455,2 99,8

Охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги 5857 7041 120,3 1378,8 1365,0 99,0

Освіта 4977 5853 117,7 951,4 924,2 97,2
Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 6608 7612 115,2 150,3 142,3 94,7

Надання інших видів послуг 6536 8132 124,5 27,2 26,3 96,7
Джерело: складено на основі [2]
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Виходячи з наведених формул. можна визначити 
ширину першого інтервалу:

h
x x

1
6 1

15
=

− ,                          (7)

де x xmin1 = , x xmax6 =  – граничні значення показ-
ника середньомісячної заробітної плати по всіх ви-
дах економічної діяльності в Україні.

Таким чином, довжина інтервалів для вибір-
ки даних 2017 р. дорівнює: h1=525,9; h2=1051,8; 
h3=1577,7; h4=2103,6; h5=2629,5. Для 2018 р. від-
повідно: h1=687,2; h2=1374,4; h3=2061,6; h4=2748,8; 
h5=3436. Визначення граничних меж даних інтер-
валів дало змогу більш рівномірно розподілити по-
казники середньомісячної оплати праці за галузями, 
надавши, таким чином, більш об’єктивне уявлення 
про баланс системи оплати праці.

На основі отриманих результатів було розрахо-
вано дані для статистичного аналізу на основі п’яти 
інтервалів, які представлено в табл. 2.

Як видно з табл. 1, в Україні у 2017–2018 рр. за 
чисельністю значно переважають галузі з найнижчим 
та середнім рівнями середньомісячної заробітної 
плати працівників. Шляхом аналізу вибірки даних, 
приведених у табл. 1, можна визначити характерис-
тики центру розподілу за двома річними періода- 
ми 2017 та 2018 рр.:

M01
7631=                             (8)

M02
9633=                             (9)

де M01
та M02

 – значення за 2017 та 2018 рр. від-
повідно.

Таким чином, стає зрозуміло, що в 2017 р. най-
більш поширений показник середньомісячної за-
робітної плати – 7631 грн, який є характерним для 
вітчизняної промисловості та сфери торгівлі всього 
лише на 27 грн вище за загальний показник по еко-
номіці. Натомість уже в 2018 р. найбільш пошире-
ний показник середньомісячної заробітної плати – 
9633 грн., який знову відповідає промисловій галузі 
й є вищим на 768 грн за загальний показник по еко-
номіці. Отже, вітчизняна промисловість є не лише 
найбільш чисельним за кількістю працівників видом 
економічної діяльності, а й саме зростання серед-
ньомісячної зарплати в даній галузі відбувається 
більш інтенсивно, ніж в інших галузях економіки.

Розраховуючи медіану та квартилі в інтервально-
му ряді розподілу, ми визначили загальний баланс 
розподілу заробітної плати серед різних видів еконо-
мічної діяльності, таким чином, визначивши серед-

ню частоту fi  медіанного інтервалу та кумулятивну 
частоту за формулами:

N
f

me
i

1 2
3839 7=

∑
= ,                      (10)

N
f

me
i

2 2
3830 8=

∑
= , ,                    (11)

де fi – частота і-го інтервалу.
Таким чином, доходимо висновку, що медіанний 

інтервал Nme1
� має вигляд [6554,6; 8132,2], медіанний 

інтервал Nme2
� має вигляд [7914,6; 9976,2].

Медіани Me1 та Me2 в інтервальних рядах даних 
за 2017 та 2018 рр. відповідно розраховуються за 
формулою:

Me x h
f S

fi

m

i f

me

me= +
−∑ −

0
1 10 5,

,            (12)

де x0 – нижча межа медіанного інтервалу; 
h – ширина медіанного інтервалу;
fi – частота і-го інтервалу;
fme , fme-1 – частоти відповідно медіанного та пе-

редмедіанного інтервалів.
За даними розрахунками Me1, тобто медіана ін-

тервального ряду статистичних даних за 2017 р., до-
рівнює 6795,3. Таким чином, можна стверджувати, 
що в 2017 р. більше половини працівників за всіма 
видами економічної діяльності отримували заробіт-
ну плату вищу за 6795,3 грн.

Аналогічно за даною методикою було визначено 
медіану інтервального ряду  у виборці статистичних 
даних за 2018 р., яка становить 8188,2. Це означає, 
що в сукупності статистичних даних половина пра-
цівників за всіма видами економічної діяльності ста-
ла отримувати заробітну плату вище на 1392,9 грн, 
або на 120,5%, за рік. Цікавим також є визначення 
темпів зростання за більш дрібними частинами ін-
тервального ряду. Із цією метою було розраховано 
перший та третій квартилі сукупності відповідно до 
формул:

Q
f S

fx h

q

q
q q1

1

1 1

1

1

1

4
= +

−∑ − �
                  (13)

 Q
f S

fx h

q

q
q q3

1

1 1

1

1

3

4
= +

−∑ − �
                  (14)

Таким чином, отримано такі значення для 
2017 р.: Q1=5890,4; Q3=7712. Для 2018 р. відповідно 
Q1=7043,8; Q3=9197,5. Отже, підтверджується висно-
вок про нерівномірність розподілу рівнів середньо-

Таблиця 2
Розподіл розрахункових даних за 2017–2018 рр. за інтервалами вибірки

2017 2018

Межі інтервалів xi  середина 
інтервалів fi  Частота Si  Кумул. 

частота
Межі 

інтервалів
xi  середина 
інтервалів

fi  
Частота

Si  Кумул. 
частота

4977–5502,9 5240 1105,4 1105,4 5853–6540,2 6196,6 994,5 994,5
5502,9–6554,6 6028,8 2216 3321,4 6540,2–7914,6 7227,4 2400,2 3394,7
6554,6–8132,2 7343,4 3395,8 6717,2 7914,6–9976,2 8945,4 3286,3 6681

8132,2–10235,7 9184 675,4 7392,6 9976,2–12725 11350,6 694,6 7375,6
10235,7–12865 11550,4 286,8 7679,4 12725–16161 14443 285,9 7661,5

Джерело: розраховано авторами за [2; 5]
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місячної заробітної плати, де кількість працівників із 
нижчим рівнем заробітної плати значно переважає. 

Щодо динаміки заробітної плати, то її рівень сто-
совно першої чверті всіх працівників збільшився на 
1153,4 грн, або на 119,6%, а перших трьох чвертей 
працівників – на 1485,5 грн, або на 119,3%. У 2017 р. 
різниця між найнижчим та найвищим рівнями серед-
ньомісячної заробітної плати становила 7888грн, 
проте у 2018 р. – вже 10 308 грн. Таким чином, поси-
люється небезпека збільшення розриву між рівнями 
оплати праці за окремими видами економічної ді-
яльності, що може призвести до порушення балансу 
пропозиції на ринку праці в бік більш високооплачу-
ваних галузей.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Отже, за 
загальними результатами проведеного досліджен-
ня можна констатувати наявність схожих тенденцій 
у сфері оплати праці за різними галузями. Можна 
стверджувати, що розвиток сфери оплати праці по 
всіх видах економічної діяльності відбувається до-
волі пропорційно зі збереженням також і внутрішніх 
пропорцій розподілу чисельності працівників із низь-
ким, середнім та високим рівнями заробітної плати. 
З іншого боку, під час аналізу галузевої динаміки 
було визначено низку видів економічної діяльності, 
в яких темпи зростання середньої заробітної плати  
в 2017–2018 рр. відрізняються між собою на 20%. 
Причому лише половина розглянутих галузей де-
монструє тенденції до збільшення облікової чи-
сельності штатних працівників, в інших відбулося її 
зниження. Так, за даними Державної служби статис-
тики України, найбільше зростання кількості вакансій  
у 2018 р. відбулося у сферах інформації та теле-
комунікації – 55%, освіти – 37%, охорони здоров'я  
та надання соціальної допомоги – 36%, тобто тих, 
де динаміка рівня середньомісячної оплати праці  
є найнижчою.

Також необхідно відзначити, що в самій структурі 
кількості працівників із різними рівнями оплати пра-
ці значно переважають працівники з рівнем оплати 
праці нижчим за середній: у 2017 р. в середньому 
половина працівників отримувала заробітну платню 
на рівні 52,8% від максимальної середньої заробіт-
ної плати за всіма напрямами, у 2018 р. цей показник 
знизився до 50,7%. Отже, відбувається збільшен-

ня розриву також і між середнім та вищим рівнями 
оплати праці у різних видах економічної діяльності 
в країні; чисельність працівників, які отримували б 
зарплату на середньому рівні, також зменшуєть-
ся. Таким чином, сучасні тенденції розвитку сфе-
ри оплати праці в Україні свідчать про необхідність 
запровадження комплексу моніторингових заходів 
для усунення дисбалансу в системи оплати праці 
та зменшення впливу негативних чинників на сферу 
оплати праці та міжгалузевий баланс розподілу тру-
дових ресурсів.
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АКТИВІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА ТРУДОВИХ ЧИННИКІВ 
ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ  
НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ACTIVATION OF SOCIAL AND LABOR FACTORS OF ECONOMIC 
GROWTH ON THE BASIS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Соціальне забезпечення економічного зростання пов’язане з можливостями суспільства та держави 

активізувати соціальний та трудовий потенціали, перетворити їх на ресурс, забезпечити їх ефективне 
використання для отримання приросту соціального та трудового капіталу. У роботі визначено місце та 
значення активізації чинників соціального та трудового потенціалів у забезпеченні економічного розвит-
ку. Із використанням методу декомпозиції під час побудови дерева стратегічних цілей та завдань сфор-
мульовано цілі, завдання, напрями, механізми й інструменти активізації соціального та трудового по-
тенціалів. Розроблено критерії економічного зростання на засадах сталості відповідно до Цілей сталого 
розвитку України. Запропоновано структурну схему процесу активізації чинників соціального і трудового 
потенціалів у забезпеченні економічного зростання.

Ключові слова: економічне зростання, соціальний потенціал, трудовий потенціал, сталий розвиток, 
механізми активізації.

Социальное обеспечение экономического роста связано с возможностями общества и государства ак-
тивизировать социальный и трудовой потенциалы, превратить их в ресурс, обеспечить их эффективное 
использование с целью получения прироста социального и трудового капитала. В работе определены ме-
сто и значение активизации факторов социального и трудового потенциалов в обеспечении экономиче-
ского развития. С использованием метода декомпозиции при построении дерева стратегических целей  
и задач сформулированы цели, задачи, направления, механизмы и инструменты активизации социального 
и трудового потенциалов. Разработаны критерии экономического роста на принципах устойчивого разви-
тия в соответствии с Целями устойчивого развития Украины. Предложена структурная схема процесса 
активизации факторов социального и трудового потенциалов в обеспечении экономического роста.

Ключевые слова: экономический рост, социальный потенциал, трудовой потенциал, устойчивое раз-
витие, механизмы активизации.

Economic growth on the basis of sustainable development requires appropriate social, economic and environmen-
tal support. Social support for economic growth is connected with the opportunities of society and state to intensify so-
cial and labor potential, to turn them into a resource, to ensure efficient use in order to obtain an increase in social and 
labor capital. The article is devoted to the study of ensuring economic growth on the basis of sustainable development 
through the revitalization of social and labor factors of development. The place and significance of the activation of fac-
tors of social and labor potential in ensuring economic development are defined in the article to achieve the purpose of 
the study. The method of decomposition was used to construct a tree of goals and strategic objectives of ensuring eco-
nomic growth on the basis of sustainable development through the intensification of social and labor development fac-
tors. This made it possible to determine the directions, mechanisms and tools for activating social and labor potential. 
The criteria for economic growth on the basis of sustainability in accordance with the goals of sustainable development 
of Ukraine were developed to assess the impact of social and labor factors on economic development. The systemati-
zation of the directions of activation of factors of social and labor potential has allowed to propose a structural scheme 
of the process of activation of factors of social and labor potential in ensuring economic growth. The main elements of 
the scheme of the process of activating the factors of social and labor potential include the goal, internal components, 
directions, mechanisms, tools, measures of activation in terms of content and areas of influence. Conclusions were 
made about the role of human potential in society and the activation of factors of labor and social potential in ensuring 
the possibility of economic growth on the basis of balanced sustainable development.

Keywords: economic growth, social potential, labor potential, sustainable development, mechanisms of activation.
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Держава та регіони

Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. На підґрунті об’єднання основних по-
ложень концепції економічного зростання та сталого 
розвитку сформувалася сучасна економічна концеп-
ція економічного зростання на засадах сталого роз-
витку. Основним критерієм такого розвитку має бути 
економічне зростання за умови економічної ефек-
тивності, екологічної безпеки і соціальної справед-
ливості. Економічне зростання на засадах сталого 
розвитку можна розглядати як кількісну характерис-
тику змін параметрів економічної системи (збіль-
шення ВВП, обсягів споживання, сукупного попиту, 
капіталу, інвестицій тощо), які, як правило, сприяють 
економічному розвитку за умов збалансованого роз-
витку виробництва, соціальної сфери, природного 
середовища, технологічного і соціального прогресу.

Сталий розвиток орієнтований, перш за все, 
на людину та поліпшення її життя у сприятливому  
соціально-економічному середовищі та екологічно 
чистому, здоровому, різноманітному природному до-
вкіллі. Розвиток соціального складника економічного 
зростання потребує постановки стратегічних цілей, 
формулювання критеріїв зростання, систематизації 
напрямів і механізмів активізації соціального та тру-
дового потенціалів, що й визначило основні завдан-
ня даного дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на 
які спирається автор. Різні аспекти сталого розвитку 
досліджують у своїх роботах вітчизняні та зарубіж-
ні вчені [1–8 та ін.], зосереджуючи увагу на 17 Цілях 
сталого розвитку та 169 завданнях як у коротко-
строковому, так і в довгостроковому періоді. Питан-
ня активізації соціального та трудового потенціалів 
як соціального складника сталого розвитку розкри-
то в трудах О.І. Амоші, Е.М. Лібанової, М.А. Хвеси-
ка, О.Ф. Новікової, В.П. Антонюк, Я.В. Остафійчу- 
ка [1; 6–8 та ін.]. Ґрунтовні дослідження фахівців  
у соціально-трудовій сфері залишають місце для по-
дальшого вивчення напрямів та механізмів активіза-
ції соціального та трудового потенціалів залежно від 
наявних або можливих резервів реалізації потенціалу 
для досягнення визначених цілей сталого розвитку.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є дослідження процесу активізації 
соціальних та трудових чинників економічного зрос-
тання на засадах сталого розвитку з визначенням 
основних напрямів та механізмів активізації соціаль-
ного та трудового потенціалів.

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів. Соціальний вимір сталого розвитку є 
обов’язковим складником усіх визначених Страте-
гією сталого розвитку України на період до 2030 р. 
національних цілей [9]. Усі стратегічні цілі зорієнто-
вані на збалансоване економічне зростання, яке в 
науковому дослідженні визначається як економічне 
зростання на засадах сталого розвитку.

Соціальний вектор економічного зростання на за-
садах сталого розвитку спрямований на продуктивну 
та ефективну зайнятість, гідну працю та створення 
гідних робочих місць, переорієнтацію та розвиток са-

мозайнятості населення, забезпечення сприятливих 
умов для підвищення кваліфікації, якісної освіти для 
розвитку людського потенціалу. Особливе місце по-
сідають цілі, які пов’язані з подоланням бідності та 
скороченням нерівності, забезпеченням здорового 
життя, благополуччя населення в безпечних та жит-
тєстійких населених пунктах.

У визначеному контексті соціальний вимір стало-
го розвитку дає двохвекторну спрямованість. З одно-
го боку, більшість внутрішніх складників соціальної 
компоненти виступають чинниками забезпечення 
економічного зростання на засадах сталого розвит-
ку. З іншого боку, вони є цільовими орієнтирами, 
внутрішніми складниками стратегічних цілей такого 
розвитку.

Соціальний та трудовий потенціали як чинники 
економічного розвитку в сукупності виступають як 
системоутворюючий елемент сучасної економіки, 
тому оцінка його впливу на забезпечення економіч-
ного розвитку на основних принципах сталості дає 
можливість визначити об’єктивні закономірності  
соціально-економічного розвитку під впливом соціаль-
ного і трудового потенціалів та підстави для науково- 
методичного обґрунтування управлінських рішень.

В узагальненому вигляді визначення та оцін-
ка впливу соціального та трудового потенціалів за 
умови їх активізації на забезпечення економічного 
зростання на основних принципах сталого розвитку 
базується на вирішенні завдань, які структуровані 
на розробленому дереві стратегічних цілей та зав- 
дань (рис. 1–2).

За змістом виокремлено окремі стратегічні завдан-
ня в агрегованому вигляді – це складники (компонен-
ти) окремих потенціалів та їхній розвиток, основні на-
прями та механізми активізації складників потенціалів 
для перетворення їх на соціальні та трудові чинники 
економічного зростання. Зміст третього складника 
визначається безпосередньо стратегічною метою та 
включає основні цілі сталого розвитку, а в четвертому 
наведено основні критерії економічного зростання на 
засадах сталості. Рівнозначність визначених страте-
гічних складників зумовлює необхідність урахування 
обмежень за основними цілями та критеріями сталого 
розвитку під час визначення міри впливу соціальних 
та трудових чинників на забезпечення економічного 
зростання за умови їх активізації.

На етапі декомпозиції кожне стратегічне завдан-
ня деталізується на підґрунті визначення окремих 
внутрішніх елементів, що розкривають їхній зміст, 
уточнюються напрями та механізми активізації со-
ціального та трудового потенціалів залежно від на-
явних або можливих резервів реалізації потенціалів 
для досягнення визначених цілей сталого розвитку з 
урахуванням критеріїв та обмежень такого розвитку.

Узагальнена модель дерева стратегічних завдань 
окреслює та визначає основні методичні положення 
для розроблення кількісних оцінок міри впливу соці-
альних та трудових чинників на забезпечення еконо-
мічного зростання на засадах сталого розвитку.

Існує сильний зв’язок між економічним зростан-
ням та соціальним і трудовим потенціалами. Соці-
ально-економічний розвиток визначає базові умови 
формування соціального та трудового потенціалів, 
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водночас основні чинники потенціалів виступають 
чинниками економічного зростання та розвитку.

Активізація соціального та трудового потенці-
алів у роботі розглядається як безперервний про-

цес у структурі відтворювального процесу, який за-
безпечує шляхом багатосуб’єктних соціальних та 
соціально-трудових взаємозв’язків перетворення 
можливостей у дійсність, супроводжується появою 

Рис. 1. Дерево стратегічних завдань забезпечення економічного зростання  
на засадах сталого розвитку за рахунок активізації соціальних та трудових  

чинників розвитку (частина 1)
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соціального та трудового потенціалів 
формування мотиваційної компоненти 
продуктивної праці 

забезпечення ємності внутрішнього ринку 
попиту 

подолання рис суспільства споживання, 
формування культури споживання 

забезпечення освіти в інтересах сталого розвитку 

сприяння досягненню повної зайнятості, 
забезпечення гідних умов праці 

залучення осіб з інвалідністю (з частковою 
втратою працездатності) до активного життя 

довкілля, доступність до ресурсів 
життєзабезпечення, якість життя 

корпоративна культура, соціальна 
відповідальність 

соціальна взаємодія, соціальне 
відчуження та ізоляція, соціальна 
зрілість та активність 

девіантна поведінка 

соціальна захищеність населення 

соціальна інфраструктура 

продуктивність праці, її 
ефективність 

інноваційний, творчо-креативний, 
морально-духовний потенціал 

створення умов та можливостей для розвитку 
середнього класу, формування прогресивної 
соціальної стратифікації населення 

забезпечення високої якості життя, комфортних 
умов існування 

формування сучасних інформаційно-
комунікаційних знань, навичок, сучасних 
професійних компетенцій 

удосконалення та розвиток соціальної 
інфраструктури 

розвиток соціальних мереж 

реформування системи соціального захисту, 
пенсійного забезпечення населення 
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нових форм та технологій їх реалізації й забезпе-
чує адаптацію соціальних суб’єктів або суб’єктів  
соціально-трудових відносин (зокрема, людина, со-
ціальна група, спільнота чи суспільство та ін.) до но-

вих для них соціальних чи соціально-трудових від-
носин та викликів.

Теоретико-методологічні засади активізації со-
ціального та трудового потенціалів економічного 

Рис. 2. Дерево стратегічних завдань забезпечення економічного зростання  
на засадах сталого розвитку за рахунок активізації соціальних та трудових  

чинників розвитку (частина 2)
* Декампінг – базовий принцип «зеленої» економіки, відповідно до якого можливе економічне зростання без збільшення 
природоємності та екологічних утрат. У Доповіді ЮНЕП (2011 р.) визначається, що прискорення процесу декампінгу є 
фундаментальним фактором для майбутнього добробуту людей [Decomling Natural Response Use and Environmental 
Impacts from Economic Growth]. URL: http://www.unep.org/resourcepanel/decoupling/files/pdf/Decoupling_Report_English.pdf/
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основні стратегічні цілі 
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подолання бідності та 
скорочення нерівності, у 
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морських екосистем та 
сприяння збалансованому 
використанню їхніх 
ресурсів 
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доступу до правосуддя, 
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критерії економічного зростання на засадах сталого 
розвитку на підґрунті активізації соціального та 
трудового потенціалів 

незменшувана за часом, тобто від покоління  
до покоління, міра соціального благополуччя 

економічне зростання підтримується протягом 
усього періоду  

зменшення довготривалого навантаження на довкілля 

зростання середньої тривалості життя, у тому 
числі і трудового 

раціональна структура споживання 

створення можливостей для формування 
основних складових прояву декампінгу* 

консолідація суспільства, соціальна єдність, 
соціальне включення 

можливість доступу всіх верств населення до 
освіти, медичних, рекреаційних та інших послуг 

економічна ефективність реалізації соціальних 
та трудових чинників економічного зростання 

формування декампінгу як стратегічної основи 
руху до сталої економіки 

незменшення життєвого та трудового 
потенціалу (в демографічному контексті) 

забезпечення рівня та якості життя 

виключення соціального відторгнення 

Економічне зростання на засадах сталості на підґрунті 
активізації соціального та трудового потенціалів 

стратегічна  
мета 

Критерії економічного 
зростання на засадах сталості 

Національні Цілі  
сталого розвитку України 

стратегічні 
складники 

А 
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зростання на засадах сталого розвитку базуються на 
узагальненому підході врахування соціальної ком-
поненти в забезпеченні економічного зростання. За 
змістом цього підходу соціальний складник включає 
основні елементи соціального та трудового потен-
ціалів, які під час аналізу їхнього впливу на забез-
печення економічного зростання визначаються як 
основні чинники такого розвитку.

Виходячи із цих концептуальних положень, на 
рис. 3 визначено місце та значення активізації чин-
ників соціального та трудового потенціалів у забез-
печенні економічного розвитку.

Соціальні домінанти сталого розвитку пов’язані з 
такими напрямами та завданнями активізації залеж-
но від пріоритетності стратегічних цілей:

– сприяння повній і продуктивній зайнятості та гід-
ній праці для всіх. Створення гідних робочих місць, 
забезпечення технологічної модернізації, сприяння 
підвищенню кваліфікації та розвитку трудових на-
вичок відповідно до вимог визначають основні тру-
дові чинники економічного зростання, які пов’язані з 
підвищенням продуктивності й ефективності праці, 
зміною характеру праці, посиленням мотиваційного 
складника, формуванням креативності та постійним 
нарощуванням потенціалу розвитку працівника;

– визначення діючого та розроблення розподіль-
чого механізму одержання доходів, зокрема доходів 
за результатами праці, та участь у розподілі капіталу;

– розроблення та втілення системи мотивації до 
продуктивної праці та відновлення цінності праці й 
трудового життя;

– забезпечення рівноправного доступу людини 
до одержання доходів, користування ресурсами та 
соціальними послугами;

– безпека життя людини, соціальне благополуч-
чя, підвищення комфорту людського існування. Со-

ціальне благополуччя пов’язано, в першу чергу, зі 
збільшенням тривалості життя, плануванням родини 
та раціонального особистого споживання, поліпшен-
ням середовища існування людини, супроводжуєть-
ся розвитком його соціальної активності, соціальним 
захистом уразливих верств населення тощо, при 
цьому високі стандарти життєдіяльності повинні 
поєднуватися зі ставленням до довкілля як до без-
посереднього продовження середовища власного  
помешкання;

– визначення освіти та науки визначальними ва-
желями сталого розвитку, що забезпечує прогресив-
ний розвиток людини, вдосконалення науково-тех-
нічної бази і технологій виробництва, цифровізація 
та «озеленення» економіки;

– забезпечення рівних можливостей в одержанні 
медичної допомоги та доступу всіх верств населення 
до медичних послуг у координатах сталого розвитку 
пов’язані, в першу чергу, з посиленням превентив-
них функцій за благополуччя, зосередження на де-
термінантах здоров’я, зокрема мінімізації шкідливих 
чинників, зумовлених стилем життя, шкідливими 
звичками;

– мінімізація рівнів соціальних ризиків, пов’язаних 
із криміналізацією суспільства, наслідками воєнних 
дій на сході країни, поширенням соціально зумов-
лених захворювань, зростанням соціальної апатії, 
збільшенням рівня девіантної поведінки тощо.

Як видно зі структурної схеми (рис. 4), можна 
виділити декілька агрегованих блоків, які забезпе-
чують, з одного боку, зовнішні умови для розвитку і, 
як наслідок, можливості активізації чинників потен-
ціалів. По-перше, це параметри безпосередньо ма-
кроекономічних показників економічного розвитку: 
зростання ВВП, фінансова стабілізація, розвиток ін-
новаційної, цифрової та знаннєвої економіки, зміна її 

Рис. 3. Активізація соціального та трудового потенціалів у забезпеченні економічного розвитку
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Рис. 4. Структура процесу активізації чинників соціального і трудового потенціалів  
 у забезпеченні економічного зростання
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структури та забезпечення збалансованості. У цьому 
ж блоці доцільно розглядати і демографічний склад-
ник у контексті визначення загальних обсягів життє-
вого та трудового потенціалів.

Тривалість працездатного періоду життя безпосе-
редньо залежить від здоров’я людини, що зумовлює 
необхідність реформування системи збереження й 
охорони здоров’я.

За внутрішніми складниками основні напрями ак-
тивізації чинників соціального та трудового потенці-
алів у сфері соціально-трудових відносин та зайня-
тості потребують умов для ефективної продуктивної 
зайнятості і, відповідно, формування високого освіт-
нього та професійно-кваліфікаційного рівня соціаль-
них ресурсів на підґрунті формування мотиваційного 
складника, залучення до економічних процесів люд-
ських ресурсів високої якості, створення механізмів 
їх капіталізації в інноваційній і креативній діяльності.

Як наслідок, визначені процеси супроводжуються 
розвитком ефективної підприємницької діяльності та 
створюють умови для формування середнього кла-
су в суспільстві, забезпечують зростання рівня до-
ходів населення, гідного рівня життя населення та 
умов життєдіяльності. З іншого боку, цей складник 
пов’язаний із необхідністю забезпечення високоякіс-
ної освіти, яка зорієнтована на ґрунтовну підготовку 
у сфері фундаментальних природничих знань, фор-
мування високої професійної компетентності, сучас-
них знань та вмінь у галузі ІТ, володіння базовими 
управлінськими, юридичними та економічними зна-
ннями й англійською мовою.

Реформування систем охорони здоров’я та осві-
ти має включати суттєве поліпшення та зростання 
ефективності соціальної інфраструктури, що забез-
печуватиме доступність широких верств населення 
до освітніх та медичних послуг, покращення тран-
спортного сполучення в країні.

Висновки з цього дослідження і перспективи по-
дальших розвідок у даному напрямку. Висока якість 
людського потенціалу в суспільстві, активізація чин-
ників трудового і соціального потенціалів за принци-
пами інноваційності, сталості та участі всіх верств 
населення через зайнятість і самозайнятість у ви-
сокотехнологічних видах економічної діяльності за-
безпечують можливості економічного зростання на 
засадах збалансованого сталого розвитку. Наведе-
ні в роботі узагальнені напрями активізації чинників 
соціального і трудового потенціалів у забезпеченні 
економічного зростання безпосередньо пов’язані зі 
створенням умов для формування людського, тру-
дового та соціального потенціалів і, як результат, пе-
ретворення їх, відповідно, в людський та соціальний 
капітал. Забезпечення інтеграції суспільства, роз-
витку громадянського суспільства потребує створен-
ня умов для формування соціального потенціалу та 
його перетворення в соціальний капітал суспільства. 
Передусім це стосується інституцій, відносин, соці-
альних норм та цінностей, які формують соціальні 
риси суспільства, визначають форми й напрями со-
ціальної взаємодії та наявний рівень довіри у соціумі.

На підґрунті врахування національних та регіо- 
нальних інтересів необхідна реалізація зваженої 
макроекономічної політики, забезпечення збалан-

сованості між економічними, екологічними та со-
ціальними аспектами життя, більш високий рівень 
інвестицій, підпорядкування фінансової системи по-
требам реальної економіки для розроблення та імп-
лементації методів і механізмів активізації соціаль-
ного та трудового потенціалів.

Подальші дослідження у цьому напрямі будуть 
присвячені розробленню підходів до оцінки впливу 
соціального та трудового потенціалів на можливості 
економічного зростання сталого розвитку.
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ПОЛІТИКА ЗМІНИ НОРМАТИВУ ОБОВ’ЯЗКОВОГО 
РЕЗЕРВУВАННЯ В УКРАЇНІ

THE POLICY OF CHANGE OF THE RESERVE REQUIREMENT  
IN UKRAINE
У статті розглянуто сутність норми обов’язкового резервування як одного з найважливіших інстру-

ментів грошово-кредитної політики. Норма обов’язкового резервування є важливим інструментом гро-
шово-кредитної політики, що серйозно впливає на пропозицію грошей у національній економіці. Норма 
резервування є відсотком від залучених комерційним банком коштів, що повинні зберігатися на рахунку 
у центральному банку. Проаналізовано динаміку норми обов’язкового резервування, встановленої Націо- 
нальним банком України, та цілі, які переслідував регулятор. Розглянуто макроекономічні та зовніш-
ньоекономічні умови, у яких діяв Національний банк України. Досліджено адекватність зміни нормативу 
обов’язкового резервування відповідно до умов грошової системи та динаміки основних макроекономічних 
показників.

Ключові слова: грошово-кредитна політика, норма обов’язкового резервування, пропозиція грошей, 
грошовий мультиплікатор, ліквідність банків.

В статье рассмотрена сущность нормы обязательного резервирования как одного из важнейших 
инструментов денежно-кредитной политики. Норма обязательного резервирования является важным 
инструментом денежно-кредитной политики и серьезно влияет на предложение денег в национальной 
экономике. Норма резервирования является процентом от привлеченных коммерческим банком средств, 
которые должны храниться на счете в центральном банке. Проанализированы динамика нормы обяза-
тельного резервирования Национального банка Украины, и цели, которые преследовал регулятор. Рас-
смотрены макроэкономические и внешнеэкономические условия, в которых действовал Национальный 
банк Украины. Исследована адекватность изменения норматива обязательного резервирования в соот-
ветствии с условиями денежной системы и динамики основных макроэкономических показателей.

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, норма обязательного резервирования, предложение 
денег, денежный мультипликатор, ликвидность банков.

The essence of the rate of reserve requirements as one of the most important instruments of monetary policy is 
considered in the article. The reserve requirement rate is an important instrument of monetary policy, which seriously 
affects the supply of money in the national economy. The reserve requirement rate is a percentage of funds raised 
by a commercial bank that must be kept in an account of the central bank. The dynamics of the reserve requirement 
rate set by the National Bank of Ukraine and the goals pursued by the regulator have been analyzed, as well as the 
macroeconomic and foreign economic conditions in which the National Bank of Ukraine acted. The adequacy of the 
change of reserve requirement rate in accordance with dynamics of the monetary system and the dynamics of the 
main macroeconomic indicators is investigated. Currently, the most common form of setting reserve requirements 
is the determination of reserve requirements rate as a percentage of liabilities. At the same time, the requirements 
can be set to the total amount of liabilities or to certain parts of them, which in practice is most common. Generally 
recognized liabilities for setting reserve requirements are time deposits and demand deposits. Another method used 
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less frequently is to establish reserve requirements rate as a percentage of lending: required reserves are calculated 
on the basis of the amount of loans provided by the bank. Reserve requirements are used by central banks to solve 
macroeconomic long-term tasks of stabilizing monetary circulation and regulating volumes of money supply, that is, 
as an instrument of monetary policy. Changing the rate of required reserves, the central bank directly affects the 
money supply and bank loans. An increase in the reserve ratio raises the amount of required reserves that banks 
need to keep. In other words, surplus reserves are transferred to obligatory, which reduces the ability of commercial 
banks to generate money through the provision of loans. At the same time, raising the reserve rate means reducing 
the size of the money multiplier, which further reduces the money supply.

Keywords: monetary policy, reserve requirement rate, money supply, money multiplier, liquidity of banks.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними за-
вданнями. Норматив обов’язкового резервування є 
одним із наймогутніших та найдавніших інструментів 
грошово-кредитної політики. Від часу його запрова-
дження у 1913 р. [1, c. 118] точаться дискусії навколо 
цього інструменту та доцільності його застосування. 
В Україні питання освоєння Національним банком 
ринкових інструментів грошово-кредитного регу-
лювання постало разом зі здобуттям незалежності  
у 1991 р. У перші роки незалежності ринок цінних па-
перів лише зароджувався, реальні процентні ставки 
були від’ємними внаслідок гіперінфляції, а нерозви-
неність ринку векселів стримувала здійснення опе-
рацій на відкритому ринку. У цих умовах основним 
інструментом грошово-кредитної політики стала нор-
ма обов’язкового резервування [2, c. 432]. Норма ре-
зервування розглядається як потужний інструмент, 
що може раптово вплинути на ліквідність банків, 
оскільки визначає не лише розмір надлишкових ре-
зервів банків, а й розмір грошового мультиплікатора. 
Саме тому дуже важливо дослідити політику зміни 
нормативу обов’язкового резервування та зробити 
висновок щодо її ефективності з наданням рекомен-
дацій з її поліпшення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної проблеми і 
на які спирається автор. Теоретичним питанням до-
слідження монетарних інструментів, а також окремим 
практичним аспектам застосування обов’язкового 
резервування присвячено праці багатьох україн-
ських учених, зокрема М.Ф. Пехновської, А.М. Моро-
за, Р.М. Набока, О.В. Дзюблюка, В.В. Герасименко, 
А.С. Гальчинського, М.І. Савлука, А.В. Сомик, В.І. Мі-
щенка. Серед зарубіжних авторів теоретичні концеп-
ції функціонування системи обов’язкових резервів 
висвітлено у працях Г.Г. Фетисова, О.І. Лаврушина, 
С. Грея, Н. Телбона. Ці та інші дослідники розкри-
вають здебільшого теоретичні аспекти. Проте серед 
праць вітчизняних науковців відсутні дослідження 
впливу обов’язкового резервування на основні ма-
кроекономічні показники, ліквідність та прибутко-
вість банківської системи в сучасних умовах. Зазна-
чена ситуація зумовлює необхідність подальшого 
дослідження проблем використання монетарних ін-
струментів.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою статті є аналіз динаміки нормативу 
обов’язкового резервування Національного банку 
України та його значення в банківській системі країни.

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів. Офіційною датою початку застосування 

нормативу обов’язкового резервування є 1 вересня 
1989 р., коли було створено фонд регулювання кре-
дитних ресурсів банківської системи згідно з указів-
ками Держбанку СРСР щодо перерахування 5% від 
залучених комерційними банками коштів за визначе-
ними пасивними рахунками на окремий балансовий 
рахунок станом на перше число кожного звітного мі-
сяця [3, c. 138].

Згідно із Законом України «Про банки і банківську 
діяльність», а також Законом України «Про Національ-
ний банк України», НБУ самостійно встановлює норма-
тив обов’язкових резервних вимог для банків [4].

Для простеження динаміки середнього розра-
хункового нормативу обов’язкового резервуван-
ня застосуємо рис. 1. Як бачимо, середня норма 
обов’язкового резервування суттєво зросла у 1993  
та 1994 рр., коли рівень інфляції становив 10156%  
та 401%, відповідно [5].

Як бачимо з рис. 1, середня норма резервування 
знизилася до 15% у 1995 р. і залишалася незмінною 
до 1997 р. Наступне підвищення середнього розра-
хункового нормативу обов’язкового резервування  
до 16,5% спостерігалося у 1998 р. на тлі Азійської фі-
нансової кризи та економічної кризи в Росії. У подаль-
шому середній норматив обов’язкового резервування 
знижувався, досягнувши 2,1% у 2007 р. В останні роки 
норматив обов’язкового резервування підвищився  
з 3,5% у 2013 р. до 4,75% у 2018 р. (табл. 1).

У 2004 р. в умовах зростання інфляційних тен-
денцій, нестабільної ситуації на міжбанківському 
кредитному ринку, зокрема різкого зростання про-
центних ставок наприкінці року у зв’язку з необхід-
ністю формування обов’язкових резервів, НБУ почав 
застосовувати більш жорстку політику обов’язкових 
резервних вимог [2, c. 439].

Національний банк України установив єдиний 
критерій диференціації норми резервування, а саме 
строковість, залучення банками коштів: за строко-
вими вкладами юридичних і фізичних осіб у націо- 
нальній та іноземній валютах – 6%, за вкладами 
юридичних і фізичних осіб у національній та інозем-
ній валютах на вимогу та за коштами на поточному 
рахунках – 7% (табл. 2).

Загалом, як видно з табл. 1 та 2, починаючи  
з 2000 р. НБУ знижував рестрикційну спрямованість 
норми обов’язкового резервування. Розрахунковий 
норматив обов’язкового резервування знизився  
з 15% у 2000 р. до 2,1% у 2007 р. (табл. 3).

Норматив обов’язкових резервів за строковими 
депозитами нефінансових корпорацій та домашніх 
господарств у національній валюті знизився із 7% 
у 2004 р. до 0% починаючи з грудня 2008 р. Вста-
новивши нульовий норматив обов’язкового резер-



225

Серія: Економіка та підприємництво, 2019 р., № 3 (108)

вування за строковими депозитами, коштами на 
поточних рахунках та депозитами на вимогу у націо- 
нальній валюті, НБУ вирішив боротися з долариза-
цією економіки. Натомість норматив обов’язкового 
резервування за строковими депозитами, коштами 
на поточних рахунках та депозитами на вимогу в іно-
земній валюті знизився із 7–8% у 2004 р. до 3–5% 
починаючи з грудня 2008 р. (табл. 4)

Із 5 січня 2009 р. НБУ підвищив норматив 
обов’язкового резервування за строковими депози-
тами нефінансових корпорацій та домашніх госпо-
дарств в іноземній валюті з 3% до 4%, а за кошта-
ми на поточних рахунках та депозитами на вимогу 
нефінансових корпорацій та домашніх господарств 
в іноземній валюті – з 5% до 7%. НБУ вирішив засто-
сувати жорстку політику для стримування інфляції, 
яка сягнула 22,3% за 2008 р., незважаючи на світо-
ву фінансову кризу та падіння економіки. Із 1 липня 
2009 р. було запроваджено норматив обов’язкового 
резервування за коштами, залученими іншими депо-
зитними корпораціями від інших депозитних корпо-
рацій-нерезидентів та інших фінансових корпорацій-
нерезидентів у розмірі 2%.

Починаючи з липня 2011, незважаючи на від-
новлення економіки та порівняно невисокі темпи 
інфляції, НБУ послідовно підвищував нормативи 

обов’язкового резервування за строковими депо-
зитами нефінансових корпорацій та домашніх гос-
подарств із 2–6% у 2011 р. до 7–10% із 30 вересня 
2013 р. Натомість норма обов’язкового резервуван-
ня за коштами на поточних рахунках та депозитами 
на вимогу нефінансових корпорацій та домашніх 
господарств в іноземній валюті підвищилася з 8%  
у 2011 р. до 10–15% із 30 вересня 2013 р. Загалом, 
2012 та 2013 рр. увійшли в історію України як роки  
з найнижчими рівнями інфляції з 1991 р. Так, у 2012 р. 
рівень інфляції становив -0,2%, а в 2013 р. загальний 
рівень цін на споживчі товари зріс на 0,5%. Натомість 
ВВП України зріс на 0,2% у 2012 р. та впав на 0,02% 
у 2013 р. Суттєве підвищення норми резервування 
за дуже низьких рівнів інфляції та відсутності еконо-
мічного зростання виглядає не до кінця обґрунтова-
ним рішенням.

Із 31 грудня 2014 р. НБУ скоротив надмірну кіль-
кість нормативів обов’язкового резервування, за-
лишивши лише два з них: 3% – за строковими де-
позитами (у національній та іноземній валютах)  
та 6,5% – за коштами на поточних рахунках та депо-
зитами на вимогу (табл. 5).

Загалом НБУ підвищив середній розрахунко-
вий норматив обов’язкового резервування з 3,5%  
у 2013 р. до 4,75% у 2015 р.

Рис. 1. Динаміка середнього розрахункового нормативу обов’язкового резервування.
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Таблиця 1
Нормативи обов’язкового резервування у 2003–2004 рр.

Період дії

Нормативи обов’язкового резервування для формування банками обов’язкових резервів, %
за 

короткостро- 
ковими 

депозитами 
нефінансових 
корпорацій у 
національній 

валюті

за 
короткостро-

ковими 
депозитами 

домашніх 
господарств у 
національній 

валюті

за короткостро- 
ковими 

депозитами 
нефінансових 

корпорацій 
та домашніх 

господарств в 
іноземній валюті

за довгостро- 
ковими 

депозитами 
нефінансових 

корпорацій 
та домашніх 

господарств в 
іноземній валюті

за коштами на поточних 
рахунках та депозитами 
на вимогу нефінансових 
корпорацій та домашніх 

господарств
у 

національній 
валюті

в 
іноземній 

валюті
20.11.2003–
30.09.2004 6 2 10 8 8 12

Джерело: складено за [6]
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Аналізуючи динаміку середнього розрахункового 
нормативу обов’язкового резервування та відношення 
ліквідних активів банків до їх капіталу на рис. 2, може-
мо зробити висновок про достатньо сильну залежність 
між обома показниками. Очевидно, НБУ корегував 
норму обов’язкового резервування, виходячи не тільки 
з динаміки основних макроекономічних показників, а й 
із динаміки ліквідності банківської системи. Протягом 
останніх років у банківській системі зберігався струк-
турний профіцит ліквідності, головним чином, унаслі-
док наших операцій із купівлі іноземної валюти [7].

Висновки з цього дослідження і перспективи по-
дальших розвідок у даному напрямку. Метою гро-
шово-кредитної політики НБУ на перспективу є за-
безпечення стабільності гривні як монетарної умови 
сталих темпів економічного зростання. Монетизація 
економіки, тобто насиченість економіки грошима,  
у майбутньому неминуче збільшуватиметься.  
Зі зростанням попиту на гроші Національний банк 
поступово зменшуватиме норму резервних вимог,  
що сприятиме активізації кредитно-інвестиційної ді-
яльності комерційних банків, дасть змогу їм інтен-

Таблиця 2
Нормативи обов’язкового резервування у 2004–2011 рр.

Період дії 

Нормативи обов’язкового резервування для формування банками обов’язкових резервів, %
за строковими депозитами 
нефінансових корпорацій 
та домашніх господарств

за коштами на поточних рахунках та 
депозитами на вимогу нефінансових 
корпорацій та домашніх господарств

за коштами, залученими 
іншими депозитними 

корпораціями від інших 
депозитних корпорацій-
нерезидентів та інших 

фінансових корпорацій-
нерезидентів

у 
національній 

валюті
в іноземній 

валюті
у національній 

валюті
в іноземній 

валюті

01.10.2004–
24.12.2004 7 7 8 8 –

25.12.2004–
31.08.2005 6 6 7 7 –

01.09.2005–
09.05.2006 6 6 8 8 –

10.05.2006–
31.07.2006 4 4 6 6 –

01.08.2006–
30.09.2006 2 3 3 5 –

01.10.2006–
04.12.2008 0,5 4 1 5 –

05.12.2008–
04.01.2009 0 3 0 5 –

05.01.2009–
31.01.2009 0 4 0 7 –

01.02.2009–
30.06.2011 0 4 0 7 2

Джерело: складено за [6]

Таблиця 3
Нормативи обов’язкового резервування у 2011–2013 рр.

Період дії

Нормативи обов’язкового резервування для формування банками обов’язкових резервів, %

за строковими депозитами 
нефінансових корпорацій 
та домашніх господарств

за коштами на поточних 
рахунках та депозитами 
на вимогу нефінансових 
корпорацій та домашніх 

господарств

за коштами, залученими іншими 
депозитними корпораціями від інших 
депозитних корпорацій-нерезидентів 

та інших фінансових корпорацій-
нерезидентів

у націо- 
нальній 
валюті

в іноземній валюті у 
національній 

валюті

в 
іноземній 

валюті

у націо-
нальній 
валюті

в іноземній валюті 
(крім російських 

рублів)

у росій-
ських 

рублях
коротко-
строкові

довго-
строкові

01.07.2011–
29.11.2011 0 6 2 0 8 0 2 2

30.11.2011–
30.03.2012 0 7,5 2 0 8 0 2 2

31.03.2012–
29.06.2012 0 8 2 0 8,5 0 2 0

30.06.2012–
30.06.2013 0 9 3 0 10 0 3 0

Джерело: складено за [6]
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сивніше підтримувати реальний сектор економіки. 
Разом із тим перехід НБУ до режиму таргетування 
інфляції та облікової ставки як основного інструмен-
та грошово-кредитної політики знижуватиме роль  
та волатильність норми обов’язкового резервування.
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Таблиця 4
Нормативи обов’язкового резервування у 2013–2014 рр.

Період дії

Нормативи обов’язкового резервування для формування банками обов’язкових резервів, %

за строковими депозитами 
нефінансових корпорацій 
та домашніх господарств

за коштами на поточних 
рахунках та депозитами 
на вимогу нефінансових 
корпорацій та домашніх 

господарств

за коштами, залученими іншими 
депозитними корпораціями від 
інших депозитних корпорацій-

нерезидентів та інших фінансових 
корпорацій-нерезидентів

у націо- 
нальній 
валюті

в іноземній валюті у націо- 
нальній 
валюті

в іноземній валюті у націо-
нальній 
валюті

в іноземній 
валюті (крім 
російських 

рублів)

у росій-
ських 

рублях
коротко-
строкові

довго-
строкові

нефінан- 
сові 

корпорації

домашні 
госпо- 

дарства
01.07.2013–
29.09.2013 0 10 5 0 10 15 0 5 0

30.09.2013–
18.08.2014 0 10 7 0 10 15 0 5 0

19.08.2014–
30.12.2014 0 10 7 0 10 15 0 5 5

Джерело: складено за [6]

Таблиця 5
Нормативи обов’язкового резервування у 2014–2018 рр.

Період дії Нормативи обов’язкового резервування для формування банками обов’язкових резервів, %
за строковими депозитами за коштами на поточних рахунках та депозитами на вимогу

з 31.12.2014 3 6,5
Джерело: складено за [6]

Рис. 2. Динаміка середнього розрахункового нормативу обов’язкового резервування  
та співвідношення ліквідних активів до банківського капіталу
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ОЦІНКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ESTIMATION OF THE FUNCTIONING OF STATE GENERAL 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE ZHYTOMYR REGION
У статті досліджено сучасні тенденції функціонування середньої освіти в Україні та правові засади 

функціонування державних загальноосвітніх закладів. Визначено сутність та основи правового регулю-
вання сфери освіти в частині загальноосвітніх навчальних закладів. Проаналізовано види загальноосвіт-
ніх навчальних закладів України, кількість загальноосвітніх навчальних закладів в Україні, динаміку зміни 
загальної кількості закладів освіти, підпорядкованих Міністерству освіти і науки, у розрізі рівнів освіти 
на 2015–2018 рр. в Україні та Житомирській області зокрема. Оцінено тенденції зміни загальної кількості 
осіб, які отримують освітні послуги, у розрізі рівнів освіти на 2015–2018 рр., кількості учнів у загальноос-
вітніх навчальних закладах в Україні станом на 2013–2018 рр. та визначено місце кількості учнів у загаль-
ноосвітніх навчальних закладах Житомирської області. Розроблено практичні рекомендації з проведення 
освітньої реформи в напрямі реформування середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти 
та створення досконалої системи освітнього управління і фінансування.

Ключові слова: сфера середньої освіти, державні загальноосвітні навчальні заклади, правове забезпе- 
чення державних загальноосвітніх закладів, освітня реформа, система освітнього управління і фінансування.

В статье исследованы современные тенденции функционирования среднего образования в Украине и 
правовые основы функционирования государственных общеобразовательных учреждений. Определены 
сущность и основы правового регулирования сферы образования в части общеобразовательных учеб-
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ных заведений. Проанализированы виды общеобразовательных учебных заведений Украины, количество 
учебных заведений в Украине, динамика изменения общего количества учебных заведений, подчиненных 
Министерству образования и науки, в разрезе уровней образования в 2015–2018 гг. в Украине и Жито-
мирской области в частности. Оценены тенденции изменения общего количества лиц, получающих об-
разовательные услуги, в разрезе уровней образования на 2015–2018 гг., количества учеников в общеоб-
разовательных учебных заведениях в Украине в 2013–2018 гг. и определено место количества учащихся 
в общеобразовательных учебных заведений в Житомирской области. Разработаны практические реко-
мендации по проведению образовательной реформы в направлении реформирования среднего, профес-
сионального (профессионально-технического), высшего образования и созданию совершенной системы 
образовательного управления и финансирования.

Ключевые слова: сфера среднего образования, государственные общеобразовательные учебные за-
ведения, правовое обеспечение государственных общеобразовательных учреждений, образовательная 
реформа, система образовательного управления и финансирования.

The level of education of the population is one of the decisive factors in the development of the economy and 
culture of any country in the world. The first link to the training of a specialist is the basic knowledge provided by 
secondary education. Therefore, research on its theoretical foundations and legal aspects is relevant. Inadequate 
elaboration of the problems of funding of public educational institutions in Ukraine and Zhytomyr oblast, in particular, 
the need to improve it, taking into account the developments of domestic and foreign scholars, has determined the 
relevance of the study. The purpose of the article is to evaluate the functioning of public educational institutions and 
to develop perspective directions of reforming the education system. In the article, the modern tendencies of the 
functioning of secondary education in Ukraine and the legal principles of functioning of public educational institutions 
are investigated. The authors define the essence and basis of legal regulation of the sphere of education in the part 
of general educational institutions. The types of general educational institutions of Ukraine, the number of general 
educational institutions in Ukraine, the dynamics of changes in the total number of educational institutions subor-
dinated to the Ministry of Education and Science of Ukraine in terms of education levels for 2015–2018 in Ukraine 
and in the Zhytomyr region, in particular, are analysed. The trends of change in the total number of people receiving 
educational services in terms of education levels for 2015–2018 and the number of pupils in general educational 
institutions in Ukraine as of 2013–2018 are assessed and the place of the number of pupils in general educational 
institutions in the Zhytomyr region during 2013–2018 in Ukraine is determined. It is determined that the tendency 
to increase the number of pupils in general educational institutions for 5 years is observed in Ukraine as a whole, 
the Zhytomyr region is no exception. Practical recommendations for educational reform in the direction of reforming 
secondary, professional (vocational), higher education and creating a perfect system of educational management 
and financing are developed.

Keywords: sphere of secondary education, public educational institutions, legal support of public educational 
institutions, educational reform, educational management and financing systems.

Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. Освіта – основа розвитку особистості, 
суспільства, нації та держави, запорука майбутнього 
України, визначальний чинник політичної, соціально-
економічної, культурної та наукової життєдіяльності 
суспільства. Освіта відтворює і нарощує інтелек-
туальний, духовний та економічний потенціал сус-
пільства, вона є стратегічним ресурсом поліпшення 
добробуту людей, забезпечення національних інте-
ресів, зміцнення авторитету й конкурентоспромож-
ності держави на міжнародній арені.

Метою освіти є всебічний розвиток людини як 
особистості, здатної до етично відповідальної участі 
у житті суспільства, її розумових і фізичних здібнос-
тей, забезпечення на цій основі сталого розвитку 
суспільства та держави, а також потреб у кваліфіко-
ваних фахівцях.

Рівень освіти населення є одним із визначальних 
чинників розвитку економіки та культури будь-якої 
країни світу. Першою ланкою до підготовки фахового 
спеціаліста є базові знання, які дає середня освіта, 
тому дослідження її теоретичних засад і правових 
аспектів є актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які 
спираються автори. Питання правового регулюван-

ня функціонування бюджетних установ відображено 
в наукових працях таких учених, як А.Є. Бурячен-
ко, М.А. Гапонюк, Р.Т. Джога, О.М. Петрук, В. Пігош, 
С.В. Свірко, Т.О. Ставерська, Т.Я. Тищенко, В.О. Че-
репанова, І.Л. Шевчук, В.П. Яцюта та ін. Проте в час-
тині теоретичних засад функціонування державних 
загальноосвітніх закладів існують розбіжності.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується означена 
стаття. Недостатнє опрацювання проблем фінансу-
вання державних загальноосвітніх закладів в Украї-
ні та Житомирській області зокрема, потреба у його 
вдосконаленні з урахуванням напрацювань вітчиз-
няних та зарубіжних учених зумовили актуальність 
дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Мета статті – оцінити функціонування держав-
них загальноосвітніх закладів і розробити перспек-
тивні напрями реформування системи освіти.

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів. В Україні повна загальна середня освіта є 
обов’язковою для всіх громадян держави, фінансу-
вання якої гарантовано українським законодавством. 
Загальноосвітні навчальні заклади мають досить 
розвинуту мережу, що загалом здатна задовольнити 
освітні потреби дітей та підлітків шкільного віку.
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Згідно із Законом України «Про загальну середню 
освіту», загальна середня освіта – це цілеспрямо-
ваний процес оволодіння систематизованими знан- 
нями про природу, людину, суспільство, культуру та 
виробництво засобами пізнавальної і практичної ді-
яльності, результатом якого є інтелектуальний, соці-
альний і фізичний розвиток особистості, що є осно-
вою для подальшої освіти та трудової діяльності [2]. 
Вона є обов’язковим основним складником безпе-
рервної освіти.

Систему загальної середньої освіти станов-
лять: загальноосвітні навчальні заклади всіх типів і 
форм власності, у тому числі громадян, які потребу-
ють соціальної допомоги та соціальної реабілітації,  
навчально-виробничі комбінати, позашкільні закла-
ди, науково-методичні установи та органи управління 
системою загальної середньої освіти, а також про-
фесійно-технічні та вищі навчальні заклади І–ІІ рів-
нів акредитації, що надають повну загальну середню 
освіту (рис. 1).

Заклад загальної середньої освіти – це заклад 
освіти, основним видом діяльності якого є освітня ді-
яльність у сфері загальної середньої освіти [2].

Загальноосвітні навчальні заклади для задово-
лення допрофесійних, професійних запитів та куль-
турно-освітніх потреб громадян можуть входити до 
складу освітніх округів, спілок, інших об’єднань, у 
тому числі за участі навчальних закладів системи 
дошкільної, загальної середньої, позашкільної, про-
фесійно-технічної та вищої освіти різних типів і рівнів 
акредитації, закладів культури, фізичної культури та 
спорту, підприємств і громадських організацій. Поло-
ження про освітній округ затверджується Кабінетом 
Міністрів України.

Загальна середня освіта в Україні має досить роз-
винуту інституційну мережу, що загалом здатна задо-
вольнити освітні потреби дітей і підлітків шкільного 

віку. Створюються загальноосвітні заклади нового 
типу; скорочується кількість шкіл, що працюють у дві-
три зміни; набувають поширення приватні школи.

Правове регулювання сфери освіти в Україні – це 
сукупність правових засобів, за допомогою яких дер-
жава здійснює правовий вплив на суспільні відноси-
ни в освітянській галузі. Мета правового регулюван-
ня сфери освіти – забезпечення безперешкодного 
руху інтересів суб’єктів до цінностей.

Закони України «Про освіту» та «Про вищу осві-
ту» пов’язані із необхідністю забезпечення рівного 
доступу до якісної освіти, недопущення суб’єктивізму 
у формуванні мережі загальноосвітніх навчальних за-
кладів і змісту освіти, створення належних умов для 
навчання дітей, особливо з обмеженими можливостя-
ми, підвищення рівня соціальної захищеності педаго-
гічних працівників, підвищення керованості галузі.

Сьогодні назрів процес глибинної трансформації 
системи освіти України від режиму її закритого по-
страдянського функціонування до розвитку в гло-
бальному конкурентному просторі.

Важливим елементом освіти є освіта відпові-
дальних громадян, які можуть зробити інформова-
ний соціальний вибір та діяти на користь громадян 
та суспільства, забезпечити сталий розвиток України 
в майбутньому та досягти європейських стандартів.

У нових умовах органи управління освітою, пере-
дусім центральний орган – Міністерство освіти і нау-
ки України, приймають необхідні рішення щодо зміни 
освітнього законодавства, вдосконалюють структуру 
освітніх закладів, ураховуючи нові вимоги до якості 
й змісту освіти, демографічні та міграційні процеси,  
а також створюють із метою регулювання відносин 
між усіма зацікавленими сторонами нові механізми, 
які працюють на розвиток української освіти.

У 2017–2018 рр. суттєво посилилася інституційна 
структура для розвитку національної системи осві-

Рис. 1. Види загальноосвітніх навчальних закладів України
Джерело: складено на основі [2]

 

 

 
 

Види загальноосвітніх навчальних закладів 

Початкова школа (І ступінь)  
 Гімназія (ІІ ступінь) 
Ліцей (ІІІ ступінь) 
 
Спеціальна школа  
 Санаторна школа 

 Школа соціальної реабілітації 
 

Спеціалізована мистецька школа 
 

Навчально-реабілітаційний центр 
 

Школа-інтернат 
Професійний коледж 
Військовий (військово-морський) 

 Науковий ліцей, науковий ліцей-інтернат 
 

Заклади загальної середньої освіти, що 
реалізує освітні програми на декількох 
рівнях загальної середньої освіти, має 

тип закладу вищого рівня, на якому 
провадиться освітня діяльність. 

Зазначені заклади освіти можуть 
функціонувати на одному і на декількох 

рівнях загальної середньої освіти. 

Заклади спеціалізованої освіти 
затверджуються Кабінетом Міністрів 

України за поданням центральних 
органів виконавчої влади, що 

забезпечують формування та 
реалізують державну політику у 

відповідній сфері. 
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ти – був прийнятий Закон України «Про освіту». Він 
регулює соціальні відносини в процесі застосуван-
ня конституційного права людини на освіту, прав та 
обов’язків реальних і юридичних осіб, залучених до 
реалізації цього права, а також визначає повнова-
ження органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування в галузі освіти. Закон України «Про 
освіту» рамковий і регламентує подальше реформу-
вання освітніх галузей, а також служить підґрунтям 
для ухвалення законів «Про освіту», «Про дошкільну 
освіту», «Про загальну середню освіту», «Про поза-
шкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», 
«Про вищу освіту» [3].

У Законі України «Про освіту» закладено кон-
цептуальні принципи подальшого реформування 
системи освіти. Імплементація його положень через 
підзаконні акти забезпечуватиме здобуття освіти всі-
ма категоріями населення України та створюватиме 
умови для всебічного розвитку особистості, сприяти-
ме істотному зростанню інтелектуального, культур-
ного, духовно-морального потенціалу суспільства. 
Положення Закону спрямовані на забезпечення рів-
них умов доступу до якісної освіти та права кожного 
громадянина на її здобуття.

Освіта переважно здійснюється навчальними 
закладами. Вони надають широкий спектр освіт-
ніх послуг. Сучасна мережа навчальних закладів в 
Україні дуже розгалужена, характеризується різними 
формами власності та підпорядкування. Одними з 
найважливіших проблем реформи у цій сфері є ре-
гіональна характеристика, демографія, забезпечен-
ня якості освіти, наслідки конкуренції з іншими кра-
їнами тощо. Представлена на рис. 2 динаміка зміни 
кількості закладів у розрізі рівнів освіти свідчить про 
відносну загальну сталість мережі закладів освіти. 
Крім того, існує тенденція до перетворення мереж 
загальноосвітніх навчальних закладів та професій-
них (професійно-технічних) навчальних закладів на 
скорочення їхньої кількості через неповноту та не-
конкурентоспроможність [7].

Основними учасниками освітнього процесу є вихо-
ванці, учні, слухачі та інші особи, які здобувають освіту 
за різними її рівнями та формою. Так, у 2017/2018 н. р. 
освіту здобували 1 335 тис дітей у 15 433 закладах до-
шкільної освіти, 3 911 тис школярів у 16 176 закладах 
загальної середньої освіти, 269 тис осіб у 756 закла-
дах професійної (професійно-технічної) освіти.

Проаналізувавши кількість загальноосвітніх на-
вчальних закладів в Україні за останні п’ять років  
(рис. 3), можемо зробити висновок, що в 2014–2015 рр. 
вона становить 17 604 заклади загальної середньої 
освіти, а в 2017–2018 рр. – 16 176 закладів загальної 
середньої освіти. Протягом останніх чотирьох років 
кількість навчальних закладів скоротилася на 1,09%, 
або на 1 428 загальноосвітніх навчальних закладів  
(у тому числі вечірні змінні школи, спеціальні школи 
та школи-інтернати).

За останні чотири роки у містах закрито 38 шкіл, 
відкрито чотири нові. Сільських шкіл закрито 231, 
відкрито – 11. У Волинській, Житомирській, Кірово-
градській, Львівській, Тернопільській та Чернігівській 
областях закрито найбільше загальноосвітніх нав- 
чальних закладів.

Визначимо місце загальноосвітніх навчальних 
закладів у системі освіти Житомирської області про-
тягом 2013–2018 рр. (рис. 4), використовуючи такі 
показники, як:

– середнє значення загальноосвітніх навчальних 
закладів по Україні;

– максимальне значення загальноосвітніх нав- 
чальних закладів по регіонах;

– мінімальне значення загальноосвітніх навчаль-
них закладів по регіонах.

Що стосується Житомирської області, то кількість 
загальноосвітніх навчальних закладів протягом п’яти 
років зменшилася. У 2013–2014 рр. вона становить 
805, а в 2017–2018 рр. – 712 закладів.

Отже, тенденція до скорочення загальноосвітніх 
навчальних закладів протягом п’яти років спостері-
гається у цілому по Україні, Житомирська область не 
є винятком.

Протягом останніх трьох років спостерігається 
стабілізація кількості учнів і студентів, незважаючи 
на загальну негативну демографічну динаміку в Укра-
їні (рис. 5). Так, поступово збільшується кількість ді-
тей у закладах дошкільної освіти – з 1 291 207 дітей  
у 2015–2016 р. до 1 335 000 – у 2017–2018 рр. 
(зростання на 3,1%), а також у закладах загальної 
середньої освіти – з 3 783 150 осіб у 2015–2016 рр.  
до 3 911 848 осіб у 2017–2018 рр. (зростання на 
4,1 %). Слід відзначити поліпшення механізму за-
рахування, відрахування та переведення учнів до 
державних та комунальних закладів освіти для 
здобуття повної загальної середньої освіти (від-

Рис. 2. Динаміка зміни загальної кількості закладів освіти, підпорядкованих  
Міністерству освіти і науки України, у розрізі рівнів освіти на 2015–2018 рр.

Джерело: складено за даними [4]
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повідний Порядок затверджено Наказом МОН від 
16.04.2018 № 367) [5].

Аналіз стану і розвитку системи загальної се-
редньої освіти показав (рис. 6), що протягом да-
ного періоду чисельність учнів загальноосвітніх 
закладів коливається, з 2014 до 2018 р. відбу-
вається зростання. Максимальне скорочування 
кількості учнів відбулося у 2014–2015 навчаль-
ному році, порівняно з попереднім 2013–2014 на-
вчальним роком кількість учнів зменшилася на 
446 тис осіб, а порівняно з 2017–2018 навчальним 

роком, тобто за чотири роки, чисельність учнів  
у загальноосвітніх навчальних закладах збільши-
лася на 154 тис осіб.

У 2017–2018 н. р. найбільша кількість учнів у за-
гальноосвітніх навчальних закладів у Дніпропетров-
ській, Київській, Львівській, Одеській, Харківській об-
ластях та в Києві, найменша – у Луганській області. 
За останніх п’ять навчальних років кількість учнів 
збільшилася на 292 130 учнів.

Визначимо місце кількості учнів у загальноосвіт-
ніх навчальних закладах Житомирської області про-

Рис. 3. Кількість загальноосвітніх навчальних закладів в Україні таном на 2013–2018 рр. 
Джерело: складено на основі [4]
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Джерело: складено за даними [4]
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Рис. 6. Кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладів  
в Україні станом на 2013–2018 рр. 

Джерело: складено на основі [4]
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тягом 2013–2018 рр. (рис. 7), використовуючи такі 
показники, як:

– середнє значення кількості учнів у загальноос-
вітніх навчальних закладах по Україні;

– максимальне значення кількості учнів у загаль-
ноосвітніх навчальних закладах по регіонах;

– мінімальне значення кількості учнів у загально-
освітніх навчальних закладах по регіонах.

Аналіз кількості учнів у загальноосвітніх на-
вчальних закладах Житомирської області протягом 
2013–2018 рр. дає змогу зробити такі висновки. Кіль-
кість учнів у загальноосвітніх навчальних закладах 
протягом 2013–2016 рр. була незмінною і становила 
129 тис учнів, із 2016 р. спостерігається незначна тен-
денція до зростання: 130 тис учнів у 2016–2017 рр.  
і 132 тис учнів у 2017–2018 рр.

Отже, тенденція до зростання кількості учнів у за-
гальноосвітніх навчальних закладах протягом п’яти 
років спостерігається у цілому по Україні, Житомир-
ська область не є винятком.

Щодо професійно-технічної освіти, то з 2015 р. 
спостерігається зменшення кількості учнів у закладах 
професійної (професійно-технічної) освіти (14,2%). 
Така тенденція пов’язана з тим, що в українському 
суспільстві прослідковується зниження зацікавленос-
ті громадян оволодінням робітничими спеціальностя-
ми, тому актуальним завданням усіх суб’єктів освіт-

ньої діяльності є забезпечення підвищення престижу 
в молодого покоління здобуття професійної освіти.

Висновки з цього дослідження і перспективи по-
дальших розвідок у даному напрямку. Освітня ре-
форма має кілька напрямів, серед яких основними  
є реформування середньої, професійної (професій-
но-технічної) та вищої освіти, створення досконалі-
шої системи освітнього управління і фінансування. 
Сьогодні в системі навчальних закладів, підпорядко-
ваних Міністерству освіти і науки України, функціо- 
нує 15 433 заклади дошкільної освіти, 16 176 закла-
дів загальної середньої освіти, 756 закладів профе-
сійної (професійно-технічної) освіти. Ці цифри вказу-
ють на те, що реформування вимагає велетенських 
зусиль, координації, взаємодії влади і суспільства, 
адже воно стосується практично кожного громадя-
нина України.
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СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ  
«ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА»

ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF THE CONCEPT  
OF «FINANCIAL SECURITY OF THE ENTERPRISE»
У статті охарактеризовано історичні аспекти розвитку поняття «фінансова безпека підприємства». 

Визначено місце фінансової безпеки в структурі економічної безпеки підприємства. Для проведення повно-
го дослідження розглянуто такі супутні категорії, як «фінанси» та «фінансова діяльність підприємства». 
Охарактеризовано чотири ключові етапи еволюції розвитку поняття «фінанси». Проведено інваріантний 
аналіз поняття «фінансова діяльність підприємства». У результаті проведеного дослідження сформова-
но власне бачення поняття «фінансова безпека підприємства». Під фінансовою безпекою підприємства 
слід розуміти такий фінансовий стан, за якого досягаються поставлені цілі та завдання, безперебійно 
реалізовується стратегія розвитку і застосовуються заходи протидії/адаптації до негативного впливу 
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зовнішніх та внутрішніх загроз через ефективне використання усіх наявних ресурсів та прийняття адек-
ватних у тій чи іншій ситуації управлінських рішень.

Ключові слова: безпека, фінансова безпека підприємства, фінанси, фінансова діяльність підприєм-
ства, економічна безпека.

В статье охарактеризованы исторические аспекты развития понятия «финансовая безопасность 
предприятия». Определено место финансовой безопасности в структуре экономической безопасности 
предприятия. Для проведения полного исследования рассмотрены такие сопутствующие категории, как 
«финансы» и «финансовая деятельность предприятия». Охарактеризованы четыре ключевые этапы 
эволюции развития понятия «финансы». Проведен инвариантный анализ понятия «финансовая деятель-
ность предприятия». В результате проведенного исследования сформировано собственное видение по-
нятия «финансовая безопасность предприятия». Под финансовой безопасностью предприятия следует 
понимать такое финансовое состояние, при котором достигаются поставленные цели и задачи, бес-
перебойно реализуется стратегия развития и применяются меры противодействия/адаптации к нега-
тивному влиянию внешних и внутренних угроз через эффективное использование всех имеющихся ресур-
сов и принятия адекватных в той или иной ситуации управленческих решений.

Ключевые слова: безопасность, финансовая безопасность предприятия, финансы, финансовая дея-
тельность предприятия, экономическая безопасность.

The Ukrainian economy is going through hard times and requires significant changes that would give an opportu-
nity to improve the operating conditions for all types of enterprises, ranging from large to small. Every day, domestic 
enterprises are faced with a diverse number of destabilizing factors of the external and internal environment, which 
gradually destroy the security system. Security issues are very wide and include not only power means but also eco-
nomic ones. New challenges generate new research on the issue of ensuring the economic security of an enterprise, 
and the more you consider this concept, the more you understand that its financial component is the «circulatory» 
system. The article describes the historical aspects of the development of the concept «financial security of an enter-
prise». The place of financial security in the structure of economic security of an enterprise has been determined. In 
order to conduct a full study, the following related categories were considered as «finance» and «financial activity of 
an enterprise». The four key stages of the evolution of the development of the concept «finance» are characterized. 
An invariant analysis of the concept of «financial activity of an enterprise» has been carried out. To date, the concept 
of «financial security of the enterprise» goes beyond the scope of the subcategory in the process of research by 
scholars – economists. For many years, the study of this concept, has accumulated a considerable number of views 
that determine its essence. As a result of the study, it was formed its own vision of the concept of «financial security 
of the enterprise». The financial security of an enterprise should be understood as a financial state in which the goals 
and objectives are achieved, the development strategy is implemented without fail and measures are taken to count-
er / adapt to the negative impact of external and internal threats through the effective use of all available resources 
and the adoption of adequate management making. The formation of an appropriate mechanism for ensuring the 
financial security of an enterprise, which would again take into account changes in the environment of functioning of 
domestic business entities and would allow it to most effectively assess its current state, remains relevant.

Keywords: security, financial security of the enterprise, finance, financial activity of an enterprise, economic 
security.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними за-
вданнями. Українська економіка переживає не най-
кращі часи і потребує суттєвих змін, які дали б змогу 
поліпшити умови функціонування для всіх типів під-
приємств – від великих до малих.

Кожного дня вітчизняні підприємства зіштовху-
ються з різноманітною кількістю дестабілізуючих 
чинників зовнішнього і внутрішнього середовища, які 
поступово руйнують систему безпеки. Питання за-
безпечення безпеки є дуже широким і включає у себе 
не лише силові засоби, а й економічні. Нові виклики 
породжують нові дослідження питання забезпечення 
економічної безпеки підприємства, і чим детальніше 
розглядаєш це поняття, тим більше розумієш, що 
«кровоносною» системою її є фінансовий складник.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які спи-
рається автор. Дослідженню такої категорії, як «фінан-
сова безпека підприємства», присвячено значну кіль-
кість праць учених-економістів, зокрема: О. Амосова, 
І. Бланка, О. Воробйової, Я. Котляревського, Ю. Лав-
рової, Х. Мандзіновської, О. Мельникова, О. Марчен-

ко, Н. Марушко, Л. Могиліної, Пономаренка, Н. Пойди- 
Носик, О. Силкіна, І. Чібісова, А. Штангрета та ін.

Відаючи належне суттєвому внеску науковців,  
понятійно-категоріальний апарат фінансової безпе-
ки підприємства потребує нового погляду, враховую-
чі сучасні умови розвитку.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою статті є актуалізація важливості за-
безпечення фінансовою безпекою українських під-
приємств та дослідження сутності самого поняття 
«фінансова безпека підприємства».

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів. Новим етапом у дослідженні поняття «без-
пека» стало утворення такої науки, як безпекознав-
ство. Її перші зачатки були сформовані в часи Другої 
світової війни, і здебільшого йшлося про захист дер-
жави від воєнної агресії.

Поступовий розвиток безпекознавства призвів до 
появи такого поняття, як «економічна безпека».

Першим, хто зробив спробу обґрунтувати основні 
елементи економічної безпеки в складі національ-
ної безпеки на законодавчому рівні, став Ф. Руз- 
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вельт [1, с. 5], який для її забезпечення ініціював 
формування федерального Комітету з економічної 
безпеки в 1934 р. Вже в 1947 р. Конгресом США був 
прийнятий закон «Про національну безпеку», левова 
частина якого була присвячена саме захисту еконо-
мічної безпеки підприємства.

Дослідивши еволюційний розвиток поняття «еко-
номічна безпека», ми можемо зробити висновок,  
що воно докорінно змінилося з часів його першого 
використання. Сьогодні в наукових колах не існує 
єдиного визначення поняття економічної безпеки.

На думку В. Василенко [2, с. 97], економічна без-
пека соціально-економічної системи – це стан, за 
якого стратегічний потенціал не заходить до границь 
адаптивності, а погроза втрати економічної безпеки 
наростає в міру наближення ступеня адаптивності 
даного потенціалу до граничної зони. На нашу думку, 
таке визначення не можна вважати повним та всео-
хоплюючим, оскільки в ньому не вказується про про-
тидію/адаптацію до негативного впливу загроз.

Ми частково погоджуємося з визначенням З. Жив-
ко [3, с. 31], яка трактує економічну безпеку підпри-
ємства як стан, за якого забезпечуються економіч-
ний розвиток і стабільність діяльності підприємства, 
здатність своєчасно та адекватно реагувати на зміни 
внутрішнього й зовнішнього середовища.

На нашу думку, під економічною безпекою підпри-
ємства слід розуміти такий його стан, за якого забез-

печується захищеність кожного складового елемента 
через ефективне використання ресурсів та застосу-
вання відповідних механізмів протидії/адаптації не-
гативному впливу зовнішніх і внутрішніх загроз.

Економічна безпека включає у себе різноманітну 
кількість складників, дослідженню яких присвячено 
велику кількість наукових праць.

Так, І. Мойсеєнко та О. Марченко [4, с. 22] виділя-
ють шість складників економічної безпеки підприєм-
ства: фінансовий, кадровий, техніко-технологічний, 
інформаційний, матеріально-сировинний, ринковий.

І. Троц [5, с. 225] виділяє вже сім складників еко-
номічної безпеки підприємства: фінансовий, кадро-
вий, техніко-технологічний, силовий, інтелектуаль-
ний, політико-правовий.

Але скільки б не існувало поглядів щодо струк-
тури складників економічної безпеки підприємства, 
практично всі погоджуються, що ключове місце зай- 
має саме фінансовий складник.

Перш ніж розглядати поняття «фінансова без-
пека підприємства», слід також розглянути такі по-
няття, як «фінансова діяльність підприємства»  
та «фінанси».

Якщо досліджувати історичне коріння поняття 
«фінанси», то перші згадки цього терміна можна 
знайти ще в археологічних знахідках шумерської 
цивілізації, які датуються 3 тис до н. е. У ті часи фі-
нанси виступали страховим гарантом того, що товар, 

Рис. 1. Еволюція розвитку поняття «фінанси»
Джерело: сформовано автором
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який транспортується, прийде до них у належно- 
му стані.

Промислова революція стала потужним важелем 
для розвитку індустріальної економіки, а вона, сво-
єю чергою, стала рушійною силою для створення 
фінансових груп та фінансового капіталу.

Можна виділити чотири ключові етапи розвитку 
фінансів (рис. 1).

Сьогодні розвиток фінансів як економічної кате-
горії відбувається у бік утворення монополістичних 
фірм-гігантів, основною метою яких є створення ін-
тернаціональних ринків збуту та глобальних мере-
жевих структур.

Ми погоджуємося з визначенням О. Василюка 
[6, с. 11], який трактує фінанси як сукупність форм і 
 методів формування, розподілу й використання цен-
тралізованих і децентралізованих грошових фондів 
для виконання функцій та завдань держави, підпри-
ємств і населення.

Тривале дослідження поняття «фінанси» зумови-
ло розвиток такої економічної категорії. як «фінансо-
ва діяльність підприємства». Відтоді автори намага-
лися дати йому змістовне та повноцінне визначення.

Наприклад, О. Терещенко [7, с. 16] трактує його 
як комплекс функціональних завдань, здійснюваних 
фінансовими службами підприємства і пов’язаних із 
фінансуванням, інвестиційною діяльністю та фінан-
совим забезпеченням (обслуговуванням) операцій-
ної діяльності суб’єкта господарювання.

У ході дослідження нами проведено інваріантний 
аналіз поняття «фінансова діяльність підприємст- 
ва» (рис. 2).

На нашу думку, під фінансовою діяльністю такої со-
ціально-економічної системи, як підприємство, слід ро-
зуміти сукупність методів, заходів, операцій фінансового 
характеру, які спрямовані на забезпечення стабільного 
розвитку та фінансової безпеки даної системи.

Перший етап розвитку фінансової безпеки да-
тується 1991–1995 рр. [14, с. 137], в якому цей вид 

безпеки поставав як складова частина економічної 
безпеки. Основний вияв улагодженої фінансової 
безпеки можна було прослідкувати в гармонійному 
існуванні фінансово-кредитних відносин у державі,  
а на рівні підприємства вона торкалася його фінан-
сової системи. У цей період провідні науковці країни 
почали лише цікавитися такою категорією, як «фі-
нансова безпека».

Другий етап розвитку фінансової безпеки дату-
ється 1996–2007 рр. У цей період фінансова безпека 
перестала існувати як складник економічної безпеки 
та стала частиною національної безпеки. 16 січня 
1997 р. була прийнята Концепція національної без-
пеки України, в якій ще не було офіційно виділено 
фінансову безпеку як самостійну категорію, але в 
складі національної вперше було зазначено основні 
її складові частини.

Третій етап розвитку фінансової безпеки почався 
у 2008 р. і триває донині. У 2008 р. провідні науковці 
дійшли висновку [14, с. 137], що фінансова безпека 
не повинна існувати лише як категорія та частина ін-
шого поняття. Вони сформували категорійний апарат 
у складі фінансової безпеки (фінансова безпека дер-
жави, регіону, підприємства, акціонерних товариств). 
Після виділення фінансової безпеки підприємства як 
окремої категорії на перший план вийшли показники 
«фінансова стійкість підприємства» та «ймовірність 
банкрутства підприємства».

Сьогодні поняття «фінансова безпека підприєм-
ства» виходить за рамки підкатегорії в процесі до-
слідження науковцями-економістами. За довгі роки 
дослідження даного поняття накопичилася значна 
кількість поглядів щодо визначення його сутності.

Наприклад, досі є науковці [15; 16], які у своїх ви-
значеннях наголошують на тому, що фінансова без-
пека підприємства – це передусім саме складова 
частина економічної безпеки.

Якщо розглядати детальніше, то можна побачи-
ти ще більше відмінностей у визначеннях цього по-

Рис. 2. Інваріантний аналіз поняття «фінансова діяльність підприємства»
Джерело: сформовано автором
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няття. Якщо, наприклад, Н. Пойда-Носик [17, с. 341] 
наголошує на тому, що фінансова безпека підпри-
ємства повинна передусім захищати підприємство 
від негативного впливу зовнішніх і внутрішніх фінан-
сових загроз, то В. Мунтіян [18] акцентує увагу на 
ефективному використанні корпоративних ресурсів 
для забезпечення технологічного та фінансового 
розвитку.

Якщо говорити про ефективне використання,  
то не можна не розглянути запропоноване Т. Кузен-
ко, В. Прохоровою та Н. Сабліною [19, с. 27] визна-
чення фінансової безпеки підприємства, в якому 
йдеться про найефективніше використання саме 
показників, а конкретно: ліквідності, платоспромож-
ності, рентабельності.

На нашу думку, ефективне використання ресур-
сів та фінансових показників є одним з основних 
елементів досягнення високого рівня фінансової 
безпеки, але попри це існує й багато інших проце-
сів та заходів, без яких неможливо передати сутність 
даного поняття.

Одним із таких процесів є спроможність розробляти 
та успішно реалізовувати фінансову стратегію. На цьо-
му акцентують увагу Ю. Карокс та Р. Разгон [20, с. 90].

На нашу думку, під фінансовою безпекою підпри-
ємства слід розуміти такий його фінансовий стан, за 
якого через ефективне використання всіх наявних 
ресурсів та прийняття адекватних тій чи іншій ситуа- 
ції управлінських рішень забезпечується фінансова 
рівновага, досягаються поставлені цілі та завдання, 
безперебійно реалізовується стратегія розвитку і за-
стосовуються заходи протидії/адаптації до негатив-
ного впливу зовнішніх та внутрішніх загроз.

Висновки з цього дослідження і перспективи по-
дальших розвідок у даному напрямку. Поняття «фі-
нансова безпека підприємства» займає чільне місце 
в розвитку безпекознавства, тому все більше науков-
ців приділяють йому увагу. На нашу думку, фінансову 
безпеку підприємства вже давно слід розглядати на 
такому ж рівні, як зараз досліджують економічну.

Подальшого дослідження потребує формування 
понятійно-категоріального апарату забезпечення фі-
нансової безпеки підприємства. Окрім того, актуаль-
ним залишається формування відповідного механіз-
му забезпечення фінансової безпеки підприємства, 
який би врахував новостворені зміни в середовищі 
функціонування вітчизняних суб’єктів господарюван-
ня та дав змогу максимально ефективно оцінювати 
поточний її стан.
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ  
МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

FEATURES OF FINANCIAL MANAGEMENT  
OF SMALL ENTERPRISES
Розглянуто сутність і значення малих та мікропідприємств у національній економіці. Визначено 

необхідність здійснення управління фінансами суб’єктів малого підприємництва в Україні. Проведено  
SWOT-аналіз діяльності малих підприємств у контексті реалізації фінансового менеджменту. Окреслено 
зміст і кінцеву мету управління фінансами суб’єктів малого підприємництва. Систематизовано мето-
ди фінансового менеджменту, які використовуються на малих підприємствах. Визначено рівні управління 
фінансами суб’єктів малого підприємництва: стратегічний, тактичний і оперативний. Розглянуто мож-
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ливості фінансового менеджменту малих підприємств виходячи з функцій і сфери управління, а також за-
стосовуваного режиму оподаткування. Узагальнено особливості управління фінансами суб’єктів малого 
підприємництва.

Ключові слова: мале підприємство, мікропідприємство, управління фінансами, фінансові методи,  
оподаткування.

Рассмотрены сущность и значение малых и микропредприятий в национальной экономике. Опреде-
лена необходимость осуществления управления финансами субъектов малого предпринимательства  
в Украине. Проведен SWOT-анализ деятельности малых предприятий в контексте реализации финансо-
вого менеджмента. Определены содержание и конечная цель управления финансами субъектов малого 
предпринимательства. Систематизированы методы финансового менеджмента, которые используются 
на малых предприятиях. Определены уровни управления финансами субъектов малого предприниматель-
ства: стратегический, тактический и оперативный. Рассмотрены возможности финансового менед-
жмента малых предприятий исходя из функций и сферы управления, а также применяемого режима на-
логообложения. Обобщены особенности управления финансами субъектов малого предпринимательства.

Ключевые слова: малое предприятие, микропредприятие, управление финансами, финансовые мето-
ды, налогообложение.

The essence of small and micro enterprises in accordance with the current legislation is considered. The leading 
place of small enterprises in the Ukrainian economy is identified. The monitoring of the quantity and results of activity 
of domestic small business entities is conducted. The SWOT-analysis of small businesses and its internal strengths 
and weaknesses, external opportunities and threats in the context of the implementation of financial management 
are defined. The essence of financial management of small business subjects is outlined and its ultimate goal is 
substantiated, which envisages simultaneous fulfillment of tasks for achieving the corresponding goal: increase of 
solvency − increase of profit level – maximization of market value. The approaches of scientists to the definition of 
methods of financial management at small enterprises are generalized and its grouping according to management 
functions (planning, accounting, analysis, control, regulation) and management objects (cash flow management, 
capital structure management, tax management, risk management, management investments, asset management) 
are proposed. The levels of financial management of small business entities are defined: strategic (management of 
financing, tax management and financial results management), tactical (asset management, capital management, 
evaluation of financial management efficiency) and operational (cash flow management). The possibilities of finan-
cial management of small and micro enterprises, based on functions and areas of management, as well as the ap-
plied tax regime, are considered, and it is substantiated that not all areas and functions of financial management are 
accessible and relevant for small business. The features of financial management of small business entities, relating 
to staffing, financial policy, marketing and taxation, risk management and management organization in general, are 
generalized. It is proved, that management of small businesses can ultimately help improve its financial condition, 
solvency and profitability.

Keywords: small enterprise, micro enterprise, financial management, financial methods, taxation.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними за-
вданнями. В останні роки в Україні спостерігається 
значний інтерес до діяльності малих підприємств, які 
є найважливішим чинником прискорення соціально-
економічного розвитку держави. Малі підприємства 
за рахунок своєї мобільності здатні створювати не-
обхідну атмосферу конкуренції у національній еко-
номіці, а також швидко реагувати на будь-які зміни 
кон’юнктури ринку. Прийнявши до уваги важливість 
функціонування малих підприємств, варто відзначи-
ти, що на сучасному етапі розвитку економіки Украї-
ни одним із пріоритетних завдань є розвиток малого 
підприємництва за рахунок ефективних і дієвих ме-
ханізмів, підвищення потенціалу та створення умов 
для підвищення ефективності діяльності суб’єктів 
малого бізнесу. Для досягнення цього завдання ма-
лим підприємствам необхідна реалізація грамотного 
управління фінансами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної проблеми  
і на які спираються автори. Теоретичні та практичні 
аспекти управління фінансами малих підприємств 
досліджувало багато зарубіжних і вітчизняних на-
уковців, серед яких: А. Авдулов, К. Бастан, М. Бедри-
нець, Л. Климова, А. Надиршена, Л. Нгуен, Н. Нікітіна, 

Н. Сірополіс, А. Сурженко, Д. Федотов, Е. Фетисова, 
Ю. Фофанова, Г. Якупова та ін. Однак в умовах су-
часного динамічного розвитку малого підприємни-
цтва, а також зміни умов зовнішнього середовища, 
зокрема державної фіскальної політики та макроеко-
номічної ситуації загалом, існує необхідність більш 
поглибленого опрацювання питань управління фі-
нансами малих підприємств.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Мета дослідження полягає у розвитку теоретич-
них засад і розробленні практичних рекомендацій 
щодо здійснення управління фінансами малих під-
приємств в Україні з урахуванням особливостей їх 
функціонування.

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів. В Україні малі підприємства набули зна-
чного поширення та займають домінуючі позиції  
в національній економіці.

Згідно з Господарським кодексом України, до 
суб’єктів малого підприємництва − юридичних осіб 
належать суб’єкти господарювання будь-якої ор-
ганізаційно-правової форми та форми власності,  
у яких середня кількість працівників за звітний пе- 
ріод (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річ-
ний дохід від будь-якої діяльності не перевищує 
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Рис. 1. Кількість малих підприємств в Україні в 2010–2017 рр.
Джерело: складено авторами на основі [2]
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Таблиця 1
Розподіл малих підприємств в Україні за фінансовими результатами у 2010–2017 рр. 

Показник Роки
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Частка малих підприємств, які одержали прибуток 
у % до загальної кількості підприємств 57,0 63,5 63,0 65,0 65,7 73,5 72,8 72,3

Обсяг чистого прибутку малих підприємств, млн грн 24,5 32,5 35,3 35,7 45,2 89,4 99,3 107,9
Частка малих підприємств, які одержали збиток,  
у % до загальної кількості підприємств 43,0 36,5 37,0 35,0 34,3 26,5 27,2 27,7

Обсяг чистого збитку малих підприємств, млн грн -44,1 -43,1 -50,0 -65,2 -224,5 -207,6 -131,5 -128,9
Фінансовий результат малих підприємств, млн грн -19,7 -10,6 -14,7 -29,4 -179,3 -118,2 -32,2 -21,0

Джерело: складено авторами на основі [2]

суму, еквівалентну 10 млн євро, визначену за серед-
ньорічним курсом Національного банку України. Крім 
того, Господарський кодекс України виокремлює 
суб’єктів мікропідприємництва − юридичних осіб, до 
яких включають суб’єктів господарювання будь-якої 
організаційно-правової форми та форми власності,  
у яких середня кількість працівників за звітний період 
(календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний до-
хід від будь-якої діяльності не перевищує суму, екві-
валентну 2 млн євро, визначену за середньорічним 
курсом Національного банку України [1].

Про важливість малих підприємств в економіці 
України свідчить їхня переважна частка серед усіх 
суб’єктів підприємництва (рис. 1). Так, у 2010–2017 рр. 
частка малих підприємств у загальній кількості суб’єктів 
підприємництва становила 98,98%. Відзначимо, що 
питома вага мікропідприємств протягом 2010–2017 рр. 
становила 96,70% загальної кількості малих підпри-
ємств. Найбільша частка малих підприємств у загаль-
ній кількості суб’єктів підприємництва зумовлена не 
стільки високими законодавчими вимогами до їхньої 
діяльності, скільки подрібненістю середніх і великих 
підприємств для уникнення низки адміністративних 

обтяжень, зокрема в частині сплати податків і зборів, 
адже малий бізнес має можливість використовувати 
спрощену систему оподаткування.

Незважаючи на значну кількість малих підпри-
ємств в Україні, існують проблеми їх функціонуван-
ня, про що свідчать значна частка збиткових малих 
підприємств та загальний від’ємний фінансовий ре-
зультат у 2010–2017 рр. (табл. 1).

У середньому протягом 2010–2017 рр. частка 
збиткових малих підприємств становила 33,4%. 
Окрім того, малі підприємства в Україні загалом 
отримували від’ємний фінансовий результат, що 
характеризує наявність серйозних проблем у ме-
неджменті малих суб’єктів підприємництва, зокрема  
в управлінні фінансами.

Комплексний аналіз, виявлення та впорядкуван-
ня особливостей функціонування малих підприємств 
у частині управління фінансами можливо здійснити, 
використовуючи SWOT-аналіз, який дає змогу дати 
всебічну характеристику суб’єктам малого підприєм-
ництва. SWOT-аналіз показує, як внутрішні можли-
вості (сильні та слабкі сторони) та зовнішня ситуа-
ція (можливості й загрози) впливають на діяльність 
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малих підприємств. У цілому застосування SWOT-
аналізу дає змогу систематизувати всю наявну ін-
формацію, приймати виважені рішення, що стосу-
ються управління фінансами (табл. 2).

Перераховані особливості та тенденції розвит-
ку безпосередньо впливають на систему управління 
фінансами малих підприємств. У зв’язку із цим необ-
хідно розглянути концептуальні засади управління фі-
нансами з погляду взаємозв’язку базових концепцій 
фінансового менеджменту та виокремленої специфі-
ки функціонування суб’єктів малого підприємництва.

Управління фінансами малих підприємств роз-
глядають як процес проведення комплексу послідов-
них та взаємопов’язаних управлінських процедур, 
пов’язаних із формуванням, розподілом та ефектив-
ним використанням обмежених фінансових ресурсів 
із метою реалізації підприємницьких цілей у поєднан-
ні з комерційною вигодою в процесі розвитку власної 
справи або збереження позицій на ринку [3, с. 88].

Уважається, що основною метою управління фінан-
сами на середніх і великих підприємствах є максимі-
зація їхньої ринкової вартості. Проте на малих підпри-
ємствах залежно від ситуації управління фінансами 
може бути орієнтоване на досягнення різних цілей, 
зокрема: ефективне управління оборотним капіталом; 
виживання в умовах конкурентної боротьби; поперед-
ження банкрутства та суттєвих фінансових невдач; 
максимізацію прибутку або мінімізацію витрат; стійкий 
темп зростання економічного потенціалу; зростання 
обсягу виробництва та реалізації; зростання доходів 
керівництва та власників підприємства; забезпечення 
рентабельності діяльності та ін. [4, с. 9]. На нашу дум-
ку, відкидати мету збільшення вартості малого підпри-
ємства недоцільно, адже у будь-який момент власник 
може прийняти рішення про продаж бізнесу і буде за-
цікавлений в отриманні максимального доходу.

Загалом мету управління фінансами малих під-
приємств можна визначити як комплекс, що перед-

бачає одночасне виконання завдань із досягнення 
відповідної цілі: підвищення платоспроможності − 
зростання рівня прибутку − максимізація ринкової 
вартості. При цьому комплекс є взаємопов’язаним 
та послідовним, тобто досягнення однієї мети спри-
яє досягненню інших, і, як наслідок, являє собою 
ієрархію цілей залежно від стадії життєвого циклу 
організації [5, с. 32].

В основі практичної реалізації управління фі-
нансами малих підприємств закладено фінансовий 
механізм, заснований, насамперед, на методах фі-
нансового менеджменту. Відзначимо, що під час 
визначення конкретних методів фінансового ме-
неджменту в економічній літературі наводяться різ-
номанітні визначення та характеристики (табл. 3).

На основі вищезазначеного можна узагальнити 
методи управління фінансами малих підприємств за 
функціями та об’єктами управління, що відображено 
на рис. 2.

Методи управління фінансами малих підпри-
ємств застосовуються на трьох рівнях: стратегічно-
му, тактичному та оперативному.

На стратегічному рівні розрізняють три основних 
напрями управління фінансами малих підприємств 
[13, с. 53–54]:

− управління фінансуванням, що полягає в уточ-
ненні головних принципів фінансування, встанов-
ленні цілей фінансування, визначенні загального 
масштабу, каналів і методів фінансування, органі-
зації схем оптимізації структури капіталу, обґрунту-
ванні відповідних контрзаходів для досягнення цілей 
фінансування, передбаченні та залученні обсягу ка-
піталу, необхідного малому підприємству;

− управління інвестиціями, яке передбачає 
розроблення та прийняття рішень, пов’язаних із 
зовнішньою експансією або внутрішньою експан-
сією, оновленням старої продукції або розроблен-
ням нової, незалежною або спільною інвестицій-

Таблиця 2
SWOT-аналіз діяльності малих підприємств у контексті управління фінансами 
Strengths (Сильні сторони) Weaknesses (Слабкі сторони)

1) гнучкість і мобільність, здатність швидкого 
реагування на зміни ринкових умов; 
2) орієнтація на регіональний ринок в інтересах 
прискорення територіального соціально 
економічного розвитку; 
3) здатність оперативно впроваджувати інноваційні 
технології за значно нижчого рівня витрат; 
4) короткі строки окупності, виробничого та 
фінансового циклів; 
5) проста організаційна структура

1) низький рівень організаційно-економічних і правових 
знань, культури господарювання, екологічної грамотності; 
2) високий ризик порушення стійкості фінансового стану; 
3) недостача кваліфікованих фахівців; 
4) невеликий розмір статутного капіталу; 
5) висока залежність від зовнішніх джерел фінансування; 
6) низький рівень соціальної відповідальності

Opportunities (Можливості) Threats (Загрози)

1) збільшення обсягів виробництва за рахунок 
упровадження сучасних технологій; 
2) швидке розширення асортименту продукції; 
3) швидке зниження собівартості продукції; 
4) використання спрощеної системи оподаткування; 
5) отримання державної фінансової підтримки

1) відсутність належного нормативно-правового 
забезпечення; 
2) неадекватна економічна політика держави; 
3) ймовірність поглинання середніми та великими 
підприємствами; 
4) залежність від зміни вподобань споживачів; 
5) низький рівень реагування ринку капіталів на потреби 
малих підприємств; 
6) наявність значної кількості конкурентів; нерозвинена 
інфраструктура підтримки малого підприємництва

Джерело: складено авторами
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ною діяльністю, вкладеннями капіталу в реальні 
або фінансові активи;

− управління фінансовими результатами призна-
чене для задоволення потреб у капіталі для роз-
витку та підвищення конкурентоспроможності ма-
лих підприємств на основі відповідної інвестиційної 
стратегії та стратегії фінансування.

На тактичному рівні управління, який орієнту-
ється на досягнення запланованих цілей у межах 
поточного фінансового року, до основних сегментів 
управління фінансами малих підприємств нале- 
жать [14, с. 23]:

− управління активами;
− управління капіталом;

− оцінка загальної ефектив-
ності фінансового менеджменту 
з погляду доходності та ризику.

На оперативному рівні 
управління фінансами малих 
підприємств повинно вирішува-
ти такі завдання: забезпечення 
необхідного співвідношення 
кредиторської та дебіторської 
заборгованості, достатніх об-
сягів грошових коштів, забез-
печення збалансованості пози-
тивних і негативних грошових 
потоків тощо. Даний аспект у 
фінансах малих підприємств 
уявляється найбільш значу-
щим, оскільки дає їм змогу 
функціонувати в короткостро-
ковій перспективі, досягати 
певних фінансових результатів 
з урахуванням впливу чинників 
зовнішнього та внутрішнього 
середовища, забезпечувати фі-

нансування оперативної діяльності в достатньому 
обсязі [14, с. 23].

Отже, у силу наявних об’єктивних обмежень за 
сегментації управління фінансами за рівнями для 
малих підприємств характерна орієнтація на тактич-
не й оперативне управління, а стратегічне управлін-
ня зазвичай залишається без уваги через відсутність 
відповідних фахівців і можливості їх залучення або 
цільові установки такого управління носять достат-
ньо узагальнений характер.

Управління фінансами малих підприємств має 
власне коло можливостей виходячи з функцій і сфе-
ри управління, а також застосовуваного режиму опо-
даткування (табл. 4).

Таблиця 3
Підходи науковців до складу методів управління фінансами малих підприємств
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О. Фетисова [6, с. 87] + + + + +
К.М. Нгуен [7, с. 130] + + + + + +
Н.К. Сірополіс [8, c. 141] + + + +
Ю.А. Фованова [9, с. 282] + + + + +
Н.В. Нікітіна [10, c. 25] + + + + +
Д.Ю. Федотов, Л.Ю. Климова [11, c. 25] + + + + +
В.В. Дудник [12, c. 64] + + + +

Джерело: складено авторами на основі [9–12]

Рис. 2. Методи управління фінансами малих підприємств
Джерело: складено авторами
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Із представлених у таблиці даних видно, що не 
всі сфери та функції фінансового менеджменту до-
ступні й актуальні для малого підприємництва. Це 
стосується, зокрема, управління грошовими потока-
ми, планування та управління ризиками. У процесі 
управління малим підприємством виникає також 
складність у частині аналізу окремих фінансових 
коефіцієнтів і загального фінансового стану підпри-
ємства. При цьому на малих підприємствах можливо 
сформувати специфічну систему управління фінан-
сами, що включає основні сегменти діяльності під-
приємства, та запровадити характерні прийоми фі-
нансового менеджменту, властиві великому бізнесу. 
Зокрема, це стосується управління структурою капі-
талу та управління активами.

Для збільшення прибутковості, ефективності та 
конкурентоспроможності діяльності малих підпри-
ємств в Україні необхідно здійснювати управління 
фінансами з урахуванням його особливостей:

1. Кадрове забезпечення управління фінансами 
на малих підприємствах найчастіше малочислене,  
а обов’язки з його здійснення зазвичай виконує ке-

рівник. До його обов’язків входить прийняття фінан-
сових рішень, пов’язаних із залученням і використан-
ням фінансових ресурсів підприємства. Управління 
фінансами багато в чому зумовлюється поточним 
становищем на ринку та наявністю фінансових ре-
сурсів, що перебувають у розпорядженні фінансово-
го менеджера [15, с. 433].

2. На великих і середніх підприємствах у межах 
фінансового менеджменту формується та здійсню-
ється спеціальна політика, яка включає стратегію й 
тактику поведінки та розвитку суб’єкта господарю-
вання, тоді як на малих підприємствах такі цілі не 
оформлено документально.

3. У рамках управління фінансами одним із за-
вдань постає оптимізація оподаткування. На малих 
підприємствах, як правило, система обліку будуєть-
ся на незаконних способах ухилення від сплати по-
датків і зборів у силу неможливості залучення доро-
гих фахівців із ведення обліку.

4. На малих підприємствах системі маркетин-
гу практично не приділяється уваги, адже відсутнє 
розуміння важливості маркетингової політики та 

Таблиця 4
Можливості управління фінансами на малих підприємствах*

Сфера 
діяльності Функції управління фінансами

Малі 
підприємства

Мікро-
підприємства

ССО ЗСО ССО ЗСО
Управління 
грошовими 
потоками

Регулювання і контроль грошових потоків за видами діяльності +++ +++ +−− +−−
Отримання, зберігання, виплата готівки, цінних паперів +++ ++− +−− +−−
Стягнення грошових коштів +++ +++ +−− +−−

Планування

Здійснення фінансового планування +++ +++ +−− +−−
Бюджетування +++ +++ +−− +−−
Оцінка ефективності витрат +++ +++ +++ +++
Аналіз фінансових результатів +++ +++ +++ +++
Планування обсягу продажів +++ +++ +++ +++
Проведення цінової політики +++ +++ +++ +++

Управління 
структурою 
капіталу

Визначення співвідношення власного та залученого капіталу +++ +++ +++ +++
Пошук шляхів довгострокового фінансування +++ +++ +−− +−−
Визначення джерел позикових коштів +++ +++ +++ +++

Облік, аналіз 
і контроль

Визначення облікової політики +++ +++ +++ +++
Підготовка різних видів звітності +++ +++ +++ +++
Порівняння фактичних результатів з плановими і нормативними +++ +++ +++ +++

Управління 
оподатку- 
ванням

Розроблення податкової політики +++ +++ +++ +++
Планування податків і зборів +++ +++ +−− +−−
Підготовка податкової звітності +++ +++ −−− −−−

Управління 
ризиками

Структурування ризиків +++ +++ +++ +++
Формування фондів і резервів ++− ++− −−− −−−
Аналіз кон’юнктури фінансового ринку +−− +−− −−− −−−
Формування інвестиційного портфеля +−− +−− −−− −−−

Управління 
ризиками

Визначення потреби в інвестиціях +++ +++ +++ +++
Визначення розміру очікуваних грошових надходжень ++− ++− +−− +−−
Розроблення інвестиційної політики ++− ++− +−− +−−

Управління 
активами

Визначення притоків і відтоків грошових коштів протягом року +++ +++ +++ +++
Встановлення потреби в оборотних коштах +++ +++ +++ +++
Виявлення джерел формування оборотних коштів та ефективне 
розпорядження ними +++ +++ +++ +++

Джерело: складено авторами на основі [11]
*ССО − спрощена система оподаткування; ЗСО − загальна система оподаткування; +++ − широкі можливості; ++− − незначні об-
меження; +−− − звужене коло можливостей; −−− − неможливість застосування
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додаткових коштів, які необхідно витратити на ви-
вчення ринку під час проведення рекламної політи- 
ки [15, с. 433].

5. У суб’єктів малого підприємництва зовсім інші 
ризики, ніж у великих і середніх підприємств, тому 
будь-які інвестиції, зокрема придбання обладнання 
або найм консультантів, які володіють спеціальними 
управлінськими знаннями, є важливою подією. Будь-
які вільні кошти повинні бути використані для розвит-
ку бізнесу. Тому керівник малого підприємства більш 
схильний до ризику, ніж власники акцій великих і се-
редніх підприємств, які в будь-який момент можуть їх 
продати [16, с. 110].

6. Малі підприємства характеризуються нефор-
мальним підходом до здійснення менеджменту. Як 
правило, на малих підприємствах взаємини між керів-
ником (фінансовим менеджером) і підлеглими носять 
досить відкритий характер. Це пов’язано з тим, що ке-
рівництво знаходиться постійно на виду, як і прийняті 
ними рішення. Тому грамотний керівник (фінансовий 
менеджер) повинен уміти створювати й розвивати 
ефективний робочий колектив і розглядати його як 
єдине ціле, а також нести відповідальність за резуль-
тати роботи та атмосферу в робочій групі [17, с. 34].

Висновки з цього дослідження і перспективи по-
дальших розвідок у даному напрямку. Взявши до ува-
ги все вищесказане, можна стверджувати, що малі 
підприємства є одним із найважливіших суб’єктів 
національної економіки, що зустрічають у процесі 
управління фінансами низку проблем, від вирішення 
яких залежить розвиток малого підприємництва і, як 
наслідок, досягнення необхідної насиченості ринку, 
тенденції стійкості цін, середовища конкуренції.

Здійснення управління фінансами на малих під-
приємствах може в кінцевому підсумку сприяти по-
ліпшенню їхнього фінансового стану, платоспро-
можності та прибутковості. Однак, використовуючи 
основи та методи фінансового менеджменту, необхід-
но пам’ятати, що специфіка їхньої діяльності визнача-
ється поняттям «мале», тому управління фінансами 
малих підприємств передбачає особливі вимоги.
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ПРАГМАТИЗМ ОЦІНЮВАННЯ СТРУКТУРИ ВИДАТКІВ 
БЮДЖЕТІВ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

PRAGMATISM OF THE ASSESSMENT OF THE STRUCTURE  
OF EXPENDITURES OF THE BUDGETS  
OF THE UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES
Проведено дослідження теоретико-методичних засад оцінки структури видатків бюджетів об’єднаних 

територіальних громад (ОТГ), розроблено авторський підхід до компаративного оцінювання їхньої струк-
тури в умовах запровадження бюджетної децентралізації. Проведено розрахунки за індексом Рябцева 
видаткових частин бюджетів об’єднаних територіальних громад за загальним і спеціальним фондами, 
що дало змогу ідентифікувати структурні відмінності у видатках бюджетів ОТГ та використати ме-
тод кластерного аналізу щодо формування подібних за структурою видатків бюджетів для висвітлення 
основних напрямів їх оптимізації в контексті поліпшення фінансування об’єднаних територіальних громад 
в умовах перманентних кризових явищ і формування низки пропозицій щодо оптимізації виконання показ-
ників видатків бюджетів ОТГ.

Ключові слова: територіальна громада, об’єднані територіальні громади, бюджетна децентраліза-
ція, фінансова спроможність, видатки бюджету ОТГ, компаративний аналіз, кластерний аналіз.

Проведено исследование теоретико-методических основ оценки структуры расходов бюджетов объ-
единенных территориальных общин (ОТО), разработан авторский подход к сравнительному оцениванию 
их структуры в условиях введения бюджетной децентрализации. Проведены расчеты по индексу Рябцева 
фактических расходов в бюджеты ОТО по общему и специальному фондам, что позволило идентифици-
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ровать структурные различия в расходах бюджетов объединенных территориальных общин и исполь-
зовать метод кластерного анализа для формирования сходных по структуре расходов бюджетов ОТО 
с целью освещения основных направлений их оптимизации в контексте улучшения финансирования объ-
единенных территориальных общин в условиях перманентных кризисных явлений и формирования ряда 
предложений по оптимизации выполнения показателей расходов бюджетов ОТО.

Ключевые слова: территориальная община, объединенные территориальные общины, бюджетная 
децентрализация, финансовая состоятельность, расходы бюджета ОТО, компаративный анализ, кла-
стерный анализ.

The article deals with the study of theoretical and methodological principles for the assessment of the structure 
of expenditures of the budgets of the united territorial communities (UTC), developed an author's approach to a 
comparative evaluation of their structure in the context of budget decentralization. Calculations according to Ryabt-
sev's index of expenditures of budgets of the united territorial communities (UTC) for general and special funds. In 
the practice of analytical evaluation of structural differences in economic (including financial) processes use sets 
of special indicators that characterize the degree of difference / similarity of economic structures, processes by 
their constituents. Consequently, we use the integral index of structural differences – the Ryabtsev index, which is 
the ratio of the actual degree of difference between the values of the components of structural components to its 
maximum possible value and the most popular in financial research. The results of the clusterization of the united 
territorial communities (UTC) of the Ternopil region on the similarity of the structure of the general fund expenditures 
of their budgets make it possible to conclude that, by the significance of the degree of differences in the structure 
of expenditures of the general fund of community budgets (in accordance with the scale of Ryabtsev index values), 
only 16 of them have the opposite type of structure of expenditures of the general fund of budgets comparatively with 
the standard and with other of the united territorial communities (UTCs), 13 are characterized by the opposite type of 
structure of general budget expenditures compared to the standard and differ in their structure in d other communi-
ties, and 3 have significant differences in the structure of general fund expenditures of their budgets compared to the 
standard and differ in their structure from other of the united territorial communities (UTCs). The identified topology 
of of the united territorial communities (UTCs) from the general fund expenditures of their budgets allows them to de-
termine their optimal structures within clusters 1, 2, or 3, which will be relevant for each community of these clusters.

Keywords: territorial community, united territorial communities, fiscal decentralization, financial capacity, budget 
revenues of OTG, comparative analysis, cluster analysis.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практични-
ми завданнями. В умовах реформування місцевого 
самоврядування і територіальної організації влади 
формування бюджетів об’єднаних територіальних 
громад на основі оптимізації їхніх складових частин 
є запорукою існування фінансово спроможних, само-
достатніх і розвинутих ОТГ.

Саме фінансово спроможні ОТГ повинні мати у сво-
єму розпорядженні достатній обсяг ресурсів, необхід-
ний для фінансування усіх видаткових статей бюдже-
тів. Отже, неабиякої актуальності набувають процеси 
аналізу й оцінювання структури видатків бюджетів ОТГ, 
що уможливить оптимізацію видатків у контексті вико-
нання усіх власних і делегованих повноважень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної проблеми  
і на які спирається автор. Дана проблема перебуває 
у полі зору багатьох учених. Її різні аспекти дослі-
джують такі вітчизняні науковці, як: О.П. Кирилен-
ко, В.С. Куйбіда, В.В. Мамонова, Ю.М. Петрушенко, 
Ю.О. Раделицький, Ю.П. Шаров та ін.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). На основі викладеного можна сформулюва-
ти завдання дослідження, яке полягає у висвітленні 
теоретико-методичних підходів до оцінювання струк-
тури видатків бюджетів об’єднаних територіальних 
громад та формуванні на цій основі пропозицій щодо 
їх оптимізації в контексті забезпечення повноти фі-
нансування видаткових частин бюджетів ОТГ.

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів. У практиці аналітичного оцінювання струк-

турних відмінностей в економічних (у тому числі 
фінансових) процесах використовують множини спе-
ціальних показників, що характеризують міру відмін-
ності/подібності економічних структур, процесів за 
їхніми складниками. Отже, використаємо інтеграль-
ний показник структурних відмінностей – індекс Ряб-
цева, який є співвідношенням фактичної міри розхо-
дження значень часток структурних складників до її 
максимально можливого значення та найбільш по-
пулярним у фінансових дослідженнях:

J
d d

d d
R

i

n

i

n
=

−( )
+( )

=

=

∑
∑

1 1 2

2

1 1 2

2
,                    (1)

де d2 і d1 – питомі частки складників двох структур;
n – кількість структурних елементів у структурах.
Індекс Рябцева вибрано саме тому, що його можна 

розраховувати за різної кількості складників (n)у кожній 
структурній одиниці, що порівнюється (у нашому разі – 
бюджетах ОТГ). Окрім того, індекс має чітку шкалу міри 
відмінності економічних структур (табл. 1)

Проведемо розрахунки за індексом Рябцева фак-
тичних видатків бюджетів ОТГ Тернопільської області  
в 2017 р. за загальним і спеціальним фондами, що умож-
ливить ідентифікацію структурних відмінностей у видат-
ках бюджетів ОТГ за загальним і спеціальним фондами 
(за еталон порівняння вибрано ОТГ с. Байківці) (табл. 2).

Як свідчать дані табл. 2, структури видатків бю-
джетів ОТГ Тернопільської області є різними. Зо-
крема, за значенням коефіцієнта JR, розрахованого 
за видатками загального фонду бюджетів ОТГ Тер-
нопільської області, усі бюджети переважно мають 
зовсім протилежні структури таких видатків. Ана-
логічна тенденція спостерігається щодо значення 
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коефіцієнта JR, розрахованого за видатками спеці-
ального фонду бюджетів ОТГ Тернопільської облас- 
ті (табл. 2). Аналогічно до доходів така ситуація 
продукує неможливість розроблення універсаль-

ної структури видатків бюджетів ОТГ за загальним 
і спеціальним фондами та потребує використання 
кластерного аналізу для отримання однорідних груп 
громад за цим критерієм.

Таблиця 1
Шкала міри відмінності економічних структур  

за індексом Рябцева (JR)
Інтервали значень (JR) Характеристика міри структурних відмінностей

0,000 – 0,030 Тотожні структури
0,031 – 0,070 Дуже незначні відмінності у структурі
0,071 – 0,150 Незначні відмінності у структурі
0,151 – 0,300 Середні відмінності у структурі
0,301 – 0,500 Значні відмінності у структурі
0,501 – 0,700 Доволі значні відмінності у структурі
0,701 – 0,900 Протилежний тип структур
0,901 та вище Повністю протилежні структури

Джерело: складено на основі [2]

Таблиця 2
Структурні відмінності видатків загального і спеціального фондів бюджетів  

ОТГ Тернопільської області за індексом Рябцева в 2017 р.
ОТГ Спеціальний фонд (JR) Загальний фонд (JR)

с. Білобожниця 0,821 0,876
с. Васильківці 0,954 0,81
с. Великі Гаї 0,845 0,873
смт Гусятин 0,867 0,521
смт Заводське 0,901 0,896
с. Золотники 0,922 0,857
с. Золотий Потік 0,909 0,920
с. Іванівка 0,85 0,67
смт Козлів 0,78 0,6
с. Колиндяни 0,22 0,835
с. Колодне 0,781 0,743
смт Коропець 0,95 0,8
с. Лопушне 0,96 0,89
с. Мельниця-Подільська 0,49 0,73
с. Микулинці 0,910 0,724
с. Нове Село 0,807 0,89
смт Підволочиськ 0,812 0,85
м. Почаїв 0,341 0,389
смт Скала-Подільська 0,863 0,729
м. Скалат 0,566 0,735
с. Скорики 0,611 0,802
м. Теребовля 0,343 0,860
м. Шумськ 0,752 0,886
м. Борщів 0,769 0,496
смт Вишнівець 0,920 0,777
смт Гримайлів 0,808 0,806
с. Залізці 0,894 0,687
с. Більче-Золоте 0,9 0,988
с. Борсуки 0,850 0,97
с. Великі Дедеркали 0,88 0,75
с. Коцюбинці 0,778 0,892
с. Требухівці 0,832 0,856
с. Чернихівці 0,883 0,823

Джерело: розраховано автором за даними ГУ Державної казначейської служби України у Тернопільській області. URL:  
www.treasury.gov.ua/reg/control/ter/uk/index)
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Серія: Економіка та підприємництво, 2019 р., № 3 (108)

Використавши розроблену методику із застосу-
ванням засобів програмного забезпечення Statistica, 
отримаємо дендрограму подібності ОТГ Тернопіль-
ської області за структурою видатків бюджетів за за-
гальним і спеціальним фондами (рис. 1).

Як ілюструють дані (рис. 1), топологія ОТГ Терно-
пільської області за структурою видатків загального 
і спеціального фондів їхніх бюджетів є комплексною. 
Відповідно, доцільно розробити її окремо за видатка-
ми спеціального і загального фондів із метою іденти-
фікації груп ОТГ, які подібні за структурою видатків.

Для ідентифікації ОТГ, що подібні за структурою 
видатків спеціального фонду, використаємо кластер-
ний аналіз методом k-середніх за шкалою значень 
індексу Рябцева (табл. 1). У результаті отримуємо 
три кластери ОТГ Тернопільської області, що мають 
найвищий ступінь подібності між собою за структу-
рою видатків спеціального фонду їхніх бюджетів.

Відповідно до кластера 1, за результатами кла-
сифікації за ознакою подібності структури видат-
ків спеціального фонду належать бюджети таких 
ОТГ Тернопільської області: с. Скорики, м. Скалаті,  
смт Мельниця-Подільська (рис. 2).

Середнє значення JR у кластері 1 становить 0,5,  
стандартне відхилення – 0,06 і варіація – 0,003,  
що свідчить про подібність між собою структури ви-
датків спеціального фонду бюджетів трьох ОТГ Тер-
нопільської області, що належать до кластера, за 
всіма статтями й однорідність групи за показником 
класифікації. Це дає змогу констатувати, що грома-
ди кластера 1 мають значні відмінності у структурі 
видатків спеціального фонду бюджетів порівняно  
з еталоном та з іншими ОТГ Тернопільської області, 
які не належать до цього кластера.

До кластера 2 за класифікацією за ознакою подіб- 
ності структури видатків спеціального фонду належать 

бюджети 27-ми ОТГ: с. Білобожниця, с. Васильківці,  
с. Великі Гаї, смт Гусятин, смт Заводське, с. Золотни-
ки, с. Золотий Потік, с. Іванівка, смт Козлів, с. Колодне, 
смт Коропець, с. Лопушне, с. Микулинці, с. Нове Село, 
смт Підволочиськ, смт Скала-Подільська, м. Шумськ, 
м. Борщів, смт Вишнівець, смт Гримайлів, с. Залізці,  
с. Більче-Золоте, с. Борсуки, с. Великі Дедеркали, с. Ко-
цюбинці, с. Требухівці та с. Чернихівці.

Середнє значення JR у кластері 2 становить 0,8, 
стандартне відхилення – 0,05 і варіація – 0,003, що 
ілюструє подібність між собою структури видатків 
спеціального фонду бюджетів ОТГ Тернопільської 
області, що належать до цього кластера, і достатню 
однорідність групи за показником класифікації.

Це дає змогу стверджувати, що громади, які фор-
мують кластер 2, мають протилежний тип структури 
видатків спеціального фонду їхніх бюджетів порівня-
но з еталоном та з іншими ОТГ Тернопільської об-
ласті, які не належать до цього кластера (рис. 3).

До кластера 3 за результатами класифікації за 
ознакою подібності структури видатків спеціального 
фонду бюджетів належать такі ОТГ: м. Теребовля,  
м. Почаїв і с. Колиндяни (рис. 4).

Зауважимо, що середнє значення JR у кластері 3  
становить 0,3, стандартне відхилення – 0,07 і варі-
ація – 0,004, що свідчить про подібність між собою 
структури видатків спеціального фонду бюджетів ОТГ, 
які належать до цього кластера. Середнє значення JR 
для кластера 3 ілюструє, що ці громади мають суттє-
ві відмінності у структурі видатків спеціального фонду 
бюджетів порівняно з еталоном (Байківецькою ОТГ)  
і протилежні структури порівняно з ОТГ кластерів 1 та 2.

Ураховуючи результати кластеризації ОТГ Терно-
пільської області за подібністю структури видатків спе-
ціального фонду їхніх бюджетів, можна зробити висно-
вок, що за значеннями міри відмінності такої структури 

видатків спеціального фонду бю-
джетів громад (відповідно до шка-
ли значень індексу Рябцева) лише 
три з них мають значні відмінності 
за цим показником порівняно з ета-
лоном, 27 характеризуються про-
тилежним типом структури видат-
ків спеціального фонду і три мають 
суттєві відмінності у структурі їхніх 
видатків порівняно з еталоном  
й іншими ОТГ. Ідентифікована то-
пологія ОТГ за видатками спеці-
ального фонду їхніх бюджетів дає 
змогу оптимізувати їхню структу-
ру в межах кожного кластера, яка 
буде релевантною для кожної гро-
мади кластерів 1, 2 та 3.

Для ідентифікації груп ОТГ 
Тернопільської області, подібних 
за структурою видатків загально-
го фонду їхніх бюджетів, викорис-
таємо знову кластерний аналіз 
методом k-середніх за шкалою 
значень індексу Рябцева (табл. 1).  
Проведений аналіз дав змогу 
сформувати кластери ОТГ, які ма-
ють найвищий ступінь подібності 

Рис. 1. Дендрограма подібності ОТГ Тернопільської області  
за структурою видатків загального і спеціального фондів  

їхніх бюджетів у 2017 р.
Джерело: розраховано автором засобами програми Statistica
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між собою за структурою видатків загального фонду 
всередині кожного з кластерів.

Відповідно до кластера 1, за результатами кла-
сифікації за ознакою подібності структури видатків 
загального фонду належать бюджети таких ОТГ: 
с. Білобожниця, с. Великі Гаї, смт Заводське, с. Зо-
лотники, с. Золотий Потік, с. Колиндяни, с. Лопуш-
не, с. Нове Село, смт Підволочиськ, м. Теребовля,   
м. Шумськ, с. Більче-Золоте, с. Борсуки, с. Коцюбин-
ці, с. Требухівці та с. Чернихівці (рис. 5).

Середнє значення JR у кластері 1 становить 0,8, 
стандартне відхилення – 0,04 і варіація – 0,002, що 
ілюструє подібність між собою структури видатків за-
гального фонду бюджетів ОТГ, які належать до цього 
кластера. Середнє значення JR свідчить про достат-
ню однорідність групи за показником класифікації, 
наявність у цих ОТГ протилежних структур видатків 
загального фонду бюджетів порівняно з еталоном  

і протилежних структур порівняно з ін-
шими громадами, які не належать до 
цього кластера.

До кластера 2 за результатами кла-
сифікації за ознакою подібності струк-
тури видатків загального фонду бю-
джетів належать 13 ОТГ: с. Васильківці,  
с. Іванівка, с. Колодне, смт. Коропець, 
с. Мельниця-Подільська, с. Микулин-
ці, с. Скала-Подільська, м. Скалат,  
с. Скорики, смт Вишнівець, с. Гримайлів,  
с. Залізці та с. Великі Дедеркали.

При цьому середнє значення JR у 
кластері 2 становить 0,7, стандартне 
відхилення – 0,05 і варіація – 0,002, 
що свідчить про подібність між собою 
за всіма статтями структури видатків 
загального фонду бюджетів ОТГ, які 
належать до цього кластера, і про 
достатню однорідність групи за по-
казником класифікації. Разом із цим 
названі ОТГ мають протилежний тип 
структури видатків загального фонду 
бюджету порівняно з еталоном і від-
різняються структурою від громад  

інших кластерів (рис. 6).
До кластера 3 належать чотири ОТГ: м. Борщів, 

смт Гусятин, м. Почаїв і с. Козлів. При цьому середнє 
значення JR у кластері 3 становить 0,5, стандартне 
відхилення – 0,08 і варіація – 0,007, що свідчить про 
значні відмінності у структурі видатків загального 
фонду бюджетів ОТГ, які належать до цього клас-
тера, і належну однорідність групи за показником  
класифікації.

Значення показників дають змогу стверджува-
ти, що за шкалою індексу Рябцева (табл. 1) гро-
мади кластера 3 мають значні відмінності у струк-
турі видатків загального фонду їхніх бюджетів 
порівняно з еталоном і відрізняються структурою 
видатків загального фонду бюджетів ОТГ від громад  
кластерів 1 та 2.

Висновки з цього дослідження і перспективи по-
дальших розвідок у даному напрямку. Проведена 
кластеризація ОТГ Тернопільської області за поді-
бністю структури видатків загального фонду їхніх 

Рис. 2. Розташування ОТГ Тернопільської області  
за подібністю структури видатків  

спеціального фонду бюджетів у кластері 1
Джерело: побудовано автором за допомогою ПП Statistica
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структури видатків спеціального фонду бюджетів у кластері 2

Джерело: побудовано автором за допомогою ПП Statistica

Рис. 4. Розташування ОТГ Тернопільської області  
за подібністю структури видатків спеціального 

фонду бюджетів у кластері 3
Джерело: побудовано автором за допомогою ПП Statistica
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Рис. 5. Розташування ОТГ Тернопільської області за подібністю 
структури видатків загального фонду бюджетів у кластері 1

Джерело: побудовано автором за допомогою ПП Statistica
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Рис. 6. Розташування ОТГ Тернопільської області 
за подібністю структури видатків загального фонду 

бюджетів у кластері 2
Джерело: побудовано автором за допомогою ПП Statistica
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бюджетів дає змогу зробити висновок, 
що за значеннями міри відмінності струк-
тури видатків загального фонду бюдже-
тів громад (відповідно до шкали значень 
індексу Рябцева) лише 16 із них мають 
протилежний тип структури видатків за-
гального фонду бюджетів порівняно з 
еталоном та з іншими ОТГ, 13 характе-
ризуються протилежним типом структу-
ри видатків загального фонду бюджетів 
порівняно з еталоном та відрізняються 
їхньою структурою від інших громад,  
а три мають значні відмінності у структурі 
видатків загального фонду їхніх бюджетів 
порівняно з еталоном і відрізняються їх-
ньою структурою від інших ОТГ.

Визначена топологія ОТГ за видатка-
ми загального фонду їхніх бюджетів дає 
змогу встановити їхні оптимальні структу-
ри в межах кластерів 1, 2 чи 3, які будуть 
релевантними для кожної громади цих 
кластерів.

За результатами проведеного аналізу 
доходимо висновку, що оцінювання струк-

тури видатків загального та спеціального фондів 
бюджетів ОТГ дає змогу отримати оптимальні ком-
паративні оцінки структури їхніх бюджетів на основі 
поєднання індексу Рябцева і кластерного аналізу, що 
неможливо здійснити за абсолютними показниками 
їх виконання. До того ж компаративне оцінювання 
структури бюджетів ОТГ дає змогу виявити диспро-
порції у видатках та розробити пропозиції щодо їх 
усунення (формування оптимальної структури) для 
забезпечення фінансової спроможності громад, ви-
окремлюючи їх за подібністю структури видатків за-
гального і спеціального фондів у кластери.
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ В СИСТЕМІ 
ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ACCOUNTING AND ANALYTICAL INFORMATION  
IN THE SYSTEM OF INFORMATION SATISFACTION  
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
У статті досліджено якісні характеристики обліково-аналітичної інформації. Визначено поняття цін-

ності обліково-аналітичної інформації для цілей управління сталим розвитком підприємства. Надано ха-
рактеристику якісним характеристикам обліково-аналітичної інформації: достовірності, релевантнос-
ті, надійності, зіставності, повноті, оптимальності, оперативності, прогнозній цінності. Встановлено 
необхідність упорядкування видів обліково-аналітичної інформації через визначення класифікаційних груп. 
Визначено ознаки класифікації обліково-аналітичної інформації: за джерелами надходження, за напрямами 
інформаційних потоків, за складниками сталого розвитку, за видами користувачів, за ступенем відкри-
тості, за орієнтацією на рівень управління, за впливом на прийняття управлінських рішень, за видами 
обліку, за функціями управління, за характером інформації. Визначено процес формування обліково-аналі-
тичної інформації з метою управління сталим розвитком.

Ключові слова: обліково-аналітична інформація, сталий розвиток, якісні характеристики, підприєм-
ство, цінність інформації.

В статье исследованы качественные характеристики учетно-аналитической информации. Опреде-
лено понятие ценности учетно-аналитической информации для целей управления устойчивым развити-
ем предприятия. Охарактеризованы качественные характеристики учетно-аналитической информации: 
достоверность, релевантность, надежность, сопоставимость, полнота, оптимальность, оператив-
ность, прогнозная ценность. Установлена необходимость упорядочения видов учетно-аналитической 
информации путем определения классификационных групп. Определены признаки классификации учет-
но-аналитической информации: по источникам поступления, по направлениям информационных потоков, 
по составляющим устойчивого развития, по видам пользователей, по степени открытости, по ориен-
тации на уровень управления, по влиянию на принятие управленческих решений, по видам учета, по функ-
циям управления, по характеру информации. Определен процесс формирования учетно-аналитической 
информации для управления устойчивым развитием.

Ключевые слова: учетно-аналитическая информация, устойчивое развитие, качественные характе-
ристики, предприятие, ценность информации.

The article investigates the qualitative characteristics of accounting and analytical information. The characteristic 
of qualitative characteristics of accounting and analytical information is given: reliability, relevancy, reliability, com-
parability, completeness, optimality, efficiency, forecast value. The notion of the value of accounting and analytical 
information for the purposes of sustainable development management of the enterprise is defined. The connection 
between the value of accounting and analytical information and the quality of managerial decision is established. 
The relationship between the information system and the enterprise management system is determined by a closed 
cycle of interconnected components: the efficiency and effectiveness of the management system, the efficiency of 
the system of accounting and analytical support, the quality of accounting and analytical information, the value of 
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accounting and analytical information for management purposes, qualitative characteristics of accounting- analytical 
information for management purposes, quality of managerial decisions. The emphasis is placed on the concept of 
the value of accounting and analytical information, the usefulness of which is defined by a certain type of information. 
The necessity of sorting the types of accounting and analytical information by definition of classification groups is 
established. Identified signs of classification of accounting and analytical information: by sources of revenue, ac-
cording to the directions of information flows, components of sustainable development, by types of users, the degree 
of openness, the orientation to the level of management, the influence on the adoption of managerial decisions, by 
types of accounting, on management functions , by the nature of the information. The characteristic of the types 
of information according to the defined classification features is given. The essence of economic, ecological and 
social information, which constitute an informational basis for the adoption of management decisions in the sphere 
of implementation of the strategy of sustainable development, is disclosed. The process of formation of accounting 
and analytical information for the purpose of management of sustainable development is described. It is determined 
that the formed blocks according to the classification groups are the basis of accounting and analytical support for 
the management of sustainable development.

Keywords: accounting and analytical information, sustainable development, qualitative characteristics, enter-
prise, value of information.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими

науковими чи практичними завданнями. Для ви-
конання своїх функцій у системі управління сталим 
розвитком підприємства обліково-аналітична інфор-
мація має володіти якісними характеристиками. Слід 
указати, що питання якості інформації, зокрема об-
лікової, постійно знаходяться у центрі наукових дис-
кусій та досліджень. На основі узагальнення визна-
чень під поняттям якості облікової інформації слід 
розуміти сукупність ознак інформації, які стосують-
ся ступеня придатності, можливості й ефективності 
використання конкретної інформації користувачами 
для розвитку підприємства за оптимальних витрат 
на її формування. Отже, якість облікової інформації 
розкривається через сукупність властивостей або 
характеристик, які відображають ступінь придатності 
такої інформації для використання користувачами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання

даної проблеми і на які спирається автор. Про-
блеми визначення сутності обліково-аналітичної ін-
формації, методологія її формування та організації, 
значення в управлінні діяльністю підприємств зна-
йшли висвітлення у працях багатьох вітчизняних  
і зарубіжних учених.

Дослідження складу якісних характеристик облі-
ково-аналітичної інформації свідчить, що науковці 
опираються на міжнародний досвід та вітчизняну 
нормативно-правову базу. Слід відзначити ґрунтовні 
дослідження проф. С.А. Кузнецової, якою встанов-
лено властивості облікової інформації та визначено 
характеристику їх у площині синергії обліково-ана-
літичної інформації [1, с. 38]. Л.В. Гнилицькою уза-
гальнено якісні властивості обліково-аналітичної 
інформації (спеціальні, технічні та соціальні) в сис-
темі забезпечення економічної безпеки підприємст- 
ва [2, с. 121]. Н.А. Остап’юк дослідила якісні характе-
ристики бухгалтерської інформації з погляду впливу 
на них інфляційних процесів [3, с. 160]. Ю.Ю. Мо-
роз здійснила оцінку чинників, які визначають якість 
облікової інформаційної бази у сфері сільсько-
го господарства щодо адекватного відображення 
явищ і точності їх вимірювання [4]. Е.С. Хендріксен  
і М.Ф. Ван Бреда констатують, що якісні характерис-
тики визначалися як атрибути корисності інформації: 

стійкість у часі; поширюваність, тобто можливість 
застосування на всіх підприємствах; здійснимість, 
тобто придатність до застосування і сприйнятливість 
до об'єктивного контролю [5, с. 89–99]. АА. Велш 
Глен і Г. Шорт Деніел уважають основними власти-
востями облікової інформації доречність і вірогід- 
ність [6, с. 145].

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми, котрим присвячується означена стат-
тя. Проте низка проблемних питань щодо переліку 
якісних характеристик обліково-аналітичної інфор-
мації, визначення класифікаційних груп обліково-
аналітичної інформації для її використання з метою 
реалізації стратегії сталого розвитку залишається 
невирішеною та потребує подальшого розгляду  
та дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є визначення якісних характерис-
тик обліково-аналітичної інформації та її видів для 
забезпечення цілей управління сталим розвитком 
підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів. Система якісних характеристик обліково-
аналітичної інформації потребує впорядкування. Для 
виділення якісних характеристик обліково-аналітич-
ної інформації з метою управління сталим розвитком 
підприємства слід виходити з позиції її цінності для 
цілей управління сталим розвитком. Цінність інфор-
мації безпосередньо залежить від цілей, які ставить 
перед собою користувач інформації, і визначається 
її можливістю підвищувати обізнаність користувача 
інформації, яка призводить до зниження невизна-
ченості в його поведінці у різних сферах життєді-
яльності [7, с. 46]. Отже, чим нижча невизначеність 
користувача інформації, тим ціннішою для нього є 
дана інформація. Цінність обліково-аналітичної ін-
формації для цілей управління полягає у зростанні 
визначеності, яка виражається у досягненні цілей 
суб'єктом управління, який володіє інформацією, 
зниженні ризику в процесі прийняття управлінських 
рішень. Основу цінності обліково-аналітичної інфор-
мації становить її корисність для конкретного управ-
лінського рішення. Ефект використання інформації, 
як правило, непорівняний із витратами на її форму-
вання. У зв'язку із цим витрати на інформацію но-
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сять вторинний, похідний характер, а питання про 
їх прийнятність вирішується у кожному конкретному 
випадку залежно від творчих можливостей користу-
вача використовувати дану інформацію з тим чи ін-
шим ефектом.

Цінність обліково-аналітичної інформації зумов-
люється її якісними характеристиками. Складники 
сталого розвитку для забезпечення управління під-
приємством вимагають таких якісних характеристик 
інформації, які б задовольняли різнобічні потреби 
користувачів. Серед великої кількості якісних харак-
теристик, вимог, властивостей виділимо такі якісні 
характеристики обліково-аналітичної інформації  
з метою управління сталим розвитком підприємства: 
релевантність, надійність, достовірність, зіставність, 
повнота, оптимальність, оперативність, прогнозна 
цінність.

Релевантність обліково-аналітичної інформації 
для цілей управління реалізується через функції 
передбачуваності, властивості зворотного зв'язку і 
своєчасності. Передбачуваність як властивість ін-
формації, що допомагає її користувачам підвищити 
ймовірність реальності прогнозів, включає пряме 
прогнозування (забезпечення управлінськими про-
гнозами), непряме прогнозування (забезпечення 
минулими даними), ключові показники (забезпечен-
ня даними, зміни яких передують змінам прогнозо-
ваних подій), підтверджуюючі дані (забезпечення 
даними, які можуть використовуватися для прогно-
зу інших даних).

Обліково-аналітична інформація повинна бути 
надійною в тому розумінні, що на неї можна покла-
датися під час прийняття управлінських рішень. Аб-
солютну надійність обліково-аналітичної інформації 
для цілей управління забезпечити неможливо, про-
те її достатній рівень може бути досягнутий, якщо 
дані: верифіковані, тобто можуть бути перевірені, 
що досягається чітким виконанням приписів і реко-
мендацій загальних і внутрішніх нормативних доку-
ментів; репрезентативно достовірні, тобто вільні від 
впливу різних спотворюючих чинників; нейтральні, 
тобто підготовлені і представлені без особистісних 
вигід [8, с. 31].

Під достовірністю обліково-аналітичної інфор-
мації слід розуміти не абсолютну, що припускає 
абсолютну точність, а відносну істину. Йдеться про 
точність, прийнятну для формування думки і достат-
ню для прийняття дієвого управлінського рішення. 
Ступінь деталізації обліково-аналітичної інформації 
повинна максимально відповідати реальному стану 
керованого об'єкта, який вона виражає.

Для визначення основних тенденцій розвитку 
і змін обліково-аналітичну інформацію слід порів-
нювати з обліково-аналітичною інформацією інших 
підприємств, попередніх звітних періодів. У цьому 
зв’язку Е.С. Хендріксен та М.Ф. Бреда розкривають 
порівняність як властивість інформації, що дає змогу 
користувачам установлювати подібність і відмінність 
між двома рядами економічних явищ [5, с. 97]. Від-
повідно, корисність інформації значно підвищується, 
якщо вона має форму, яка уможливлює порівняння 
одного економічного явища з іншим або з таким же 
явищем, яке мало місце в інший час.

Для цілей управління обліково-аналітична інфор-
мація повинна включати необхідні компоненти за всі-
ма керованими параметрами, тобто її обсяг має бути 
достатнім для розуміння і прийняття управлінських 
рішень. Водночас обліково-аналітична інформація 
має бути простою за формою, не надто громіздкою 
або обмеженою, що характеризує її оптимальність.

Важливо, щоб обліково-аналітична інформація 
надходила якомога швидше і постійно оновлювала-
ся, тобто була оперативною.

Слід також ураховувати прогнозну цінність інфор-
мації, що дасть користувачам змогу оцінити можли-
вий ефект впливу минулих, теперішніх і майбутніх 
подій на майбутні грошові потоки.

Поняття «цінність обліково-аналітичної інформа-
ції» у контексті досліджуваних проблем визначаємо 
так: цінність обліково-аналітичної інформації для ці-
лей управління сталим розвитком є визначальною 
категорією якості інформаційної системи управління 
підприємством, що включає сукупність інваріантних 
якісних характеристик обліково-аналітичної інфор-
мації для цілей управління, які відповідають вимо-
гам якості управлінських рішень. Це підтверджує те, 
що взаємозв’язок інформаційної системи та системи 
управління підприємством визначається замкнутим 
циклом взаємозалежних компонентів: ефективністю 
і результативністю системи управління, ефектив-
ністю системи обліково-аналітичного забезпечення, 
якістю обліково-аналітичної інформації, цінністю об-
ліково-аналітичної інформації для цілей управління, 
якісними характеристиками обліково-аналітичної ін-
формації для цілей управління, якістю управлінських 
рішень. Порушення пропорцій зазначеного причин-
но-наслідкового зв'язку призводить до значного зни-
ження ефективності функціонування підприємства 
загалом, а у гіршому випадку – до його банкрут-
ства. Використання обліково-аналітичної інформації  
з урахуванням її цінності для цілей управління об-
межене аперцепцією користувачів інформацією 
(чітким і усвідомленим її сприйняттям). Чим вище 
цінність обліково-аналітичної інформації для цілей 
управління, тим вище якість управлінського рішення. 
І чим більше розрив між складністю інформаційної 
сфери управління і рівнем аперцепції користувачів, 
тим нижча якість управлінських рішень і тим менш 
ефективною стає система обліково-аналітичного за-
безпечення сталого розвитку.

Цінність інформації, а отже, й її корисність може 
окреслюватися певним видом інформації. Відповід-
но, в основі управлінських рішень у системі забезпе-
чення цілей сталого розвитку підприємства особли-
ве значення має класифікація обліково-аналітичної 
інформації. Питання класифікації інформації досить 
ґрунтовно досліджено, а тому доцільно розглянути 
класифікацію обліково-аналітичної інформації для 
виконання завдань обліково-аналітичного забезпе-
чення управління сталим розвитком підприємства. 
Сукупність класифікаційних ознак визначимо за 
джерелами надходження (за середовищем функ-
ціонування) (зовнішня, внутрішня), за напрямами 
інформаційних потоків (вхідна, вихідна), за склад-
никами сталого розвитку (змістом) (економічний, 
екологічний, соціальний), за видами користувачів 
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(інформація для зовнішніх користувачів, інформація 
для внутрішніх користувачів), за ступенем відкри-
тості (відкрита, конфіденційна), орієнтація на рівень 
управління (оперативна, тактична, стратегічна), за 
впливом на прийняття рішень (релевантна, нереле-
вантна), за видами обліку (інформація оперативного 
обліку (оперативна інформація), інформація фінан-
сового обліку (фінансова інформація), інформація 
управлінського обліку (управлінська інформація), ін-
формація податкової системи підприємства (подат-
кова інформація), інформація статистичного обліку 
(статистична інформація), за функціями управління 
(планова, облікова, контрольна, аналітична), за ха-
рактером інформації (фінансова, нефінансова).

Класифікація обліково-аналітичної інформації 
за джерелами надходження дає змогу сформувати 
інформацію про зовнішнє і внутрішнє середовище 
підприємства. Так, інформація, що надходить із зо-
внішніх джерел (зовнішня інформація), базується 
на даних фінансових звітів, статистичної інформа-
ції, результатах зовнішнього аудиту. Ця інформація 
включає показники, що характеризують розвиток 
країни у розрізах економіки, соціальної діяльності, 
екології, які є основою оцінки зовнішнього середови-
ща функціонування підприємства під час прийняття 
управлінських рішень. Не менш важливою зовніш-
ньою інформацією є відомості, які характеризують 
діяльність інших підприємств (покупців, постачаль-
ників, підприємств-конкурентів тощо). Джерелами 
цієї інформації переважно є фінансова звітність,  
а також відповідні рейтинги, в яких визначаються 
окремі економічні, екологічні та соціальні результа-
тивні показники. Окремим видом зовнішньої інфор-
мації також слід уважати законодавчу та норматив-
но-правову базу (закони, постанови, інструкції тощо) 
з питань сталого розвитку.

Внутрішня інформація формується на підставі 
даних оперативного, бухгалтерського, статистичного 
обліку, внутрішнього контролю та аналізу господар-
ської діяльності. За цих умов внутрішню інформацію 
для забезпечення цілей управління сталим розви-
тком підприємства логічно поділити на інформацію, 
яка формується на підставі фінансової звітності 
(переважно це економічні показники та частково 
екологічні показники в разі їх розшифрування); яка 
формується в управлінському обліку (у розрізі видів 
діяльності, сегментів ринку, центрів відповідальності 
і т. ін.); на підставі статистичного обліку (економічні, 
екологічні, соціальні показники); яка формується на 
підставі обліку нефінансових показників.

Зовнішня та внутрішня інформація з урахуван-
ням подальшого групування інформації та потреби 
інформаційного забезпечення сталого розвитку під-
приємства може поділятися на зовнішню економічну, 
екологічну, соціальну та внутрішню економічну, еко-
логічну, соціальну. Наступним рівнем класифікації 
такої інформації має бути поділ її на фінансову та 
нефінансову.

Для управління сталим розвитком важливою стає 
класифікація інформації, зокрема обліково-аналі-
тичної, з погляду напрямів інформаційних потоків  
у межах певного середовища: вхідна та вихідна  
інформація.

За складниками сталого розвитку інформація поді-
ляється на економічну, екологічну та соціальну. Еконо-
мічна інформація включає всі відомості про економічну 
діяльність підприємства. Екологічна інформація –  
це інформація щодо збереження, самовідновлення 
та динамічної адаптації до змін біологічних і фізичних 
природних систем. Соціальна інформація акумулює ві-
домості щодо справедливого розподілу благ.

Механізм формування обліково-аналітичної ін-
формації сприяє виокремленню інформації для зо-
внішніх та внутрішніх користувачів. Користувачами 
облікової інформації є фізичні та юридичні особи, 
яким інформація необхідна для прийняття рішень. 
В умовах ринкових відносин коло користувачів об-
лікової інформації постійно розширюється. Облікова 
інформація використовується, насамперед, усеред-
ині підприємства внутрішніми користувачами, тоб-
то безпосередньо підприємством, його керівниками 
для управління, прийняття рішень на різних рівнях 
менеджменту. Водночас, як зазначає В.В. Сопко, 
суб’єкти господарювання працюють не ізольовано, 
вони мають різноманітні відносини з навколишнім 
діловим і суспільним середовищем [9, с. 38]. Відпо-
відно, фізичні й юридичні особи, які користуються 
інформацією, що її надає підприємство, і будуть зо-
внішніми користувачами. Інформація, що використо-
вується зовнішніми користувачами, може поділятися 
на інформацію, що використовуватиметься зовніш-
німи користувачами з прямим та непрямим фінансо-
вим інтересом. Така класифікація обліково-аналітич-
ної інформації спрямована на забезпечення потреб 
користувачів для управління сталим розвитком  
підприємства.

Важливою групою класифікації інформації є сту-
пінь її відкритості. Відкритою буде інформація, яка 
надається внутрішнім і зовнішнім користувачам на 
їхню вимогу. До неї належить переважно інформація 
фінансової, статистичної, податкової звітності. Кон-
фіденційна інформація носить закритий характер і, 
як правило, є комерційною таємницею. Така інфор-
мація особливо цінна для потреб управління в кон-
тексті зміцнення конкурентоспроможності.

Залежно від потреб рівнів управління обліково-
аналітичну інформацію слід поділяти на стратегічну, 
тактичну та оперативну. Стратегічна обліково-аналі-
тична інформація є важливою основою для прийнят-
тя управлінських рішень. Вона дає змогу визначити 
вектори руху підприємства під час досягнення цілей 
сталого розвитку. На підставі тактичної інформації 
вирішуються поточні завдання економічних, еколо-
гічних і соціальних аспектів діяльності. Оператив-
на інформація забезпечує своєчасне реагування,  
а отже, і вирішення питань та проблем, які виника-
ють у процесі функціонування підприємства.

Обсяги обліково-аналітичної інформації перед-
бачають також необхідність її поділу за впливом на 
прийняття рішень на релевантну, яка впливає на кон-
кретне управлінське рішення, та нерелевантну, яка не 
впливає на конкретне управлінське рішення. Ця кла-
сифікація важлива ще й тому, що досягнення сталого 
розвитку підприємством базується на відповідній стра-
тегії управління, яка передбачає прийняття управлін-
ських рішень, адекватних цілям сталого розвитку.
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За видами обліку доцільно виокремити інфор-
мацію, що продукується підсистемою фінансового 
обліку, призначеною для оформлення, реєстрації, 
безперервного і взаємопов'язаного відображення 
господарських операцій на рахунках та в облікових 
регістрах, складання фінансової звітності, збору  
і систематизації інформації для зовнішніх і внутріш-
ніх користувачів. Інформація управлінського обліку 
орієнтована на задоволення потреб як стратегіч-
ного, так і поточного управління, оптимізацію вико-
ристання ресурсів, забезпечення об'єктивної оцінки 
діяльності підрозділів і окремих менеджерів. Подат-
кова інформація є основою для прийняття рішень 
у частині розподілу прибутку, управління екологіч-
ними доходами і витратами, здійснення соціальних 
заходів. Статистична інформація – документована 
інформація, що дає кількісну характеристику масо-
вим явищам та процесам, які відбуваються в еко-
номічній, соціальній, культурній та інших сферах 
життя суспільства.

За функціями управління слід розмежовувати 
планову інформацію, яка створюється функцією 
планування; облікову, яка забезпечується функцією 
обліку; аналітичну, яка створюється функцією еко-
номічного аналізу, та контрольну, яка створюється 
функцією контролю.

Усі класифікаційні групи обліково-аналітичної 
інформації між собою пов’язані, що втілюється че-
рез механізм обліково-аналітичного забезпечення 
управління підприємством (рис. 1).

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Утворені 
блоки згідно з класифікаційними групами обліково-

аналітичної інформації є основою обліково-аналі-
тичного забезпечення управління сталим розвитком 
підприємства, що формує інформацію для зовнішніх 
і внутрішніх користувачів, яка відповідає визначеним 
якісним характеристикам. Запропонована класифі-
кація обліково-аналітичної інформації забезпечить 
формування якісного інформаційного підґрунтя для 
системи управління сталим розвитком підприємства, 
що буде сприяти підвищенню ефективності його ді-
яльності та зростанню конкурентоспроможності  
на ринку.
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Рис. 1. Формування обліково-аналітичної інформації  
з метою управління сталим розвитком підприємства
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ  
З УРАХУВАННЯМ СПЕЦИФІКИ  
ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

FEATURES OF ACCOUNTING INDUSTRIAL RESERVES  
TAKING INTO ACCOUNT THE SPECIFICITY OF MINING  
AND PROCESSING PRODUCTION
У статті виявлено особливості обліку виробничих запасів в умовах гірничо-збагачувального вироб-

ництва. Виділено основні процеси, які об’єднано у чотири великі групи: процеси видобутку, збагачення, 
подрібнення та транспортування. Запропоновано для обліку виробничих запасів відповідно до кожного 
виділеного процесу гірничо-збагачувального виробництва ввести додаткові субрахунки з окремими від-
повідними порядковими номерами. Для цього запропоновано ідентифікувати та класифікувати запаси 
для кожного такого процесу. Впровадження додаткових субрахунків дасть змогу вести точний облік 
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виробничих запасів із розбивкою саме на основні процеси, що надасть керівництву підприємства опера-
тивну достовірну інформацію про використання виробничих запасів на кожній основній стадії гірничо- 
збагачувального виробництва для прийняття управлінських рішень.

Ключові слова: виробничі запаси, процес видобутку, процес збагачення, процес подрібнення, процес 
транспортування, рахунки обліку, субрахунок.

В статье выявлены особенности учета производственных запасов в условиях горно-обогатитель-
ного производства. Выделены основные процессы, которые объединены в четыре большие группы: про-
цессы добычи, обогащения, измельчения и транспортировки. Предложено для учета производствен-
ных запасов в соответствии с каждым выделенным процессом горно-обогатительного производства 
ввести дополнительные субсчета с отдельными соответствующими им порядковыми номерами. Для 
этого предложено идентифицировать и классифицировать запасы для каждого процесса. Внедрение до-
полнительных субсчетов позволит вести точный учет производственных запасов с разбивкой именно 
на основные процессы, что предоставит руководству предприятия возможность владеть оперативной 
достоверной информацией об использовании производственных запасов на каждой основной стадии горно- 
обогатительного производства для принятия более взвешенных управленческих решений.

Ключевые слова: производственные запасы, процесс добычи, процесс обогащения, процесс измельче-
ния, процесс транспортировки, счета учета, субсчет.

The purpose of the article is to identify the peculiarities of inventory accounting taking into account the mining and 
processing industry and to provide proposals for its improvement. The relevance of the study is due to the fact that 
the main economic indicators of mining and processing production largely depend on the organization of the pro-
cesses of mining and processing of ore, which, in turn, must be taken into account when organizing the accounting of 
inventories. The article examines the main processes of mining and processing, which are proposed to combine into 
four large groups: the processes of extraction, enrichment, grinding and transportation. Analyzed the working plans 
of accounts of mining and processing plants of the city of Krivoy Rog. Shows the specificity of accounts of inventory. 
It was proposed to take into account inventory in accordance with each selected process of mining and processing 
production to introduce additional subaccounts with separate corresponding sequence numbers. To this end, it is 
proposed to identify and classify the reserves for each such process. The structure of inventories of the Ingulets ore 
mining and processing plant is analyzed. Identified those types of stocks that occupy the smallest proportion in their 
total amount (packaging and packaging materials), as well as those that have been missing from the plant for many 
years – these are purchased semi-finished products and component materials, agricultural materials. Taking into 
account the existing structure of inventories, a working chart of accounts has been developed for subaccounts 20 of 
the account “Inventories”, which characterizes the scientific novelty of this work. It is proved that the implementation 
of the developed proposals has practical value. In particular, the introduction of additional subaccounts will allow 
keeping accurate inventory of production stocks broken down exactly into the main processes, which will allow the 
company's management to provide reliable and reliable information on the use of production stocks at each main 
stage of the mining and processing industry for making management decisions.

Keywords: inventories, production process, enrichment process, grinding process, transportation process,  
billing account, subaccount.

Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. Успішному функціонуванню гірничого 
підприємства сприяє найбільш повне й ефективне 
використання запасів мінеральної сировини. Вибір-
ковий підхід до витрачання наявних запасів сирови-
ни призводить до їх передчасного виснаження і зна-
чного збитку підприємству. Під впливом утрат рудної 
сировини за кількістю й якістю економічна ефектив-
ність виробництва концентрату змінюється у широ-
кому діапазоні [1]. Основним напрямом підвищення 
прибутковості підприємства з видобутку та збагачен-
ня руди є вдосконалення економічного механізму як 
взаємопов'язаної системи економічних методів, що 
забезпечує дієвість і результативність використання 
залізорудної сировини для виробництва концентра-
ту [1]. Одним з елементів такої системи повинен ста-
ти бухгалтерський облік виробничих запасів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної проблеми і 
на які спираються автори. Питання вдосконалення 
обліку виробничих запасів не залишають поле зору 
науковців і практиків протягом багатьох років. Сучас-
ні дослідження більшою мірою присвячені питанням 

адаптації бухгалтерського обліку до міжнародних 
стандартів обліку та звітності, як це показано в ро-
боті М.А. Шум і К.С. Гулько [2], питанням оцінки ви-
буття запасів, що висвітлено Ю.В. Подмешальською 
та Є.К. Зайбертом [3] та іншими вченими. Не зали-
шаються поза увагою й питання особливостей обліку 
виробничих запасів у різних галузях економіки. Зо-
крема, слід виділити дослідження З.М. Левченко [4],  
присвячене обліку виробничих запасів в аграрній сфе-
рі, Н. Пилипів і М. Борисовського [5] – у целюлозно- 
паперовій галузі тощо. Незважаючи на загальну ува-
гу, питання особливостей обліку виробничих запасів 
з урахуванням специфіки гірничо-збагачувального 
виробництва носять малодосліджений характер,  
у зв’язку з чим потребують доопрацювання.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є виявлення особливостей обліку 
виробничих запасів з урахуванням гірничо-збагачу-
вального виробництва та надання пропозицій щодо 
його вдосконалення.

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів. Незважаючи на те що гірничо-збагачу-
вальні комбінати Кривбасу розвиваються у напрямі 
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диверсифікації продукції, переважна частина їхніх 
доходів сьогодні створюється від реалізації продукції 
гірничо-збагачувального виробництва [1]. При цьому 
основні економічні показники гірничо-збагачувально-
го виробництва значною мірою залежать від органі-
зації процесів видобутку і переробки руди [1; 6].

Авторами роботи [7] пропонується попроцесний 
аналіз витрат на продукцію, який розкриває мож-
ливості поліпшення оціночних показників. Відомо, 
що промислові підприємства в певних випадках 
використовують такий підвид попередільного ме-
тоду обліку витрат і калькулювання собівартості, 
як попроцесний метод, де об’єктом обліку висту-
пає окремий процес як складова частина всього 
процесу виробництва. Такий поділ, на нашу думку, 
є надзвичайно важливим також із погляду аналізу 
і контролю над витрачанням виробничих запасів. 
Підґрунтям для такого аналізу повинен стати бух-
галтерський облік, який би здійснювався з ураху-
ванням основних процесів.

На підставі вищевикладеного пропонується вне-
сти відповідні зміни у робочий план рахунків гірни-
чо-збагачувальних комбінатів, щоб відслідковувати 
величину виробничих запасів, задіяних у кожному з 
основних етапів виробничого процесу, ще на етапі 
їх обліку.

У роботі [8, с. 8] наведено різні процеси гірни-
чо-збагачувального виробництва, які узагальнено 
представлені так: висадження, екскавація, тран-
спортування, усереднення, дроблення, збагачення. 
Такий поділ процесів якісно характеризує характе-
ристики рудного потоку, проте для контролю над 
окремими економічними показниками (зокрема, 
величиною виробничих запасів) перші два процеси 
доцільно об’єднати та розглядати в межах однієї 
групи – процеси, пов'язані з видобутком руди. Тех-
нологія усереднення полягає у послідовному від-
сипанні тонких похилих або горизонтальних шарів 
руд різних сортів і подальшій виїмці та відвантажен-
ні руди в екскаваторній заходці перпендикулярно 
відсипаним шарам; під час черпання різноякісних 
шарів руди екскаватор здійснює ковшем їх пере-
мішування [8, с. 9]. Оскільки якісні характеристики 
рудного потоку залежать від параметрів усередню-
вального складу, транспортного і екскаваторного 
устаткування [8, с. 9], то процес усереднення про-
понуємо розглядати в контексті процесу транспор-
тування. Транспортування здійснюється автотран-
спортом, залізничним транспортом, конвеєрним 
транспортуванням тощо. Проте з метою контролю 
окремих економічних показників для обліку вироб-
ничих запасів більш доцільно розглядати процеси 
транспортування вскришних порід, а окремо – гото-
вої продукції. Основними технологічними операція-
ми збагачення залізної руди є дроблення та здріб-
нювання (питома вага по витратах – 40–45%), 
флотація (30–35%), сепарація (10–15%) [8, с. 9]. 
Для попроцесного обліку виробничих запасів до-
цільно розглядати два укрупнені блоки – процеси 
дроблення та процеси збагачення.

Таким чином, в узагальненому вигляді на ГЗК N 
можна диференціювати такі процеси гірничо-збага-
чувального виробництва:

1) процеси, пов'язані з видобутком руди;
2) процеси, пов'язані з подрібненням;
3) процеси, пов'язані зі збагаченням;
4) процеси, пов'язані з транспортуванням, при-

чому окремо – вскришних порід, а окремо – готової 
продукції.

Проаналізувавши робочі плани рахунків гірничо-
збагачувальних комбінатів Кривбасу, представимо 
варіант певного ГЗК N. Зокрема, він використовує 
додаткові субрахунки з номерами 1–4 для позначен-
ня такого:

– 1– власне виробництво, наприклад:
20110000 – Сировина та матеріали власного ви-

робництва;
20510000 – Будівельні матеріали, виготовлені 

власними силами;
20410000 – Тара й тарні матеріали, виготовлені 

власними силами;
– 2 – ті, які вже були у використанні, наприклад:
20120000 – Матеріали, бувші у використанні;
20720000 – Запасні частини, бувші у використанні;
– 3 – неліквідні запаси, наприклад:
20730000 – Неліквідні запасні частини;
– 4 – запаси в дорозі, наприклад:
20940000 – Товарно-матеріальні цінності у дорозі.
Пропонуємо для обліку виробничих запасів 

відповідно до кожного виділеного процесу гірни-
чо-збагачувального виробництва ввести додатко-
ві субрахунки з окремими порядковими номера-
ми, а саме:

– 5 – для процесів, пов’язаних із видобутком;
– 6 – для процесів пов’язаних із подрібненням;
– 7 – для процесів пов’язаних зі збагаченням;
– 8.1 – для процесів, пов’язаних із транспортуван-

ням вскришних порід (наприклад у кар’єрах); 8.2 – 
транспортування готової продукції.

Для цього доцільно ідентифікувати та класифі-
кувати запаси для кожної стадії. Звичайно, що за-
лишаться не ідентифікованими запаси допоміжних 
цехів. Це не принципово. Наша ідея – вести точ-
ний облік виробничих запасів із розбивкою саме 
на основні процеси, щоб керівник міг відразу мати 
достовірну інформацію про використання виробни-
чих запасів на кожній основній стадії гірничо-збага-
чувального виробництва. Далі доцільно розглянути 
структуру виробничих запасів. Для цього скориста-
ємося даними оприлюдненої фінансової звітності 
ПрАТ «Інгулецький ГЗК» [9] (табл. 1).

Отже, структура виробничих запасів ПрАТ 
«Інгулецький ГЗК» у 2015 р. порівняно з 2014 р. 
змінилася: якщо в 2014 р. найбільшу питому вагу 
становили запасні частини – 57,11%, частка яких 
зменшилася на 16,49 відсоткових пункти, то в 
2015 р. найбільшу питому вагу становили сирови-
на та матеріали – 47,69%, частка яких у виробни-
чих запасах зросла на 15,82 відсоткових пункти. 
У 2016 р. така структура зберігалася: питома вага 
сировини та матеріалів становила 49,91% (зросла 
на 2,22 відсоткових пункти), а питома вага запас-
них частин – 40% (скоротилася на 0,62 відсоткових 
пункти порівняно з її значенням у 2015 р.). Слід 
відзначити, що в структурі виробничих запасів 
ПрАТ «Інгулецький ГЗК» упродовж 2014–2015 рр. 
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відсутні такі їхні види, як купівельні напівфабрика-
ти й комплектуючі вироби та матеріали сільсько-
господарського призначення; у 2015 р. комбінат не 
використовував будівельні матеріали. До цього пе-
реліку в 2016 р. додалися тара й тарні матеріали. 
Серед наявних на комбінаті найменшу питому вагу, 
значення якої є близьким до нуля, у 2014–2015 рр. 
становили тара й тарні матеріали, при цьому їхня 
частка в структурі виробничих запасів зменшилася 
в 2015 р. на 0,002 відсоткових пункти. У 2016 р. 
серед наявних на комбінаті найменшу питому вагу  
у структурі виробничих запасів становили буді-
вельні матеріали – 0,52%.

У 2017 р. порівняно з 2016 р. структура вироб-
ничих запасів на ПрАТ «Інгулецький ГЗК» не зміни-
лася, при цьому мала місце незначна динаміка по 
наявних статтях. Зокрема, найбільшу питому вагу 
в 2017 р. становили сировина і матеріали – 47,03%  
та запасні частини – 41,44%. Їхні частки у цьому 
році порівняно з 2016 р. зменшилися по сировині 
та матеріалах на 2,88 відсоткових пункти та зросла 
по запасних частинах на 1,44 відсоткових пункти. 
Найменшу питому вагу серед наявних видів запа-
сів займали в 2017 р. будівельні матеріали – 0,55%,  
їхні частка порівняно з 2016 р. зросла на 0,03 від-
соткових пункти. Зросла також частка палива у 
структурі запасів – на 1,48 відсоткових пунктів по-
рівняно з 2016 р. У 2017 р., як і в 2016 р. у структурі 
запасів ПрАТ «Інгулецький ГЗК» не було купівель-
них напівфабрикатів та комплектуючих виробів, 
тари й тарних матеріалів, а також матеріалів сіль-
ськогосподарського призначення.

Розглянемо на прикладі окремих рахунків, як ви-
глядатимуть уведені нами субрахунки відповідно до 
запропонованої ідеї:

– 20105000 – Сировина та матеріали, що вико-
ристовуються в процесі видобутку руди;

– 20106000 – Сировина та матеріали, що вико-
ристовуються в процесі подрібнення;

– 20107000 – Сировина та матеріали, що вико-
ристовуються в процесі збагачення;

– 20328.1000 – Паливо – транспортування в го-
ризонтах кар’єру;

– 20328.2000 – Паливо – транспортування кон-
центрату.

Замість нуля (0) перед цифрами 5–8 можуть  
бути 1–4, як зараз використовує ГЗК N. Відтак, робо-
чий план рахунків з урахуванням наявної структури 
виробничих запасів, доцільно доповнити так, як це 
показано в табл. 2.

Отже, не заперечуючи того робочого плану ра-
хунків, який уже існує на ГЗК N, ми пропонуємо до 
кожного субрахунку обліку запасів 201–209 додатко-
во відкривати окремі субрахунки (з номерами 5–8.2) 
з метою обліку виробничих запасів для кожного про-
цесу гірничо-збагачувального виробництва.

Висновки з цього дослідження і перспективи по-
дальших розвідок у даному напрямку. Для вдоскона-
лення обліку виробничих запасів запропоновано до 
кожного їх субрахунку 201–209 додатково відкривати 
окремі субрахунки (з номерами 5–8.2) відповідно до 
кожного процесу гірничо-збагачувального виробни-
цтва. Це дасть можливість більш оперативного кон-
тролю над витрачанням виробничих запасів на кожній 
його стадії. Напрямом подальших досліджень є роз-
роблення класифікації виробничих запасів відповід-
но до виокремлених етапів гірничо-збагачувального 
виробництва, а також виявлення резервів їх економії, 
підвищення матеріаловіддачі та зменшення ресурсо-
місткості продукції гірничо-збагачувальних комбінатів.

Таблиця 1
Структура виробничих запасів ПрАТ «Інгулецький ГЗК»

Назва показника
Питома 

вага  
у 2014 р., %

Питома вага 
у 2015 р., %

Питома вага 
у 2016 р., %

Питома вага 
у 2017 р., %

Абс. відх. 
тис грн. 

2015/2014

Абс. відх. 
тис грн. 

2016/2015

Абс. відх. 
тис грн. 

2017/2016
Виробничі запаси, 
у т. ч.: 100,0 100,0 100,0 100,00 0,00 0,00 0,00

1. Сировина  
і матеріали 31,87 47,69 49,91 47,03 15,82 2,22 -2,88

2. Купівельні 
напівфабрикати 
та комплектуючі 
вироби

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Паливо 8,10 11,48 9,26 10,74 3,38 -2,22 1,48
4. Тара й тарні 
матеріали 0,0032 0,0012 0,00 0,00 -0,002 -0,0012 0,00

5. Будівельні 
матеріали 0,36 0,00 0,52 0,55 -0,36 0,52 0,03

6. Запасні частини 57,11 40,62 40,00 41,44 -16,49 -0,62 1,44
7.Матеріали 
сільськогос- 
подарського 
призначення

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Інші матеріали 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МШП 2,56 0,20 0,32 0,23 -2,35 0,12 -0,09

Джерело: розраховано авторами на основі даних фінансової звітності
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Таблиця 2
Запропоновані субрахунки для робочого плану рахунків ГЗК N 

Субрахунок Найменування
20115000 Сировина та матеріали власного виробництва, що використовуються в процесі видобутку руди
20116000 Сировина та матеріали власного виробництва, що використовуються в процесі подрібнення
20117000 Сировина та матеріали власного виробництва, що використовуються в процесі збагачення

20118.100 Сировина та матеріали власного виробництва, що використовуються в процесі транспортування 
вскришних порід

20118.200 Сировина та матеріали власного виробництва, що використовуються в процесі транспортування 
концентрату

20125000 Матеріали, бувші у використанні в процесі видобутку руди
20126000 Матеріали, бувші у використанні в процесі подрібнення
20127000 Матеріали, бувші у використанні в процесі збагачення
201208.10 Матеріали, бувші у використанні під час транспортування вскришних порід
201208.20 Матеріали, бувші у використанні під час транспортування концентрату
20328.100 Паливо, передане в експлуатацію для транспортування в горизонтах кар’єру та вскришних порід
20328.200 Паливо, передане в експлуатацію для транспортування концентрату
20715000 Запасні частини, виготовлені власними силами, що використовуються в процесі видобутку руди
20716000 Запасні частини, виготовлені власними силами, що використовуються в процесі подрібнення
20717000 Запасні частини, виготовлені власними силами, що використовуються в процесі збагачення
20718.100 Запасні частини, виготовлені власними силами і використовуються під час транспортування вскриші

20718.200 Запасні частини, виготовлені власними силами і використовуються під час транспортування кон-
центрату

20725000 Запасні частини, бувші у використанні у процесі видобутку
20726000 Запасні частини, бувші у використанні у процесі подрібнення
20727000 Запасні частини, бувші у використанні у процесі збагачення
20728.100 Запасні частини, бувші у використанні у процесі транспортування вскриші
20728.200 Запасні частини бувші у використанні у процесі транспортування концентрату
20950000 Інші матеріали, що використовуються в процесі видобутку
20960000 Інші матеріали, що використовуються в процесі подрібнення
20970000 Інші матеріали, що використовуються в процесі збагачення
2098.1000 Інші матеріали, що використовуються в процесі транспортування вскриші
2098.2000 Інші матеріали, що використовуються в процесі транспортування концентрату

Джерело: розроблено авторами
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METHODOLOGICAL BASES OF HIGHER EDUCATION 
INSTITUTIONS CAPITAL ACCOUNTING
У статті досліджено поняття та склад капіталу розпорядників бюджетних коштів, установле-

но складники капіталу закладів вищої освіти, а саме: внесений капітал, капітал у дооцінках, фінансо-
вий результат, цільове фінансування. Розроблено форми аналітичних рахунків до субрахунків капіталу:  
5111 «Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів», включає: об’єкт обліку, вид активу – первісна 
вартість об’єкта; 5311 «Дооцінка (уцінка) необоротних активів», включає: результат переоцінки (дооцін-
ка/уцінка); об’єкт обліку; вид активу; суму переоцінки; 5511 «Фінансові результати виконання кошторису 
звітного періоду; 5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису», включає: вид фінансо-
вого результату (за обмінними або необмінними операціями); 5411 «Цільове фінансування розпорядників 
бюджетних коштів», включає: цільове призначення; джерело надходжень.

Ключові слова: капітал, заклади вищої освіти, бухгалтерський облік, внесений капітал, капітал у до-
оцінках, фінансовий результат, цільове фінансування, аналітичні рахунки.

В статье исследованы понятие и состав капитала распорядителей бюджетных средств, установ-
лены составляющие капитала высших учебных заведений, а именно: внесенный капитал, капитал в до-
оценке, финансовый результат, целевое финансирование. Разработаны формы аналитических счетов к 
субсчетам капитала: 5111 «Внесенный капитал распорядителей бюджетных средств», включает: объ-
ект учета, вид актива – первоначальная стоимость объекта; 5311 «Дооценка (уценка) необоротных 
активов», включает: результат переоценки (дооценка/уценка) объект учета, вид актива – сумма пере-
оценки; 5511 «Финансовые результаты выполнения сметы отчетного периода; 5512 «Накопленные фи-
нансовые результаты выполнения сметы», включает: вид финансового результата (по обменным или 
необменным операциям); 5411 «Целевое финансирование распорядителей бюджетных средств», включа-
ет: целевое назначение, источник поступлений.

Ключевые слова: капитал, высшие учебные заведения, бухгалтерский учет, внесенный капитал, ка-
питал в дооценке, финансовый результат, целевое финансирование, аналитические счета.
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The article highlights the higher education institutions capital accounting issues. The concept and composition 
of budget funds managers’ capital in accordance with national and international accounting standards for the public 
sector are explored. The structural analysis of capital components is performed considering the specifics of high-
er education institutions. The capital components are determined, namely: introduced capital, capital in surplus, 
financial result, targeted financing. The article investigates methodical aspects of capital components accounting 
in accordance with the current legislation. The sub-accounts and their purpose are disclosed. The mechanism of 
credit and debit double recording of operations sub-accounts to increase / decrease the paid-up capital, revaluation 
results, determination of financial results, receipt / use of targeted financing is specified. Problem aspects to display 
capital information in the accounting system are generalized. The directions of capital accounting methodological 
bases improvement are determined, and it is proposed to improve the analytical accounting of capital compo-
nents. The forms of analytical accounts for sub-accounts are framed, namely: 5111 «Contributed capital to budget 
funds managers», analytical account includes: object of accounting, type of asset – the initial value of the object;  
5311 «Revaluation (revaluation) of non-current assets», the analytical account includes: the result of revaluation 
(pre-assessment / subtraction); 5511 "Financial results of budget performance in the reporting period"; 5512 "Accu-
mulated financial results of budget performance", the analytical account includes: the type of financial result (for ex-
change or non-exchange transactions); 5411 "Targeted financing of budget funds managers", the analytical account 
includes: intended purpose; source of income. The proposed forms of analytical accounts facilitate processing of 
information by types and amounts of capital components, analyzing their purpose, sources of revenue, controlling 
the targeted direction of budget funds in order to determine management decisions.

Keywords: capital, higher education institutions, accounting, introduced capital, capital in surplus, financial re-
sult, targeted financing, analytical accounts.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними за-
вданнями. Розроблені національні положення (стан-
дарти) бухгалтерського обліку для державного сектору 
мають значні відмінності в методологічному забезпе-
ченні обліку порівняно із забезпеченням до набуття їх 
чинності. Зокрема, національне положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 101 «Подання фінансової звіт-
ності» вводить у теорію та практику бухгалтерського 
обліку нові поняття, такі як «цільове фінансування», 
«внесений капітал», «капітал у дооцінках», «капітал  
у підприємствах», «фінансовий результат», що потре-
бує відповідного дослідження для виявлення та вирі-
шення можливих проблемних ситуацій, пов’язаних із 
відображенням їх у системі бухгалтерського обліку.

Актуальним є дослідження методологічних основ 
формування в бухгалтерському обліку інформації 
про капітал суб’єктів державного сектору відповід-
но до МСБОДС 1 «Подання фінансових звітів» та 
НПСБОДС 101 «Подання фінансової звітності».

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної проблеми і 
на які спирається автор. Питанням методики бухгал-
терського обліку, у тому числі капіталу за вимогами 
національних та міжнародних стандартів бухгалтер-
ського обліку для державного сектору, присвятили 
свої роботи такі науковці та практики, як: Л. Гізату-
ліна [12], В. Жук, Т. Єфименко [2], С. Левицька [3], 
Л. Ловінська, Н. Сушко [1; 4], С. Свірко [11] та ін. Про-
те, незважаючи на значний доробок вищезазначених 
науковців, питання методики бухгалтерського обліку 
капіталу закладів вищої освіти (далі – ЗВО) залиша-
ються маловивченими.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є проведення дослідження мето-
дологічних основ бухгалтерського обліку складників 
капіталу закладів вищої освіти, зокрема визначення 
проблемних аспектів бухгалтерського та аналітич-
ного обліку, розроблення форм аналітичних рахун-
ків до субрахунків складників капіталу, а саме вне-
сеного капіталу, капіталу в дооцінках, фінансового 
результату та цільового фінансування.

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів. Історично капітал виступав такою еко-
номічною категорією, яку складно інтерпретувати. 
Практично кожна економічна теорія дає своє визна-
чення поняття «капітал», що породжує невизначе-
ність у його трактуванні та суміжних із ним термінів  
і ще більше ускладнює процес його обліку.

Поняття «капітал» асоціюється з поняттям 
«власність», оскільки в момент створення установ 
його стартовим капіталом виступає вартість майна. 
Оскільки виникнення заборгованості є нормальним 
процесом діяльності суб’єктів держаного сектору,  
у подальшому капітал визначається за вирахуван-
ням із загальної суми активів суми зобов’язань.

Отже, поняття капіталу тісно пов’язане з понят-
тями активів і зобов’язань, тому його визначення 
наведено у національних положеннях (стандар-
тах) бухгалтерського обліку в державному секторі 
(далі – НП(С)БОДС) та міжнародних стандартах бух-
галтерського обліку для державного сектору (далі – 
МСБОДС).

Відповідно до МСБОДС 1 «Подання фінансових 
звітів», власний капітал є залишковою часткою в ак-
тивах суб'єкта господарювання після вирахування 
всіх його зобов'язань [6].

Відповідно до НП(С)БОДС 101 «Подання фінан-
сової звітності», власний капітал є частиною в акти-
вах суб'єкта державного сектору, що залишається 
після вирахування зобов'язань [7].

Із наведених визначень видно, що стандарти ма-
ють практично однакове трактування даної категорії.

Поняття та склад власного капіталу розкрито  
в НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності». 
Власний капітал складається з окремих складників, 
а саме:

– внесеного капіталу – відображається капітал 
закладів ЗВО, сформований за відповідними рішен-
нями органів управління;

– капіталу в дооцінках – відображається резуль-
тат дооцінок (уцінок) матеріальних, нематеріальних 
і фінансових активів, які здійснюють у випадках, пе-



264

Держава та регіони

редбачених законодавством, що склався на кінець 
звітного періоду;

– фінансового результату – відображається ре-
зультат виконання кошторису (бюджету) розпоряд-
никами бюджетних коштів;

– капіталу в підприємствах – відображається 
сума капіталу у формі внесків у підприємства дер-
жавного, комунального секторів економіки, які нале-
жать до сфери управління суб’єкта державного сек-
тору, акцій та цінних паперів;

– цільового фінансування – відображається сума 
залишку коштів цільового фінансування, які виділя-
ються з відповідного бюджету на проведення заходів 
цільового характеру.

Однак не всі складники власного капіталу виника-
ють у діяльності ЗВО. Нами проведено структурний 
аналіз капіталу окремих ЗВО за даними фінансової 
звітності, зокрема розділу 1 пасиву балансів (табл. 1).

Як видно, основними складниками власного капі-
талу у ЗВО є: внесений капітал, капітал в дооцінках, 
фінансовий результат та цільове фінансування. Бух-
галтерський облік складників капіталу, відповідно до 
Плану рахунків бухгалтерського обліку в державно-
му секторі [10], ведеться на таких субрахунках:

– внесений капітал – субрахунок 5111 «Внесений 
капітал розпорядникам бюджетних коштів»;

– капітал у дооцінках – субрахунки: 5311 «Доо-
цінка (уцінка) необоротних активів»; 5312 «Дооцінка 
(уцінка) інших активів»;

– фінансовий результат: 5511 «Фінансові результа-
ти виконання кошторису звітного періоду»; 5512 «На-
копичені фінансові результати виконання кошторису»;

– цільове фінансування – субрахунок 5411 «Цільо-
ве фінансування розпорядників бюджетних коштів».

Кожен субрахунок має свою місію, тож, відповідно 
до Порядку застосування Плану рахунків [9], зазначе-
не облікове призначення цих субрахунків на рис. 1.

Як видно, субрахунки включають великий обсяг 
інформації за різними об’єктами необоротних ак-
тивів. Для одержання розгорнутої інформації щодо 
проведених операцій за цими субрахунками та вста-
новлення сучасного стану власного капіталу у ЗВО 
потрібно вести облік, використовуючи відповідну 
аналітику, на базі якої потрібно розробити форми 
аналітичних рахунків.

Під час отримання цільового фінансування пер-
шочерговим застосовується субрахунок 5411, який 
призначено для обліку та узагальнення інформації 
про наявність та рух коштів фінансування заходів 

цільового призначення, зокрема коштів, які спрямо-
вуються на придбання необоротних активів (у тому 
числі землі, нематеріальних активів тощо), витрати, 
які включаються у первісну вартість необоротних 
активів, на будівництво (придбання), модернізацію, 
реконструкцію та реставрацію (у тому числі житла 
(приміщень), інших об'єктів), на створення держав-
них запасів і резервів, на придбання фінансових ін-
вестицій, капітальних активів тощо.

Спочатку за кредитом рахунку відображається 
отримання коштів на фінансування заходів цільо-
вого призначення. Відповідно, за дебетом рахунку 
відображається зменшення цільового фінансування 
на створення (придбання) необоротних активів та 
збільшення на цю ж суму внесеного капіталу

Таким чином, із часом внесений капітал у ЗВО 
змінюється шляхом збільшення, зменшення або змі-
ни структури за незмінності розміру.

Зокрема, у ЗВО активами можуть визнаватися 
об’єкти основних засобів, інших необоротних матеріаль-
них активів та нематеріальні активи (далі – ОЗ, ІНМА, 
НА), коли існує ймовірність отримання ЗВО майбутніх 
економічних вигід, пов'язаних із його використанням,  
та/або він має потенціал корисності для суспільства і  
вартість об'єктів ОЗ, ІНМА, НА може бути визначена [7; 8].

Ураховуючи, що через субрахунок 5411 може 
здійснюватися цільове фінансування за різними дже-
релами, які мають різне призначення, доцільним є 
розроблення аналітичних рахунків, які допоможуть 
систематизувати інформацію за видами джерел цільо-
вого фінансування. Пропонуємо форму аналітичного 
рахунку, яка включає таку інформацію: за цільовим 
призначенням та джерелами надходжень (табл. 2).

У разі використання такої форми аналітичного 
рахунку у ЗВО стане можливо: узагальнювати інфор-
мацію про наявність та рух коштів, які призначені для 
здійснення заходів цільового призначення; здійсню-
вати контроль над використанням цільового фінан-
сування за видами фондів; здійснювати контроль 
над використанням цільових надходжень за відпо-
відними напрямами; узагальнювати інформацію про 
обсяги цільового фінансування.

Зауважимо, що під час уведення в експлуатацію 
або господарський оборот об’єктів ОЗ, ІНМА та НА 
субрахунок 5411 зменшується з одночасним збіль-
шенням за кредитом субрахунок 5111 «Внесений ка-
пітал розпорядникам бюджетних коштів», на якому 
ведеться облік формування капіталу, зокрема відо-
браження в обліку збільшення або зменшення вне-

Таблиця 1
Структура власного капіталу ЗВО станом на 01 січня 2019 р. 

Показники ДВНЗ  
«КНЕУ ім. В. Гетьмана»

Питома 
вага, %

Криворізький 
національний 
університет

Питома 
вага, %

Львівський 
національний 
університет

Питома 
вага, %

Внесений капітал 740893799 98,48 294358648 98,19 905290870 90,55
Капітал у дооцінках 9093702 1,21 5326594 1,78 30475485 3,05
Фінансовий результат -354278006 – -117219693 – -141645116 –
Капітал у підприємствах – – – – – –
Цільове фінансування 2304399 0,31 101048 0,03 64046548 6,41
Всього 752291900 100 299786290 100 999812903 100

Джерело: побудовано за URL: https://kneu.edu.ua; www.knu.edu.ua; www.lnu.edu.ua
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сеного капіталу, зокрема придбання/вибуття об’єктів 
ОЗ, ІНМА та НА; їх самостійне виготовлення; за 
необхідності модернізація, реконструкція та рестав-
рація в бік збільшення або зменшення; безоплатне 
отримання/передача; відновлення/зменшення ко-
рисності; дооцінка/уцінка; оприбуткування надлиш-
ків або виявлення нестач під час інвентаризації.

Таким чином, не менш важливим є відкриття ана-
літичних рахунків до субрахунку 5111. Форма аналі-
тичного рахунку має включати такі складники: об’єкт 
обліку, вид активу за первісною вартістю об’єктів ОЗ, 
ІНМА та НА, яка наведена в табл. 3.

Таким чином, основними завданнями аналітично-
го обліку внесеного капіталу є: узагальнення інфор-
мації про наявність та рух об’єктів ОЗ, ІНМА та НА, 
які були придбані шляхом цільового фінансування; 
здійснення контролю над обсягами внесеного капі-
талу відповідно до сформованої первісної вартості 
видів ОЗ, ІНМА та НА.

Зауважимо, що в процесі використання об’єктів 
ОЗ, ІНМА та НА їхня первісна вартість може зміню-
ватися, зокрема здійснюється зменшення/віднов-
лення економічної корисності активів, і, відповідно, 

такі об’єкти потребують переоцінки, результатом якої 
може бути дооцінка або уцінка об’єктів.

У бухгалтерському обліку результати пере-
оцінки таких об’єктів відображаються на субрахунку 
5311 «Дооцінка (уцінка) необоротних активів», на яко-
му ведеться облік сум дооцінки (уцінки) необоротних 
матеріальних і нематеріальних активів, уцінки таких 
об'єктів у межах сум раніше проведених дооцінок.

Тож доцільним є відкриття аналітичних рахунків 
до субрахунку 5311. Форма аналітичного рахунку 
має включати такі складники: вид переоцінки (до-
оцінка/уцінка); об’єкт обліку; вид активу за сумою пе-
реоцінки об’єктів ОЗ, ІНМА та НА (табл. 4).

Отже, основними завданнями аналітичного облі-
ку капіталу в дооцінках є: узагальнення інформації 
про результати переоцінки об’єктів ОЗ, ІНМА та НА, 
які були дооцінені або уцінені; здійснення контролю 
над обсягами змін внесеного капіталу окремо за кож-
ним видом ОЗ, ІНМА та НА в результаті переоцінки.

Облік фінансових результатів ведеться на субра-
хунках:

– 5511 «Фінансові результати виконання кошто-
рису звітного періоду», де ведеться облік фінансо-

Таблиця 2
Аналітичні рахунки до субрахунку 5411 чинного Плану рахунків бухгалтерського обліку у ЗВО

Номер і назва 
субрахунку

Аналітична інформація 
5-та цифра, 6-та цифра

джерело надходжень Цільове призначення 

5411 «Цільове 
фінансування 
розпорядників 
бюджетних 
коштів»

«1» – загальний фонд «1» – фінансування на придбання об’єктів ОЗ, ІНМА та НА; 
«2» – фінансування на інші витрати, які входять у первісну 
вартість ОЗ, ІНМА та НА; 
«3» – фінансування на самостійне виготовлення ОЗ, ІНМА 
та НА; 
«3» – фінансування на модернізацію, реконструкцію та 
реставрацію ОЗ, ІНМА та НА

«2» – спеціальний фонд

«3» – цільові внески фізичних осіб «1», «2», «3»… – залежно від цільового призначення 
«4» – цільові внески юридичних осіб «1», «2», «3»… – залежно від цільового призначення 
«5» – гуманітарна допомога «1», «2», «3»… – залежно від виду допомоги

Таблиця 3
Аналітичні рахунки до субрахунку 5111 чинного Плану рахунків бухгалтерського обліку у ЗВО

Номер і назва 
субрахунку

Аналітична інформація 
5-та цифра, 6-та цифра

Об’єкт обліку Вид активу 

5111 «Внесений 
капітал розпорядникам 

бюджетних коштів»

«1» – ОЗ

«1», «2», «3»… – залежно від виду: 
Інвестиційна нерухомість 
Земельні ділянки 
Будівлі, споруди та передавальні пристрої 
Машини та обладнання 
Транспортні засоби 
Інструменти, прилади, інвентар Інші основні засоби

«2» – ІНМА

«1», «2», «3»… – залежно від виду: 
Бібліотечні фонди 
Малоцінні необоротні матеріальні активи 
Інші необоротні матеріальні активи

«3» – НА

«1», «2», «3»… – залежно від виду: 
Авторське та суміжні з ним права 
Права на знаки для товарів і послуг 
Права користування майном 
Права на об'єкти промислової власності 
Інші нематеріальні активи
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вих результатів виконання кошторису (бюджету) за 
звітний період розпорядниками бюджетних коштів;

– 5512 «Накопичені фінансові результати виконан-
ня кошторису», де ведеться облік фінансових резуль-
татів виконання кошторису (бюджету) за попередні 
звітні періоди розпорядниками бюджетних коштів.

Фінансовий результат визначається за доходами 
мінус витрати, які поділяються на обмінні та необ-

мінні операції. Тож аналітичний облік фінансових ре-
зультатів також логічно вести за операціями обміну, 
зокрема поділяти на фінансовий результат за обмін-
ними та необмінними операціями (табл. 5).

За аналогією можна вести аналітичний облік до 
субрахунку 5512 «Накопичені фінансові результати 
виконання кошторису». Таким чином, основними за-
вданнями аналітичного обліку фінансових результа-

Таблиця 4
Аналітичні рахунки до субрахунку 5311 чинного Плану рахунків бухгалтерського обліку у ЗВО

Номер 
і назва 

субрахунку

Аналітична інформація 
5-та цифра 6-та цифра 7-ма цифра

Вид переоцінки Об’єкт обліку Вид активу 

5311 
«Дооцінка 
(уцінка) 
необоротних 
активів»

«1» – ДООЦІНКА 

«1» – ОЗ

«1», «2», «3»… – залежно від виду: 
Інвестиційна нерухомість 
Земельні ділянки 
Будівлі, споруди та передавальні пристрої 
Машини та обладнання 
Транспортні засоби 
Інструменти, прилади, інвентар 
Інші основні засоби

«2» – ІНМА

«1», «2», «3»… – залежно від виду: 
Бібліотечні фонди 
Малоцінні необоротні матеріальні активи 
Інші необоротні матеріальні активи

«3» – НА

«1», «2», «3»… – залежно від виду: 
Авторське та суміжні з ним права 
Права на знаки для товарів і послуг 
Права користування майном 
Права на об'єкти промислової власності 
Інші нематеріальні активи

 «2» – УЦІНКА

«1» – ОЗ

«1», «2», «3»… – залежно від виду: 
Інвестиційна нерухомість 
Земельні ділянки 
Будівлі, споруди та передавальні пристрої 
Машини та обладнання 
Транспортні засоби 
Інструменти, прилади, інвентар 
Інші основні засоби

«2» – ІНМА

«1», «2», «3»… – залежно від виду: 
Бібліотечні фонди 
Малоцінні необоротні матеріальні активи 
Інші необоротні матеріальні активи

«3» – НА

«1», «2», «3»… – залежно від виду: 
Авторське та суміжні з ним права 
Права на знаки для товарів і послуг 
Права користування майном 
Права на об'єкти промислової власності 
Інші нематеріальні активи

Таблиця 5
Форма аналітичного рахунку до субрахунку 5511  

чинного Плану рахунків бухгалтерського обліку у ЗВО

Номер і назва 
субрахунку

Аналітична інформація 
5-та цифра, 6-та цифра

Фінансовий результат за обмінними операціями Фінансовий результат за 
необмінними операціями 

5511 «Фінансові 
результати 
виконання 
кошторису 

звітного 
періоду»

«1», «2», «3»… –залежно від виду: 
Фінансовий результат за бюджетними асигнуваннями 
Фінансовий результат від надання послуг (виконання робіт) 
Фінансовий результат від продажу активів 
Фінансовий результат за фінансовими доходами 
Фінансовий результат за іншими доходами від обмінних операцій

«1», «2», «3»… – залежно 
від виду: 
Фінансовий результат за 
необмінними операціями
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тів є: узагальнення інформації про фінансові резуль-
тати ЗВО за обмінними та необмінними операціями 
та здійснення контролю над їхніми обсягами.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Для вдо-
сконалення методологічних основ бухгалтерського 
обліку капіталу ЗВО проведено структурний аналіз 
та визначено основні складники капіталу з ураху-
ванням галузевої специфіки, а саме: внесений ка-
пітал, капітал у дооцінках, фінансовий результат та 
цільове фінансування. З метою оперативної обробки 
інформації про обсяги складників капіталу у ЗВО за-
пропоновано посилити аналітичний облік та розро-
блено форми аналітичних рахунків до субрахунків: 
5111 «Внесений капітал розпорядникам бюджетних 
коштів», аналітичний рахунок включає: об’єкт обліку, 
вид активу – первісна вартість об’єкта; 5311 «Дооцін-
ка (уцінка) необоротних активів», аналітичний раху-
нок включає: результат переоцінки (дооцінка/уцінка); 
об’єкт обліку; вид активу; суму переоцінки; 5511 «Фі-
нансові результати виконання кошторису звітного 
періоду»; 5512 «Накопичені фінансові результати 
виконання кошторису», аналітичний рахунок вклю-
чає: вид фінансового результату (за обмінними або 
необмінними операціями); 5411 «Цільове фінансу-
вання розпорядників бюджетних коштів», аналітич-
ний рахунок включає: цільове призначення; джерело 
надходжень.
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ПОТЕНЦІАЛ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ  
В КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗАПАСІВ  
В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

THE POTENTIAL OF AUDIT SERVICES  
IN THE CONTEXT OF RESEARCH ON THE USE OF INVENTORY  
IN THE INNOVATION ACTIVITIES OF ENTERPRISES
Проаналізовано сучасний стан інноваційної діяльності в Україні та систематизовано специфічні особ- 

ливості ринку інноваційних продуктів, які обумовлюють залучення аудиторів для виконання професійних 
послуг. Визначено сучасну структуру аудиторських послуг відповідно до Міжнародних стандартів контро-
лю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Здійснено порівняльних аналіз 
основних видів аудиторських послуг, об’єктом в яких можуть виступати запаси, що використовуються 
для інноваційної діяльності: завдань з аудиту, огляду, інших завдань з надання впевненості, завдань із вико-
нання супутніх послуг та інших (консультаційних) послуг. Доведено, що для оптимального використання 
потенціалу аудиторських послуг в процесі організації інноваційної діяльності в цілому та використання  
в процесі її здійснення запасів, важливим є правильне визначення в кожному конкретному випадку виду ау-
диторських послуг, які б відповідало очікуванням та інформаційним потребам користувачів.

Ключові слова: інноваційна діяльність, аудиторські послуги, запаси, завдання з аудиту, завдання  
з огляду, інші завдання з надання впевненості, супутні послуги, консультаційні послуги.

Проанализировано современное состояние инновационной деятельности в Украине и системати-
зированы специфические особенности рынка инновационных продуктов, которые обусловливают при-
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влечение аудиторов для выполнения профессиональных услуг. Определена современная структура ау-
диторских услуг в соответствии с Международными стандартами контроля качества, аудита, обзора, 
прочего предоставления уверенности и сопутствующих услуг. Осуществлен сравнительный анализ ос-
новных видов аудиторских услуг, объектом в которых могут выступать запасы, которые используются 
для инновационной деятельности: задания по выполнению аудита, обзора, прочие задания по предостав-
лению уверенности, задания по выполнению сопутствующих услуг и других (консультационных) услуг. 
Доказано, что для оптимального использования потенциала аудиторских услуг в процессе организации 
инновационной деятельности в целом и использования в процессе ее осуществления запасов, важным 
является правильное определение в каждом конкретном случае вида аудиторских услуг, которые бы  
соответствовало ожиданиям и информационным потребностям пользователей.

Ключевые слова: инновационная деятельность, аудиторские услуги, запасы, задачи аудита, задача, 
учитывая, другие задачи по предоставлению уверенности, сопутствующие услуги, консультационные 
услуги.

The formation of theoretical and practical principles of the strategy of innovation activity and innovation develop-
ment is the direction that forming the innovative approach to professional activity in the spheres of economics, ac-
counting, finance, management, and control. It is substantiated that in modern conditions the issue of formation and 
effective use of inventory by enterprises actively involved in innovation activity is one of the determining factors in de-
veloping a strategy of the organization, management and regulation of innovation processes. The potential of audit 
services was investigated and the directions of their use in the process of inspection of inventory in innovation activ-
ity of enterprises were determined. The state of innovation activity in Ukraine was analyzed. The specific features of 
the market of innovative products that make auditors involved in professional services, namely: significant influence 
of integration and globalization processes, specific forms and methods of sales, a considerable variety of goods 
(works and services) that is associated with the uniqueness of innovative products, were systematized. The modern 
structure of audit services in accordance with International standards of quality control, audit, review, other assur-
ance and related services was determined. A comparative analysis of the main types of audit services, the object of 
which can be the inventory used for innovation activities: audit engagement, review engagement, other assurance 
engagement, related services and other (consulting) services. It is proved that for optimal use of the potential of audit 
services in the process of organization of innovation activity in general and the use of the inventory, it is important 
to correctly identify in each case the type of audit services that would meet the expectations and information needs 
of users. It is substantiated that there is a need for improvement the methodic of audit of inventory in order to bring 
them in full compliance with the requirements of specific International Standards in terms of organizational and meth-
odological provisions. It is substantiated that development of evaluation criteria (internal regulations, standards, etc.)  
is important for the development of other assurance engagements.

Keywords: innovation activities, audit services, inventory, audit engagements, review engagements, other as-
surance engagements, related services, consulting services.

Постановка проблеми. Сучасному етапу роз-
витку економічних процесів в Україні притаманний 
еволюційний характер, а в умовах загострення кон-
курентних відносин на світових і вітчизняних ринках 
ресурсів вагомим чинником, який визначає розвиток 
економічних суб’єктів, є їх орієнтація на інноваційний 
розвиток. Відмінною рисою сучасного розвитку є по-
ява високо інтегрованих (вертикального та горизон-
тального типу) структур, які відрізняються можливос-
тями спільного використання технологій, людських 
та фінансових ресурсів, які спроможні розвивати 
високотехнологічні виробництва, і така концентрація 
зусиль особливо важлива, коли декілька ідей пови-
нні поєднатися в одну життєздатну інновацію. В су-
часних умовах питання формування та ефективного 
використання сааме запасів підприємствами, які ак-
тивно залучаються до інноваційної діяльності, є од-
ним із визначальних факторів при розробці стратегії 
організації, управління та регулювання інноваційних 
процесів.

Разом з тим, формування теоретичних та прак-
тичних засад стратегії інноваційної активності та 
інноваційного розвитку є тим напрямом, який пови-
нен формувати в сферах економіки, обліку, фінансів, 
управління, контролю інноваційний підхід до профе-
сійної діяльності. В умовах ринкових відносин конку-
рентні переваги підприємств – виробників продукції, 
постачальників робіт та послуг знаходяться в тісному 

взаємозв’язку з обраною ними стратегією інновацій-
ного розвитку, результативністю її здійснення та за-
безпечення її постійного контролю шляхом залучення 
представників ринку інтелектуальних послуг – ауди-
торів. Останніми роками ринок аудиторських послуг 
в Україні розширився та диференціювався за на- 
прямами та інтересами замовників аудиту, що пев-
ною мірою відкри¬ває нові можливості як перед са-
мими суб’єктами аудиторської діяльності, так і перед 
замовниками їх послуг, в тому числі в сфері пере-
вірки та оцінювання запасів як важливого ресурсу 
інноваційної діяльності. Відповідно потребують по-
стійного удосконалення організаційні і методичні за-
сади ідентифікації, прийняття та виконання різних 
видів аудиторських послуг з урахуванням тенденцій 
ускладнення їх структури та необхідності дотриман-
ня вимог Міжнародних стандартів контролю якості, 
аудиту, огляду, іншого надання впевненості та су-
путніх послуг (далі – Міжнародні стандарти), які при-
йняті в Україні як національні із 2003 р. та постійно 
переглядаються та редагуються Міжнародною Феде-
рацією Бухгалтерів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  
Питанням організації і методики аудиту запасів 
присвячено багато ґрунтовних досліджень провід-
них вчених України і можна констатувати наявність 
значної кількості напрацювань в цій сфері, оскільки 
практично в усіх навчальних посібниках та підручни-
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ках з аудиту виділено окремий підрозділ, присвяче-
ний аудиту запасів. Серед таких досліджень варто 
виокремити підручники, навчальні посібники та мо-
нографії Г.М. Давидова [6], Н.І. Дорош [8], О.А. Пе-
трик [3; 4], О.Ю. Редька [4], І.К. Дрозд [5], Г.Б. На-
зарової [5; 6], Л.П. Кулаковської та Ю.П. Пічи [10], 
Н.М. Проскуріної [9] та ін. Серед публікацій з питань 
обліку інноваційної діяльності вагомим внеском є 
дослідження Крупки Я. Д., Питель С. В., Мельничук 
І. В. [9]. Питання аудиту інноваційної діяльності та 
запасів представлено різноманітних наукових публі-
каціях [20; 7; 21; 18; 11]. Дослідження основних видів 
аудиторських послуг та їх порівняння пропонується 
Г.М. Давидовим [6, с. 81–84, 104–113] та І.І. Андро-
щук [1; 2; 23].

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Проте, запропоновані та використо-
вувані на практиці методики перевірки запасів зорієн-
товані в основному на розкриття змісту аудиторських 
процедур і потребують постійного удосконалення  
в частині організаційних положень задля повної від-
повідності вимогам сучасних Міжнародних стандар-
тів. Віддаючи належне представленим розробкам, 
слід відзначити, що дослідження питань умов при-
йняття, особливостей, організаційних та методичних 
аспектів виконання різних видів аудиторських послуг 
в контексті оцінювання запасів, які використовують-
ся в інноваційній діяльності підприємств, на даний 
час фрагментарні і не задовольняють попит на них 
ані з боку потенційних користувачів, ані з боку їх ви-
конавців – суб’єктів аудиторської діяльності.

Постановка завдання. Метою даного дослід-
ження є визначення потенціалу аудиторських по-
слуг та напрямів їх використання в процесі до-
слідження використання запасів в інноваційній 
діяльності підприємств.

Виклад основного матеріалу та результати. 
Офіційні статистичні дослідження [19, с. 85–147] 
свідчать, що упродовж 2014–2016 рр. частка підпри-
ємств, які займались інноваційною діяльністю, за ре-
комендованими видами економічної діяльності, ста-
новила 18,4%, у тому числі здійснювали технологічні 
інновації – 11,8% (5,7% – продуктові і 10,3% – про-
цесові), нетехнологічні – 13,4% (8,7% – організацій-
ні і 10,2% – маркетингові). Існує прямий зв’язок між 
розміром підприємства і його рівнем інноваційнос-
ті, оскільки для впровадження інновацій необхідно 
мати певну кількість персоналу, задіяного у виконан-
ні наукових досліджень і розробок, що призводять до 
впровадження інновацій. Відповідно найвища частка 
як технологічно активних, так і нетехнологічно актив-
них підприємств була серед великих підприємств 
(відповідно 31,4% і 28,1%). Щодо видів економічної 
діяльності, то протягом 2014–2016 рр. найвища част-
ка інноваційних підприємств була на підприємствах 
інформації та телекомунікації (22,1%), переробної 
промисловості (21,9%) і фінансової та страхової ді-
яльності (21,7%). При цьому вища за середню по 
країні частка підприємств із технологічними іннова-
ціями була серед підприємств переробної промис-
ловості (15,6%) та з постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря (12,6%); з нетехно-
логічними інноваціями – серед підприємств фінансо-

вої та страхової діяльності (18,0%) й інформації та 
телекомунікації (17,3%).

Отже, ринок інноваційний продуктів є сферою, в 
якій залучення аудиторів, є актуальним та іноді на-
віть необхідним, враховуючи його специфічні осо-
бливості, зокрема:

1. Значний вплив мають процеси інтеграції та 
глобалізації, оскільки в будь-якій країні лише незна-
чна частка інновацій є суто місцевим продуктом, 
найчастіше інновації мають глобальний характер, 
що зумовлює участь суб’єктів з різних країн, які ви-
магають підтвердження будь-якої інформації про-
фесійною особою (аудитором). Так, незважаючи на 
те, що у 2016 році витрати на інновації в основному 
здійснювались за рахунок власних коштів підпри-
ємств (89,5% загального обсягу фінансування), ви-
користовувались і кошти іноземних інвесторів (3,1%) 
та інших джерел (2,9%).

2. На даному ринку використовуються специфічні 
форми та методи продажів, його характерною рисою 
є відсутність певного «місця», де завжди представ-
лені інноваційні продукти або їх канали збуту, що та-
кож вимагає залучення аудиторів для підтвердження 
достовірності певної інформації. В Україні протя- 
гом 2014–2016 рр. 34,4% підприємств з технологіч-
ними інноваціями співпрацювали з іншими підпри-
ємствами та організаціями, у тому числі університе-
тами, науково-дослідними інститутами тощо. Упро- 
довж 2014–2016 років за географією розташування 
партнерів 32,4% інноваційних підприємств співпра-
цювали з підприємствами України, 5,7% – країн Єв-
ропи. У 2017 році 450 підприємств, які здійснювали 
інноваційну діяльність, реалізували інноваційної 
продукції на 17,7 млрд.грн. Серед таких підприємств 
39,8% експортували її на 5,5 млрд. грн. Майже кожне 
четверте підприємство реалізовувало нову для рин-
ку продукцію, обсяг якої становив 4,5 млрд.грн (на 
експорт – 41,5%).

3. Водночас ринок інноваційних продуктів не мож-
на віднести до категорії «простих» об’єктів аудитор-
ських послуг, оскільки він характеризується значним 
різноманіттям товарів (робіт та послуг), що пов’язано 
з унікальністю інноваційних продуктів (рис. 1). Тому 
для суб’єктів аудиторської діяльності, розробляючи 
пропозиції щодо видів аудиторських послуг, доцільно 
враховувати класифікацію напрямів та видів іннова-
ційної діяльності в Україні.

Понад половину підприємств з технологічними 
інноваціями придбали машини, обладнання та про-
грамне забезпечення для виробництва нових або 
значно поліпшених продуктів та послуг. Майже тре-
тина здійснювали діяльність для запровадження 
нових або суттєво вдосконалених продуктів та про-
цесів, таку як техніко-економічне обґрунтування, 
тестування, розробку програмного забезпечення для 
поточних потреб, технічне оснащення, організацію 
виробництва тощо (інше). Крім упровадження техно-
логічних інновацій підприємства можуть бути актив-
ними в організаційних і/або маркетингових інноваці-
ях, які підтримують продуктові й процесові інновації, 
підвищують якість і ефективність роботи підприєм-
ства та поліпшують обмін інформацією і використан-
ня нових знань й технологій, а також можуть вплива-
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ти на продуктивність організації, вихід на нові ринки 
або сегменти ринку та розроблення нових способів 
просування продукції. Так, 72,8% інноваційно актив-
них підприємств займались організаційними та/або 
маркетинговими інноваціями: 47,4% – організацій-
ним, 55,4% – маркетинговими.

Отже, ринок інноваційних продуктів зумовлює 
зростання потреби на інші види аудиторських по-
слуг, не пов’язаних із фінансовою звітністю, її ком-
понентами, статтями та рахунками бухгалтерського 
обліку. На сьогодні склалися дві основні концепції 
розуміння того, що слід вважати аудитом: по-перше, 
аудит у вузькому значенні слова, під яким розу- 
міється головним чином лише перевірка дотримання 
бухгалтерських стандартів, а також правил подання 
бухгалтерської (фінансової) звітності; по-друге, ау-
дит в широкому значенні слова, під яким в епоху 
інформаційного (постіндустріального) суспільства 
стали розуміти не стільки аудит звітності, скільки ау-
дит всього бізнесу [17, с. 18]. Але розширення розу-
міння сутності аудиту призвели до того, що з 90-х рр.  
ХХ сторіччя широке визначення аудиту було посту-
пово замінено на термін «завдання з надання впев-
неності». Ці тенденції є, з одного боку, логічними та 
передбачуваними, оскільки інформаційне суспільство 
вимагає від аудиторів розширення кола послуг і вклю-
чення до їх об’єктів будь-якої інформації, але з іншо-
го – не надто легкими для сприйняття та зміни тра-
диційного уявлення про зміст та призначення аудиту.  
Як підкреслює E. Хіггінс, перефокусування аудиторів 
на завдання з надання впевненості можна навіть кла-
сифікувати як «аудиторську революцію» [22, с. 111].

Класифікація аудиторських послуг запропоно-
вана в Міжнародних стандартах контролю якості, 
аудиту, огляду, іншого надання впевненості та су-
путніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стан-
дартів аудиту та надання впевненості Міжнародної 

федерації бухгалтерів (МФБ): аудит історичної фі-
нансової інформації; огляд історичної фінансової 
інформації; завдання з надання впевненості, які не 
стосуються історичної фінансової інформації, а від-
повідно не є аудитом чи оглядом історичної фінансо-
вої інформації; супутні послуги, інші послуги, в тому 
числі консультаційні, відмінністю яких є те, що для 
них не розроблені відповідні стандарти [12; 13; 14]. 
Подібна класифікація наведена в Переліку послуг, 
які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми) 
(редакція 2011 року [4]). Послуги типу «аудит ефек-
тивності використання запасів» є наслідком застосу-
вання класифікації аудиторських послуг відповідно 
до «широкого» тлумачення аудиту (аудит фінансової 
звітності, аудит ефективності та аудит відповіднос-
ті), яка не відповідає вимогам сучасних Міжнародних 
стандартів.

Відповідно запаси та операції з їх використан-
ня в процесі інноваційної діяльності можуть бути 
об’єктами різних аудиторських послугах (табл. 1). 
Так, при виконанні завдання з аудиту запасів ауди-
тор висловлює думку про відповідність інформації 
про запаси, яка відображена в обліку та звітності, за-
конодавчим та нормативними вимогам. Такі ж вимо-
ги стосуються і завдань з огляду, але з урахуванням 
того, що це завдання з надання обмеженої впевне-
ності. В сфері супутніх послуг можуть виконуватися 
завдання з виконання узгоджених процедур та зав-
дання з підготовки інформації стосовно запасів та 
операцій з ними в процесі здійснення інноваційної 
діяльності. З точки зору захисту інформаційних ін-
тересів та потреб учасників інноваційної діяльності 
доцільним є розширення ринку таких видів аудитор-
ських послуг, як завдання з надання впевненості, 
інші ніж аудит чи огляд сторичної фінансової інфор-
мації. До переваг таких завдань, які актуалізують 
перспективи їх розвитку, доцільно віднести те, що їх 

Рис. 1. Розподіл підприємств з технологічними інноваціями України  
за напрямами інноваційної діяльності

Джерело: представлено авторами за даними [19, с. 119]
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Таблиця 1
Види аудиторських послуг, об’єктом в яких можуть виступати запаси,  

що використовуються для інноваційної діяльності
Вид завдання відповідно до Міжнародних 

стандартів Переваги Обмеження та недоліки 

Завдання з аудиту, яке виконується як 
відповідно до Міжнародного стандарту 
аудиту (далі – МСА) 805 «Особливі поло-
ження щодо аудитів окремих фінансових 
звітів та окремих елементів, рахунків або 
статей фінансового звіту» та інших МСА  
Завдання з аудиту запасів, які використовують-
ся в інноваційній діяльності підприємства

Предмет дослідження обме-
жений даними фінансової звіт-
ності та обліку. Можливість 
отримання офіційного звіту 
незалежного аудитора (з об-
ґрунтованої впевненості) із ви-
словленою думкою про те, чи 
представлена інформація про 
запаси в обліку та звітності в 
усіх суттєвих аспектах відповід-
но до застосовної концептуаль-
ної основи фінансового звіту-
вання та обліку. 
Звіт може бути використаний 
як підтвердження достовірності 
та якості інформації про запаси 
при взаємовідносинах із іншими 
суб’єктами в процесі інновацій-
ної діяльності.

Завдання аудитора обмежені від-
повідальністю та обов’язками, які 
викладені в Міжнародних стандар-
тах аудиту. З одного боку, аудитор 
не повинен виконувати процедури, 
які можуть цікавити користувача, 
але не передбачені як обов’язкові в 
МСА, наприклад, детальний аналіз 
ефективності використання запасів. 
З іншого боку, тривалість та трудо-
місткість завдання визначаються 
процедурами, які передбачені в 
МСА як обов’язкові, але які мо-
жуть не цікавити користувача, 
наприклад, оцінка операцій із 
пов’язаними сторонами, оцінка до-
тримання принципу безперервності 
діяльності, дослідження подій після 
звітної дати. Дослідження запасів 
обмежено рівнем суттєвості, вста-
новленим для даного завдання. 

Завдання з огляду, яке виконується відпо-
відно до Міжнародних стандартів завдань  
з огляду (далі – МСЗО) 
Завдання з огляду запасів, які використовуються 
для інноваційної діяльності підприємства

Можливість отримання офіційно-
го звіту аудитора (з обмеженою 
впевненості) щодо огляду фінан-
сової звітності або інформації 
про запаси у фінансовій звітності 
із висловленою думкою про те, 
чи представлена фінансова звіт-
ність/інформація про запаси в 
обліку та звітності в усіх суттєвих 
аспектах відповідно до засто-
совної концептуальної основи 
фінансового звітування та обліку.

Завдання аудитора обмежені від-
повідальністю та обов’язками, які 
викладені в Міжнародних стан-
дартах завдань з огляду. Проце-
дури, які застосовує аудитор для 
отримання прийнятних доказів, 
обмежені запитами та аналітич-
ними процедурами. 

Завдання з надання (обґрунтованої або обме-
женої) впевненості, яке виконується в рамках 
Міжнародних стандартів завдань з надання 
впевненості (далі – МСЗНВ) 
Завдання з надання (обґрунтованої або обмеже-
ної) впевненості з питань ефективності викорис-
тання запасів в інноваційній діяльності підприєм-
ства. 
Завдання з надання (обґрунтованої або обмеже-
ної) впевненості з відповідності управління та ви-
користання запасів в інноваційній діяльності

Можливість отримання офіційно-
го звіту з надання обґрунтованої 
або обмеженої впевненості сто-
совно того, чи інформація про 
предмет завдання не містить 
суттєвих викривлень. Можли-
вість розгляду в якості предмету 
завдання прогнозної та нефінан-
сової інформації про запаси.

Для виконання завдання має 
бути інформація, яку можна ви-
користовувати в якості критеріїв 
оцінки (зовнішні або внутрішні 
документи). За відсутності таких 
критеріїв завдання не може бути 
прийняте як завдання з надання 
впевненості. Відповідальність 
та обов’язки аудитора обмежені 
МСЗНВ.

Завдання із виконання супутніх послуг, яке 
виконується відповідно до Міжнародних 
стандартів супутніх послуг (далі – МССП) 
Завдання з виконання узгоджених процедур 
щодо запасів, які використовуються для іннова-
ційної діяльності, як елементів фінансового звіту. 
Завдання з підготовки інформації про запаси для 
фінансової або управлінської звітності

Можливість отримання офіцій-
ного звіту про фактичні резуль-
тати, регламентованої структу-
ри, за підписом аудитора

Завдання та обов’язки аудитора 
обмежені МССП.

Інші (консультаційні) послуги 
Аналіз ефективності використання запасів в 
процесі інноваційної діяльності 
Прогнозування та планування потреб запасів в 
процесі інноваційної діяльності. 
Консультації з питань організації обліку опера-
цій із запасами в процесі здійснення інновацій-
ної діяльності. 

Можливість отримання докумен-
ту від сертифікованого аудитора. 
Можуть бути виконані в контексті 
будь-яких завдань і за відсутнос-
ті критеріїв оцінки. Обов’язки та 
відповідальність аудитора не об-
межені стандартами та можуть 
бути встановлені повністю за зго-
дою із замовником.

Не передбачають висловлення 
впевненості стосовно відповіднос-
ті предмета завдання критеріям, а 
звіти, складені за їх результатами 
не можуть розглядатися як підтвер-
дження достовірності інформації.

Джерело: розроблено авторами з використанням положень Міжнародних стандартів [12; 13; 14]
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предметами можуть виступати ті системи, процеси, 
операції, яким властиві нефінансові та/або прогнозні 
характеристики. В контексті запасів, які використо-
вуються для інноваційної діяльності, такі завдання 
можуть виконуватися для перевірки ефективності їх 
використання або організації управління, але за умо-
ви існування критеріїв оцінки. Право на виконання 
таких завдань мають лише сертифіковані аудитори, 
що якісно відрізняє їх від консалтингових послуг та 
підвищує цінність підготовлених звітів. Але для за-
безпечення ефективності інноваційної діяльності до-
цільним є використання потенціалу і інших послуг та 
консультаційних (консалтингових) завдань, незважа-
ючи на їх відмінності від завдань з надання впевне-
ності, які проаналізовані Андрощук І.І. [1, с. 75–81].

Процес консультування – це аналітичний процес, 
що в типових випадках вимагає комбінування дій, 
що відносяться до: вибору цілі, виявлення фактів, 
визначення проблем та можливостей, оцінки альтер-
натив, розробки рекомендацій, передачі результатів, 
реалізації та контролю виконання (в деяких випад-
ках). Звіти, якщо подаються, зазвичай пишуться опо-
відно (або в розповідному стилі), робота виконується 
тільки для використання та задля користі даного клі-
єнта, а природа та обсяг визначаються за згодою між 
аудитором та клієнтом.

Наведені в таблиці 1 переваги, обмеження та не-
доліки кожного із завдань доводять, що важливим є 
якнайповніше узгодження із клієнтом умов виконання 
завдання відповідно до його інформаційних потреб.

Висновки та перспективи подальших дослід-
жень. Проведене дослідження показало, що для 
оптимального використання потенціалу аудитор-
ських послуг в процесі організації інноваційної діяль-
ності в цілому та використання в процесі її здійснен-
ня запасів, важливим є правильне використання в 
кожному конкретному випадку виду аудиторських 
послуг, які б відповідало очікуванням та інформацій-
ним потребам користувачів: завдання з аудиту або 
огляду, завдання з надання впевненості, що не є ау-
дитом чи оглядом історичної фінансової інформації, 
супутні або консультаційні послуги. Незважаючи на 
розробку значної кількості методик перевірки запа-
сів, вони потребують удосконалення з метою приве-
дення їх у повну відповідність із вимогами конкрет-
них Міжнародних стандартів в частині організаційних 
та методичних положень, а для розвитку інших за-
вдань з надання впевненості необхідним є розробка 
критеріїв оцінювання (внутрішніх положень, стан-
дартів тощо), що, в свою чергу, виступає важливим 
напрямком подальших досліджень.
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