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Candidate of Economic Sciences,
Kyiv Cooperative Institute of Business and Law

ОБ’ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ ОПТИМІЗАЦІЇ РІВНЯ 
ЛІКВІДНОСТІ КОМПАНІЇ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 
КОРПОРАТИВНИМИ ФІНАНСАМИ

OBJECTIVE NECESSITY TO OPTIMIZE  
THE COMPANY’S LIQUIDITY LEVEL  
IN THE CORPORATE FINANCE MANAGEMENT SYSTEM
В умовах сучасних викликів гонитва корпорацій за максимізацією прибутку нехтує класичним підходом 

до оперативного оцінювання ліквідності на основі аналізу статей фінансової звітності. Сучасні корпорації 
потребують системного підходу до управління результативністю та ефективністю своєї діяльності, що 
передбачає вибір відповідних критеріїв, розроблення механізму їх оцінювання, методик аналізу та створен-
ня дієвої системи управління фінансами останніх. Функції корпоративних фінансів в сучасній корпорації за-
безпечуються фінансовим директором чи менеджером. У статті доведено вплив корпоративного управ-
ління на загальну ліквідність корпорації через застосування на практиці сучасних теорій корпоративних 
фінансів. Встановлено, що проблема недостатності ліквідності досліджуваної компанії прямо залежить 
від неефективного корпоративного управління. Запропоновано шляхи вирішення окреслених проблем.

Ключові слова: корпоративні фінанси, ліквідність, корпоративне управління, система, коефіцієнт.

В условиях современных вызовов погоня корпораций за максимизацией прибыли пренебрегает клас-
сическим подходом к оперативному оцениванию ликвидности на основе анализа статей финансовой от-
четности. Современные корпорации требуют системного подхода к управлению результативностью 
и эффективностью своей деятельности, что предусматривает выбор соответствующих критериев, 
разработку механизма их оценивания, методик анализа и создания действенной системы управления фи-
нансами последних. Функции корпоративных финансов в современной корпорации обеспечиваются финан-
совым директором или менеджером. В статье доказано влияние корпоративного управления на общую 
ликвидность корпорации путем применения на практике современных теорий корпоративных финансов. 
Установлено, что проблема недостаточной ликвидности исследуемой компании напрямую зависит от 
неэффективного корпоративного управления. Предложены пути решения обозначенных проблем.

Ключевые слова: корпоративные финансы, ликвидность, корпоративное управление, система,  
коэффициент.
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In conditions of contemporary challenges, the corporations’ pursuit of the profit maximization neglects the classic 
approach to operational liquidity level assessment based on the financial statement items. The liquidity coefficients 
are an important feature of the activity of corporations, because they indicate the capability of the company to meet 
its liabilities. The high the coefficients, obviously, the more the capabilities the company has from the respective of 
meeting their current liabilities. It is established that the modern corporations need the systematic approach to the 
management of its activity’s effectiveness and efficiency, consequently intending the selection of corresponding 
criteria, development the mechanism for their assessment, methods of analysis and creation the efficient system of 
the finance management. The functions of corporate finances in a modern corporation are provided by a financial di-
rector or a manager. The corporate finances are characterized by the financial relations, occurred during the activity 
of all types of corporate enterprises, corporations, applied in forms of public joint-stock companies (PATs), as well as 
local small-scale limited liability companies (TOVs). The article proves the influence of the corporate management 
on the overall corporate The regression analysis of the Trigon Agri company on the basis of the financial reports for 
2007-2017 is provided in the article followed by accompanied the overall liquidity forecasting to 2026. The overall 
liquidity of the Trigon Agri company was identified as the ratio of current assets to the current liabilities and securi-
ties according to the company’s balance. The underliquidity problem of the company under study, which is directly 
dependent on the ineffective corporate management, is identified. The ways to solve the problems defined by the 
increase of own funds with simultaneous decrease of short-term liabilities and organization of documents, which are 
the monitor objects in the company’s liquidity management process, are proposed. 

Keywords: corporate finances, liquidity, corporate management, system, coefficient. 

Постановка проблеми. Дослідження корпора-
тивної системи управління фінансами включає ро-
зуміння сутності та місця фінансів у структурі функ-
ціонування господарських одиниць, адже, будучи 
основним елементом формування й використання 
фінансових ресурсів, фінанси охоплюють весь ас-
пект відносин у корпорації [4].

Фінанси корпорації охоплюють систему грошових 
відносин, одним з учасників яких є сама корпорація. 
До них належать відносини корпорації з державою, 
акціонерами, кредиторами, лізинговими, страховими 
фондами, покупцями продукції та постачальниками, 
її працівниками, відносини між окремими підрозділа-
ми та філіями корпорації.

На нашу думку, сучасні корпорації потребують 
системного підходу до управління результативністю 
та ефективністю своєї діяльності, що передбачає 
вибір відповідних критеріїв, розроблення механізму 
їх оцінювання, методик аналізу та створення дієвої 
системи управління фінансами останніх.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В умовах сучасних викликів першочерговими стають 
проблеми оцінювання ефективності корпоратив-
ного управління, що поєднує різнобічні властивості 
складної системи корпоративного управління й за-
стосовується для оцінювання, діагностики та моніто-
рингу стану корпоративного управління корпорацій.

У працях, присвячених дослідженню оцінювання 
корпоративного управління акціонерного товарис-
тва, автори акцентують увагу здебільшого на одному 
з напрямів, що зумовлено відсутністю комплексного 
аналізу зазначених процесів. Зокрема, є низка публі-
кацій (С.В. Бочаров [1], Т.О. Пасічник [2], С.А. Румян-
цев [3]), в яких розглядається ефективність корпора-
тивного управління корпораціями.

Зокрема, Т.О. Пасічник [2] для оцінювання ефек-
тивності функціонування акціонерних товариств 
пропонує використовувати показники виручки від 
реалізації продукції щодо основних засобів, виручки 
від реалізації продукції щодо числа зайнятих, рен-
табельності продаж, рентабельності активів, рента-
бельності власного капіталу, а також коефіцієнт ав-
тономії.

С.В. Богачов [1], досліджуючи ефективність кор-
поративного управління корпораціями, пропонує зі-
ставлення фактичних показників функціонування під-
приємств, що відносять до різних форм власності в 
порівнянних умовах діяльності. При цьому, на його дум-
ку, слід аналізувати такі економічні показники, як обсяг 
продукції, число працівників та рівень оплати праці.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на значний доро-
бок з питань управління корпоративними фінансами, 
постійно виникаючі нові проблеми та не вирішені ра-
ніше проблеми потребують подальшого дослідження 
для побудови безпечної та дієвої системи управлін-
ня корпоративними фінансами задля створення та 
розвитку вітчизняної моделі корпоративного управ-
ління, яка б забезпечила високі стандарти фінансо-
вої спроможності компанії.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою дослідження є доведення впливу 
корпоративного управління на загальну ліквідність 
корпорації через застосування на практиці сучасних 
теорій корпоративних фінансів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Корпоративний сектор посідає провідне місце в 
економіці будь-якої розвинутої країни, де активно 
послуговуються ринковими принципами організації 
економічного життя. Так, у США корпорації забезпе-
чують виробництво майже 90% ВВП. В Україні нині 
спостерігається зменшення кількості акціонерних 
товариств, бажаючих вийти на ринок цінних папе-
рів, а більшість українських компаній не планує за-
лучати інвестиції через фондовий ринок (на 1 квітня 
2018 року було 2 128 ПАТ та 5 097 ПрАТ). Проте у 
США приблизно 70% акцій підприємств продаються 
та купляються на відкритих торгах на біржі, а в Укра-
їні для того, щоби придбати акції, незалежно від при-
бутковості АТ необхідно персонально звернутися до 
акціонерів.

Для досягнення мети дослідження нами було ви-
користано фінансову звітність компанії “Trigon Agri” 
за 2007–2017 роки. Проте проблемою став той факт, 
що в аграрному секторі не є обов’язковим для ком-
паній складання квартальної звітності, тому для ре-
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гресійного аналізу було використано лише річні дані, 
що могло привести до певного недоліку в моделі, зо-
крема неточного зображення показника ліквідності, 
оскільки сталого значення цього показника протягом 
року досягти майже неможливо.

Група “Trigon Agri” спеціалізується на рослинни-
цтві й займається агробізнесом в Україні, Росії та 
Естонії. В Україні компанія обробляє 46 000 га землі 
в Харківській, Кіровоградській та Миколаївській об-
ластях. Крім традиційних пшениці, кукурудзи, соняш-
нику та ріпаку, з 2016 року група компаній вирощує 
горох і льон.

Більшість господарських операцій між підприєм-
ствами передбачає необхідність здійснення плате-
жів за придбані товари, роботи, послуги якщо не на 
умовах передоплати, то відразу після передачі това-
ру чи надання послуги покупцю, тому низький рівень 
ліквідності не дасть змогу компанії забезпечити без-
перебійність виробничих процесів та вчасно прово-
дити розрахунки за своїми зобов’язаннями.

Загальний показник ліквідності балансу показує 
відношення суми всіх платіжних засобів до суми всіх 
платіжних зобов’язань з урахуванням їх ліквідності. 
Цей показник дає змогу порівнювати баланси компа-
ній за різні періоди, баланси різних компаній та ви-
значати найбільш ліквідні баланси [5].

Загальна ліквідність компанії “Trigon Agri” була 
визначена як відношення оборотних активів до по-
точних зобов’язань та забезпечень відповідно до ба-
лансу компанії. Вхідні дані для розрахунку коефіці-
єнта загальної ліквідності наведено в табл. 1.

Слід зазначити, що за 2008–2009 роки інформа-
ція була вказана у доларах США, тому ми звернули-
ся до архівів обмінного курсу й розраховувати кінце-
ві дані у євро. Відповідно до отриманих даних було 
розраховано коефіцієнт загальної ліквідності підпри-
ємства та оцінки корпоративного управління за цей 
термін. Отримані результати зображені в табл. 2.

Будуємо просту лінійну регресію з двома неза-
лежними змінними (рік та оцінка) та однією залеж-
ною змінною (коефіцієнт загальної ліквідності). Мо-
дель побудована за допомогою програмного пакета 
Microsoft Excel 2016, а саме пакета аналізу даних 
(табл. 3).

Таблиця 3
Регресійна статистика за моделлю

Регресійна статистика
Множинний R 0,851137479
R-квадрат 0,724435007
Нормований R-квадрат 0,669322009
Стандартна похибка 2,420991577
Спостереження 13

Джерело: розроблено авторами на основі джерела [6]

Насамперед звертаємо увагу на коефіцієнт де-
термінації R-квадрат, який показує ступінь апрок-
симації. Згідно з даними табл. 3 коефіцієнт має 
значення ~0,72, що свідчить про високий ступінь 
апроксимації, тобто модель добре описує досліджу-
ване явище (на 72%).

Таблиця 1
Вхідні дані для розрахунку коефіцієнта загальної ліквідності “Trigon Agri”

Рік Оборотні активи 
(тис. євро)

Поточні зобов’язання  
та забезпечення (тис. євро)

2006 6 008 1 500
2007 44 520 2 732
2008 84 987 12 026
2009 53 802,0 15 506
2010 35 941 11 965
2011 74 416 16 337
2012 46 134 31 767
2013 29 630 19 632
2014 29 799 61 879
2015 32 082 27 622
2016 21 124 13 941
2017 20 093 13 794
2018 19 889 13 418

Джерело: розроблено авторами на основі джерела [6]

Таблиця 2
Оцінка корпоративного управління та коефіцієнта загальної ліквідності “Trigon Agri”

Рік (x1)

20
06

 р
ік

20
07

 р
ік

20
08

 р
ік

20
09

 р
ік

20
10

 р
ік

20
11

 р
ік

20
12

 р
ік

20
13

 р
ік

20
14

 р
ік

20
15

 р
ік

20
16

 р
ік

20
17

 р
ік

20
18

 р
ік

КУ (x2) 6 9 8 6 6 6 6 6 5 5 6 6 9
Коефіцієнт загальної ліквідності (y) 4,01 16,30 7,07 3,47 3,00 4,56 1,45 1,51 0,48 1,16 1,52 1,46 1,48

Джерело: розроблено авторами на основі джерела [6]
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Коефіцієнт кореляції R може набувати значення 
від -1 до 1. В цьому разі це значення близьке до оди-
ниці, що показує тісний прямий зв’язок між загаль-
ною ліквідністю та факторами впливу. Для оцінюван-
ня достовірності коефіцієнта кореляції обчислюють 
відношення коефіцієнта до його середньої помилки. 
Якщо воно дорівнює або більше 3, коефіцієнт коре-
ляції вважають достовірним, тобто зв’язок між дослі-
джуваними ознаками доведений. З даних табл. 3 та-
кож бачимо, що цей показник значно більший за 3, 
тому можемо стверджувати, що коефіцієнт кореляції 
є достовірним. Переходимо до дисперсійного аналі-
зу моделі (табл. 4).

У табл. 4 звертаємо увагу перш за все на крите-
рій Фішера, який показує, чи вагома взагалі модель. 
Згідно з даними таблиці можемо відхилити нульову 
гіпотезу щодо доцільності застосування цієї моделі. 
Оскільки значення цього показника менше за 0,05, 
можемо стверджувати, що ця модель є вагомою. 
Далі перейдемо до коефіцієнтів моделі, за допомо-
гою яких буде сформовано рівняння регресії.

З табл. 5 бачимо, що Р-значення перед змінною 
х1 менше за 0,05, що свідчить про відсутність ймо-

вірності нульового значення цього коефіцієнта. Під 
цією змінною були зазначені роки, тому після цього 
твердження слід враховувати лише дані х2 (оцінка 
корпоративного управління).

Зважаючи на всі зазначені фактори, можемо 
скласти рівняння регресії:

y = 1193,557057 + 1,7875444x2.
Наступним кроком буде прогнозування показ-

ника загальної фінансової спроможності, якщо 
за тенденцією вже відомі згадані вище незалежні 
змінні.

Зобразимо графічно динаміку ліквідності аграр-
ного підприємства “Trigon Agri” (рис. 1).

Згідно з даними чітко видно, що у 2019–2022 ро-
ках не слід очікувати зростання ліквідності підприєм-
ства, більш того, прогнозовані дані свідчать про те, 
що показник загальної ліквідності у 2022 році може 
сягнути від’ємного значення й поставити під питання 
ліквідність та платоспроможність аграрної компанії. 
Цілком ймовірно, що це спричинено низькою ефек-
тивністю корпоративного менеджменту, як наслідок, 
потребує підвищення якості роботи. Також слід за-

Таблиця 4
Дисперсійний аналіз за моделлю

Показник df SS MS F Значимість F
Регресія 2 154,08556 77,04278 13,14454 0,001588987
Залишок 10 58,61200217 5,8612
Разом 12 212,6975622

Джерело: розроблено авторами на основі джерела [6]

Таблиця 5
Коефіцієнти моделі

Показник Коефіцієнт Стандартна 
похибка t-статистика Р-значення

Y-перетин 1193,557057 366,3997185 3,257527222 0,00861009
Змінна х1 -0,597145591 0,181824054 -3,284194684 0,008230378
Змінна х2 1,7875444 0,532358466 3,357783362 0,007269406

Джерело: розроблено авторами на основі джерела [6]
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Рис. 1. Прогноз показника загальної ліквідності “Trigon Agri”
Джерело: розроблено авторами на основі джерела [6]
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значити, що саме через низький рівень корпоратив-
ного управління компанія “Trigon Agri” знаходиться 
на 36 позиції із 45 у рейтингу кращих аграрних під-
приємств України.

Далі побудуємо лінію тренду для більш віддале-
ного прогнозу з урахуванням даних, що наведені на 
рис. 1, за допомогою відповідної функції в Microsoft 
Excel 2016. Дані проведеного дослідження зображе-
ні на рис. 2.

За даними рис. 2 можемо простежити більш опти-
містичний сценарій розвитку подій щодо стану показ-
ника загальної ліквідності, який з ймовірністю 54% 
має стабілізуватися у 2024 році.

Висновки. Задля забезпечення ефективної ді-
яльності підприємств необхідним є постійне підтри-
мання належного рівня їх платоспроможності. Вва-
жається, що ступінь платоспроможності підприємств 
виражається через ліквідність їх балансу. Встанов-
лено, що найбільш інформативним є показник за-
гальної ліквідності.

Проблема недостатності ліквідності компанії 
“Trigon Agri” прямо залежить від неефективного кор-
поративного управління. Фінансовим менеджерам 
компанії для поліпшення рівня ліквідності доцільно 
збільшити власні кошти з одночасним зменшенням 
короткострокової кредиторської заборгованості, що 
відбувається в результаті погашення частини ко-
роткострокової кредиторської заборгованості, на-
приклад, шляхом розміщення цінних паперів під-
приємства; упорядкувати основну документацію, 
оскільки об’єктами контролю в процесі управління 
ліквідністю компанії служать залишки активів і па-
сивів, вхідні та вихідні фінансові потоки, співвідне-
сені за термінами виникнення. Ці дані в компанії 
“Trigon Agri” розосереджені по різних підрозділах, 
напрямах бізнесу, представлені в різному форма-
ті та з різним ступенем повноти й коректності, а в 
нашому разі – ще й в різних країнах. Для компанії 
“Trigon Agri” слід здійснювати фінансування оборот-

 

y = -0,0028x3 + 16,744x2 - 33828x + 2E+07 
R² = 0,541 
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Рис. 2. Трендовий прогноз загальної ліквідності “Trigon Agri” на 2023–2026 роки
Джерело: розроблено авторами на основі джерела [6]

них активів за рахунок довгострокових джерел, що 
поліпшить ліквідність компанії.
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TECHNOLOGICAL PROGRESS AND TENDENCIES  
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Стаття присвячена проблемам сучасного індустріального розвитку. Технічний прогрес втілений у 

технологіях, які здійснюють істотний вплив на розвиток промислового капіталу. Перш за все наявні тен-
денції показують, що розвинені країни прагнуть оновити свої виробничі потужності. Задля цього вони 
проводять політику, яка спрямована на підтримку решорінгу. Впровадження сучасних прогресивних техно-
логій робить рентабельним розміщення виробництва в розвинених країнах. Це перш за все закладає базу 
для інноваційного розвитку. При цьому важливо враховувати наслідки таких змін. Оскільки інноваційний 
розвиток здатний підвищити темпи зростання економіки, це приведе до нарощування розриву в рівні роз-
витку між країнами. Для того щоб нові технології впроваджувалися в країнах, що розвиваються, потрібні 
сприятливі умови. Ось чому важливо переглянути поточні стратегії економічного розвитку країн, що роз-
виваються. Це вкрай важливо для запобігання економічній відсталості.

Ключові слова: технічний прогрес, індустріальний розвиток, глобалізація, автоматизація, інновації.

Статья посвящена проблемам современного индустриального развития. Технический прогресс вопло-
щен в технологиях, которые оказывают существенное влияние на развитие промышленного капитала. 
Прежде всего текущие тенденции показывают, что развитые страны стремятся обновить свои произ-
водственные мощности. С этой целью они проводят политику, которая направлена на поддержку решо-
ринга. Внедрение современных прогрессивных технологий делает рентабельным размещение производ-
ства в развитых странах. Это прежде всего закладывает базу для инновационного развития. При этом 
важно учитывать последствия таких изменений. Поскольку инновационное развитие способно повысить 
темпы роста экономики, это приведет к наращиванию разрыва в уровне развития между странами. Для 
того чтобы новые технологии внедрялись в развивающихся странах, нужны благоприятные условия. 
Вот почему важно пересмотреть текущие стратегии экономического развития развивающихся стран. 
Это крайне важно для предотвращения экономической отсталости.

Ключевые слова: технический прогресс, индустриальное развитие, глобализация, автоматизация, 
инновации.

The article is devoted to the problems of modern industrial development. Technological progress made it possible 
to use some technologies which have substantial influence on industrial development. First of all, current tendencies 
show that the developed countries try to renew their industrial capacity. They have some changes in their policies 
which are aimed to support reshoring. Moreover the implementation of progressive technologies made it highly 
efficient to produce in developed countries. This is beneficial for innovative development. This kind of development 
generates high profits with innovative rents, provides the ability to involve skilled specialists, to support high living 
standards. However, it is important to consider the consequences of this development. It turns out, that the adapta-
tion to new technological base requires some conditions, which are not presented in countries with emerging mar-
kets. Producers are interested in implementation of new technologies when they can get more profit out of it. With 
the relatively inexpensive labor force there is no need to use innovative technologies. Modern production is highly 
automated. There is an evidence of robotic automation growth, which has strong social impact. Some say that we 
are going to have jobless growth. It is crucial for any country, but countries with emerging markets often have poor 
level of social security. They don’t have any efficient instruments to support people facing problems with unemploy-
ment. Moreover, current tendency to support eco-friendly and resource-saving production doesn’t meet the needs of 
countries with emerging markets. They are rather interested in economic growth than in environment protection. The 
economic growth could be provided on a basis of new progressive technologies, but there are no conditions for this 
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way of growth in countries with emerging markets. Keeping in mind this tendency to use more resource-saving tech-
nologies, it is easy to get the perspective of future growth of countries which are specialized on production of primary 
goods. This perspective makes a solid argument for the structural change in economy of Ukraine. That is why it is 
important to reconsider current economic development strategies. It is crucial for avoiding economic backwardness.

Keywords: technological progress, industrial development, globalization, automatization, innovations.

Постановка проблеми. Сучасні винаходи тех-
нічного прогресу зумовлюють зміни в індустріально-
му розвитку. Його основою є технологічна структура, 
серед визначальних рис якої можна назвати працез-
берігаючі, ресурсозберігаючі, екологічно безпечні тех-
нології. У зв’язку з цим виникає ціла низка проблем 
для країн, що розвиваються. Для таких країн харак-
терною є технологічна відсталість, тому становлення 
прогресивної технологічної бази є ключовим завдан-
ням наздоганяючого розвитку. Для кращого розуміння 
наслідків становлення нової технологічної бази варто 
визначити проблеми та перспективи економічного 
розвитку в умовах сучасних технологічних змін.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Взага-
лі у наукових публікаціях представлено досить чітке 
бачення радикальних змін, що несуть нові технології. 
Найбільшої уваги отримали виявлення нових можли-
востей цих технологій, визначення їх високої ефек-
тивності. Серед провідних учених, у роботах яких най-
кращим чином висвітлено ці питання, можна назвати 
Дж. Ріфкіна, Е. Вайцзекера, К. Андерсона, К. Шваба.

Щодо публікацій про специфіку наздоганяючого 
розвитку, то в них представлено ідеї важливості фор-
мування сприятливого інвестиційного середовища, 
становлення інноваційного розвитку, використан-
ня державно-приватного партнерства (Н.І. Іванова, 
В.В. Клінов, Л.П. Давидюк).

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проте відсутнє чітке бачення 
проблем становлення нового технологічного укладу 
та його наслідків для слабко розвинених країн.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). 
Важливим завданням економічної науки є виявлення 
перспектив розвитку економіки. Хоча наслідки впровад-
ження нових технологій отримали широкого досліджен-
ня в наукових публікаціях, недостатньо розглянуто їх 
значення для країн, що розвиваються. Варто розуміти, 
що дослідження переваг нових технологій для останніх 
країн має враховувати ключовий момент, а саме по-
требу розроблення нового шляху індустріалізації, який 
відповідає сучасним тенденціям. Становлення нового 
укладу в розвинених країнах дасть змогу пришвидшити 
темпи їх розвитку, а це приведе до нарощування відста-
вання країн із застарілими технологіями. Таким чином, 
необхідно визначити проблеми та перспективи розвит-
ку, пов’язані зі впровадженням нових технологій.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ви-
рішення ключових проблем економічної відсталості 
для країн зі слабким розвитком ринку є можливим на 
основі індустріалізації. Її проведення є основою для 
наздоганяючого типу розвитку. Проте наприкінці ХХ ст. 
зростання питомої ваги сфери послуг у ВВП у розви-
нених країнах привело до того, що стала поширеною 
ідея зменшення значення промислового виробництва 
для економічного розвитку. Однак бурхливий розви-
ток фінансового сектору обірвався через економічну 
кризу 2008–2009 рр. Це привело до перегляду основ 

економічного розвитку. Саме з цього часу стала поши-
рюватись ідея індустріального ренесансу. Більш того, 
повернення до активізації індустріального розвитку 
пов’язано зі зміною парадигми розвитку розвинених 
країн. Якщо раніше у її основі перебували неолібе-
ральні ідеї, завдяки яким обґрунтовувались переваги 
глобалізації, а тому й виправдовувалась вільна мігра-
ція капіталу, то зараз відбувається перегляд цих ідей. 
З 2007 р. спостерігається сповільнення глобалізації. 
Так, чистий прилив прямих іноземних інвестицій змен-
шився з 5,33% світового ВВП у 2007 р. до 1,4% світо-
вого ВВП у 2018 р.; торгівля (сума експорту та імпорту 
товарів і послуг) скоротилася з 61% світового ВВП до 
58% [1]. Також спостерігається скорочення глобальних 
ланцюгів створення вартості [2, с. 26–27]. Це пов’язано 
зі змінами у структурі витрат. Розміщення виробничих 
потужностей у країнах з ринками, що розвиваються, 
наприкінці ХХ ст. було рентабельним через наявність 
дешевої робочої сили та сировини. Проте зараз відбу-
лося підвищення рівня заробітної плати у цих країнах. 
Так, за даними Міжнародної організації праці, серед 
Великої двадцятки середньорічна реальна заробітна 
плата у країнах з ринками, що розвиваються (emerging 
G20), з 1999 р. по 2017 р. зросла на 202%, тоді як у 
розвинених країнах (advanced G20) вона зросла на 
9% [3, с. 4]. Зрозуміло, що навіть з такою динамікою 
вартість робочої сили у розвинених країнах є значно 
вищою, проте такі зміни приводять до того, що стає 
все більш доцільним повернення до розвинених країн 
виробництва, яке може бути автоматизованим. Таке 
повернення індустрії отримало назву решорингу. Він є 
важливим елементом реіндустріалізації, оскільки від-
будова індустрії відбувається на основі модернізова-
них технологій, а також виникають сприятливі умови 
для розвитку інноваційної діяльності, яка є драйвером 
для економічного розвитку. Інакше кажучи, такі інду-
стріальні зміни в розвинених країнах спрямовані на 
відродження їх інноваційного потенціалу.

Вказані риси також доповнюються політикою 
економічного націоналізму. Вона проявляється 
перш за все в перегляді тарифів, угод про торгівлю, 
умов інвестиційної діяльності. Наприклад, у США у 
2017 р. був прийнятий законопроєкт, спрямований 
на репатріацію коштів. З того часу було повернуто 
$650 млрд. Також у 2018 р. було прийнято закон про 
перевірку іноземних інвестицій. Його метою є захист 
американських технологічних компаній. Подібна по-
літика проводиться у Китаї та країнах ЄС [4].

Отже, виявлені тенденції свідчать про те, що у 
розвинених країнах здійснюється активна політика 
індустріалізації, спрямована на становлення високо-
технологічного виробництва. Формування нової тех-
нологічної бази встановлює новий рівень глобальної 
продуктивності праці. Звідси випливає, що застарі-
ла технічна база країн з ринками, що розвиваються, 
може стати запорукою для нарощування економіч-
ного відставання.
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Найкращим чином можливості нових технологій 
представлено в роботах Дж. Ріфкіна, Е. Вайцзекера, 
К. Андерсона, К. Шваба.

Дж. Ріфкін виділив три джерела, на яких базу-
ється Третя промислова революція, а саме широку 
експлуатацію відновлюваних джерел енергії, вико-
ристання будівель, які самі виробляють енергію, ви-
користання водню як акумулятора енергії. На дум-
ку вченого, економічні революції відбуваються тоді, 
коли нові комунікаційні технології поєднуються з 
новими енергетичними системами. Виходячи з цієї 
ідеї, Дж. Ріфкін виділив п’ять таких стовпів, які мають 
формувати енергетичну базу:

1) перехід до використання відновлюваних дже-
рел енергії;

2) зведення будівель, які містять власні міні-елек-
тростанції;

3) застосування водневих технологій, що акуму-
люють енергію;

4) використання інтернет-технологій для перетво-
рення енергосистеми кожного континенту на інтелекту-
альну електромережу, яка забезпечує розподіл енергії;

5) використання електромобілів [5, с. 32–49].
Як бачимо, така енергетична база потребує повно-

го оновлення інфраструктури. При цьому поширення 
застосування джерел відновлюваної енергії має свої 
об’єктивні перешкоди. Це пов’язано з тим, що інвестиції 
у ці джерела мають бути більш рентабельними порів-
няно з традиційними джерелами. Отже, відновлювані 
джерела енергії конкурують з традиційними джерела-
ми, що приводить до зниження вартості енергії, тому 
певний час виявляється більш рентабельним продо-
вження використання традиційних джерел енергії.

Проте розуміння переваг у використанні віднов-
люваних джерел енергії робить доцільним втручання 
держави в ринковий механізм. Це представлено все-
бічною підтримкою зеленої енергетики за допомогою 
субсидій, податкової політики, національних та надна-
ціональних проєктів. При Організації Об’єднаних На-
цій створено Глобальну комісію з економіки та клімату, 
метою якої є визначення можливостей збереження 
довкілля за умови економічного зростання. Цією комі-
сією розроблено проєкт «Нова кліматична економіка», 
у якому наведено рекомендації для урядів, бізнесу та 
суспільства, а також пропонуються конкретні заходи, 
які сприяють досягненню поставленої мети. Так, в 
останньому звіті цієї комісії зазначено, що зараз 80% 
світового споживання енергії забезпечуються органіч-
ним паливом. При цьому зазначається, що сьогодні 
технології, які спроможні прискорити перехід до від-
новлюваних джерел енергії, вже доступні, підтверди-
ли свою ефективність та починають застосовуватись 
у великих масштабах. Цікаво, що з 2009 р. по 2017 р. 
вартість сонячної енергії знизилась на 86%, а вартість 
енергії вітру – на 67% [6]. Отже, таке різке падіння вар-
тості енергії з відновлюваних джерел свідчить про те, 
що її конкурентоспроможність зростає, отже, це спри-
яє прискоренню витіснення органічного палива.

Ініціатива про забезпечення екологічної безпе-
ки має широку підтримку суспільства, але особливо 
суперечливою вона постає для країн зі слабким роз-
витком ринку. За умови низького рівня доходів сус-
пільством більш цінується економічне зростання, а 

не навколишнє середовище. Можна припустити, що 
сучасне економічне зростання може бути досягнуто 
без шкоди для довкілля за умови використання нових 
технологій, проте варто розуміти, що доступність таких 
технологій для країн, що розвиваються, дуже обмеже-
на або навіть відсутня. С.В. Кузнець досліджував спів-
відношення рівня доходів та міри забруднення навко-
лишнього середовища. Вчений дійшов висновку, що 
на початку економічного зростання відбувається збіль-
шення забруднення, проте після досягнення певного 
рівня доходів на душу населення рівень забруднення 
починає зменшуватися [7, с. 44–46]. Отже, залученню 
країн з ринками, що розвиваються, до використання 
екологічно безпечних технологій перешкоджає низька 
рентабельність цих технологій у таких умовах. Проте 
варто розуміти, що марно чекати підвищення доходів 
в усіх країнах до того рівня, який дасть їм змогу ціну-
вати навколишнє середовище. Збереження екології є 
завданням не лише національної, але й світової спіль-
ноти, оскільки екологічні проблеми стосуються не окре-
мих країн, а планети загалом.

Всебічне дослідження технологічних змін зробле-
но в роботі К. Шваба «Четверта промислова револю-
ція». На думку вченого, вона розгорнеться у 2025 р. 
Визначальною характеристикою перебігу цієї револю-
ції буде нечуване зростання темпів впровадження ін-
новацій, тому важливою стане проблема адаптації до 
таких стрімких змін. У роботі К. Шваба розглядаються 
перетворювальні можливості технологій, які вже існу-
ють, проте ще не набули великого поширенні, а саме 
нано- та біотехнології, робототехніка, 3D-друк, безпі-
лотні транспортні засоби, «Інтернет речей», штучний 
інтелект [8, с. 11–24]. Ці технології формують певні 
риси прогресивної індустріальної бази. Серед них 
можна назвати ресурсозбереження, індивідуалізацію 
виробництва, децентралізацію та фрагментацію.

Важливою рисою, яка має суперечливі наслідки 
для економіки, є роботизація. З одного боку, роботи-
зація дає змогу підвищити продуктивність праці, а з 
іншого боку, з робочого процесу вивільняється робоча 
сила. Така дилема привела до виникнення ідеї про не-
обхідність призупинити темпи роботизації (наприклад, 
шляхом оподаткування), оскільки зараз не вистачає 
робочих місць для звільнених робітників. З іншого боку, 
підвищення продуктивності внаслідок роботизації дає 
змогу знизити вартість продукції, що є позитивним на-
слідком для суспільства. Інакше кажучи, інтереси еко-
номічної ефективності протиставляються інтересам 
соціальної безпеки, але протистояння об’єктивному 
процесу автоматизації все ж таки є марним, тому роз-
робляються різноманітні пропозиції для вирішення 
проблеми безробіття. Досить поширеною є ідея про 
переваги виплати безумовного базового доходу, але іс-
нують складнощі її реалізації, тому вона зараз не має 
достатньої підтримки. Проблема безробіття, що спри-
чинене автоматизацією, розглядається в концепції су-
часного економічного зростання, яке не приводить до 
створення робочих місць (jobless growth).

У дослідженні Міжнародною організацією праці 
впливу автоматизації на зайнятість було зроблено ви-
сновок про те, що через роботизацію за період з 2005 р. 
по 2014 р. рівень зайнятості у світі скоротився на 1,3%. 
При цьому виявилося, що роботизація майже не здій-
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снила впливу на зайнятість у розвинених країнах, тоді 
як у країнах, що розвиваються, зайнятість скоротилась 
на 14% [9, с. 8]. Таким чином, вчені довели, що роботи-
зація перешкоджає офшорингу та негативно впливає 
на зайнятість у країнах, що розвиваються.

Протистояти вказаним негативним наслідкам 
країнам, що мають низькі доходи, досить складно. 
Здавалося б, оновлення технологічної бази має від-
буватися швидше тоді, коли потенціал старих техно-
логій повністю вичерпаний, тому наявність застарі-
лої технологічної бази могла б вважатися перевагою. 
Проте підтримка та розвиток свого виробничого по-
тенціалу за допомогою автоматизації потребують 
значних інвестицій. Більш того, для здійснення цього 
процесу не існує необхідних умов. Об’єктивно про-
ведення роботизації є доцільним за умови високої 
вартості робочої сили. У цьому разі відбувається за-
міщення праці капіталом, але дешева робоча сила 
не сприяє виникненню такої ініціативи. Втрата цієї 
конкурентної переваги у країнах, які відстають за 
рівнем розвитку від розвинених країн, пов’язана з 
тим, що наявний рівень технологій робить ефектив-
ним розміщення виробництва у розвинених країнах. 
Це дає змогу кращим чином вивчати потреби вироб-
ництва, створювати інновації, отже, забезпечувати 
вилучення інноваційної ренти. Також впровадження 
ресурсозберігаючих технологій зменшує попит на 
продукцію країн із сировинною спеціалізацією. Ця 
обставина є вкрай важливою для майбутнього роз-
витку української економіки. Нині конкурентну пере-
вагу надає наукова складова. Вона є важливим еле-
ментом інноваційного розвитку.

Пришвидшення темпів інноваційного розвитку 
також є досить неоднозначним процесом. З одно-
го боку, це стає запорукою покращення рівня до-
бробуту населення, підвищення якості життя, а з 
іншого боку, це приводить до цілої низки проблем. 
Особливістю інноваційної діяльності є її високий рі-
вень ризикованості. Впровадження винаходів, тобто 
перетворення їх на інновації, відбувається шляхом 
порівняння вигоди від їх впровадження та ризику. 
Якщо ризик переважає, то винаходи так і не перетво-
рюються на інновації, тому прискорення появи інно-
вацій, так звана синергія інновацій, приведе до того, 
що вони можуть виявитися застарілими ще на етапі 
пуско-налагоджувальних робіт. Адаптуватися до та-
ких динамічних змін можна за умови зниження рівня 
ризикованості. Це потребує перш за все наявності 
розвиненої інституціональної структури, соціально-
економічної стабільності, потужної фінансової сис-
теми. Проте вказані умови не є сильними сторонами 
країн з ринками, що розвиваються.

Висновки. Дослідження тенденцій індустріаль-
них змін, що пов’язані з досягненнями сучасного 
технологічного прогресу, показало, що ці зміни ма-
ють суттєвий вплив на потенціал економічного роз-
витку країн. Причому можливості краще адаптува-
тися та отримати найбільшу вигоду від технічного 
прогресу мають саме розвинені країни. Нехтування 
визначеними тенденціями приведе до того, що краї-
ни стануть приреченими на економічне відставання. 
Екологічно безпечні, ресурсозберігаючі технології, 
роботизація та інші інновації обіцяють благодатне 

майбутнє, проте вони мають також неоднозначні на-
слідки, тому варто будувати стратегії економічного 
розвитку з урахуванням викликів, які висуває впро-
вадження нових технологій.
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СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ  
АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

WORLD EXPERIENCE  
IN ALTERNATIVE ENERGY DEVELOPMENT
Задля визначення основних напрямів інвестування в альтернативні джерела енергії для вітчизняних 

виробників здійснено аналіз зарубіжного досвіду країн Європи, США та Азії. У статті розглянуто переду-
мови розвитку та фактори формування попиту на ринку альтернативних джерел енергії у країнах, що 
займають лідируючі позиції у сфері енергозбереження. Здійснено огляд державних програм розвитку аль-
тернативної енергетики, зокрема у Європейському Союзі, та шляхів реалізації таких програм в окремих 
країнах. Для визначення світових трендів розвитку альтернативних джерел енергії проведено оцінювання 
статистичних даних щодо споживання відновлювальних джерел енергії у країнах ЄС та інших світових 
лідерів. Визначено способи стимулювання використання альтернативних джерел енергії в країнах Євро-
пейського Союзу, досліджено досвід країн, що використовують нетрадиційні енергетичні джерела та роз-
вивають ці напрями. Встановлено специфічні особливості інвестування в «зелені» технології.

Ключові слова: енергоефективність, альтернативна енергетика, відновлювальна енергетика, «зе-
лені» технології, енергетичні інновації.

С целью определения основных направлений инвестирования в альтернативные источники энергии 
для отечественных производителей осуществлен анализ зарубежного опыта стран Европы, США и 
Азии. В статье рассмотрены предпосылки развития и факторы формирования спроса на рынке альтер-
нативных источников энергии в странах, занимающих лидирующие позиции в сфере энергосбережения. 
Осуществлен обзор государственных программ развития альтернативной энергетики, в частности в 
Европейском Союзе, и путей реализации таких программ в отдельных странах. Для определения мировых 
трендов развития альтернативных источников энергии проведено оценивание статистических данных 
по потреблению возобновляемых источников энергии в странах ЕС и других мировых лидеров. Опреде-
лены способы стимулирования использования альтернативных источников энергии в странах Европей-
ского Союза, исследован опыт стран, использующих нетрадиционные источники энергии и развивающих 
эти направления. Установлены специфические особенности инвестирования в «зеленые» технологии.

Ключевые слова: энергоэффективность, альтернативная энергетика, возобновляемая энергетика, 
«зеленые» технологии, энергетические инновации.

In order to determine the main directions of investment in alternative energy sources for domestic producers, an 
analysis of foreign experience of the countries of Europe, the USA and Asia has been carried out. The article dis-
cusses the preconditions for development and the factors of demand generation in the market of alternative energy 
sources in the countries occupying the leading positions in the field of energy saving. The necessity of switching to 
innovative ways of using alternative energy sources that have enormous resources and reduce the negative impact 
of energy on the environment has been investigated. The review of state programs for the development of alternative 
energy, in particular in the European Union, and ways of implementation of such programs in individual countries.  
In order to determine the global trends in the development of alternative energy sources, statistics on the consump-
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tion of renewable energy sources in the EU countries and other world leaders have been evaluated. The successful 
experience of many countries in implementing state support measures to stimulate investment and various instru-
ments in the field of alternative energy is considered, which not only contributes to solving global problems of climate 
change and energy security, but also leads to significant ecological and economic results of the development of a 
competitive economy. The ways of stimulating the use of alternative energy sources in the countries of the Euro-
pean Union are identified, the experience of the countries using the non-traditional energy sources and developing 
these directions is investigated. An assessment of the innovation and investment environment of alternative energy 
sources using foreign experience and the possibility of its implementation in Ukraine. Specific features of investing in 
“green” technologies are established. It has been determined that the use of a “green” tariff allows the state to attract 
private investors in the industry, who are guaranteed a return on their investment in a generation facility based on 
the use of renewable energy sources with an adequate rate of return. In countries where the entire electricity market 
is privately owned, the state sets quotas for the purchase of certain volumes of energy from alternative sources and 
imposes fines for exceeding the quotas.

Keywords: energy efficiency, alternative energy, renewable energy, “green” technologies, energy innovation.

Постановка проблеми. Економічний потенціал 
будь-якої країни багато в чому залежить від стану її 
енергетичних ресурсів, а також умов їх використан-
ня. Останніми десятиліттями надійне й стабільне 
економічно-ефективне забезпечення світової еконо-
міки енергоресурсами є одним з головних завдань, 
вирішення яких є основою існування й поступового 
розвитку цивілізації, запорукою її енергетичної без-
пеки та показником якості життя населення. Стає 
очевидним, що для економічного зростання необхід-
но активно розвивати використання альтернативних 
джерел енергії та підвищувати енергоефективність.

Прогнози вчених свідчать про те, що в найближ-
чі десятиріччя споживання енергоресурсів не буде 
мати тенденції до зменшення, а до 2030 р. можна 
очікувати подвоєння попиту порівняно з 2000 р. 
Згідно з прогнозами фахівців Міжнародного енер-
гетичного агентства за наявного рівня споживання 
енергетичних ресурсів розвіданих світових запасів 
вугілля, нафти та газу людству вистачить приблиз-
но на 100 років. За уточнюючими прогнозами “British 
Petroleum” усіх розвіданих до 2012 р. світових запа-
сів енергоносіїв вистачить лише до 2178 р. Все це 
викликає велику зацікавленість у вивченні досвіду 
розвинених країн світу, спрямованого на підвищення 
енергоефективності та використання альтернатив-
них (нетрадиційних, відновлюваних) джерел енергії, 
а також обумовлює доцільність наукових досліджень 
інноваційно-інвестиційних напрямів розвитку альтер-
нативних джерел енергії (АДЕ).

Україна має амбітні плани стосовно запрова-
дження альтернативних джерел енергії, освоєння 
яких слід розглядати як найбільш прогресивний на-
прям реалізації державної політики енергозбережен-
ня України, проте реальні темпи надзвичайно низькі.

Для забезпечення стабільного розвитку як вітчиз-
няної, так і світової економіки необхідний перехід 
на інноваційні шляхи використання альтернативних 
джерел енергії, які мають величезні ресурси та да-
ють змогу знизити негативний вплив енергетики на 
довкілля.

Інноваційно-інвестиційні напрями дослідження 
використання альтернативних джерел енергії особ-
ливо активізувалися у 70-х рр. минулого століття, 
тобто в період світової енергетичної кризи, яка стала 
суттєвим імпульсом для технологічного оновлення 
економік країн Європи, США, Японії. Це спонукало 
запровадити жорстоку державну політику в галузі 

енергозбереження, дало змогу в короткі терміни по-
долати кризу, визначити основні умови підтримки й 
використання нетрадиційної енергетики в країнах 
світу, перш за все європейських країнах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання енергетичної безпеки та інноваційно-інвес-
тиційного розвитку альтернативних джерел в цій 
галузі останнім часом усе частіше висвітлюються 
вітчизняними та зарубіжними вченими, такими як 
І. Вакуленко, О. Лук’янихіна [1], В. Петрук, О. Мороз, 
С. Коцюбинська, Д. Мацюк [2], М. Шевалл [3], М. Ко-
ломійченко, С. Апальков, Т. Ігнатенко [4].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проте, незважаючи на значні 
досягнення в цій галузі, ще є багато невирішених пи-
тань щодо узагальнення та використання світового 
досвіду розвитку альтернативних, відновлювальних 
джерел енергії та можливих шляхів його впровад-
ження в Україні. Успішний більш ніж тридцятирічний 
досвід багатьох країн показує, що вжиття заходів 
державної підтримки для стимулювання інвестицій 
та різних інструментів у сфері альтернативної енер-
гетики не тільки сприяє вирішенню глобальних про-
блем зміни клімату та енергетичної безпеки, але й 
приводить до істотних еколого-економічних резуль-
татів розвитку конкурентоспроможної економіки.

З огляду на сучасні тенденції розвитку цієї сфери 
енергетики й екологічного способу мислення вважа-
ємо за необхідне більш детально розглянути та до-
слідити розвиток альтернативної енергетики у світі 
задля запозичення закордонного досвіду розвитку 
енергоефективності в Україні.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є оцінювання інноваційно-інвести-
ційного середовища альтернативних джерел енергії 
з використанням зарубіжного досвіду та можливістю 
його впровадження в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У більшості розвинених країн, особливо країн з роз-
виненою економікою, зокрема в США, Німеччині, 
Іспанії, Швеції, Данії, Японії, все більша увага при-
діляється розвитку альтернативних джерел енер-
гії. Попит на відновлювальну енергію пов’язаний з 
необхідністю охорони довкілля, виконанням вимог 
«озеленення» енергетики та зменшення рівня вики-
дів парникових газів в атмосферу, які приводять до 
безповоротних негативних змін клімату на планеті. 
Розвиток відновлюваної енергетики має особливу 
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важливість з огляду на забезпечення еколого-еко-
номічної безпеки країни та є одним з перспективних 
напрямів інноваційної діяльності.

До країн, які найбільш інтенсивно розвивають тех-
нології та ринки альтернативних відновлювальних 
джерел енергії, насамперед належать країни Євро-
пейського Союзу, в більшості яких можна відзначити 
наявність системного підходу до вирішення зазна-
ченої проблеми. Європейський Союз як об’єднання 
суверенних держав проводить енергетичну політику 
на наднаціональному рівні, координуючи національ-
ну діяльність країн-учасниць задля пошуку можли-
востей для гармонізації спільного розвитку та поси-
лення ефекту національної діяльності. Самостійна 
програма «Розумна енергія Європі» реалізується у 
складі чинної Рамкової програми ЄС із конкуренто-
спроможності та інновацій на 2007–2017 рр. На рівні 
ЄС прийняті такі документи, як Директива 2001/77/
ЕС «Про створення сприятливих умов продажу елек-
троенергії, виробленої з відновлюваних енергодже-
рел, на внутрішньому ринку електричної енергії» 
(Directive 2001/77/EC on the promotion of electricity 
produced from renewable energy sources in the internal 
electricitymarket); Директива 2009/28/EС (ВДЕ); рі-
шення Комісії 2009/548/WE щодо популяризації від-
новлювальних джерел енергії. За рахунок відновлю-
ваних джерел енергії в Євросоюзі у 2020 р. має бути 
забезпечено 34% загального споживання електро-
енергії, до 40% альтернативної енергії до 2030 р. [5].

Сьогодні країни Євросоюзу у своєї сукупності є 
безперечними лідерами щодо розвитку виробництва 
та споживання альтернативної енергії. Так, станом 
на 1 січня 2018 р. зі світової двадцятки країн (G20) 
чотири країни з Європейського Союзу потрапили в 
десятку кращих за зростанням частки використан-
ня нетрадиційних джерел електроенергії. Зокрема, 
ними є Німеччина (перше місце), Італія (третє), Ве-
ликобританія (п’яте), Франція (шосте). При цьому 
США у зазначеному рейтингу займає лише сьому 
позицію, Мексика – восьму, Індія – дев’яту [6].

Окрім європейських країн, розвиток виробництва 
енергії з альтернативних джерел вважають сучас-
ним трендом багато країн світу, наприклад Китай до 
2020 р. планує забезпечити 10% внеску альтернатив-
ної енергії в загальному споживанні енергоресурсів 
держави, активізувалися в цьому напрямі Бразилія й 
Індія, а також балканські країни, зокрема Чорногорія, 
Албанія, Хорватія.

Аналізуючи доступні на веб-сторінці агентства 
“Еurostat” дані, можемо зробити висновки, що пер-
шість з приросту первинного виробництва альтерна-
тивної енергії з 2000 по 2015 рр. належала Бельгії 
(+272%), Німеччині (+260%), Словаччині (+182%) та 
Ірландії (+164%). Попри те, що значення альтерна-
тивної енергетики зростає у всьому світі, основна 
частка її виробництва станом на 2018 р. припадає на 
такі країни, як США (25%), Іспанія (8%), Німеччина 
(7%), Китай (12%), Бразилія (5%) [5].

Дослідження свідчать про те, що європейські 
країни не зупиняються на досягнутому, оскільки далі 
продовжують масштабно інвестувати саме в «чисту» 
енергетику. Така тенденція споживання альтерна-
тивної «зеленої» енергії у країн – членів Європей-

ського Союзу відзначена у 2018 р. (рис. 1). Цікаво, 
що в п’ятірку лідерів увійшла Латвія, поступившись 
місцем Фінляндії та Швеції.

Швеція планує першою відмовитися від викопного 
палива, сьогодні 98% населення отримують теплову 
енергію з твердих побутових відходів та біомаси. Єв-
ропейська комісія присвоїла швецькому місту Векше 
офіційний титул найзеленішого міста Європи, оскіль-
ки місто з населенням близько 90 тис. мешканців та 
площею близько 35 км2 забезпечує всі енергетичні 
потреби за рахунок відновлюваних джерел енергії, 
велику частку яких складають біомаса та біогаз. Для 
виробництва твердих видів біопалива використову-
ють відходи деревообробної промисловості, а також 
спеціально вирощувану сировину, якою є енергетич-
на деревина. Лісовий ресурс поновлюється завдяки 
ухваленому у Швеції більш ніж 100 років тому за-
кону, згідно з яким замість одного зрубаного дерева 
необхідно посадити нове. Внаслідок посилення норм 
закону нині в країні висаджують три нових дерева у 
розрахунку на кожні два зрубані, що є дієвим інстру-
ментом розвитку альтернативних джерел енергії.

Серед світових лідерів у галузі енергетичних ін-
новацій перше місце посідає новозеландська компа-
нія “LanzaTech”, яка займається саме впроваджен-
ням біотехнології з переробки промислових відходів 
і виробництвом на цій основі біопалива з низьким 
вмістом вуглеця та інших небезпечних речовин.

Згідно з оцінками вчених сьогодні у світі нарахо-
вується близько 150 запланованих та вже реалізова-
них проєктів із повного переходу на альтернативну 
енергетику, які поділяються на декілька категорій, 
таких як міські, регіональні, державні, проєкти у жит-
ловому фонді та бізнесі.

У багатьох містах США, таких як Аспен, Бурлінг-
тон, Вермонт, вже повністю перейшли на відновлю-
вану енергетику; Ванкувер (Канада) також планує 
повністю перейти на альтернативні джерела енергії. 
В Ісландії вже досягнуто 100% виробництва електро-
енергії та 85% теплової енергії за рахунок альтерна-
тивних джерел енергії [7].

У Франції заплановано до 2028 р. зростити вдвічі 
потужності відновлюваної енергетики, у Німеччині – 
до 65% у 2035 р., а такі міста, як Франкфурт та Мюн-
хен, планують перевести 100% електроенергії для 
всіх категорій споживачів на її виробництво з альтер-
нативних джерел енергії до 2025 р. [5].

У Латвії запроваджено практику використання со-
ломи для опалення та комбінованого виробництва 
тепла й електроенергії. Перехід до внутрішніх аль-
тернативних джерел енергії привів до того, що кра-
їна набула цінової незалежності, а впровадженню 
енергоощадних технологій допомагають кошти Кіот-
ського протоколу та європейських фондів.

Використовувати електроенергію виключно з від-
новлюваних джерел в усіх секторах своєї діяльності 
вирішили такі всесвітньо відомі бренди, як “IKEA”, 
“Johnson & Johnson”, “Nike”, “Procter & Gamble”, 
“Starbucks”, “Voya Financial and Walmart”, “Google”, 
“Apple”, “Microsoft”, “Facebook”.

Можна впевнено стверджувати, що нині все біль-
ше країн розробляють і реалізують свої плани та стра-
тегії для переважного (50–100%) забезпечення своїх 
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енергетичних потреб за рахунок використання альтер-
нативних джерел енергії, що є одним з перспективних 
напрямів інноваційної діяльності. Швидкість розвит-
ку інноваційних технологій, впровадження наукових 
розробок у сфері відновлювальної енергетики дають 
змогу розраховувати на привабливість вкладень у цій 
галузі на довгострокову перспективу.

Для розвитку відновлювальної енергетики 
98 країн світу надають пільги виробникам «зеленої» 
енергетики, розуміючи, що її розвиток відповідає 
стратегічним цілям країни. Способи стимулюван-
ня використання альтернативних джерел енергії в 
країнах Європейського Союзу становлять складну 
та розгалужену систему. Законодавством кожної з 
держав – членів ЄС визначено способи, у які здій-
снюється таке стимулювання, існують відповідні 
нормативно-правові акти щодо державної підтримки 
виробників електроенергії. Необхідність такої під-
тримки пов’язана зі специфікою інвестування в «зе-
лені» технології. Як правило, ними є:

– проєкти з тривалим терміном окупності, для ре-
алізації яких залучаються кошти міжнародних фінан-
сових організацій в іноземній валюті;

– компенсація (у формі фіксованого («зеленого») 
тарифу або надбавки до ціни на електроенергію, ви-

роблену на основі використання відновлювальних 
джерел енергії);

– використання для альтернативної енергії по-
няття «зелена енергія», що передбачає більш високу 
ціну для її свідомого споживача;

– податкові пільги; пільгові кредити; пільгові тари-
фи для продажу електроенергії, що виробляється з 
поновлювальних джерел в енергомережу;

– квотування (квоти на виробництво (споживання) 
електроенергії від відновлювальних джерел енергії 
та штрафні санкції за невиконання встановлених 
зобов’язань);

– законодавчий припис, щоби забезпечити від-
повідну частку альтернативної енергії в загальному 
енергобалансі у встановлений строк;

– різнорідні тендери, спеціальні тарифи, «зелені» 
сертифікати, види, та способи їх поєднання.

Найбільш поширеним і перспективним стимулом 
розвитку альтернативної енергетики є «зелений» 
тариф, тобто механізм заохочення й компенсації ви-
трат у формі встановлення довгострокового фіксова-
ного тарифу на електроенергію, вироблену на основі 
використання АДЕ. Фактично «зелений» тариф – це 
врегульована вартість електроенергії, виробленої з 
альтернативних джерел енергії, що установлюється 

 
Рис. 1. Розподіл споживання відновлювальних джерел енергії у ЄС за країнами, 2018 р.,  

% від загального енергетичного балансу
Джерело: побудовано автором на основі джерела [6]
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законодавством на певний період часу і зазвичай є 
вищою за доступну ринкову ціну електроенергії. За-
стосування «зеленого» тарифу передбачає гарантії 
держави виробникам, що енергія, вироблена ними, 
буде придбана за вищими цінами, ніж у виробників 
традиційної енергії, а кількісний результат цього виду 
стимулювання безпосередньо залежить від установ-
леного урядом розміру самого тарифу.

Такий підхід дає змогу державі залучити в галузь 
приватних інвесторів, яким гарантується повернення 
інвестицій в об’єкт генерації на основі використання 
відновлювальних джерел енергії з адекватною нор-
мою прибутковості. У країнах, де весь ринок елек-
троенергії перебуває в приватній власності, держа-
ва встановлює квоти на купівлю визначеного обсягу 
енергії з альтернативних джерел і накладає штрафи 
за перевищення квот.

Висновки. Як бачимо, з кожним роком зростають 
обсяги інвестицій в альтернативну відновлювальну 
енергетику, що свідчить про перспективи значного 
зростання зазначеного напряму видобутку електро-
енергії вже найближчим часом. Україні необхідно пе-
реймати досвід Європейського Союзу та Китаю, що є 
лідерами в галузі розроблення та впровадження аль-
тернативних джерел енергії із залученням інвестицій 
та інноваційного розвитку галузей загалом.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЕФЕКТИВНІСТЬ»  
В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ КОМПАНІЙ

RESEARCH OF THE CONCEPT OF “EFFICIENCY”  
IN THE SYSTEM OF DEVELOPMENT OF TOURIST COMPANIES
Нині сталий розвиток країни визначається рівнем ефективності діяльності суб’єктів господарювання. 

Актуальність дослідження обумовлена потребою поглиблення розуміння поняття «ефективність» в кон-
тексті діяльності туристичних компаній. Метою статті є дослідження генезису поняття ефективності 
діяльності туристичних компаній у сучасній економічні науці та в умовах управління організаціями. Про-
аналізовано погляди економістів, науковців в часовому аспекті щодо еволюції наукової думки щодо сутнос-
ті та особливостей поняття «ефективність» стосовно взаємозв’язку з іншими термінами. Отримані ре-
зультати засвідчили, що термін «ефективність» є комплексним поняттям, яке об’єднує такі ознаки та 
напрями, як статика, тобто ситуація, котра відображена завдяки показникам господарської діяльності, 
результативності діяльності; динаміка, процес, виконання певних дій, поєднання різних видів діяльності 
суб’єкта господарювання; взаємозв’язок між предметами, явищами, особами та сприйняттям цілей ту-
ристичної компанії, її працівників; вираження вартості об’єкта дослідження.

Ключові слова: ефективність, туризм, діяльність туристичних компаній, класифікація, види, крите-
рії, ознаки.

Сейчас устойчивое развитие страны определяется уровнем эффективности деятельности субъ-
ектов хозяйствования. Актуальность исследования обусловлена потребностью углубления понимания 
понятия «эффективность» в контексте деятельности туристических компаний. Целью статьи явля-
ется исследование генезиса понятия эффективности деятельности туристических компаний в совре-
менной экономической науке и в условиях управления организациями. Проанализированы взгляды эконо-
мистов, ученых во временном аспекте касательно эволюции научной мысли относительно сущности и 
особенностей понятия «эффективность» касательно взаимосвязи с другими терминами. Полученные 
результаты засвидетельствовали, что термин «эффективность» является комплексным понятием, 
которое объединяет такие признаки и направления, как статика, то есть ситуация, которая отраже-
на благодаря показателям хозяйственной деятельности, результативности деятельности; динамика, 
процесс, выполнение определенных действий, сочетание различных видов деятельности субъекта хо-
зяйствования; взаимосвязь между предметами, явлениями, лицами и восприятием целей туристической 
компании, ее сотрудников; выражение стоимости объекта исследования.

Ключевые слова: эффективность, туризм, деятельность туристических компаний, классификация, 
виды, критерии, признаки.

In our time, the sustainable development of a country is determined by the level of efficiency of enterprises ac-
tivity. The examination of the term “efficiency” is crucial for ensuring the direction of growth of the national economy 
and the development of tourism companies. The relevance of the topic also depends on а better understanding of 
the term “efficiency” in the context of the activities of tourism companies. The purpose of the article is to investigate 
the fundamental concepts of the efficiency of tourism companies in modern economic science and in the manage-
ment of the organizations. The article analyzes the scientific works to identify the essence of efficiency bearing in 
mind the different cognitive views and presents the author’s vision of the interpretation of “efficiency”. The views of 
economists and scientists in the temporal aspect in terms of the evolution of scientific thought regarding the sub-
stance and particular characteristics of the concept of “efficiency” in conjunction with other concepts are analyzed. 
The survey is based on the following methods: analysis, systematization and generalization to clarify the content 
of the category “efficiency”, as well as to critically understand the approaches, concepts and proposals of leading 
scientists regarding the efficiency of tourism companies; schematic and graphic images for the visual display of the 
results of research and analytical data. The results indicated that the term “efficiency” is a complex notion which 
combined the following features and trends: the static (a situation which is affecting the indicators of economic 
activity, performance); the dynamic, process, implementation of certain actions, combination of different activities 
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of economic entities; the relationship between objects, phenomena, persons and the perception of the goals of the 
tourism company, its employees; the value of a research subject. The main provisions can be adopted by executive 
bodies of the tourism companies, local and regional authorities of the national economy. The analysis is the basis for 
the formation of methodological approaches to evaluation of the effectiveness of tourism companies, the creation a 
strategies and programs for tourism development at different hierarchical levels. This analysis makes it possible to 
understand what efficiency is.

Keywords: efficiency, tourism, activity of tourism companies, classification, types, criteria, features.

Постановка проблеми. У процесі наростання 
ступеня невизначеності економічних умов підвищу-
ються значення й обґрунтування ухвалених управ-
лінських рішень, втілення яких потребує більшої від-
дачі у вигляді інвестицій та залучення використання 
резервів організацій.

Ефективність функціонування національної еко-
номіки, діяльності туристичних компаній обумовле-
но якістю менеджменту та ухвалених управлінських 
рішень [6; 12], тому сучасні менеджери повинні бути 
насамперед стратегами, котрі спроможні максималь-
но чітко й адекватно оцінити внутрішні елементи ді-
яльності організації та потреби, особливості зовніш-
нього середовища. Саме менеджмент є об’єднуючим 
чинником, спрямованим на зростання ефективності 
діяльності туристичних компаній.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемам вивчення сутності поняття «ефективність», 
особливостям ефективності діяльності суб’єктів гос-
подарювання у сфері туризму приділили увагу такі 
науковці, як Л. Беллор [7], Т. Гюнтер [7], І. ДеТоро, 
Е. Духонін [2], Д. Ісаєв [2], С. Новосельські [10], В. Ко-
валь [9], Р. Лобай [3], Н. Подольчак [4], А. Тендер, 
П. Хаманн [7], Ф. Шиманн [7], Е. Шкшипек [11], В. Кон-
далкар, З. Юринець [6].

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Незважаючи на те, що ефективність 
діяльності туристичних компаній є звичним напря-
мом дослідження для багатьох науковців, пробле-
ма ефективності ще недостатньо вивчена й досить 
часто ототожнюється з результативністю та іншими 
поняттями. Недостатність комплексних напрацю-
вань цього питання, відсутність чіткого трактування 
та класифікації ефективності діяльності туристичних 
компаній постає наслідком нерозвиненості підходів 
до визначення економічних результатів діяльності 
підприємства.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою статті є дослідження генезису по-
нять ефективності діяльності туристичних компаній 
у сучасній економічній науці та в умовах управління 
організаціями.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для опису ефективності діяльності туристичних ком-
паній розглядають найважливіші поняття, зокрема 
«ефективність», «результативність». В економічно-
му науковому колі досі відсутнє єдине трактування 
поняття «ефективність».

Поняття «ефективність» синонімізують із такими 
термінами, як «результативність», «дієвість», «при-
бутковість», «продуктивність факторів виробництва» 
[5, с. 507].

Найбільша кількість науковців [8–10] трактує за-
значене поняття в категорії результативності діяль-
ності, тобто відношення ефекту чи результату до ви-

трачених затрат чи ресурсів. Ефект розглядають як 
бажаний результат певного цілеспрямованого про-
цесу (послуга чи продукція із запланованими спо-
живчими якостями, прибуток від діяльності). Ефект 
у такому разі постає винятково кількісною ознакою 
процесу отримання запланованого результату.

Однак важко погодитись із зазначеним трактуван-
ням ефективності. Найкраще відмінність зазначених 
категорій підкреслив П. Друкер, який вказав на по-
требу розмежування двох категорій: «результатив-
ність – це робити правильні дії, а ефективність – це 
робити дії правильно» [5, с. 496].

З іншого боку, ефективність діяльності організа-
цій розглядають під кутом продуктивності та прибут-
ковості, тобто надають дефініції кількісного забарв-
лення [2, с. 23–25]. Підтримуємо думку А.Р. Тендера 
та І.Дж. ДеТоро [2, с. 31–32], які відзначають саме 
якісний аспект розвитку організації в ході вивчення 
поняття ефективності, тобто ефективність дає відпо-
відь на запитання про те, завдяки якій комбінації та 
яким ресурсам організація одержує результат.

Ефективність, на думку окремих економістів  
[4; 5], є проявом різних процесів і дій винятково 
управлінського характеру. Зарубіжні автори [7] роз-
глядають ефективність в контексті успішності, ви-
годи та економії. Таким чином, з ефективністю 
пов’язують цілеспрямованість. Діяльність вважають 
ефективною в разі повного або частково досягнення 
поставлених цілей за здійснення діяльності.

Ефективність повинна сприйматися ширше, тоб-
то як міра успіху організації, ступінь досягнення ці-
лей завдяки використанню ресурсів. Ефективність 
стосується економіки, завдяки якій досягаються орі-
єнтовані цілі. Рівень виробництва чи надання послуг, 
досягнутий організацією з обмеженими ресурсами, 
визначає її ефективність, тоді як ефективність ви-
значає ступінь, яким організація досягає своїх цілей 
[8, с. 11]. Також сутність ефективності вбачають у по-
ведінковому розумінні, коли цілі організації та окре-
мих людей ідеально інтегровані [10, с. 6].

Найважливіші трактування поняття «ефектив-
ність» виділено й згруповано у табл. 1.

На нашу думку, ефективність є більш складним 
поняттям. В організаціях з’являється чималий об-
сяг нових напрямів діяльності. Менеджери змушені 
ставити й досягати великої кількості цілей у різних 
напрямах функціонування, що можуть нівелювати чи 
ускладнити досягнення інших. Ефективність діяль-
ності туристичних компаній визначається ступенем 
досягнення сформованих цілей. Це приводить до 
масштабування області застосування ефективності 
в процесі ухвалення управлінських рішень.

Підбиваючи підсумок, можемо зазначити, що тер-
мін «ефективність» – це комплексне поняття, яке 
об’єднує такі спільні ознаки та напрями:
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Таблиця 1
Трактування поняття «ефективність»

Ознака поділу категорії Характеристика поняття «ефективність» Автори

Статичний підхід 
(ситуація, котра 
відображена 
завдяки показникам 
господарської діяльності, 
результативності 
діяльності)

Відносний показник, що прирівнює отриманий ефект з витратами 
або ресурсами, використаними для досягнення цього ефекту. В. Ковальов

Виробництво максимально можливого за величиною вартості 
продукту із застосуванням ресурсозберігаючих технологій,  
з урахуванням наявності платоспроможного попиту.

М. Тодаро

Характеризує зв’язок між кількістю одиниць рідкісних ресурсів, 
які застосовуються в процесі виробництва, та одержуваною  
в результаті кількістю якогось продукту.

К.Р. Макконнелл, 
С.Л. Брю

Розкривається через показники рентабельності, що є відносними 
характеристиками фінансових результатів.

В. Подольська, 
О. Яріш

Відносний ефект, результативність процесу, операції, проєкту, 
що визначаються як відношення ефекту, результату до витрат.

Б. Райзберг, 
Л. Лозовський, 
Е. Стародубцева

Стан речей, за якого за наявних виробничих ресурсах та рівня 
знань неможливо виробити більшу кількість одного товару, не 
жертвуючи можливістю виробити певну кількість іншого товару.

В. Парето

Вираження вартості 
об’єкта дослідження

Показує не сам результат, а «ціну» його досягнення. С. Мочерний

Є оціночною категорією, яка завжди пов’язана з відношенням 
цінності результату до цінності витрат.

П. Хейне, 
П. Боуттке, 
Д. Причитко

Динаміка, процес, 
виконання певних дій, 
поєднання різних видів 
діяльності суб’єкта 
господарювання

Форма вияву закону економії часу. С. Мочерний
Швидке реагування на ринкові виклики та очікування; 
інтерактивний процес розвитку, включаючи явища всередині 
організації та поза нею.

Е. Шкшипек, 
В. Koваль

Комплекс господарських заходів, зокрема впровадження нової 
техніки; інвестиційний проєкт; укладання комерційної угоди; 
реалізація господарського рішення; втілення екологічних 
ініціатив; проведення соціальних заходів, спрямованих на 
підвищення добробуту людей, поліпшення інфраструктури, 
формування культурних цінностей.

Л. Мельник, 
О. Корінцева

Взаємозв’язок між 
предметами, явищами, 
особами; сприйняття 
цілей туристичної 
компанії та працівників

Відображає виробничі відносини, що складаються між 
суспільством та підприємствами й окремими працівниками, дію 
об’єктивних економічних законів, розвиток продуктивних сил, тип 
виробничих відносин, є формою вираження цілей виробництва.

Ф. Горбонос

Ознака, притаманна цілеспрямованій взаємодії, відображає 
передусім ступінь досягнення цілей. А. Шегда

Явище, яке характеризує оптимальність цілеспрямованої дії, 
способу, механізму реалізації або стану суб’єкта за наявності 
альтернатив.

Н. Подольчак

Джерело: складено автором на основі джерел [1; 2; 3; 4; 6; 9; 11; 12]

– статика, тобто ситуація, котра відображена за-
вдяки показникам господарської діяльності, резуль-
тативності діяльності;

– динаміка, процес, виконання певних дій, поєднан-
ня різних видів діяльності суб’єкта господарювання;

– взаємозв’язок між предметами, явищами, осо-
бами та сприйняття цілей туристичної компанії, її 
працівників;

– вираження вартості об’єкта дослідження.
Висновки. Дослідження поняття «ефективність» 

все ще залишається визначальним у контексті за-
безпечення напрямів зростання національної еко-
номіки, розвитку туристичних компаній. Проведе-
ний аналіз наукових праць щодо розкриття сутності 
ефективності з урахуванням різних когнітивних по-
глядів засвідчує способи трактування ефективності, 
які різняться за часом (статика, тобто ситуація, ко-
тра відображена завдяки показникам господарської 
діяльності, результативності діяльності; динаміка, 

процес, виконання певних дій, поєднання різних 
видів діяльності суб’єкта господарювання), сприй-
няттям цілей туристичної компанії та працівників, 
взаємозв’язку зовнішніх і внутрішніх елементів ор-
ганізації та її вартості, цінності. Розуміння поняття 
«ефективність» сприяє формуванню ознак і харак-
теристик ефективності туристичних компаній, виро-
бленню критеріїв ефективності як засобів підтримки, 
моніторингу та контролю рівня ефективності.
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АНАЛІЗУВАННЯ ДИНАМІКИ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 
ЯК ОДИН ІЗ ЕТАПІВ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ МОДЕЛІ 
КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

ANALYSIS OF DYNAMICS OF CAPITAL INVESTMENTS  
AS ONE OF THE STAGES OF FORMATION  
OF AN EFFECTIVE MODEL CREDIT-INVESTMENT POLICY
У статті визначено, що для формування ефективної моделі кредитно-інвестиційної політики необхід-

но провести аналізування динаміки капітальних інвестицій, тому автором проаналізовано структуру капі-
тальних інвестицій за джерелами фінансування за останні роки та визначено тенденцію обсягу капітальних 
інвестицій в Україні за 2014 – І квартал 2019 рр. Визначено, що основну частину підприємства інвестують 
за рахунок власних коштів. Наведено прогноз динаміки обсягу капітальних інвестицій в Україні до 2020 р. 
Проаналізовано обсяг та структуру капітальних інвестицій за регіонами за 2014–2018 рр., визначено, що 
розподіл інвестицій є дуже нерівномірним. Визначено основні проблеми, які необхідно враховувати під час 
формування моделі кредитно-інвестиційної політики, яка буде сприяти розвитку національної економіки.

Ключові слова: капітальні інвестиції, кредитно-інвестиційна політика, інвестиційний клімат, інвес-
тиційна політика, національна економіка.

В статье определено, что для формирования эффективной модели кредитно-инвестиционной полити-
ки необходимо провести анализ динамики капитальных инвестиций, поэтому автором проанализирована 
структура капитальных инвестиций по источникам финансирования за последние годы и определены тен-
денции объема капитальных инвестиций в Украине за 2014 – I квартал 2019 гг. Определено, что основную 
часть предприятия инвестируют за счет собственных средств. Приведен прогноз динамики объема капи-
тальных инвестиций в Украине до 2020 г. Проанализированы объем и структура капитальных инвестиций 
по регионам за 2014–2018 гг., определено, что распределение инвестиций является очень неравномерным. 
Определены основные проблемы, которые необходимо учитывать при формировании модели кредитно-ин-
вестиционной политики, которая будет способствовать развитию национальной экономики.

Ключевые слова: капитальные инвестиции, кредитно-инвестиционная политика, инвестиционный 
климат, инвестиционная политика, национальная экономика.

Today, credit and investment policy is an indispensable component of the state’s economic policy. It is necessary 
to improve the investment climate and to use all possible methods to intensify investment activity, since this is a pre-
requisite for the development of the national economy as a whole. Therefore, in order to formulate an effective model 
of credit and investment policy, analyzing the dynamics of capital investments and identify trends and problems is 
a necessary step, which makes relevance of the topic. The dynamics of capital investment over the past five years 
has been analyzed in the article and their trend in Ukraine has been identified. A trend of capital investment amount 
in Ukraine over the next two years has been presented. The structure of capital investments by sources of financing 
in recent years has been analyzed. It includes capital investments at the expense of the state budget, local budgets, 
own funds of enterprises and organizations, loans of banks and other loans, funds of foreign investors, funds of the 
population for housing construction and other financing sources. The volume and structure of capital investment by 
region over the past five years has been analyzed. The structure of capital investment by region allows analyzing the 
uniformity of the distribution of capital investment for the development of all regions of the country, which also should 
be considered in the formation of investment policy. The main problems that should be considered when formulating 
a model of credit and investment policy that will contribute to the development of the national economy have been 
identified. Capital investments should be attracted to those regions where they were previously significantly smaller, 
and investment in less attractive social areas should also be allocated. Therefore, state intervention is necessary. 
Even the active position of the state as an investor will be relevant in the coming years. And also one of the objec-
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tives of the investment policy is to ensure a favorable investment climate to ensure the growth of the foreign invest-
ments share in the structure of capital investments of Ukraine. Therefore, an effective credit and investment policy 
can ensure a balanced development of the national economy.

Keywords: capital investment, credit and investment policy, investment climate, investment policy, national economy.

Постановка проблеми. Сьогодні розвиток на-
ціональної економіки безпосередньо залежить від 
ефективної кредитно-інвестиційної політики держа-
ви. Для формування моделі кредитно-інвестиційної 
політики необхідно дослідити стан економіки на да-
ний момент та проаналізувати тенденції залучення 
інвестицій за останні роки. Результати такого аналізу 
будуть підґрунтям для формування ефективної мо-
делі кредитно-інвестиційної політики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За-
галом інвестиційну діяльність досліджували багато 
науковців, зокрема аналізували капітальні інвестиції 
М.П. Денисенко [1], А.А. Пересада [3; 4], Н.А. Хрущ [5].

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Однак ці дослідження не відображають 
актуальну ситуацію, тому необхідно проаналізувати 
останні статистичні дані, щоби врахувати особливості 
саме актуальних проблем для формування ефектив-
ної моделі кредитно-інвестиційної політики.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою статті є аналізування динаміки капі-
тальних інвестицій за джерелами фінансування та 
регіонами як етап формування ефективної моделі 
кредитно-інвестиційної політики.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Отже, ми пропонуємо проаналізувати динаміку капі-
тальних інвестицій насамперед за джерелами фінан-
сування, оскільки з таких даних ми побачимо струк-
туру капітальних інвестицій та динаміку за кожним 
джерелом (табл. 1). Отже, за даними табл. 1 спосте-
рігається зростання обсягів капітальних інвестицій з 
кожним роком, що є досить позитивною тенденцією 
в сучасних економічних та політичних умовах. Однак 
важливо зрозуміти тенденцію розподілу капітальних 

інвестицій за джерелами фінансування. За активної 
інвестиційної політики держава має активно інвесту-
вати в розвиток пріоритетних галузей. За останні роки 
обсяг капітальних інвестицій за рахунок коштів дер-
жавного бюджету зріс від 0,7% до 4%, однак це досить 
мало. Трохи більше було залучено коштів місцевих 
бюджетів, а саме від 2,6% у 2014 р. до 9,2% у 2017 р. 
Показник зростав, а у 2018 р. він знизився до 8,7%. 
Вагому частку капітальних інвестицій становлять 
власні кошти підприємств та організацій: від 67,4% у 
2015 р. до 71,3% у 2018 р., де також спостерігаєть-
ся зростання протягом останніх років. Обсяги банків-
ських кредитів та інших позик від 8,8% у 2014 р. зни-
жувались до 5,3% у 2017 р., проте з того часу зросли 
до 9,1% на початку 2019 р. Власне, кошти іноземних 
інвесторів у структурі капітальних інвестицій склада-
ють лише 1,3% на початку 2019 р. Їх обсяг знижувався 
останні 5 років і досягнув 0,3% у 2018 р. Обсяги коштів 
населення на будівництво житла також знижувались 
протягом останніх 5 років, а у 2018 р. становили 6,4% 
від усіх капітальних інвестицій, але у 1 півріччі 2019 р. 
вже почали зростати й досягли 7%. Інші джерела ін-
вестування коливаються в межах 2,3–3,2%.

З таких тенденцій ми бачимо, що основну частину 
підприємства інвестують за рахунок власних коштів, 
незначні частки інвестицій приходять у вигляді бан-
ківських кредитів, коштів державного та місцевого 
бюджетів, а також іноземних інвесторів. За умови 
необхідного розвитку національної економіки до-
цільно було би провадити інвестиційну політику та-
ким чином, щоб іноземні інвестиції становили значно 
більшу частку капітальних інвестицій. Обсяг інозем-
них інвестицій необхідно збільшувати перш за все. 
На рис. 1 більш наочно представлено структуру капі-
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Рис. 1. Структура капітальних інвестицій за джерелами фінансування в Україні  
за 2014 – І квартал 2019 рр.

Джерело: побудовано автором на основі джерела [2]
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]

тальних інвестицій за джерелами фінансу-
вання в Україні за останні роки.

На основі обсягу капітальних інвестицій 
2010–2018 рр. ми пропонуємо прогноз ди-
наміки капітальних інвестицій на наступні 
2 роки, який побудовано на рис. 2.

Можна говорити про позитивні тенден-
ції, оскільки обсяг капітальних інвестицій 
постійно зростає від 2014 р., хоча з 2012 р. 
до 2014 р. було тимчасове його знижен-
ня. Незважаючи на нестабільну політичну 
та економічну ситуацію, обсяги інвестицій 
зростають, прогнозується подальше зрос-
тання на наступні роки.

Також доцільно проаналізувати струк-
туру капітальних інвестицій за регіонами 
(табл. 2), оскільки від оптимального роз-
поділу інвестицій за регіонами залежить їх 
рівномірний розвиток. Однак, як ми бачимо 
з даних табл. 2, цей розподіл не є таким. 
Найбільше інвестицій виділяється у м. Ки-
їв, а саме близько 30% у 2014–2017 рр. та 
34,6% у 2018 р. Звичайно, останніми рока-
ми значно знизилась частка капітальних ін-
вестицій в Донецьку та Луганську області.

Для більш наочного представлення 
структури капітальних інвестицій за регі-
онами представлено на рис. 3 капітальні 
інвестиції за регіонами у 2018 р. Дані відо-
бражено без урахування м. Києва, частка 
якого становить 34,6%, що значно знизило 
б якість відображення за іншими регіонами.

Отже, з рис. 3 ми бачимо, що найбільші 
частки капітальних інвестицій надходять у 
Дніпропетровську (10,4%), Київську (7%), 
Львівську (5%), Донецьку (4,7%), Одеську 
та Харківську (по 4,1%) області. Ці регіони 
разом із м. Києвом отримують майже 70% 
усіх капітальних інвестицій. Решта регіонів 
отримує досить незначні частки інвестицій, 
що приводить до нерівномірного розвитку 
регіонів. Цю проблему потрібно враховува-
ти під час формування моделі кредитно-ін-
вестиційної політики, оскільки держава має 
сприяти розвитку всіх регіонів країни.

Висновки. Проаналізувавши статистичні 
дані щодо обсягів та структури капітальних 
інвестицій за джерелами фінансування, мо-
жемо стверджувати, що основну частку під-
приємства інвестують за рахунок власних 
коштів, знижується також частка іноземних 
інвестицій, що показує проблему інвестицій-
ної політики та несприятливий інвестицій-
ний клімат для іноземного інвестора. Отже, 
одними із завдань інвестиційної політики є 
забезпечення в майбутньому сприятливо-
го інвестиційного клімату й створення умов 
для зростання іноземних інвестицій, збіль-
шення інвестування пріоритетних галузей за 
рахунок коштів державного та місцевих бю-
джетів, а також створення умов для здешев-
лення банківських кредитів та можливості їх 
отримання за необхідності для підприємств.
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Рис. 2. Прогноз динаміки капітальних інвестицій в Україні до 2020 р.
Джерело: побудовано автором на основі джерела [2]
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Рис. 3. Структура капітальних інвестицій за регіонами у 2018 р.
* Київська область без урахування м. Києва
Джерело: побудовано автором на основі джерела [2]

За результатами аналізування обсягів та структу-
ри капітальних інвестицій за регіонами ми бачимо, 
що близько 70% капітальних інвестицій зосереджені 
у 6 областях та м. Києві, а всі інші регіони отримують 
незначні частки інвестицій. Така ситуація зумовлює 
активний розвиток кількох регіонів та відставання в 
розвитку решти. Це негативно впливає загалом на 
національну економіку, тому інвестиційна політика в 
майбутньому повинна враховувати таку особливість 
і регулювати розподіл капітальних інвестицій у регіо-
ни, які їх потребують найбільше.
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МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ В СИСТЕМІ  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

METHODS OF ENSURING ECONOMIC SECURITY  
OF INDUSTRIES IN UKRAINE’S ECONOMIC  
SECURITY SYSTEM
У статті здійснено обґрунтування та систематизацію методів забезпечення економічної безпеки га-

лузей промисловості в системі економічної безпеки України. Класифіковано групи методів забезпечення 
економічної безпеки галузей промисловості, що включають інституційні, організаційно-розпорядчі, адмі-
ністративні методи; економічні, нормативно-правові методи; технічно спеціальні методи; маркетингові 
методи; соціально-психологічні, ідеологічні методи; методи управління розвитком, що дають змогу сис-
темно та комплексно вживати заходів із забезпечення економічної безпеки галузі за рівнями управління 
економічною безпекою в системі забезпечення економічної безпеки держави. Визначено, що комплексне 
застосування запропонованих систематизованих методів дає можливість підвищити рівень конкуренто-
спроможності та якості продукції підприємств галузей промисловості, акумулювати й оптимізувати ре-
сурси підприємств та техніко-технологічні процеси, розбудувати систему забезпечення економічної без-
пеки підприємств галузі, а все це у сукупності дає змогу рівню економічної безпеки галузей промисловості 
зростати в системі економічної безпеки держави.

Ключові слова: економічна безпека, методи, забезпечення економічної безпеки, галузі промисловості, 
система економічної безпеки держави.

В статье осуществлены обоснование и систематизация методов обеспечения экономической без-
опасности отраслей промышленности в системе экономической безопасности Украины. Классифициро-
ваны группы методов обеспечения экономической безопасности отраслей промышленности, которые 
включают институциональные, организационно-распорядительные, административные методы; эко-
номические, нормативно-правовые методы; технически специальные методы; маркетинговые методы; 
социально-психологические, идеологические методы; методы управления развитием, которые позволя-
ют системно и комплексно принимать меры по обеспечению экономической безопасности отрасли по 
уровням управления экономической безопасностью в системе обеспечения экономической безопасности 
государства. Определено, что комплексное применение предложенных систематизированных методов 
дает возможность повысить уровень конкурентоспособности и качества продукции предприятий от-
расли, аккумулировать и оптимизировать ресурсы предприятий и технико-технологические процессы, 
построить систему обеспечения экономической безопасности предприятий отрасли, а все это в сово-
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купности позволяет уровню экономической безопасности отраслей промышленности расти в системе 
экономической безопасности государства.

Ключевые слова: экономическая безопасность, методы, обеспечение экономической безопасности, 
отрасли промышленности, система экономической безопасности государства.

The article is carried out justification and systematization of methods of ensuring economic safety of industries 
in the system of economic security of Ukraine. Groups of methods to ensure economic security of industries are 
classified, which include institutional, organizational regulatory, administrative methods; Economic Normative legal 
methods; Technical special methods; Marketing methods; Social psychological; Ideological methods; and methods 
of management of development that allow to systematically and comprehensively implement measures to ensure 
the economic security of the industry by levels of management of economic security in the system of ensuring eco-
nomic safety of the state. It is determined that the complex application of the proposed systematic methods enables 
to improve the quality of products of enterprises of the industry, to optimize the resources of enterprises and techno-
logical processes, to build a system of ensuring economic. The security of industry enterprises and all this together 
gives an opportunity to increase the level of economic security of industries in the system of economic security of 
the State. It is determined that the methods that are used for the purpose of ensuring economic security are deter-
mined and how the provision is carried out. They act as direct action methods and relate directly to the process of 
ensuring economic security and measures of general action affecting the industry to increase its resilience technical, 
technological condition, financial and economic performance, the level of and institutional support, and thus, through 
increasing the level of efficiency of the industry, affect the state of its economic security by strengthening and in-
creasing it. Institutional, organizational regulatory, administrative methods foresee implementation of basic functions 
of management: initiation, planning of organization, coordination, motivation and control. Organizational methods at 
the state level are implemented with the development and implementation of the state programs for creation within 
the branches of powerful associations of enterprises and industrial unions, the introduction of the state economic 
policy. It is determined that the methods of management of development provide for the provision of economic se-
curity through the use of the world’s leading modern scientific and empirical methods aimed at ensuring a promising 
long-term growth of the enterprise Efficiency and competitiveness.

Keywords: economic safety, methods, economic security, industry, economic security system of the state.

Постановка проблеми. На сучасному етапі еко-
номічного розвитку в умовах тривалої економічної 
кризи та значного спаду промислового виробництва 
в країні питання забезпечення економічної безпеки 
держави її економічної системи є одним з найбільш 
пріоритетних завдань національної безпеки. Гли-
бокий аналіз світового досвіду щодо забезпечення 
економічної безпеки держави та науково-концепту-
альних напрацювань вітчизняних та зарубіжних нау-
ковців дав змогу виявити найбільш дієві та ефективні 
методи забезпечення економічної безпеки держави, 
її промисловості в сучасних умовах господарювання, 
що є вагомими елементами механізму забезпечення 
економічної безпеки та здатні убезпечити ефективне 
функціонування національної економіки та галузей 
промисловості України. Безпосередня реалізація дій 
із забезпечення економічної безпеки галузі в систе-
мі забезпечення економічної безпеки держави здій-
снюється із застосуванням широкого кола сучасних 
наукових та емпіричних методів, спрямованих на 
зростання конкурентоспроможності галузей промис-
ловості в системі економічної безпеки держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання дослідження, класифікації та необхідності 
застосування методів забезпечення економічної 
безпеки галузей промисловості в системі економіч-
ної безпеки України детально та глибоко досліджу-
вали у своїх працях В. Безбожний, О. Буркальцева, 
З. Варналій, В. Васенко, Р. Дацків, Е. Дмитренко, 
О. Кириченко, Л. Козак, О. Ляшенко, Г. Пастернак-
Таранушенко, Ю. Погорелов, О. Рєзнік, О. Федорук, 
Т. Федотова, Л. Шемаєва, І. Шульга. та інші науковці.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проте, незважаючи та глиби-
ну та ґрунтовність проведених наукових пошуків та 

напрацювань, питання обґрунтування та система-
тизації методів забезпечення економічної безпеки 
галузей промисловості як невід’ємних елементів, 
складових механізму забезпечення економічної без-
пеки в системі економічної безпеки України залиша-
ється недостатньо вивченим, що визначає необхід-
ність подальших наукових досліджень.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є обґрунтування та систематизація 
методів забезпечення економічної безпеки галузей 
промисловості в системі економічної безпеки України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Методологія, методи, засоби та безпосередній ін-
струментарій забезпечення економічної безпеки як 
на рівні підприємств, так і на рівні держави, методи 
розвитку галузей промисловості широко опрацьо-
вувалися в роботах провідних вітчизняних та зару-
біжних науковців. Визначено та узагальнено саме 
поняття методів забезпечення економічної безпеки. 
Так, за загальним визначенням, методи забезпечен-
ня економічної безпеки визначають засоби, які за-
стосовуються в управлінській діяльності із забезпе-
чення економічної безпеки галузі.

Зазначимо, що методи забезпечення економічної 
безпеки галузей промисловості загалом поділяються 
на такі дві основні групи: спрямовані на забезпечення 
безпеки процесу інтеграції, спрямовані на зростання 
рівня конкурентоспроможності вітчизняних галузей 
промисловості [1]. Методи розкривають засоби, що 
застосовуються задля забезпечення економічної 
безпеки та визначають, як саме здійснюється так за-
безпечення [2]. При цьому вони виступають як мето-
дами прямої дії й стосуються безпосередньо проце-
су забезпечення економічної безпеки, так і заходами 
(напрямами) загальної дії, що впливають на галузь, 
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підвищуючи її стійкість та конкурентоспроможність 
[3, c. 51–56], техніко-технологічний стан, фінансово-
економічні показники, рівень регулювання, державну 
підтримку, інституційне забезпечення [4, c. 22], отже, 
через підвищення рівня ефективності функціонуван-
ня галузі вони впливають на стан його економічної 
безпеки, зміцнюючи та підвищуючи його.

Основними групами методів, що застосовуються 
задля забезпечення економічної безпеки галузі, є ін-
ституційні, організаційно-розпорядчі, адміністратив-
ні методи [5, c. 232–236]; економічні [6, c. 201–211]; 
нормативно-правові методи [7, c. 505–512]; техніч-
но спеціальні методи [8, c. 6–9]; маркетингові ме-
тоди; соціально-психологічні, ідеологічні методи 
[9, c. 29–34]; методи управління розвитком.

Загалом розвиток галузей промисловості визна-
чається певними характеристиками, що визначають 
доцільність та необхідність застосування тих чи ін-
ших методів забезпечення їх економічної безпеки 
та пов’язані з такими особливостями економічного 
галузевого розвитку, як необхідність забезпечення 
ресурсами, необхідність врегулювання нормативно-
правової бази, а також забезпечення її повноти та 
дієвості, що є інституційною законодавчою основою 
функціонування та розвитку галузей промисловості.

Узагальнені методи забезпечення економічної без-
пеки галузей промисловості представлені на рис 1.

Першу групу, що забезпечує функціонування та 
безпеку галузей промисловості, складають інститу-
ційні методи, що реалізуються з функціонуванням 
інститутів забезпечення економічної безпеки як на 
рівні держави у вигляді функціонування відповідних 
державних інститутів, установ, органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування, що є дер-
жавними формальними інститутами, які здійснюють 
організацію роботи та контроль за функціонуванням 
промислової сфери, підприємств, державних ре-
гуляторних органів, так і на рівні неформальних ін-
ститутів, таких як громадські об’єднання, асоціації, 
спілки, що здійснюють функції їх забезпечення та ре-
гулювання на рівні окремих галузей чи регіонів та за 
окремими напрямами економічної діяльності.

Наступну групу методів, яка формує законодав-
чо-нормативну основу функціонування та розвитку 
галузей промисловості та забезпечення їх економіч-
ної безпеки, складають нормативно-правові методи, 
що полягають у прийнятті відповідних державних 
нормативно-правових актів, спрямованих на забез-
печення безпеки функціонування та розвитку галузей 
промисловості, а також створення дієвих механізмів 
виконання та контролю за виконанням відповідних 
норм чинного законодавства [10, c. 128–133]. Такі 
нормативно-правові методи діють та реалізуються як 
на рівні держави, оскільки саме державні законодав-
чі інститути формують відповідне нормативне пра-
вове поле діяльності суб’єктів господарювання, так і 
на рівні підприємств із розробленням та прийняттям 
відповідної нормативно-правової документації, що 
визначає та регулює діяльність із забезпечення еко-
номічної безпеки та є необхідною для функціонуван-
ня підприємств галузей, а саме Стратегії, Концепції 
забезпечення економічної безпеки, Положення про 
Службу економічної безпеки, прийняття відповідних 

наказів, посадових інструкцій та іншої документації, 
необхідної для забезпечення економічної безпеки 
промислових підприємств.

Наступну групу складають адміністративні, органі-
заційно-розпорядчі методи, що застосовуються задля 
безпосередньої організації на промислових підпри-
ємствах роботи із забезпечення економічної безпеки, 
функціонування служб, департаментів та відділів із 
забезпечення економічної безпеки та на рівні держа-
ви через організацію та вжиття заходів із забезпечен-
ня економічної безпеки вітчизняних товаровиробників 
та економічної системи країни загалом.

Наступну групу складають економічні методи в за-
безпеченні економічної безпеки галузей промисловос-
ті, що реалізуються через здійснення змін у державній 
податковій, митній, амортизацій політиці, економічні 
методи державного регулювання в цьому питанні, 
які є методами як прямого, так й опосередкованого 
впливу, через створення умов для ефективного функ-
ціонування підприємств, їх інноваційного оновлення, 
здійснення НДДКР, відповідно, зростання конкурен-
тоспроможності промислових підприємств та галузей 
вітчизняної промисловості. Ефективними економіч-
ними методами є оптимізація джерел інвестування в 
розвиток підприємств галузей, бюджетування витрат, 
кредитування підприємств із надання державних га-
рантій чи впровадження пільгового кредитування на 
інноваційний розвиток, оновлення підприємств галу-
зей, відповідно, зростання рівня їх конкурентоспро-
можності, ефективності функціонування та безпеки. 
Ефективними методами є прийняття та реалізація 
державних цільових програм розвитку галузей та про-
грам регіонального промислового розвитку.

Технічно спеціальні методи у забезпеченні еко-
номічної безпеки галузей промисловості засновані 
на функціонуванні недержавних структур із забез-
печення економічної безпеки та розвитку недер-
жавних структур забезпечення економічної безпеки, 
технічної та технологічної модернізації засобів за-
безпечення економічної безпеки застосування спе-
ціальних технічних засобів та використання новітніх 
технологій.

Окрему увагу слід приділити маркетинговим мето-
дам у забезпеченні економічної безпеки галузей про-
мисловості, оскільки ефективність функціонування та 
безпека галузевого розвитку значної мірою залежать 
від позицій тієї чи іншої галузі на внутрішньому та зо-
внішньому ринках, конкурентоспроможності продукції 
та безпечності, сучасності й відповідності технологій, 
що вона використовує для виробництва цієї продукції. 
Великого значення в просуванні продукції набувають 
маркетингова політика підприємств галузей, актив-
ність рекламної та інформаційної присутності на рин-
ку, наявність та відомість бренду, активність зовніш-
ньоекономічної діяльності. Відповідно, маркетингові 
методи включають реалізацію зовнішньоекономічної 
торгової політики, укладання міжнародних угод з тор-
гівлі, економічного співробітництва, а також державну 
політику у сфері розвитку внутрішнього ринку, роз-
виток національних брендів та їх просування на вну-
трішньому й зовнішніх ринках.

Соціально-психологічні методи є окремими група-
ми методів, що спрямовані на активну роботу із соці-
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альними системами із застосуванням психологічних 
засобів задля забезпечення економічної безпеки ві-
тчизняних підприємств у системі економічної безпе-
ки держави, оскільки соціум, населення, суспільство 
у функціонуванні галузей промисловості виступає як 
основою її кадрових ресурсів, робочої сили, праців-
ників, так і ринком споживачів, на якому реалізується 
продукція промислових підприємств. Відповідно, со-
ціально-психологічні методи забезпечують соціаль-
но-психологічний вплив, спрямований на населення, 
соціальну сферу задля формування позитивного 
ставлення до вітчизняної продукції, зростання стату-
су, соціального рівня вітчизняного виробництва, про-
будження психологічних мотивів до зростання спо-
живання вітчизняної продукції та надання їй переваг 

порівняно з іноземною, відповідно, формування мо-
делі споживацьких переваг товарів вітчизняного ви-
робництва та вітчизняних промислових підприємств. 
На державному рівні соціально-психологічні методи 
реалізуються засобами державної соціально-еконо-
мічної політики, спрямованої на підвищення рівня 
економічного життя населення, політики підтримки 
особистісного та кадрового розвитку, рівня освіти, 
охорони здоров’я, соціального захисту населення, 
розвитку культури тощо.

Ідеологічні методи як частина соціально-психоло-
гічних методів є інноваційною новою групою методів 
забезпечення економічної безпеки галузей промис-
ловості. Вони засновані на просуванні національної 
ідеології та політики розвитку й захисту пріоритетів 

 

 

Дії законодавчої та виконавчої влади, 
державних органів, державних 
інститутів, що здійснюються задля 
забезпечення стабільності та 
економічного розвитку вітчизняної 
економіки та її провідних галузей. 

Державні програми створення об’єднань 
підприємств, державна підтримка 
галузевих союзів та взаємодія з ними. 
Державне регулювання. Реалізація 
державної політики, спрямованої на 
оздоровлення промисловості та сприяння її 
ефективному розвитку. 
 

Адміністративні організаційно-
розпорядчі методи 

Реалізація зовнішньоекономічної торгової 
політики. Укладання міжнародних угод з 
торгівлі, економічного співробітництва. 
Розвиток внутрішнього ринку. Формування 
маркетингових компаній, національних 
брендів просування на внутрішньому та 
зовнішніх ринках. 

Економічні методи 

Розвиток інвестиційних програм. 
Удосконалення податкової, митної, 
кредитної політики. Оптимізація 
джерел фінансування інвестування в 
галузь, бюджетування, кредитування. 
Державна підтримка стимулювання 
фінансування програм розвитку 
галузей, секторів економіки. 

Технічно спеціальні методи 

Розвиток у країні недержавних 
структур із забезпечення економічної 
безпеки та сприяння їх технічній 
модернізації. 

Нормативно-правові методи 

Приведення вітчизняного законодавства у 
сфері забезпечення економічної безпеки до 
міжнародних норм і стандартів, прийняття 
необхідних для законодавчих актів та 
іншої нормативно-правової документації. 

Маркетингові методи 

Соціально-психологічні, ідеологічні 
методи 

Методи управління розвитком 

Освітні програми підвищення рівня 
соціальної та національної свідомості, 
європейський вибір. Просування 
національної ідеології, політики захисту 
вітчизняного товаровиробника. Проєкти 
державно-суспільного співробітництва. 

Прийняття державних програм 
розвитку галузей. Співпраця 
галузевих спілок із науково-
дослідними інститутами, фахівцями-
науковцями, що розробляють сучасні 
методи управління розвитком 
галузевими структурами інших країн 
з налагодження науково-
технологічного співробітництва. 

Інституційні методи 

Методи забезпечення економічної безпеки галузей промисловості в системі 
економічної безпеки держави 

Рис. 1. Методи забезпечення економічної безпеки галузей промисловості  
в системі економічної безпеки держави

Джерело: авторська розробка
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національного виробництва та вітчизняної продукції. 
Вони формуються на ідеологічному, етнічному націо-
нально-культурному підґрунті та реалізуються через 
соціально-інформаційні проєкти підтримки вітчизня-
ного виробництва «купуй українське», «підтримай 
національного виробника» тощо. Активним засобом 
просування таких проєктів є державно-суспільне 
партнерство.

Методи управління розвитком складають на-
ступну інноваційну групу методів, що передбачають 
застосування в розвитку вітчизняної промисловос-
ті нових інноваційних методів управління, таких як 
управління ефективністю (Value Based Management); 
метод управління якістю «Шість сигм» (Six sigma); 
методологія управління процесами на основі IDEF-
0 та DMAIC; впровадження міжнародних стандартів 
якості ISO; розроблення та впровадження на під-
приємствах галузей загальних систем управління 
якістю TQM; впровадження організаційного проєкту-
вання, модернізації, реструктуризації, реінжинірингу 
бізнес-процесів. Застосування методів управління 
розвитком дає змогу підвищити рівень конкуренто-
спроможності та якості продукції підприємств галузі, 
акумулювати ресурси, оптимізувати ресурси підпри-
ємства та розбудувати техніко-технологічні процеси, 
розбудувати систему забезпечення економічної без-
пеки підприємств галузі.

Висновки. Результати проведеного дослідження 
дають можливість визначити, що комплексне засто-
сування запропонованих систематизованих методів 
дає змогу підвищити рівень конкурентоспроможності 
та якості продукції підприємств галузі, акумулювати 
й оптимізувати ресурси підприємств та техніко-тех-
нологічні процеси, розбудувати систему забезпечен-
ня економічної безпеки підприємств галузі, а все це 
у сукупності дає можливість рівню економічної без-
пеки галузей зростати в системі економічної безпе-
ки держави. У статті класифіковано групи методів 
забезпечення економічної безпеки галузей промис-
ловості, що включають інституційні, організацій-
но-розпорядчі, адміністративні методи; економічні, 
нормативно-правові методи; технічно спеціальні ме-
тоди; маркетингові методи; соціально-психологічні, 
ідеологічні методи; методи управління розвитком, 
що із застосуванням розробленої автором матриці 
методів забезпечення економічної безпеки галузі да-
ють змогу системно та комплексно вживати заходів 
із забезпечення економічної безпеки галузі за ма-
кро-, мезо- та мікрорівнями управління економічною 
безпекою в системі забезпечення економічної без-
пеки держави. Визначено доцільність застосування 
методів управління розвитком, що, на відміну від 
наявних, передбачають зростання конкурентоспро-
можності й забезпечення економічної безпеки вна-
слідок використання провідних сучасних наукових та 
емпіричних методів, спрямованих на забезпечення 
перспективного тривалого зростання ефективності 
й конкурентоспроможності, що реалізуються на рів-
ні держави засобами державних програм розвитку 
галузей, управління якістю, підвищення конкурен-
тоспроможності. На рівні галузі вони реалізуються 
через співпрацю галузевих спілок, союзів та бізнес-
асоціацій з науково-дослідними інститутами та нала-

годження науково-технологічного співробітництва, а 
на рівні підприємств – через упровадження програм 
розвитку й підвищення ефективності функціонуван-
ня, що дає можливість підвищити рівень конкурен-
тоспроможності, якості продукції, акумулювати й 
оптимізувати ресурси підприємства та розбудувати 
техніко-технологічні процеси, як наслідок, удоско-
налити механізм забезпечення економічної безпеки 
системи забезпечення економічної безпеки держави.
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ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК ЕФЕКТИВНА МОДЕЛЬ ВЕДЕННЯ 
БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

FRANCHISING AS AN EFFECTIVE MODEL  
OF BUSINESS IN UKRAINE: THE STATE  
AND THE PROSPECTS OF DEVELOPMENT
У статті розглянуто франчайзинг як вид підприємницької діяльності та інструмент організації бізне-

су, який вважається одним із найбільш надійних методів ведення малого бізнесу та розширення великих 
підприємств. Він набув популярності у світі й Україну не оминув стороною. Нині саме франчайзинг забез-
печує право працювати під відомим брендом, який вже завоював довіру громадськості й закріпився у сві-
домості, створює можливості для набуття стійкої позитивної репутації на ринку та вирішує проблеми, 
пов’язані з розвитком малого бізнесу в Україні, що стосуються передусім фінансування. Проаналізовано 
франчайзинг як одну з найбільш перспективних форм бізнесу, його сучасний стан, структуру та обсяг. 
Обґрунтовано місце цієї бізнес-моделі в соціально-економічному розвитку країни. Визначено проблеми та 
тенденції розвитку. Розроблено низку пропозицій, що сприятимуть ефективному розвитку економіки на-
шої держави за допомогою франчайзингу.

Ключові слова: франчайзинг, франчайзер, франчайзі, франшиза, роялті, малий бізнес, інвестиції, ЗЕД.
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В статье рассмотрен франчайзинг как вид предпринимательской деятельности и инструмент орга-
низации бизнеса, который считается одним из самых надежных методов ведения малого бизнеса и рас-
ширения крупных предприятий. Он приобрел популярность в мире и Украину не обошел стороной. Сейчас 
именно франчайзинг обеспечивает право работать под известным брендом, который уже завоевал до-
верие общественности и закрепился в сознании, создает возможности для получения устойчивой поло-
жительной репутации на рынке и решает проблемы, связанные с развитием малого бизнеса в Украине, 
которые касаются прежде всего финансирования. Проанализированы франчайзинг как одна из наиболее 
перспективных форм бизнеса, его современное состояние, структура и объем. Обосновано место этой 
бизнес-модели в социально-экономическом развитии страны. Определены проблемы и тенденции разви-
тия. Разработан ряд предложений, которые будут способствовать эффективному развитию экономики 
государства с помощью франчайзинга.

Ключевые слова: франчайзинг, франчайзер, франчайзи, франшиза, роялти, малый бизнес, инвести-
ции, ВЭД.

Given the current state of competition and limited financial resources, many businesses are forced to seek new 
types of business in order not to lose their own position in the market. Franchising as a type of business and a tool for 
business organization is considered one of the reliable methods of doing small business and expanding large enter-
prises. It gained popularity in the world and did not bypass Ukraine. This is because the basis of the current market 
economy, on the one hand, are large companies that provide it with sustainable development, and on the other –  
a small business that competes with big business, is characterized by high adaptability and provides entrepreneurial 
initiative. At the moment, franchising is the right to operate under a well-known brand that has already gained public 
confidence and has become entrenched, creates opportunities to gain a stable positive reputation in the market and 
to solve problems related to small business development in Ukraine, which are primarily related to financing. The 
article analyzes franchising as one of the more promising forms of business, its current status, structure and vol-
ume. Successful areas of franchising business are presented, such as: retail, services, catering and now the hotel 
business, construction and car service are developing. The dynamics of the development of the franchising market 
in Ukraine in 2001–2019, the number of own and foreign objects in franchising companies, the origin of franchise 
brands, and a list of popular franchises are considered. Also listed are factors that impede the growth of this industry 
and its benefits that domestic entrepreneurs get when opening a business through a franchise. The problem of lack 
of clear legislation regulating franchise relations among Ukrainians and foreign entrepreneurs has been identified. 
The place of this business model in the socio-economic development of the country is substantiated. Problems and 
trends of development are identified. A number of proposals have been developed that will contribute to the effective 
development of our country’s economy through franchising.

Keywords: franchising, franchisor, franchisee, franchise, royalties, small business investments, FEA.

Постановка проблеми. Таке явище, як фран-
чайзинг, користується популярністю в усьому світі, 
проте ще недостатньо розвинуте в Україні. Ця біз-
нес-модель розвивається динамічно й має велике 
значення у становленні економіки нашої держави. 
За допомогою неї зростають розвиток дрібних та се-
редніх підприємств, їхня роль у підприємництві щодо 
маркетингу, особливостей ринку збуту, конкуренції їх 
продукції (послуг) тощо. Франшиза володіє низкою 
переваг перед іншими бізнес-моделями, але потре-
бує більш детального аналізу її реального стану та 
перспектив розвитку в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тема-
тикою формування та розвитку, основами наукового 
обґрунтування, дослідженнями, присвяченими діло-
вому співробітництву, тобто франчайзингу в різних 
його аспектах, займалися такі вітчизняні автори, як 
В.А. Кармазін, Н.С. Косар, Н.Я. Петришин, Л.В. Момот. 
У їх роботах розкрито сутність франчайзингу як про-
гресивної форми ведення бізнесу на світовому ринку, 
особливості процесу формування та здійснення фран-
чайзингових відносин, можливі проблеми реалізації.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на наявність істот-
них вітчизняних досліджень у сфері франчайзингу 
та оцінювання ефективності функціонування його 
як державного сектору економіки України, форму-
ванню ефективного ведення бізнесу за допомогою 
франшизи приділяється недостатньо уваги. Загалом 

розвиток франчайзингу в Україні здебільшого роз-
глядають через призму порівняння з іншими країна-
ми, з огляду на що актуальним залишається питання 
зростання цієї галузі саме в нашій країні.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є аналіз сучасного стану франчай-
зингу в Україні, дослідження його структури, основ-
них суб’єктів, а також визначення основних проблем 
та перспектив розвитку в майбутньому.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Франчайзинг є одним із засобів організації бізнесу, 
де власник (франчайзер) передає підприємцю або 
компанії (франчайзі) право на реалізацію товарів 
(послуг) цієї компанії в обмін на зобов’язання фран-
чайзі продавати ці товари (послуги).

Франшиза (франчайзинговий пакет) – це бізнес-
система, яку франчайзер передає франчайзі. На-
явність франшизи дає змогу працювати ефективно 
навіть за відсутності попереднього досвіду й знань. 
Залежно від вмісту франшизи виділяються вироб-
ничий, товарний, сервісний види франчайзингу та 
франчайзинг бізнес-формату [1, с. 2].

Франчайзинг популярний через те, що він створює 
сприятливі умови для розширення мереж збуту това-
рів (послуг) як на національних, так і на іноземних рин-
ках. В Україні франчайзинг значного поширення на-
був у сфері громадського харчування, послуг, торгівлі 
[2, с. 124]. Відповідно до цього розглянемо декілька 
закладів відповідних галузей франчайзингу (табл. 1).
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Перевагами цих закладів є відома товарна марка, 
якість обслуговування, довіра споживачів та серед-
ній розмір роялті (1–8%). Термін окупності цих фран-
шиз складає в середньому від 6 місяців до 2,5 років.

Активного розвитку набув внутрішній франчай-
зинг, який є своєрідним синтезом вітчизняних підхо-
дів до ведення бізнесу й закордонних франчайзин-
гових технологій. Іноземні підприємства присутні на 
ринку, а для підтримання їх конкурентоспроможності 
та позицій на ринку вони вкладають капітал у нове 
будівництво й купівлю виробничих та невиробничих 
об’єктів.

Нині, з одного боку, іноземні компанії зацікавлені 
у співпраці з українськими саме в рамках франчай-
зингу, за якого більша частина витрат здійснюється 
вітчизняною стороною, а з іншого боку, українські 
підприємці починають усвідомлювати всі переваги 
використання відомої торгової марки та відпрацьо-
ваної технології ведення бізнесу міжнародних ком-
паній [4, с. 88].

Аналізуючи ситуацію на українському ринку, від-
значаємо динамічний розвиток франчайзингу, про 
що свідчать дослідження, проведені фахівцями ком-
панії “Franchise Group”.

Незважаючи на те, що в Україні мають місце не-
досконала законодавча база, брак досвіду, низький 
рівень кредитування тощо, ринок франчайзингу про-
довжує активно зростати, а у 2019 р. він охоплює 
504 франчайзерів (рис. 1). Окрім цього, зросла кіль-
кість світових брендів франчайзерів, які зацікавлені 
у співпраці з нашою країною.

Також спостерігаються зміни в тенденції розвитку 
й запуску франчайзингу в мережах. Кількість влас-
них і франчайзингових об’єктів зросла з 3 240 до 
5 128 та з 10 450 до 19 035 відповідно (рис. 2).

Істотно збільшилась кількість франшиз серед по-
слуг і рітейлу. Активно розвивається надання послуг у 
сферах освіти, спорту й логістики. Рітейл продуктовий 
значно виріс за рахунок формату «магазин біля дому», 
непродуктовий рітейл розвивається стабільно (рис. 3).

Частка українських франшиз за останні 
3 роки продовжує стабільно збільшуватися, а саме з 
268 одиниць до 390 відповідно, що свідчить про роз-
виток саме українського франчайзингу (рис. 4).

Успішне використання в Україні такого бізнесу, 
як франчайзинг, зростає з кожним роком, однак його 
розвиток стримується багатьма факторами, основ-
ними з яких є:

Таблиця 1
Перелік популярних франшиз в Україні та їх характеристика

ТМ франчайзингової 
мережі Сфера діяльності Вступний платіж Роялті Термін окупності

«Франс.уа» Громадське харчування 6 000$ Відсутнє 18 місяців
«Еко-Лавка» Торгівля 50 000 грн. 3% 6–18 місяців
“Tez Tour” Послуги 460 000 грн 1% 12–24 місяців
«Ін Тайм» Логістика 17 500 грн. Відсутнє Від 8 місяців
“G.Bar” Послуги За домовленістю 5% 20–22 місяців
«Львівська майстерня 
шоколаду»

Громадське харчування/
майстерня солодощів 15 000 $ 3–8% 6–12 місяців

«Dream Hostel» Послуги/хостел 60 000 грн. 5% 9–30 місяців
Джерело: розроблено авторами на основі джерела [3]
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Рис. 1. Динаміка розвитку франчайзингу в Україні за 2001–2019 рр.
Джерело: складено авторами на основі джерела [3]
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– відсутність у вітчизняних підприємців досвіду 
роботи в рамках цієї галузі економіки;

– відсутність необхідного стартового капіталу у 
потенційних франчайзі;

– низький рівень розвитку банківського кредиту-
вання франшизи;

– нестабільний розвиток економіки країни;
– нестабільна політична ситуація;
– мала кількість кваліфікованих кадрів та низький 

рівень знань у цій сфері економіки;
– відсутність детальної інформації про 

франчайзинг як метод ведення бізнесу;
– відсутність практики апробації бізнесу;
– недобросовісне ставлення до виконання дого-

вірних зобов’язань;
– незахищеність українських франчайзі у фран-

чайзинговій співпраці з іноземними представниками;

– обмеження розвитку малого бізнесу податкови-
ми нормами;

– відсутність виходу вітчизняних франчайзерів на 
зарубіжні ринки [3].

Сьогодні в Україні франчайзинг є наймасовішим 
видом комерціалізації інтелектуальної власності. На 
його основі виникли нові види договірних відносин, а 
саме ліцензійний договір, договір франчайзингу, до-
говір концесії [5, с. 171]. Проте основною проблемою 
українського законодавства залишається недоско-
налий правовий механізм формування та здійснення 
франчайзингових відносин.

Ще з 2001 р. існує лише проєкт Закону України 
(далі – Проєкт) «Про франчайзинг», який редагував-
ся у 2017 р., але не був реалізований. Відповідно до 
статті 1 цього законопроєкту, франчайзинг – це під-
приємницька діяльність, за якою на договірній основі 

3240 4269 
5128 

10450 

12267 

19035 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

2016 2017 2018

Власні об'єкти 

Франчайзингові 
об'єкти 

Рис. 2. Кількість власних франчайзингових об’єктів  
у франчайзингових компаніях за 2016–2018 рр.

Джерело: складено авторами на основі джерела [3]

5608 

6885 

11669 

6521 

2539 

7476 

4777 

1504 

7416 

0 5000 10000 15000

2016

2017

2018

Послуги 

Рітейл 

Громадське 
харчування 

Рис. 3. Кількість власних і франчайзингових об’єктів у розрізі галузей 
громадського харчування, рітейлу та послуг за 2016–2018 рр.

Джерело: складено авторами на основі джерела [3]



38

Держава та регіони

одна сторона (правоволоділець) зобов’язується пере-
дати іншій стороні (користувачеві) за винагороду на 
визначений строк до 3 років комплекс виключних прав 
на використання (з обов’язковою поміткою «на умо-
вах франчайзингу») знаку для товарів і послуг, фір-
мового найменування, послуг, технологічного проце-
су і (або) спеціалізованого обладнання, комерційної 
інформації, що охороняється законом, а також інших 
передбачених договором об’єктів виключних прав.

Відповідно до статті 3 Проєкту сторонами дого-
вору франчайзингу є правоволоділець (франчайзер) 
та користувач (франчайзі), а стаття 4 цього Проєкту 
свідчить про те, що договір франчайзингу реєстру-
ється (з урахуванням вимог антимонопольного за-
конодавства) органом, який проводить реєстрацію 
юридичної або фізичної особи – суб’єкта підпри-
ємницької діяльності, що виступає за договором як 
правоволоділець.

Якщо правоволоділець зареєстрований як суб’єкт 
підприємницької діяльності в іноземній державі, ре-
єстрація договору франчайзингу проводиться ор-
ганом, який зареєстрував юридичну або фізичну 
особу – суб’єкта підприємницької діяльності, що є 
користувачем.

У разі недодержання вимоги щодо реєстрації до-
говір франчайзингу вважається недійсним [6].

Необхідно зазначити, що Господарський та Ци-
вільний кодекси, які обумовлюють договір комерцій-
ної концесії, приймають його за договір франчай-
зингу. Однак відзначимо, що зарубіжні та вітчизняні 
франчайзери, які пропонують франчайзингові паке-
ти в Україні, здебільшого не використовують договір 
комерційної концесії, бо не вважають його тотожним 
поняттю «франчайзинг».

Франчайзери дуже обережно ставляться до своїх 
ноу-хау, оскільки бояться, що франчайзі можуть не ви-
конати норми бізнесу, а це знищить імідж бренду. Фран-
чайзі зі свого боку не готові платити за право користу-
вання чужою інтелектуальною власністю [4, с. 89].

Франчайзинг має низку переваг, серед яких слід 
назвати такі.

1) Успішний стартап починаючого підприємця, 
адже витрачається мінімум часу й ресурсів, відбува-
ються швидке зростання, підвищення рівня капіта-
лізації, в результаті чого виходить «готовий бізнес» 

з меншим ризиком банкрутства порівняно з відкрит-
тям бізнесу «з нуля».

2) Можливість працювати під ім’ям відомих ком-
паній, використовувати їх репутацію.

3) Реалізація товару (послуги) для більшої кіль-
кості споживачів.

Загалом наша держава має велике майбутнє у га-
лузі франчайзингу, адже, розвиваючи його, вона зможе:

– залучити значні іноземні інвестиції в економіку 
країни;

– значно вплинути на стан безробіття країни, 
створюючи нові робочі місця;

– поліпшити ставлення до малого та середнього 
підприємництва країни та підвищити її позитивний 
вплив на розвиток цих галузей бізнесу;

– створити та освоїти систему практичного на-
вчання для малого та середнього бізнесу, нові техно-
логії, ідеї, ноу-хау тощо;

– врегулювати правову систему щодо безпосе-
редньої діяльності суб’єктів франчайзингу країни.

Система франчайзингу є однією з найефективні-
ших моделей ведення підприємництва, яка ще не ви-
черпала свого потенціалу в економіці та продовжує 
знаходити клієнтів у різних сферах бізнесу.

Висновки. Таким чином, провівши аналіз стану 
та перспектив розвитку франчайзингових відносин 
в Україні, можемо сказати, що зараз наша держава 
має досить широкі можливості для створення й роз-
ширення франчайзингового бізнесу. Серед них, слід 
назвати такі.

1) Достатня кількість підприємців, котрі готові ку-
пувати право на продаж продукту (послуг) організації 
бізнесу, що надає їм це право. Вони мають для цього 
капітал, володіють власними (орендованими) торго-
вельними площами.

2) Створення установ, що сприяють діяльності фран-
чайзерів, зокрема бірж, банків, інвестиційних фондів.

3) Певна користь для споживачів, адже вони 
отримують доступ до вітчизняних товарів та послуг 
відомих торгових марок, якість яких перевірена до-
свідом і часом.

4) Найперспективнішими напрямами франчай-
зингу в Україні, крім послуг, торгівлі та громадсько-
го харчування, мають стати будівництво, готельний 
бізнес, автосервіс. Значний потенціал закладено у 
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сфери відпочинку, культури, охорони здоров’я, ре-
креаційних послуг тощо.

Для активної діяльності франчайзерів в Україні, 
як українських, так й іноземних підприємців, необ-
хідно перш за все вирішити питання її нормативно-
правового регулювання, а саме потрібна законодав-
ча ініціатива з боку влади щодо перегляду проєкту 
Закону України «Про франчайзинг» 2001 р., внесен-
ня необхідних змін для його сучасної реалізації або 
створення нового законопроєкту та введення його у 
дію. Також необхідно вжити таких заходів:

1) внесення змін до законів та нормативно-право-
вих актів;

2) залучення підтримки малого бізнесу з викорис-
танням франчайзингу у програму законопроєкту;

3) усунення недоліків Податкового кодексу щодо 
оподаткування роялті;

4) забезпечення належного розуміння франчай-
зингу як процесу франчайзерами й інвесторами;

5) забезпечення державної фінансово-кредитної 
допомоги;

6) надання можливості застосування франчайзі 
спрощеного бухгалтерського обліку;

7) вирішення проблеми відсутності виходу вітчиз-
няного франчайзингу на закордонні ринки за допо-
могою залучення іноземних інвестицій у вітчизняні 
франчайзингові пакети в найуспішніші галузі фран-
чайзингу України або за допомогою введення нової 
ніші, яка б зацікавила іноземців задля її інвестуван-
ня або використання франчайзингового бізнесу;

8) орієнтування на потреби споживачів та сегмен-
тування зовнішнього й внутрішнього ринків;

9) створення мережі освітніх установ, яка б дала 
змогу покращити рівень підготовки вітчизняних пра-
цівників та поповнила інформативну базу у сфері 
франчайзингу;

10) впровадження інформаційних технологій та 
залучення іноземних інвестицій в Україну.

Така бізнес-модель, як франчайзинг, здійснює 
значний позитивний вплив на соціально-економіч-
ний розвиток України, стимулює розвиток малого 
бізнесу, сприяє збільшенню зайнятості у сферах на-
дання послуг, виконання робіт та реалізації товарів 
(послуг). Виходячи з цього, вважаємо, що в Україні 
слід провести низку важливих реформ для досягнен-
ня більш значного соціально-економічного ефекту в 
розвитку нашої країни.
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ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ РЕГУЛЮЮЧОГО ВПЛИВУ ДЕРЖАВИ 
В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ СЕКТОРІ У СПЕКТРІ ПРОБЛЕМ 
ДОСЯГНЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТАЛОСТІ

THE PECULIARITIES OF THE STATE REGULATION 
ASSESSMENT IN THE ENERGY SECTOR AS ENERGY 
SECURITY ISSUE
Аналіз оцінок впливу нормативно-правових актів, що мають ознаки регуляторних актів (РА) у сфе-

рі енергетики та комунальних послуг, іноді свідчить про формальний підхід до оцінювання регулюючого 
впливу, вибірковий аналіз критеріїв, недостатню оцінку впливу на конкуренцію, на інтереси громадян, зо-
крема зміни споживчих цін, екологію. Так, оцінювання впливу РА, проєкти яких містять методики тарифо-
утворення, формування плати за послуги, правила ринків, кодекси тощо, тобто актів регуляторної дії, 
що формують правила й умови здійснення економічної діяльності, проводиться не багатокомпонентно, 
а загалом, при цьому можуть бути випущені деякі компоненти впливу. У зв’язку з цим важливим науково-
практичним завданням постає розроблення методичних засад для адекватного оцінювання та прогнозу-
вання впливу регуляторної політики на ефективність енергетичних ринків.

Ключові слова: сталість економіки, енергетична сталість, оцінка регулюючого впливу, енергетич-
ний сектор, державна регуляторна політика.

Анализ оценок воздействия нормативно-правовых актов, имеющих признаки регуляторных актов (РА) 
в сфере энергетики и коммунальных услуг, иногда свидетельствует о формальном подходе к оценива-
нию регулирующего воздействия, выборочном анализе критериев, недостаточной оценке воздействия 
на конкуренцию, на интересы граждан, в частности изменения потребительских цен, экологию. Так, оце-
нивание влияния РА, проекты которых содержат методики тарифообразования, формирования платы 
за услуги, правила рынков, кодексы и т. д., то есть актов регуляторной действия, которые формируют 
правила и условия осуществления экономической деятельности, проводится не многокомпонентно, а в 
целом, при этом могут быть упущены некоторые компоненты воздействия. В связи с этим важным на-
учно-практическим заданием является разработка методических основ для адекватного оценивания и 
прогнозирования влияния регуляторной политики на эффективность энергетических рынков.

Ключевые слова: устойчивость экономики, энергетическая устойчивость, оценка регулирующего 
воздействия, энергетический сектор, государственная регуляторная политика.

The analysis of the impact assessments of regulatory acts in the energy and municipal services sectors some-
times indicates a formal approach to regulatory impact assessment, a selective analysis of the criteria, an under-as-
sessment of the impact on competition, on the interests of citizens, including changes in consumer prices, ecological 
footprint. Thus, the assessment of the impact of regulatory acts in the field of energy and municipal services that 
includes methods of tariff formation, payment for services, market rules, codes, etc., i.e. regulatory acts that shape 
the rules and conditions of economic activity, is not multicomponent, but in general, some components of the im-
pact could be missed. The peculiarity of regulation and regulatory impact assessment in the energy sector is the 
presence of natural monopoly core regulation facilities, public importance and low elastic demand for products or 
services, as well as a significant environmental footprint. It is necessary to specify the means of regulatory influence 
in the energy and municipal services sphere, which form the content of the relevant regulatory acts, based on the 
main purpose of such influence. Incomplete assessment of resource efficiency, which does not take into account 
the environmental footprint, the efficiency of use of the main resources of the economy, narrows the assessment 
of allocative efficiency to the efficiency of the use of certain types of material resources, or in general to the tech-
nological efficiency of production processes, and does not evaluate the balance of resources that remain for the 
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future generations. The task of the regulatory assessment as a set of criteria for reaching a compromise of interests, 
sustainability, robustness, stability and reliability of markets is being updated. The most efficient way to reach it is the 
assessment of the regulatory impact on the components of energy sustainability. Following this, one of the important 
scientific and practical tasks is to develop a methodological framework for adequate assessment and forecasting the 
regulatory policy impact on energy market performance.

Keywords: economy sustainability, energy sustainability, regulatory impact assessment, energy sector, state 
regulatory policy.

Постановка проблеми. На енергетичних ринках 
із високим ступенем лібералізації, досягнення якого 
є одним з головних завдань реформування україн-
ських енергоринків, державне регулювання зведено 
до затвердження правил ринку, ліцензування окре-
мих видів діяльності, розроблення ліцензійних ви-
мог, технічного нагляду, визначення політики оподат-
кування. При цьому для більшості великих систем 
енергетики критерії надійності постачання енерго-
ресурсів споживачам та критерії економічної виго-
ди для виробників товарів і послуг енергоринку не 
збігаються, що паралізує дію класичних законів рин-
кових відносин. Створення ідеального економічного 
механізму, який би задовольняв цілі ефективного 
функціонування таких систем, лише на основі ринко-
вих принципів без участі держави майже неможливе 
[1]. Проте державне регулювання енергоринків не є 
панацеєю від вад ринкового механізму через про-
блему вад самої державної влади. Так зване фіас-
ко держави є ситуацією, коли методи державного 
втручання виявляються неефективними, переважно 
через часові лаги або лаги регулювання, недоскона-
лість політичного процесу та обмеженість контролю 
над бюрократією [2]. Баланс між двома групами дис-
функцій, а саме ринком та державним втручанням, 
є балансом між ступенем державного регулювання 
та ступенем ліберальності вибраної моделі розвитку 
ринку, тому РА, якими встановлюються ринкові пра-
вила, мають піддаватись деталізованому оцінюван-
ню регуляторного впливу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемам прийняття регуляторних актів були присвя-
чені праці таких учених, як О. Юлдашев [3], який до-
слідив проблематику вдосконалення регуляторної 
політики в Україні; О. Літвінов [4], що проаналізував 
стан законодавчого забезпечення регуляторної по-
літики; О. Балабенко, роботи якого присвячені до-
слідженню питань механізму реалізації регуляторної 
політики [5]. Загалом учені наголошують на пози-
тивних наслідках запровадження методики аналізу 
регуляторного впливу, при цьому відзначають недо-
статність залучення громадськості в реалізацію ре-
гуляторної політики [6].

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Необхідно визначити специфіку державно-
го регулювання в енергетичній сфері, яка має ґрун-
туватись на оцінюванні впливу на баланс інтересів 
споживачів, суб’єктів господарювання, що провадять 
діяльність у сферах енергетики та комунальних по-
слуг, і держави, а також впливу на сталість розвитку 
енергетики й вимагає деталізованого підходу з ура-
хуванням галузевої специфіки. Існує потреба вдо-
сконалення підходів до оцінювання регуляторного 
впливу як сукупності критеріїв досягнення компромі-
су інтересів, стабільності та надійності ринків.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Перехід на засади повномасштабного конкурентного 
ринку (ринку двосторонніх договорів та балансуючо-
го ринку, або РДДБ) [7] в електроенергетиці посилює 
дію конкурентних механізмів оцінювання доцільності 
витрат, які, на відміну від механізму суспільного ви-
знання витрат, створюють ризик збиткової діяльності 
та банкрутства в разі витіснення з ринку. Зменшую-
чи цей ризик, учасники енергоринку самостійно не-
суть відповідальність за участь у ринку, планування 
графіків виробництва/споживання електроенергії та 
тепла, виробничу програму, діапазон цін, а також 
відповідальність за обсяги й напрями здійснених ви-
трат, що є головним позитивним суспільним наслід-
ком цінової конкуренції, оскільки приводить до зни-
ження цін та підвищення ефективності використання 
ресурсів.

Під час певних виробничих фаз (транзит, роз-
поділ, постачання енергії), коли має місце щільний 
зв’язок між передавальними, розподільчими елек-
тричними й тепловими мережами та споживачем, 
існує територіальний бар’єр (локалізація на ринку 
громадських послуг), що є вагомим фактором посла-
блення конкуренції. Хоча монополією вважається 
відсутність конкуренції за одним видом продукції або 
послуги, в пропозиції альтернативних видів послуг 
існує зростання конкуренції, яка передбачає відсут-
ність перешкод доступу на ринок для його учасників, 
що відповідають ліцензійним умовам; вільний вибір 
постачальника енергоресурсу кваліфікованим спо-
живачем; наявність достатніх виробничих потужнос-
тей для задоволення попиту без обмеження пропо-
зиції (у сферах виробництва, розподілу, постачання 
електроенергії, теплоенергії, палив); формування 
адекватних ринкових сигналів про недостатній рі-
вень оперативної та балансової надійності системи 
енергопостачань задля акумулювання інвестицій 
для ліквідації дефіцитів генеруючих, резервних і про-
пускних потужностей, формування запасів палив, 
модернізації та реконструкції обладнання.

Методика проведення аналізу впливу регулятор-
ного акта (РА) (далі – Методика), затверджена По-
становою Кабінету Міністрів України від 11 березня 
2004 року № 308, є загальним методичним докумен-
том у сфері АРВ в Україні. Специфіка сфер регулю-
вання в законодавстві України щодо АРВ визначена 
окремо лише для сфери регулювання Національно-
го банку України шляхом затвердження окремої ме-
тодики. Також Державною регуляторною службою 
України надано Рекомендації [8] щодо оцінювання 
регуляторного впливу проєкту РА на конкуренцію в 
рамках проведення АРВ.

Специфіка державного регулювання у сфері 
енергетики та комунальних послуг має ґрунтува-
тись на оцінці впливу на баланс інтересів спожива-
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чів енергоресурсів та комунальних послуг, суб’єктів 
господарювання, що провадять діяльність у сферах 
енергетики та комунальних послуг, і держави, а та-
кож впливу на сталість розвитку енергетики й вима-
гає деталізованого підходу з урахуванням значення 
ефективного функціонування енергетичного та жит-
лово-комунального секторів для національної еконо-
міки та соціального-економічного розвитку держави.

Особливості оцінювання регуляторного впливу 
РА є такими.

1) Затвердження ліцензійних умов, ліцензування, 
технічне регулювання. Визначення ліцензійних вимог 
до об’єктів регулювання та видача чи позбавлення 
ліцензій на здійснення видів діяльності в енергетич-
ній сфері мають таку специфіку: мінімальний розмір 
ліцензованої електричної потужності обладнання, 
відповідальність за небаланси, продаж електроенер-
гії з ВДЕ за «зеленим» тарифом або за допомогою 
механізму «зелених» аукціонів. Встановлюючи ви-
черпний перелік вимог, обов’язкових для виконання 
ліцензіатом, регулятор встановлює бар’єри на ринку, 
впливаючи на кількість суб’єктів на ньому.

2) Встановлення ринкових правил і правил тари-
фоутворення. Складність АРВ актів, що стосуються 
правил ринку, пов’язана зі складністю оцінки ex ante 
наслідків прийняття регуляторного акта через непе-
редбачувану поведінку окремих цільових груп, зміну 
ринкових цін, структури електробалансу. АРВ таких 
РА має містити детальну оцінку впливу на ефектив-
ність ринку, рівень його конкурентності та цінові на-
слідки для кінцевих споживачів та економіки країни.

3) Стимулювання підвищення ефективності ді-
яльності та підвищення якості послуг. Достовірність 
АРВ таких РА визначається результативністю регу-
лювання, на яку впливають технічні можливості та 
якість роботи об’єктів регулювання підвищити ефек-
тивність діяльності (якість обслуговування спожива-
чів, зменшення втрат у мережах, оновлення осно-
вного обладнання тощо).

4) Пряме обмеження цін та регулювання фінан-
сових розрахунків на ринку. АРВ таких РА, що засто-
совуються задля недопущення різкого підвищення 
цін і тарифів на енергетичні товари й послуги, має 
передбачати оцінку достатності обігових коштів 
для покриття витрат об’єктів регулювання. Загаль-
новідомим прикладом недооцінки наслідків такого 
регулювання є Каліфорнійська криза енергоринку 
2001–2002 років.

5) Стимулювання розвитку технологій та спри-
яння інвестиційній діяльності. Оскільки такі РА тіс-
но пов’язані з ціновим і тарифним регулюванням, 
важливо оцінити баланс інтересів споживачів та ін-
весторів, який полягає в оптимальному тарифному 
навантаженні забезпечення гарантій повернення й 
прибутковості інвестицій в об’єкти енергетики. При-
кладом є оцінка впливу пропозицій щодо застосу-
вання методики RAB-регулювання в Україні.

6) Захист прав споживачів. РА, що безпосередньо 
стосуються захисту прав споживачів, є насамперед 
рішеннями, спрямованими на недискримінаційність 
діяльності енергокомпанії щодо споживачів стосов-
но підключення, компенсації збитків від неналежної 
якості послуг, надання повноти обсягу енергетичних 

послуг, передбачених договором, додержання тер-
мінів розгляду заяв і скарг. АРВ рішень у цій сфері 
передбачає аналіз повноти та недискримінаційності 
дотримання прав кожної групи споживачів.

7) Захист навколишнього природного середови-
ща. Домінантою таких РА є мінімізація такої негатив-
ної екстерналії енергоринку, як вплив на довкілля. 
Найпоширенішою інтерналізацією цієї екстерналії є 
фінансові санкції за перевищення нормативів вики-
дів. Метою АРВ таких актів є оцінювання, з одного 
боку, дієвості санкцій, а з іншого боку, їхнього впливу 
на фінансово-економічний стан енергетичних під-
приємств, які підпадають під дію регулювання.

Відповідно до Закону України «Про Національну 
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг» [9], метою діяль-
ності НКРЕКП є здійснення державного регулювання 
для досягнення балансу інтересів споживачів, суб’єктів 
господарювання, що провадять діяльність у сферах 
енергетики та комунальних послуг, і держави, забез-
печення енергетичної безпеки, європейської інтеграції 
ринків електричної енергії та природного газу України.

Сталий розвиток є основою формування політики 
країн ЄС і розвинених країн світу, де прийняті націо-
нальні стратегії сталого розвитку. Національною до-
повіддю-2017 «Цілі сталого розвитку: Україна» [10] 
для виконання цілі «Доступна і чиста енергія» ви-
значені 4 завдання і 7 індикаторів сталого розвитку 
в енергетичній сфері, а також цільові значення цих 
індикаторів до 2030 року. Водночас з огляду на Три-
лему енергетичної сталості рейтинг країн, який що-
річно обраховує та публікує Всесвітня енергетична 
рада, значення Індексу енергетичної сталості (ESI) 
[11] формуються на основі критеріїв (енергетична 
безпека, доступність енергії, екологічна сталість).

Членство в Європейському енергетичному співто-
варистві дало Україні можливості для запровадження 
на внутрішньому ринку більшої конкуренції, вищих 
технічних стандартів і правил регулювання, кращого 
інвестиційного клімату для глибшої інтеграції україн-
ського енергетичного сектору з енергетичними рин-
ками ЄС, а також додаткові можливості залучення 
міжнародних кредитів та технічної допомоги. Україна 
зобов’язалась імплементувати цілу низку європей-
ських директив і регламентів, які б гармонізували її 
енергетичне законодавство відповідно до вимог ЄС.

На основі перелічених вище орієнтирів сталого 
розвитку та ефективності енергетичних ринків і рин-
ків комунальних послуг рекомендується здійснювати 
оцінювання регуляторного впливу РА у сфері енер-
гетики та комунальних послуг за показниками, наве-
деними в табл. 1.

Інформація для оцінювання регулюючого впливу 
в енергетиці доступна як зі звітних державних ста-
тистичних форм, так і зі звітів органів державного 
регулювання щодо оцінювання рівня конкуренції, 
аналізу кон’юнктури ринків, рівня інноваційності, 
освоєння капітальних вкладень та інвестиційної ді-
яльності, якості надання послуг з енергопостачання, 
перевірок технічного стану енергогенеруючого та 
енергопередаючого обладнання, виконання інвести-
ційних програм, вжиття заходів зі зменшення впливу 
на довкілля тощо.
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Висновки. На енергетичних ринках з високим 
ступенем лібералізації, досягнення якого є одним з 
головних завдань реформування українських енер-
горинків, державне регулювання зведено до затвер-
дження правил ринків, ліцензування окремих видів 
діяльності, розроблення ліцензійних вимог, технічно-
го нагляду, визначення політики оподаткування. При-
сутнім при цьому є конфлікт інтересів стейкхолдерів 
державного регулювання, а саме енергокомпаній 
регулятора, споживачів, тому РА, якими встановлю-
ються ринкові правила, мають піддаватись деталізо-
ваному оцінюванню регуляторного впливу.

Нечіткість нормативно-правових вимог щодо оці-
нювання РВ ex ante разом з об’єктивною складністю 
дослідження результативності впровадження ре-
гуляторних актів через можливу дію факторів поза 
контролем регулятора знижує практичну значущість 
і стратегічність АРВ актів в енергетичній сфері за 
критеріями «Конкуренція та ефективність обмежен-
ня монополізму» та «Енергетична безпека, опера-
тивна і балансова надійність постачань та якість 
послуг». Розроблена система критеріїв оцінки регу-
люючого впливу включає не лише фінансово-еко-
номічні критерії, але й такі критерії, як доступність 
енергоресурсів, безпека постачань енергоресурсів, 
вплив на екологію.
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Таблиця 1
Критерії та показники для оцінювання впливу регуляторних актів  

у сфері енергетики та комунальних послуг
Критерій Показники впливу

Енергетична 
безпека

Вплив на диверсифікованість постачань енергоресурсів (збільшення кількості постачальників 
енергоресурсів); вплив на частку електричної та теплової енергії, виробленої з відновлювальних 
джерел; вплив на технічний, технологічний та організаційно-управлінський рівень підприємств 
сфери енергетики та комунальних послуг (зокрема, на рівень технологічних витрат електричної 
та теплової енергії, витрат енергетичних та інших ресурсів на власні потреби, величину ККД, 
КВВП основного обладнання); вплив на рівень надійності та якості постачань енергоресурсів 
(SAIDI, SAIFI, якість електро- й газопостачання, якість надання комунальних послуг); вплив на 
загальний рівень енерго- та ресурсоефективності країні.

Екологічна 
сталість

Вплив на рівень викидів забруднюючих речовин; вплив на рівень викидів парникових газів, 
динаміку приведення рівнів викидів до встановлених НПСВ; вплив на використання водних та 
земельних ресурсів, біорізноманіття, ландшафт, шумове забруднення, ефективність поводження 
з відходами.

Доступність 
енергії

Вплив на фізичну доступність енергоресурсів та комунальних послуг (рівень електрифікації, 
газифікації, забезпеченість пристроями обліку, зокрема цифровими, технологічний рівень систем 
обліку енергетичних, водних та інших матеріальних ресурсів); вплив на економічну доступність 
енергоресурсів (вплив на рівень енергетичної бідності або частку витрат на енергоресурси в 
структурі доходів домогосподарств, на кількість реципієнтів субсидій, рівень платежів за спожиті 
енергоресурси та комунальні послуги).

Ринкова 
ефективність

Вплив на рівень та інтенсивність конкуренції на енергетичних ринках і ринках комунальних 
послуг (рівність доступу до систем транспортування енергоресурсів, систем торгівлі, механізмів 
балансування тощо); вплив на ефективність антимонопольного регулювання; вплив  
на прозорість та доступність інформації на енергетичних ринках і ринках комунальних послуг 
(тарифів, методик державного регулювання, дозвільних процедур, звітність суб’єктів ринків).

Джерело: укладено автором
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DIGITAL-МАРКЕТИНГ ЯК СУЧАСНИЙ ЗАСІБ  
ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

DIGITAL-MARKETING AS A MODERN METHOD  
OF PROMOTION OF GOODS AND SERVICES
У статті автори розглядають проблематику використання цифрових засобів поширення інформації 

для просування товарів та послуг. Обґрунтовано сутність та значення засобу просування товарів та по-
слуг як складової сучасного маркетингу, а саме digital-маркетингу. Його зміст досліджено з урахуванням 
інноваційних напрямів діяльності суб’єктів господарювання. Автори аналізують основні складові digital-
маркетингу, на яких базується формування сучасної концепції маркетингу цифрових технологій, а саме 
SEO-просування, контент-маркетинг, SMM-просування, крауд-маркетинг, e-mail-розсилки, контекстну 
рекламу. Визначено роль цифрових технологій у формуванні та розвитку маркетингових комунікацій в 
умовах інтеграції України на світовий ринок товарів та послуг. Доведено, що ефективність просування 
товарів та послуг суб’єктів господарювання сприяє задоволенню потреб споживачів, відповідно, прийнят-
тю грамотних управлінських рішень під час формування маркетингового плану. Автори проводять оці-
нювання позитивних та негативних позицій складових digital-маркетингу, акцентуючи увагу на тому, що 
вибір необхідної складової залежить від специфіки бізнесу, сучасного бізнес-середовища, наявної ситуації 
на ринку товарів та послуг, соціально-економічної, політичної ситуації в країні.

Ключові слова: digital-маркетинг, інтернет-користувачі, цифрові засоби поширення інформації, ринок 
товарів та послуг, маркетингові комунікації.

В статье авторы рассматривают проблематику использования цифровых средств распространения 
информации для продвижения товаров и услуг. Обоснованы сущность и значение средства продвиже-
ния товаров и услуг как составляющей современного маркетинга, а именно digital-маркетинга. Его со-
держание исследовано с учетом инновационных направлений деятельности субъектов хозяйствования. 
Авторы анализируют основные составляющие digital-маркетинга, на которых базируется формирование 
современной концепции маркетинга цифровых технологий, а именно SEO-продвижение, контент-мар-
кетинг, SMM-продвижение, крауд-маркетинг, e-mail-рассылки, контекстную рекламу. Определена роль 
цифровых технологий в формировании и развитии маркетинговых коммуникаций в условиях интегра-
ции Украины на мировой рынок товаров и услуг. Доказано, что эффективность продвижения товаров и 
услуг субъектов хозяйствования способствует удовлетворению потребностей потребителей, соот-
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ветственно, принятию грамотных управленческих решений при формировании маркетингового плана. 
Авторы проводят оценивание позитивных и негативных позиций составляющих digital-маркетинга, ак-
центируя внимание на том, что выбор необходимой составляющей зависит от специфики бизнеса, со-
временной бизнес-среды, существующей ситуации на ринке товаров и услуг, социально-экономической, 
политической ситуации в стране.

Ключевые слова: digital-маркетинг, интернет-пользователи, цифровые средства распространения 
информации, рынок товаров и услуг, маркетинговые коммуникации.

In the article authors discuss problems of using digital media for promotion goods and services. The essence 
and importance of the means of promotion of goods and services as a component of modern marketing (digital-mar-
keting) is justified. Its context has been explored with taking into account of innovative ways of activity of business 
entities. The development of technological, social and cultural environment has led to the development of methods 
of promotion goods and services, as well as marketing in general. Communicational technologies are actively being 
developed and new opportunities are offered for increasing the effectiveness of the company’s marketing activity. 
The authors analyze the main components of digital-marketing on which are based the formation of modern con-
cepts of digital marketing, namely: SEO-optimization, content marketing, SMM-promotion, crowd-marketing, E-mail 
newsletters, contextual advertising. The role of digital technologies in the formation and development of marketing 
communications under conditions of Ukraine’s integration into the world market of goods and services is determined. 
It is proved that the efficiency of promotion of goods and services of business entities contributes to meeting custom-
er’s needs, and, thus, making right management decisions while formulating a marketing plan. Studying of actual 
trends of promotion of goods and services in digital media, analysis of major mistakes that are made while using 
digital-marketing gives an opportunity to bring products and services closer to the customer and formulate an opinion 
about the importance of the necessary needs more actively. Authors evaluate the pros and cons of the components 
of digital-marketing, emphasizing that choice of necessary components depends on the business specification, mod-
ern business environment, the current situation on the market of goods and services, social, economic and political 
situation in the country. Researched issues of using of digital-marketing in modern world prove that digital media are 
actively involved in activity of business entities in conditions of competitive business environment and increase their 
competitiveness. On the basis of studying and analysis of theoretical heritage and practical experience of scientists, 
specialists-practitioners of the problems of implementing of digital methods for promotion goods and services, the 
formation of optimal components of marketing communications is proposed.

Keywords: digital-marketing, Internet users, digital media, market of goods and services, marketing communi-
cations.

Постановка проблеми. Демократизація сус-
пільного життя та вплив глобалізаційних процесів 
на конкурентне бізнес-середовище вимагають су-
часного осмислення й використання нових підходів 
до задоволення потреб споживача як основної місії 
маркетингу. Всі суб’єкти господарювання протягом 
довгого періоду часу вживали різних заходів просу-
вання своїх товарів та послуг. Грамотне просування 
товарів та послуг підприємства здатне забезпечити 
їх стійку позицію на ринку, фінансову стабільність та 
конкурентоздатність у сучасному бізнес-середовищі. 
Проте реалії сьогодення змінили форму просування 
товарів та послуг, яка була загальноприйнятою, не 
відтворюють достатньою мірою факти підвищення 
ефективності господарювання та економічного зрос-
тання суб’єктів господарювання, а, навпаки, засвід-
чують необхідність зміни парадигми сучасних засо-
бів просування товарів та послуг на ринку.

У зв’язку з цим сучасне розуміння потреб спожи-
вачів дає змогу трактувати маркетинг з позиції впро-
вадження цифрових технологій, що спрямовується 
не на суспільство загалом і кожного індивіда зокре-
ма, а на характер їх єдності як рушійної сили задово-
лення потреб кожного за допомогою форм і засобів 
digital-маркетингу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-
щеозначені проблеми перебували в центрі уваги 
представників різних галузей науки. Сучасний по-
гляд на проблему використання цифрових засо-
бів поширення інформації для просування товарів 
та послуг започаткували й продовжують розвивати 
в різних ракурсах такі вчені, як М. Гапчук,, Е. Єнж, 

С. Круг, А. Кураков, П. Маршалл, О. Печалов, М. Пор-
тер, М. Райцин, С. Спенсер, Д. Стрикчіола, Б. Тодд, 
Р. Фікшин.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Наявність до кінця не виріше-
них та дискусійних питань щодо виявлення сучасних 
засобів просування товарів та послуг на засадах 
впровадження цифрових технологій зумовила вибір 
проблематики дослідження та виокремлення задач 
щодо digital-маркетингу.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою статті є вивчення актуальних трендів 
просування товарів та послуг у цифрових медіа, ана-
ліз головних помилок під час використання digital-
маркетингу та розроблення рекомендацій щодо 
грамотного просування товарів та послуг в мережі 
Інтернет.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасному вимірі цифрові комунікації відіграють 
одну з ведучих ролей в розвитку маркетингових ко-
мунікацій. В результаті адаптації населення до нових 
технологій більша частина України й усього людства 
має доступ до всесвітньої мережі Інтернет. Проана-
лізувавши дані, які можна знайти у звітах “We Are 
Social” про глобальний стан цифрових технологій на 
2019 рік, ми дійшли таких висновків:

– нині у світі наявні 5,11 мільярдів унікальних мо-
більних користувачів, що на 100 мільйонів (на 2%) 
більше, ніж минулого року;

– у 2019 році аудиторія Інтернету нараховує 
4,39 мільярди осіб, що на 366 мільйонів (9%) більше, 
ніж у січні 2018 року;
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– у соціальних мережах зареєстровано 3,48 мільяр-
ди користувачів; порівняно з даними на початок мину-
лого року цей показник виріс на 288 мільйонів (9%);

– порівняно з даними на 2014 рік у всьому світі 
число інтернет-користувачів збільшилось більш ніж 
на 1,9 мільярди, тобто на 75% за 5 років [2].

Динаміка росту кількості споживачів мережі Ін-
тернет представлена на рис. 1.

Усі ці факти доводять, що цифрові засоби поши-
рення інформації виходять на перші позиції.

Розвиток технологічного та соціокультурного се-
редовища обумовив розвиток методів просування 
продукції та послуг, а також маркетингу загалом. 
Активно розвиваються технології комунікації та на-
даються нові можливості для підвищення ефектив-
ності маркетингової діяльності компанії. За останні 
10 років з’явилась велика кількість нових засобів 
комунікації. Якщо раніше інформація поширювалась 
у печатних виданнях, на телебаченні, методом сара-
фанного радіо, то сьогодні до цих класичних мето-
дів можна додати e-mail-розсилки, тематичні фору-
ми та сайти, пошукові системи та соціальні мережі. 
З’явилась можливість продавати товари та послуги 
за допомогою інтернет магазинів, сайтів, соціальних 
мереж, онлайн-ігор та посередників в Інтернеті.

Сьогодні з’являється все більше й більше підпри-
ємців, які бажають розпочати свій власний бізнес, 
але через недостатню кількість коштів на просуван-
ня багато стартапів так ніколи й не будуть реалізова-
ні. Крім того, конкуренція на ринках дуже висока, що 
зменшує шанси нових гравців на розвиток власного 
підприємства.

Використання сучасних технологій просування 
найчастіше дає змогу підвищити конкурентоспромож-
ність підприємства. Однак інколи впровадження нових 
інструментів проходить на недостатньо якісному рівні 
або відбувається впровадження лише якихось окре-
мих частин комплексу інтернет-маркетингу. Це може 
негативно вплинути на загальну ефективність про-
сування підприємства, що обумовлює необхідність 

вивчення наявних підходів та виявлення проблем під 
час використання сучасних технологій просування.

Розвиток сучасних цифрових технологій суттєво 
впливає не тільки на зовнішнє та внутрішнє серед-
овище суб’єкта господарювання, але й на індивіда, 
тобто споживача його товарів та послуг.

За станом на 2019 рік в середньому люди пере-
бувають онлайн протягом 6 годин та 42 хвилин на 
добу [1]. Це більше, ніж четверта частина від усього 
дня. Виходячи з цього, можемо зробити висновок, 
що сьогодні Інтернет є платформою, на якій більше 
25% свого часу проводять близько 4,388 мільярдів 
осіб. Для підприємців це означає, що Інтернет може 
стати для них платформою з великою аудиторією, 
яку можна використовувати для просування своїх 
товарів та послуг, а також залучення нових клієнтів. 
Суб’єкти господарювання мають пристосовуватися 
до сучасних умов ведення бізнесу, тому у своїй ді-
яльності для просування власного бренду, товарів та 
послуг все частіше використовують digital-маркетинг.

Digital-маркетинг розглядається таким чином [3]:
– комплексний підхід до просування компанії, її 

продуктів та послуг у цифровому середовищі, що 
охоплює також офлайн-споживачів, а також викорис-
товує ігри, мобільні телефони та інші цифрові засоби 
комунікації;

– інтеграція більшої кількості різних технологій 
(соціальні, мобільні, веб-, CRM-системи тощо) з про-
дажами та клієнтським сервісом;

– забезпечення постійного якісного двосторон-
нього зв’язку між рекламодавцем і кінцевим спожи-
вачем продукту чи послуги;

– розумне поєднання технологій та людських ре-
сурсів з дотриманням правильного балансу з огляду 
на потреби цільової аудиторії та ознаки пропонова-
ного продукту;

– феноменальна динаміка росту та досягнення 
будь-яких маркетингових цілей;

– здатність бути релевантним ринку, оцінювати й 
аналізувати результати просування, швидко реагу-
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Рис. 1. Динаміка росту кількості споживачів мережі Інтернет [2]
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вати на потреби споживачів та виправляти свій про-
дукт чи послугу [3].

Digital-маркетинг використовує всі інструменти ін-
тернет-маркетингу та має деякі відмінності. Головні 
відмінності між інтернет- та digital-маркетингом пока-
зані в табл. 1 [3].

Digital-просування вдало використовують в ін-
тернет-магазинах, онлайн-курсах, продажі послуг та 
продуктів, агентствах нерухомості, а також для про-
сування бренду крупних компаній та стартапів [1].

Нині цифрові технології – це вирішальний фактор 
успіху й просування у кожній сфері бізнесу, який дає 
суттєві конкурентні переваги [5]. Інтернет-технології 
відкривають перед бізнесменами нові можливості роз-
витку для своєї компанії. Велика кількість підприємців 
знаходить нових клієнтів та ділових партнерів у світовій 
мережі. Також використання інтернет-технологій дає 
змогу заощадити кошти на оренді приміщення та інших 
адміністративних витратах. Сьогодні можна зустріти 
компанії, які не мають фізичного офісу. Усі співробітни-
ки працюють віддалено на аутсорсі. Однією з головних 
переваг використання digital-маркетингу є можливість 
чітко зорієнтуватись на свою цільову аудиторію. За до-
помогою сервісу “Google Ads” можна вибрати сегменти 
споживачів, які будуть бачити вашу рекламу.

Рекламну кампанію можна зробити такою, як за-
хоче виробник товару чи послуги. Є можливість ви-
брати час та дні, коли саме буде показано те чи інше 
рекламне повідомлення, можна встановити денний 
чи місячний бюджет на рекламу, вибрати різні ре-
кламні повідомлення на різні сегменти споживачів. 
Також у “Google Ads” можна відслідкувати статисти-
ку за кожним рекламним повідомленням. Аналіз цих 
даних може допомогти вибрати найкраще повідо-
млення або більш раціонально розподілити бюджет 
рекламної кампанії [14].

У digital-маркетингу використовуються всі класич-
ні інструменти інтернет-маркетингу, а саме:

– SEO-просування;
– контент-маркетинг;
– SMM-просування;
– крауд-маркетинг;
– е-mail-розсилки;
– контекстна реклама.
Незважаючи на те, що використання інтернет-

технологій може допомогти бізнесу реалізувати свої 
товари чи послуги або знайти нових клієнтів за до-
помогою величезної аудиторії Інтернету, за нераціо-

нального або недостатньо обдуманого використання 
ці технології можуть завдати шкоди для бізнесу, а 
гроші, витрачені на рекламну кампанію, не дадуть 
ніякого ефекту [11]. Деякі підприємства вважають, 
що для розвитку бізнесу в Інтернеті достатньо про-
сто створити сайт і розмістити декілька рекламних 
повідомлень, але такі підприємства дуже часто ви-
трачають усі свої кошти на рекламу, яка не принесе 
їм ні нових клієнтів, ні продажів.

Існує велика кількість помилок під час розроблен-
ня власного сайту, які сповільняють просування ре-
сурсу в топ-видачі “Google”. Як зазначає Олександр 
Печалов (виконавчий директор “Cupcake Studio”) у 
своїй статті, головними з них є такі [11]:

– відсутня або недостатньо оптимізована мобіль-
на версія сайту (як зазначалося раніше, нині у світі 
нараховується 5,11 мільярдів унікальних мобіль-
них користувачів, завдяки чому рівень проникнення 
мобільного зв’язку у всьому світі піднявся до 67% 
(мобільний телефон мають дві третини населення 
планети); це означає, що частка мобільного трафі-
ку зростає, тому необхідно забезпечити можливість 
користуватися сайтом та оформляти замовлення за 
допомогою мобільного телефону з комфортом; за 
відсутності мобільної версії сайту потенційний по-
купець з великою ймовірністю може покинути його);

– занадто складна або примітивна структура сай-
ту (перш за все необхідно пам’ятати про те, що сайт 
розробляється для користувачів, а це означає, що 
навігація по сайту має бути простою та інтуїтивною);

– відсутність аналітики (після створення сайту 
особливу увагу необхідно приділяти аналітиці; за до-
помогою сервісу “Google Analytics” є можливість від-
стежувати кількість відвідувачів, середній час, про-
ведений на сайті, найбільш відвідувані сторінки і ще 
багато показників; у своїй статті [6] М. Гапчук ствер-
джує, що подібна аналітика необхідна для покращен-
ня розуміння ситуації на сайті; з огляду на отримані 
дані можна знайти слабкі сторони ресурсу та деталь-
но опрацювати майбутню стратегію просування);

– недостатня SEO-оптимізація (пошукова оптимі-
зація сайту (SEO-оптимізація) допомагає просувати 
сайт у пошуковій видачі “Google” на більш високі по-
зиції; чим вище сайт перебуває у видачі, тим більше 
уваги він привертає; якщо не приділяти уваги такому 
інструменту, як SEO-оптимізація, сайт ніколи не по-
трапить на першу сторінку пошукової видачі, що зна-
чно скоротить його відвідуваність);

Таблиця 1
Головні відмінності між інтернет- та digital-маркетингом [3]

Характеристика Інтернет-маркетинг Digital-маркетинг
Сфера впливу  
на цільову аудиторію Онлайн-сфера. Онлайн+офлайн-сфера.

Канали поширення Інтернет-канали.
Усі види цифрових каналів (Інтернет, мобільні додатки, 
цифрова реклама, планшети та ігрові консолі, цифрове 
телебачення тощо).

Цільова аудиторія Усі, хто має доступ  
до мережі Інтернет.

Усі, хто має доступ до мережі Інтернет, офлайн-аудиторія 
на онлайн-ринку.

Способи комунікацій  
з аудиторією

E-mail-розсилки, 
лендінги, сайти, реклама 
(пошукова, банерна, 
таргетована, контекстна).

E-mail розсилки, лендінги, сайти, реклама (пошукова, 
банерна, таргетована, контекстна), цифрове телебачення, 
реклама в онлайн-іграх та мобільних додатках, 
месенджерах, інтерактивних терміналах.
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– урізання бюджету (навіть за досягнення перших 
позицій у пошуковій видачі “Google” не можна ско-
рочувати рекламний бюджет, адже позиції сайтів у 
“Google” змінюються постійно, тому для підтримки 
своїх позицій відносно конкурентів необхідно постій-
но витрачати кошти на рекламу; як заявляє Антон 
Воронюк (керівник Академії інтернет-маркетингу 
“WebPromoExperts”), ціна на контекстну рекламу 
зростає від 20% до 50% залежно від ніші [11], а це 
означає, що бюджет необхідно переглядати залежно 
від ринкової ситуації).

Саме тому перш ніж починати будь-яку діяль-
ність, необхідно продумати та опрацювати всі ас-
пекти просування в мережі Інтернет. Особливу увагу 
треба приділити розробленню власного веб-ресурсу, 
а саме опрацювати його структуру, визначити розді-
ли та підрозділи, з яких він буде складатися. Кожна 
сторінка ресурсу має бути корисною для споживачів 
та потенційних клієнтів. Необхідно, щоби з моменту 
входу на сайт до виконання «корисної дії» відбулося 
якомога менше дій. Наприклад, якщо йдеться про ін-
тернет-магазин, корисною дією вважається оформ-
лення замовлення на будь-який товар. Варто, щоби 
процес пошуку товару, оформлення замовлення, за-
повнення платіжних даних був простим та інтуїтив-
ним. Якщо шлях до виконання «корисної дії» буде 
занадто довгим чи складним, клієнт може покинути 
сайт, не завершивши всі необхідні дії. Також важли-
во приділити увагу контенту, який буде розміщений 
на сайті. Будь-який користувач має легко зрозуміти, 
на що націлена діяльність ресурсу, який захоплює 
його інтерес. У сайту має бути мобільна версія для 
того, щоби ресурс був комфортним для користувачів 
будь-яких пристроїв з доступом до глобальної мере-
жі. Також для комфорту користувачів можна зробити 
декілька версій сайту різними мовами (наприклад, 
українською та російською мовами) [8].

Для просування веб-сайту та покращення його 
позицій існує декілька методів, а саме:

– контекстна реклама (“Google Ads”);
– оптимізація сайту (SEO);
– зовнішні посилання [10].
Досліджуючи цей напрям, звертаємо увагу на осо-

бливості складових пошукового просування сайту.
Пошукову оптимізацію сайту (SEO) ще назива-

ють внутрішньою оптимізацією або роботою над 
внутрішніми факторами. При цьому роботи на сайті 
ведуться у відриві від будь-яких зовнішніх факторів 
(зворотних посилань, поведінки користувачів тощо). 
Завдання пошукової оптимізації полягає в тому, щоби 
підготувати, оформити та розмістити контент сайту: 
від метатегів до текстів на сторінках. За правильного 
підходу позиції сайту в пошуку спрямовуються вго-
ру, але незначні, на перший погляд, помилки можуть 
привести до сумного результату: від низьких позицій 
до санкцій пошукових систем.

Після формування контенту на сайті необхідно 
сформувати його зовнішню посилкову масу.

Просунути сайт в топ за декількома конкурент-
ними запитами без зворотних посилань неможливо. 
Наявність великої кількості хороших посилань є най-
важливішою умовою потрапляння сайту в топ. Зо-
внішні посилання – це хороший маркер корисності 

сайту, адже чим більше цікавим є конкретний сайт, 
тим частіше користувачі будуть ділитися посилання-
ми на нього. Крім того, серйозні ресурси найчастіше 
згадуються в онлайн-ЗМІ, що є додатковим свідчен-
ням їх авторитетності, тому посилання завжди роз-
глядалися пошуковими системами як найцінніша ін-
формація для пошукової видачі.

Існує кілька методів нарощення посилкової маси, 
а саме:

– розміщення посилань на ресурс на форумах, які 
стосуються тематики сайту;

– розміщення посилань на сайтах-донорах.
Для нарощення посилкової маси існують біржи, 

на яких донори посилань розміщують посилання на 
ресурс за певну плату. Найбільш відомими є біржи 
“Sape” та “GoGetLinks”. Ціни на розміщення можуть 
змінюватися (залежно від якості сайту самого до-
нора). Існують тимчасові посилання (плата за них 
списується кожного місяця) й постійні (плата за них 
береться одноразово).

Контент сайту донора має відповідати тематиці 
нашого ресурсу, не мати розміщень та посилань на 
сайти із забороненою тематикою, а його власний по-
силковий профіль має відповідати такій пропорції: 
три вхідних посилання на одне вихідне [5; 7].

Для пошукової оптимізації сайту на перші півроку 
рекомендується скористатися сервісом “Google Ads”. 
Це сервіс контекстної, переважно пошукової реклами 
від компанії “Google”, що надає зручний інтерфейс і 
безліч інструментів для створення ефективних ре-
кламних повідомлень. Сервіс “Google Ads” можна 
налаштувати так, як цього захоче замовник рекла-
ми. Так, наприклад, якщо підприємство реалізує свої 
товари чи послуги лише у невеликому регіоні, мож-
на налаштувати геотаргетинг таким чином, щоб ого-
лошення показувалися лише тим користувачам, які 
розміщені тільки в цьому регіоні, тобто якщо суб’єкт 
господарювання перебуває в Україні, то показувати 
оголошення в інших країнах немає сенсу. Також вар-
то видалити області, з якими підприємству може бути 
невигідно співпрацювати (наприклад, через великі ло-
гістичні затрати або політичні ситуації) [10].

У “Google Ads” можна самостійно вибрати стра-
тегію призначення ставок, що визначають порядок 
оплати за взаємодію користувачів з оголошеннями. 
На перший час рекламування варто встановити при-
значення ставок вручну. Також в цьому розділі мож-
на вибрати метод показу оголошень (стандартній 
чи прискорений). Стандартний – це оптимізований 
показ оголошень. Бюджет витрачається рівномірно 
протягом доби (рекомендується). Прискорений – це 
показ оголошень без оптимізації. Бюджет може бути 
вичерпаний передчасно.

Останнім етапом є налаштування розкладу пока-
зу оголошень. Попередньо склавши портрет спожи-
вача ваших товарів чи послуг або враховуючи спе-
цифіку цього товару чи послуги, ви можете вибрати 
час, коли рекламне повідомлення буде показано [9]. 
Якщо пропонуються послуги з організації вечірок або 
активного відпочинку, можна дійти до висновку, що 
такі запити найчастіше шукають ввечері, тому пока-
зувати таке рекламне повідомлення також варто у 
вечірні часи (наприклад, з 19.00 до 23.00).
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Таким чином, digital-маркетинг став одним з най-
більш перспективних засобів для просування това-
рів та послуг в мережі Інтернет та офлайн-просторі.

Висновки. Одержані в ході дослідження резуль-
тати свідчать про те, що впровадження цифрових 
технологій стало можливим через велику аудиторію 
Інтернету, відносно дешеве просування (класичні 
методів маркетингу) та можливість налаштування 
рекламних кампаній таким чином, щоби було ком-
фортне середовище для бізнесу. Зміни, які відбува-
ються в процесі впровадження цифрових технологій, 
слід сприймати як індикатор формування основної 
складової задоволення потреб споживачів на рин-
ку товарів та послуг. За грамотного використання 
digital-маркетингу суб’єктом господарювання можна 
забезпечити його стійкі конкурентні позиції, фінансо-
ву стабільність і загалом підвищення його конкурен-
тоспроможності на ринку товарів та послуг.
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ГЛОБАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ  
ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА

GLOBAL ECONOMIC TRANSFORMATIONS AND THEIR 
IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP
У статті розглянуто глобальні економічні трансформації, які відбуваються у світовому економічному 

середовищі. Такі процеси, які переважно базуються на технічних досягненнях, приводять до формуван-
ня нової якості світового господарства та започаткування ери глобального транзиту. Автор акцентує 
увагу на тому, що глобальні економічні трансформації змінюють конфігурацію взаємовідносин країн, їх 
участь у міжнародному поділі праці, активізують міграційні процеси, диверсифікують вимоги до працівни-
ків та визначають затребуваність нових видій професій у перспективі. Автор стверджує, що такі проце-
си впливають на розвиток сфери підприємництва, яка набуває нової сутнісної характеристики. Автором 
зазначено, що традиційні види підприємництва замінюються новими видами, одним з яких є технологічне 
підприємництво. Україна, здійснюючи інтеграційні процеси, змушена реагувати на тренди світогосподар-
ського розвитку, не бажаючи бути відкинутою на периферію світового господарства.

Ключові слова: глобальні економічні трансформації, підприємництво, міграційні процеси, технологічні 
підприємства, підприємницьке суспільство.

В статье рассмотрены глобальные экономические трансформации, которые происходят в мировой 
экономической среде. Такие процессы, которые преимущественно базируются на технических достиже-
ниях, приводят к формированию нового качества мирового хозяйства и началу эры глобального транзи-
та. Автор акцентирует внимание на том, что глобальные экономические трансформации изменяют 
конфигурацию взаимоотношений стран, их участие в международном разделе труда, активизируют ми-
грационные процессы, диверсифицируют требования к работникам и определяют востребованность 
новых профессий в перспективе. Автор утверждает, что такие процессы влияют на развитие сферы 
предпринимательства, которая приобретает новую сущностную характеристику. Автором указано, 
что традиционные виды предпринимательства заменяются новыми видами, одним их которых являет-
ся технологическое предпринимательство. Украина, осуществляя интеграционные процессы, обязана 
реагировать на тренды мирохозяйственного развития, не желая быть откинутой на периферию миро-
вого хозяйства.

Ключевые слова: глобальные экономические трансформации, предпринимательство, миграционные 
процессы, технологические предприятия, предпринимательское общество.

The global economic transformations taking place in the world economic environment have been considered by 
the author. Such processes, which are predominantly based on technological advances, lead to the formation of a 
new quality of the world economy and the beginning of an era of global transit. Global transformations are complex 
and contradictory processes. They generate both a number of opportunities and challenges for countries, including 
both developed and developing ones. The author emphasizes that global economic transformations change the con-
figuration of countries’ relations, their participation in the international division of labor, activate migration processes, 
diversify requirements for workers and determine the demand for new types of professions in the future. The main 
professions that will be in demand in the future are: application and software developers, auditors, marketers, CFOs, 
elementary school teachers, management consultants, sales representatives, attorneys, health and medical execu-
tives, farmers and agricultural workers, analysts in the field of computer engineering. The consequences of transfor-
mational processes in the world economy are the adoption of sustainable development policies, increasing attention 
to nature and its capabilities, transitional states of economic development, which are now gaining new meaning. 
The author argues that such processes also affect the development of entrepreneurship, which is acquiring a new 
essential characteristic. The author notes that traditional types of entrepreneurship are being replaced by new ones, 
one of which is technological entrepreneurship. Technological entrepreneurship enables the transformation of sci-
entific knowledge into innovative ideas, the creation of new products and technologies. Technology enterprises are 
changing the traditional notion of doing business as a whole; they are differentiating attitudes to ownership issues, 
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location of the enterprise, organization of its work and the schedule of employees. Ukraine, by carrying out integra-
tion processes, is forced to respond to the trends of world economic development, in order not to be pushed to the 
periphery of the world economy.

Keywords: global economic transformations, entrepreneurship, migration processes, technological enterprises, 
entrepreneurial society.

Постановка проблеми. Технологічні інновації та 
їх впровадження у глобальному масштабі привели 
до значних соціально-економічних трансформацій, 
якими характеризується розвиток сучасного світу. 
Сьогодні часто говорять про формування нової сві-
тової економіки, в основі якої лежить Четверта про-
мислова революція, та започаткування нової ери 
глобального транзиту. Світова економіка набуває 
нової якості, базуючись на речах, що кардинально 
відрізняються від тих, що мали місце 50–100 років 
тому. У наукових колах, засобах масової інформа-
ції багато розмов сьогодні ведеться про зміни у сві-
ті у різних сферах, зокрема економічній, політичній, 
культурній, соціальній, що входять у суперечність із 
сучасними реаліями, чим стали помітними як для 
безпосередніх учасників відносин у цих сферах, так 
і для вчених, аналітиків та експертів, які вивчають 
глобальні трансформаційні процеси. Ці зміни від-
буваються швидкими темпами, а інформація, яка їх 
відображає, щодня збільшується до значних масш-
табів. Світ прогресує та під впливом науково-техніч-
ного прогресу ускладняється, цей процес у принципі 
є незворотнім. Традиційні цінності також змінюються. 
Все, що залишається суб’єктам економічної діяль-
ності та науковим колам, це глибинне дослідження, 
вивчення та аналіз питань глобальних економічних 
трансформацій, щоби вчасно адаптуватися до змін 
та використовувати їх на свою користь, мінімізуючи 
їх негативний вплив.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. При-
роду глобальних трансформацій світового еконо-
мічного середовища під впливом різних чинників, 
а саме розвитку глобалізаційних процесів, міжна-
родної торгівлі, глобальних форм підприємницької 
діяльності, вивчали та висвітлювали у своїх пра-
цях такі зарубіжні та вітчизняні вчені, як І. Ансофф,  
Дж. Гелбрейт, Дж. Даннінг, Р. Каплан, Б. Когут, Ф. Кот-
лер, Д. Лук’яненко, А. Мазаракі, Ю. Макогон, М. Пор-
тер, В. Рокоча, О. Рогач, А. Томсон, Т. Циганкова.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. З огляду на реалії сьогодення 
ця тема потребує постійного моніторингу, глибинного 
аналізу, відповідних узагальнень та висновків.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є розгляд глобальних економічних 
трансформацій, які сьогодні мають місце у світовому 
господарстві та впливають на розвиток підприєм-
ницької діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Протягом ХХ століття та майже 20 років ХХІ століття 
змінювалися тенденції світогосподарського розвит-
ку переважно в результаті науково-технічних досяг-
нень, а саме:

– змінився характер та відбувся перерозподіл 
країн у міжнародному поділі праці;

– відбулося посилення тенденцій глобалізації, транс-
націоналізації та інтеграції у світовому господарстві;

– старі концепції та теорії світогосподарського 
розвитку вичерпали себе, на їх основі з огляду на 
сучасність почали вимальовуватися нові методи та 
парадигми сучасної світової економіки;

– відбулося суттєве звуження середнього класу 
практично у всіх країнах як результат економічних 
змін, зокрема міграційних переміщень;

– змінились технологічні уклади;
– зросли обсяги матеріального виробництва, по-

силилось навантаження на природні екосистеми 
[1, с. 7].

Наслідками глобальних економічних трансфор-
маційних процесів також є:

1) утвердження політики сталого розвитку, що 
безпосередньо базується на економічних, соціаль-
них та екологічних устоях і передбачає піклування 
про прийдешні покоління;

2) підвищення уваги до природи та можливостей, 
які вона надає щодо ресурсного забезпечення та се-
редовища проживання людини загалом (тривалий час 
проводилася політика переорієнтації країн у напрямі 
«від природи до технологій»; сьогодні спостерігається 
зворотна відкоригована тенденція паралельного спі-
віснування, ведення господарської діяльності разом зі 
збереженням природнього середовища);

3) перебування в центрі розвитку людини, функції 
якої у соціально-економічних процесах змінені (якщо 
раніше вона була знаряддям праці, робочою силою, 
то поступово її місце змістилося до управління ви-
робничими процесами та розроблення нових техно-
логій; в основі сучасного глобального економічного 
розвитку лежать знання, інтелектуальний та творчий 
потенціал людини);

4) формування у світі нової конфігурації зв’язків 
провідних економічно розвинутих країн, тоді як не-
ефективні, неінноваційні економіки відходять на за-
дній план;

5) перетворення більшості країн на перехідні, але 
не в традиційному сенсі переходу до ринкової еконо-
міки, а в розумінні формування нових якісних основ 
економічного розвитку з огляду на світові економічні 
тренди.

Глобальні трансформації – це складні та супер-
ечливі процеси. Вони породжують низку як можли-
востей, так і викликів для країн, як розвинутих, так і 
тих, що розвиваються. Країни в таких умовах повинні 
орієнтуватись на формування системи власної еко-
номічної самодостатності або максимально мінімізу-
вати свою залежність від конкретної країни чи єдино-
го джерела ресурсів.

Великою мірою глобальні трансформації торкну-
лися сфери підприємництва, причому це не є фено-
меном тільки ХХІ століття. Ще Й. Шумпетер у свій 
час помітив у підприємництві елемент деструктивної 
економіки. Він описував процес появи нових техно-
логій, які буквально руйнували всі устої, на яких ба-
зувалося тогочасне економічне мислення [2].
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Важливо зауважити революційний шлях перехо-
ду до нової економіки, що стало також можливим за 
рахунок впровадження окремими підприємцями ін-
новацій. Значимість такого підходу сьогодні набуває 
особливої актуальності, коли інновації привносять 
новаторство в реалізацію підприємницьких ініціатив 
та утримують свою позицію, поки така діяльність не 
стане звичною, підприємець не почне інноваційно 
оновлювати свою діяльність. Новаторська складо-
ва не тільки підтверджує підприємницький елемент 
ведення бізнесу. Зараз новаторство дає можливість 
випереджати конкурентів та займати відповідну нішу 
на ринку, утримувати свої конкурентні позиції протя-
гом тривалого часу. Справжній підприємець, що во-
лодіє новаторським елементом, може зорієнтуватись 
на потреби сучасного економічного середовища, від-
чути його тенденції та спрогнозувати основні тренди 
на перспективу. Це дає йому можливість вчасно ре-
агувати на виклики та вимоги й утримувати свої кон-
курентні позиції на ринку, що в принципі не вміють 
робити інвестори та бізнесмени, які володіють фі-
нансовими ресурсами й не мають такої «економічної 
інтуїції», хоча погоджуємося з тим, що з плином часу 
така проблема може зникнути. Якщо раніше пошире-
ною була думка про те, що підприємницьким талан-
том володіє близько 5% населення, то в перспективі 
підприємницькому таланту можна буде навчити, а 
його можна буде розвити. Цьому сприятиме розви-
ток технологічного підприємництва, яке базується 
на імплементації технологічних новинок. Поки що 
цей процес підстраховує венчурне підприємництво. 
Можемо припустити, що науковий супровід, який у 
майбутньому буде зорієнтований саме на підготовку 
підприємців-практиків, які, крім основ ведення під-
приємництва, будуть чітко орієнтуватися в поточних 
трансформаційних процесах, допоможе сформувати 
відповідний новий клас підприємців.

Україна сьогодні активізує процеси своєї інтегра-
ції у світове економічне середовище. Україна зму-
шена реагувати на вимоги, інакше країни, які інтен-
сивно впроваджують нові технології та інтегрують 
їх до бізнес-процесів, значно віддаляться від неї, а 
суб’єкти господарювання втратять свої вже набу-
ті позиції на глобальних ринках. Сьогодні в Україні 
щодо підготовки підприємців, які відразу готові пра-
цювати на ринку та бути конкурентоспроможними, 
вловлюючи тенденції його розвитку, спостерігається 
проблема. Вищі навчальні заклади готують фахівців 
у сфері підприємництва, але навчальні програми 
часто не враховують реалій розвитку економіки краї-
ни та світових трендів. Поточна економічна ситуація 
у країні є нестабільною й важко прогнозованою, ри-
нок праці є недосконалим, що не дає змогу готувати 
вузькоспеціалізованих фахівців для ведення підпри-
ємницької діяльності.

Технологічне підприємництво є одним із нових 
видів сучасного підприємництва. Це є підприєм-
ницькою діяльністю щодо перетворення наукових 
знань на інноваційні ідеї створення нових продуктів 
і технологій, пристосованих до сучасних ланцюжків 
створення доданої вартості. Система технологіч-
ного підприємництва – це єдиний комплексний со-
ціальний інститут «освіта, наука, технології, інно-

вації, технологічне підприємництво» [3, с. 33]. Його 
розвиток вважається важливим та перспективним 
трендом світогосподарських відносин загалом та 
окремих країн зокрема. Саме технологічні підпри-
ємства змінюють стереотипне уявлення про ведення 
бізнесу загалом, вони диференціюють ставлення до 
питань власності, розміщення підприємства та орга-
нізації роботи й розпорядку працівників. Незабаром 
зміниться ставлення до необхідності перебування 
працівника в офісі та необхідності купівлі чи оренди 
офісу загалом.

Важливо відзначити, що поява технологічних 
підприємств змістила традиційні галузі ведення під-
приємницької діяльності (автомобільну, текстильну 
промисловості, сферу маркетингу) на задній план, 
а підприємства нового типу опинилися в центрі роз-
витку світової економіки. Практично у кожній країні 
одні виробництва відживають своє, зникають з ринку 
або потребують модернізації. На нашу думку, модер-
нізації потребують не тільки матеріальна база, але й 
оновлення кадрового складу та утримання людей на 
підприємствах загалом.

Трансформації глобального середовища активі-
зують міграційні переміщення людей, їх ставлення 
до себе та вимог до свого працевлаштування. Люди 
почали відмовлятися від ідеї прив’язаності до одного 
місця проживання. Зараз з різними мотивами зросли 
потоки людей різного віку, особливо молоді, у краї-
нах світу. У 2017 р. у світі нараховувалося 27,9 млн. 
мігрантів віком від 15 до 24 років, що становило 
11% від загальної кількості мігрантів у світі. 52% 
серед молодіжних мігрантів складали чоловіки. За 
2000–2017 рр. кількість мігрантів молодого віку зрос-
ла на 21%, майже у 2 рази перевищуючи зростання 
кількості молоді, що становило 9% за цей період [4].

У сучасному світі, який стає більш динамічним 
та швидкозмінним, відбувається формування нових 
професій, за якими майбутнє. Так, Бюро статисти-
ки праці у США опублікувало список перспективних 
професій до 2026 р., спираючись на показники опла-
ти праці та перспективи поширення, які співзвучні 
великою мірою із світовими тенденціями. До голо-
вних з них відносять розробників додатків, бухгал-
терів, аудиторів, маркетологів, водіїв важких ванта-
жівок, фінансових директорів, вчителів початкової 
школи, консультантів з питань управління, торгових 
представників, адвокатів, керівників у сфері охоро-
ни здоров’я та медицини, фермерів та працівників 
сільського господарства, викладачів медичних ВНЗ, 
фізіотерапевтів, аналітиків у сфері обчислювальної 
техніки, розробників програмного забезпечення [5].

Сучасна молодь сьогодні не готова продавати 
свій талант та здібності за невелику заробітну пла-
ту. Важливою характеристикою молодих людей є їх 
мобільність, а умови, створені у країнах ЄС та інших 
регіонах світу, є привабливими для молодих фа-
хівців із забезпеченням їм можливостей реалізації 
свого потенціалу та відповідного рівня оплати праці. 
Саме людський капітал є одним із важливих індика-
торів рівня розвитку країни загалом.

Зараз на поворотному етапі розвитку світової 
цивілізації та формування нової економічної плат-
форми настав час формування нового суспільства, 
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а саме підприємницького суспільства. Його життєз-
датність залежить від умов регулювання, виникнен-
ня нових видів зайнятості, зокрема фрілансерства, 
освіти протягом життя та нестандартного мислення 
для вирішення різноманітних поточних проблем [2].

Підприємницьке суспільство є об’єднаним, мере-
жевим, що полегшує співпрацю, допомагає справ-
лятися з ризиками сучасності, з одного боку, але з 
іншого боку, робить так, що ризики легко поширю-
ються у таких умовах. Формування підприємницько-
го суспільства, як зауважено у праці Пітера Друкера, 
названо «поворотним пунктом в історії людства. Нам 
потрібна не просто підприємницька економіка, а під-
приємницьке суспільство, в якому інновації та під-
приємництво є стійкими та неперервними» [6].

Висновки. Сьогодні у світі спостерігаються 
масштабні трансформаційні процеси, відбувається 
становлення нової якісної структури світової еконо-
міки як результат нового технологічного укладу. Ці 
процеси спричиняють необхідність переосмислення 
державних економічних політик та їх відповідності 
вимогам глобальних ринків та умовам забезпечення 
конкурентоспроможності. Україна також стоїть перед 
вибором: або вона активно впроваджує технології 
та активізує процеси інтеграції до глобального еко-
номічного середовища на повноцінних партнерських 
умовах, або вона ризикує бути відкинутою на пери-
ферію світового господарства. Недопущення цього 
потребує розроблення відповідної стратегії еконо-
мічного розвитку України, яка б особливу увагу при-
діляла питанням підприємництва.
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ВПЛИВ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОЇ СПАДЩИНИ 
НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

THE IMPACT OF THE CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE 
DEVELOPMENT ON THE ECONOMIC DEVELOPMENT  
OF THE TOURISM INDUSTRY OF UKRAINE
У статті досліджено стан культурно-історичної спадщини України та її регіонів. Визначено, що для 

отримання максимального прибутку та вигоди необхідно управляти, планувати, оцінювати наслідки ту-
ристичної діяльності. Проведено розрахунки інтегральних показників ступеня реалізації потенціалу куль-
турної спадщини в регіонах України. На підставі середнього показника здійснено типізацію регіонів за 
рівнем використання культурної спадщини. Здійснено типізація регіонів України за ступенем реалізації 
історико-культурного потенціалу. Проаналізовано співвідношення показників рівня розвитку історико-
культурного потенціалу (ІКП) і кількості місць розміщення туристів та співвідношення індексів істори-
ко-культурного потенціалу (ІКП) та його реалізації за регіонами України. Виявлено, що розвиток музеїв в 
країні сприятимуть не тільки соціальному, а й економічному вкладу в розвиток суспільства як країни так 
і окремо регіонів. 

Ключові слова: культурно-історична спадщина, туристична галузь, музей, заповідник, потенціал, 
пам’ятки.

В статье исследовано состояние культурно-исторического наследия Украины и ее регионов. Опреде-
лено, что для получения максимальной прибыли и выгоды необходимо управлять, планировать, оценивать 
последствия туристической деятельности. Проведены расчеты интегральных показателей степени 
реализации потенциала культурного наследия в регионах Украины. На основании среднего показателя 
осуществлено типизацию регионов по уровню использования культурного наследия. Осуществлена ти-
пизация регионов Украины по степени реализации историко-культурного потенциала. Проанализирова-
ны соотношение показателей уровня развития историко-культурного потенциала (ИКП) и количества 
мест размещения туристов и соотношение индексов историко-культурного потенциала (ИКП) и его реа-
лизации по регионам Украины. Выявлено, что развитие музеев в стране будут способствовать не толь-
ко социальной, но и экономической вклада в развитие общества как страны, так и отдельно регионов.

Ключевые слова: культурно-историческое наследие, туристическая отрасль, музей, заповедник, по-
тенциал, достопримечательности.

The article explores the state of cultural and historical heritage of Ukraine and its regions. It is determined that 
it is necessary to manage, plan and evaluate the consequences of the tourism activity for maximum profit and 
benefits. Due to analyzing the scientists’ researches, it is revealed that they mainly consider cultural and historical 
heritage, which is of cognitive interest of tourists and sightseers. The integral indices of the degree of realization of 
the cultural heritage potential in the regions of Ukraine have been calculated. Based on the average data, the re-
gions were typed according to the level of the cultural heritage usage. The regions of Ukraine were typed according 
to the degree of realization of historical and cultural potential. The correlation between the indicators of the level of 
historical and cultural potential (HCP) development and the number of tourist accommodations and the correlation 
between the indicators of historical and cultural potential (HCP) development and its implementation by regions of 
Ukraine are analyzed. It is determined that the role of museums in the development of the tourism industry of the 
country, which are considered not only as a repository of artifacts, but also as the institutions that can provide a wide 
range of services, organize interesting leisure and help the government to implement cultural and social programs.  
The Ukrainian museums have a very weak material base, which does not allow to create the appropriate infrastruc-
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ture for better service of visitors and provision of paid services. Ukraine has a rich historical and cultural heritage, 
but a significant number of museums are not fully utilizing their potential, not only because of insufficient government 
funding, but also because of the conservative views of museum workers, lack of initiative, shortage of interest and 
incentives. Taking into account the overall size of the potential and the efficiency of its realization, the typification of 
the regions was developed. The main problems of development of cultural and historical heritage of Ukraine and its 
separate regions were identified and recommendations on improving the status of reserves, museums were given.

Keywords: cultural and historical heritage, tourism industry, museum, reserve, potential, monuments.

Постановка проблеми. Сьогодні туристична 
галузь посідає важливе місце в розвитку економіці 
України. Вивчення такого багатогранного явища по-
требує дослідження не тільки багатьох наук та еконо-
мік різних країн, але й культурної спадщини, тради-
цій, релігій тощо. Регіони України багаті на унікальні 
історичні місця, садиби, палацово-паркові асамблеї, 
культурну архітектуру, пам’ятки тощо. Культурно-іс-
торична спадщина не повинна залишатися засти-
глими утвореннями, адже повинні поєднуватися 
форми діяльності, історично сформовані території з 
інноваційними видами, які мають доповнювати гос-
подарські, соціокультурні та природні процеси, до 
яких можна віднести туристичну сферу. Туристич-
ною галуззю необхідно управляти, чітко планувати, 
всебічно оцінювати наслідки туризму, розробляти 
туристичну політику та розвивати зі взаємодією з до-
вкіллям, збільшувати позитивний вплив (охоронну 
діяльність та реставрацію історичних пам’ятників, 
національних парків і заповідників, збереження лі-
сів, освоєння культурної спадщини) для отримання 
максимального прибутку та вигоди. Знищення куль-
турно-історичної спадщини є неоправданим та нео-
боротним явищем, що може привести до розривів 
історичної пам’яті та збіднення суспільства загалом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зміст, 
значення, особливості об’єктів культурно-історич-
ної спадщини й тенденції їх використання в розвит-
ку туристичної галузі досліджували та відображали у 
своїх наукових працях В.В. Андерсен, В.І. Акуленко, 
В.В. Бохан, В.Е. Біржаков, В.А. Гордіна, В.А. Квар-
тальнов, Г.А. Карпова, М.П. Мальська, К.А. Поливач, 
В.В. Стецюк, К.В. Шпурік, Я. Браун та інші науковці. 
Переважно вони розглядають культурно-історичну 
спадщину, яка викликає пізнавальний інтерес у ту-
ристів та екскурсантів, а також є тими необхідними та 
важливими умовами для розвитку туризму як на між-
народному, національному, так і на регіональному рів-
нях, що засновано на відвідуванні об’єктів спадщини.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Нині не розроблено методологічних 
аспектів аналізу функціонування пам’яток історії та 
культури як екскурсійного туристичного об’єкта. Вна-
слідок цього складові історико-культурної спадщини 
залучаються до туристичної галузі безсистемно, а їх 
пізнавальна функція зводиться до мінімуму.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою статті є дослідження стану та вста-
новлення впливу розвитку потенціалу культурно-іс-
торичної спадщини країни та її регіонів на розвиток 
туристичної галузі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Наявність в Україні природно-кліматичних зон, при-
родних лікувальних ресурсів, багатства культурно-іс-
торичної спадщини, в деяких регіонах країни – комп-

лексів умов для сприятливого розвитку туристичної 
галузі сприяє інвестуванню в цю галузь. Однак є 
негативні фактори, які приводять до перерозподілу 
туристичних потоків, такі як терористичні акти, вій-
ськові конфлікти, нестабільна політична ситуація та 
соціально-економічний стан України.

Багато стратегій і планів, які міста України ухва-
люють задля туристичної привабливості, пов’язані з 
розвитком мистецтва й культурних ресурсів, якими 
багата країна. Однак в Україні майже не використо-
вують історико-культурну спадщину для формування 
спільної ідентичності, консолідації громадян різних 
регіонів, формування позитивного іміджу держави.

Незначна кількість нерухомих пам’яток, внесених 
до Реєстру, вказує на суттєві недоліки в організації цієї 
справи. Очевидно, що існують системні проблеми, 
які мають загальний характер і негативно впливають 
на темпи формування Державного реєстру загалом. 
Так, зокрема, занадто складними до останнього часу 
були вимоги до підготовки відповідної документації на 
оформлення внесення об’єктів культурної спадщини 
до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, 
що вимагалося нормативними актами. Також відчут-
но зросла вартість послуг на оформлення відповідної 
документації на об’єкти культурної спадщини. Окрім 
того, мають місце недоопрацювання на регіонально-
му рівні, коли цій відповідальній справі не приділяєть-
ся належної уваги на місцях.

Близько 9 400 населених пунктів України мають 
понад 70 тис. об’єктів культурної спадщини, що по-
требують дослідження та взяття на облік. До Списку 
історичних населених місць України, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 
2001 року № 878, включено 401 населений пункт [3].

Серед завдань Державної стратегії регіонально-
го розвитку на період до 2020 року, спрямованих на 
підвищення ефективності використання внутрішніх 
факторів розвитку регіонів, значиться «застосування 
об’єктів культурної спадщини для провадження ту-
ристичної діяльності» [4].

Розрахунки інтегральних показників ступеня ре-
алізації потенціалу культурної спадщини в регіонах 
України показали, що має місце значна диференці-
ація в рівнях, адже максимальне середнє значення 
(м. Київ) інтегрального показника ступеня реалізації 
історико-культурного потенціалу перевищує мінімаль-
не середнє значення (Сумська область) у 73 рази. Се-
редній бал, який характеризує ступінь використання 
об’єктів культурної спадщини, становить 0,141. Також 
установлено, що більшості регіонів України властивий 
показник використання об’єктів культурної спадщини, 
що нижче від середнього рівня.

На підставі середнього показника здійснено ти-
пізацію регіонів за рівнем використання культурної 
спадщини. За значенням цього показника регіони 
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Рис. 1. Типізація регіонів України за ступенем реалізації історико-культурного потенціалу
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Рис. 2. Співвідношення показників рівня розвитку  
історико-культурного потенціалу (ІКП) та кількості місць розміщення туристів
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Рис. 3. Співвідношення індексів історико-культурного потенціалу (ІКП)  
та його реалізації за регіонами України

України можна поділити на 5 типів, таких як най-
нижчий, нижчий від середнього, середній, вищий від 
середнього, найвищий. Узагальнюючим критерієм є 
ранг регіону на основі загального їхнього ранжуван-
ня за рівнем інтегрального показника ефективності 
реалізації потенціалу культурної спадщини в облас-
тях України та містах з особливим статусом [1; 2].

Найвища ефективність використання культурної 
спадщини спостерігається в групі «Лідери» (1–2 міс-
це), а саме у м. Києві та Львівській області, які є до-
мінуючими традиційними історико-культурними цен-
трами (рис. 1).

Одеська, Дніпропетровська й Харківська облас-
ті – це регіони, що мають середній та близький до се-
реднього показник використання об’єктів культурної 
спадщини (3–8 місця). Регіони цієї групи значно по-
ступаються ступенем реалізації потенціалу культур-
ної спадщини м. Києва та Львівської області. Високі 
показники реалізації історико-культурного потенціа-
лу в східних областях досягнуті внаслідок розвинутої 
ділової активності та переважно ділового туризму.

«Основний» масив (9–23 місця) включає регіони з 
показником, нижчим за середній, такі як Запорізька, 
Івано-Франківська, Полтавська, Вінницька, Закар-
патська, Тернопільська, Черкаська, Хмельницька, 
Чернігівська, Волинська, Херсонська, Чернівецька, 
Київська та Рівненська області.

Миколаївська, Кіровоградська, Житомирська, 
Сумська області – це регіони з найменшим рівнем 
використання об’єктів культурної спадщини, які 
включено до групи «Аутсайдери» (24–27 місця).

Рейтинг історико-культурного потенціалу та 
ефективності його реалізації показав, що головними 
туристськими регіонами України є м. Київ, Львівська 
та Одеська області. За ними йдуть регіони Східної 
України, а саме Дніпропетровська, Харківська та 
Запорізька області. Головним туристським центром 
України є Київ, адже, крім значної кількості об’єктів 
туризму, він є прикладом пропорційного розвитку 
всіх компонентів туристського потенціалу.

Найбільш привабливим для інвестора є наявність 
так званих чорних дір для інвестування створення 
об’єктів інфраструктури туризму, розміри яких для 
регіонів показані на рис. 2. Наприклад, найбільше, 
а саме десятикратне, відставання показника кіль-
кості місць розміщення туристів від рівня розвитку 
історико-культурного потенціалу зафіксовано у Кіро-
воградській області. У 7 разів цей параметр відстає 
у Хмельницькій, у 5 – у Чернівецькій, у 2–3 рази –  
у Волинській та Вінницькій областях.

Рівень ефективності й адекватності використан-
ня потенціалу культурної спадщини України пропо-
нується визначити у вигляді співвідношення двох 
індексів, а саме оцінки величини історико-культур-
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ного потенціалу та оцінки рівня його використання 
(рис. 3). На підставі ранжування адміністративно-
територіальних суб’єктів України за цими показни-
ками було здійснено позиціонування регіонів Украї-
ни в рейтингах.

Розробимо типізацію регіонів «Рівень культур-
но-історично потенціалу регіонів – Ефективність 
використання культурно-історичного потенціалу ре-
гіонів», де врахуємо загальну величину та ефектив-
ність використання потенціалу регіонів країни:

– низький потенціал спадщини, низький рівень 
використання мають Житомирська, Кіровоградська, 
Київська, Миколаївська, Херсонська області;

– низький потенціал спадщини, високий рівень 
використання мають Дніпропетровська, Запорізька, 
Одеська, Полтавська, Черкаська, Харківська області;

– високий потенціал спадщини, низький рівень 
використання мають Волинська, Рівненська, Сум-
ська, Тернопільська, Хмельницька, Чернігівська, 
Чернівецька області;

– високий потенціал спадщини, високий рівень 
використання мають Вінницька, Закарпатська, Іва-
но-Франківська, Львівська області та м. Київ.

В європейський країнах, на відміну від України, 
за останні роки кардинально змінилися погляди на 
музеї, які можуть надати багато послуг, організувати 
дозвілля, реалізувати соціально-культурні програми 
для школярів та дорослих, сформувати толерант-
ність у суспільстві, посприяти акультурації націо-
нальних меншин.

В Україні зростає кількість відвідувачів музеїв. 
У 2017 році їх стало 535 877, тоді як у 2016 році їх 
було 403 827, а у 2015 році – 381 724 відвідувачів 
(рис. 4).

В Україні музеї можуть сприяти розвитку не тільки 
соціального, але й економічного вкладу в розвиток 
суспільства через реалізацію культурно-історичних 
продуктів та послуг у культурному туризмі.

Однак для цього необхідні добра матеріально-тех-
нічна база, професійне керівництво, щоби створити 
відповідну інфраструктуру для більш якісного обслу-
говування туристів та відвідувачів і надання платних 
послуг. Невикористання повного музейного потенціа-
лу в туристичній галузі пов’язано не тільки з поганим 
фінансуванням в Україні цієї сфери, але й з консерва-

тивністю поглядів музейних працівників, безініціатив-
ністю, відсутністю зацікавлення й стимулів.

Висновки. Збереження культурно-історичної 
спадщини, природних ресурсів, раціональне вико-
ристання, реалізація програми щодо використання 
цього потенціалу України та її регіонів можуть вирі-
шити одну з найбільш гострих проблем туристичної 
діяльності, а саме сезонність коливання попиту на 
туристичні послуги, що дасть змогу успішно розви-
вати туристичну галузь шляхом пропозицій міжсе-
зонного туризму, тому що культура може викликати 
у потенційних туристів сильний мотив для подорожі.
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ЗАСТОСУВАННЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ МЕНЕДЖМЕНТУ 
ЗАДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
РЕСТОРАННОГО ПІДПРИЄМСТВА

APPLICATION OF INDIVIDUAL MANAGEMENT METHODS  
IN ORDER TO INCREASE THE COMPETITIVENESS  
OF THE RESTAURANT ENTERPRISE
У статті розкрито сутність ресторанної сфери, обґрунтовано необхідність та важливість розвитку 

цієї сфери щодо розвитку туризму. Проаналізовано основні статистичні показники розвитку ресторанно-
го бізнесу в Україні, на основі яких розроблено картографічне зображення динаміки розвитку ресторанного 
господарства в країні. Окреслено особливості, пов’язані з функціями ресторанного бізнесу, та фактори, 
які уповільнюють його розвиток. Авторами виокремлено низку особливостей конкуренції в ресторанному 
бізнесі, здійснено їх аналіз. Приділено увагу необхідності підтримання конкурентоспроможності підпри-
ємства, запропоновано низку методів менеджменту, які є найактуальнішими, на думку авторів, саме для 
ресторанних підприємств. Висвітлено особливості та сутність застосування вибраних авторами мето-
дів. Підсумовано актуальність та ефективність використання цих методів у ресторанній сфері.

Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентне поле, методи менеджменту, сегмент ринку, 
ресторанне господарство.

В статье раскрыта сущность ресторанной сферы, обоснованы необходимость и важность развития 
этой сферы касательно развития туризма. Проанализированы основные статистические показатели 
развития ресторанного бизнеса в Украине, на основе которых разработано картографическое изображе-
ние динамики развития ресторанного хозяйства в стране. Очерчены особенности, связанные с функция-
ми ресторанного бизнеса, и факторы, которые замедляют его развитие. Авторами выделен ряд особен-
ностей конкуренции в ресторанном бизнесе, осуществлен их анализ. Уделено внимание необходимости 
поддержания конкурентоспособности предприятия, предложен ряд методов менеджмента, которые яв-
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ляются наиболее актуальными, по мнению авторов, именно для ресторанных предприятий. Освещены 
особенности и сущность применения выбранных авторами методов. Подведены актуальность и эффек-
тивность использования этих методов в ресторанной сфере.

Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентное поле, методы менеджмента, сегмент рын-
ка, ресторанное хозяйство.

The restaurant business is one of the most widespread types of business, with new establishments emerging 
every day, creating a dense competitive field in a particular territory. The relevance of the work is that the specifics 
of using management methods to strengthen the competitiveness of the restaurant business in the conditions of the 
tourist market have been partially investigated. Therefore, the purpose of this research is a comprehensive study of 
management methods and their use in order to strengthen the competitiveness of catering enterprises in the tourist 
market. On this basis, it is necessary to consider the methods of management and their impact on improving the 
competitiveness of the restaurant business in order to strengthen its market position, which is what determines the 
goals of the research. A comprehensive analysis of the existing definitions of the concept of restaurant economy 
was carried out and the author’s definition was developed. Features of restaurant economy are highlighted, which 
were connected with its main functions. Special attention is paid to the concept of competition and its main features 
in the restaurant sphere are highlighted. According to the authors, the most effective methods for assessing the 
work of restaurant establishments were identified, which help to improve the competitiveness of the enterprise.  
In choosing methods of competitiveness management it is necessary to take into account that the individual equip-
ment the enterprise is not the only manufacturer or seller of consumer goods and services, therefore one of the 
important stages in the development of the strategy of competitiveness in the market is the determination of the posi-
tion of the restaurant enterprise on the market. Problems associated with ensuring competitiveness as a factor in the 
effective functioning of a restaurant enterprise require further study and development of an economic mechanism 
for their solution based on the skillful and efficient use of methods. It was proposed to assess the competitiveness of 
restaurant enterprises using the following groups of methods: integrated assessment methods; advantage method; 
profile method; matrix methods; structural and functional method. For each of the methods, clear algorithms of exe-
cution and implementation have been developed. To maintain an appropriate level of competitiveness, it is extremely 
important to search and use the most effective methods of personnel management, maximize the use of its potential 
to ensure the productive work of a restaurant enterprise.

Keywords: competitiveness, competitive field, management methods, market segment, restaurant industry.

Постановка проблеми. Ресторанна справа – це 
вид підприємництва, який сьогодні стрімко розвива-
ється. Ця сфера є одним із найпоширеніших видів 
бізнесу в сучасному світі. Щодня виникають нові за-
клади, чим створюють щільне конкурентне поле на 
тій чи іншій території. У зв’язку з цим між підприєм-
ствами триває боротьба за свого клієнта, закріплен-
ня закладу в певному сегменті ринку та утримання 
стійких конкурентоздатних позицій у ньому.

Актуальність роботи полягає в тому, що специ-
фіка використання методів менеджменту задля по-
силення конкурентоздатності ресторанної справи 
в умовах туристичного ринку досліджена частково, 
тому метою статті є комплексне дослідження мето-
дів менеджменту та їх використання для посилення 
конкурентоздатності закладів громадського харчу-
вання в умовах туристичного ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Знач-
ний внесок у дослідження проблем забезпечен-
ня конкурентоспроможності здійснили М. Портер, 
Р. Фатхутдінов, Ю. Заруба, О. Кузьмін, А. Литвинен-
ко, Є. Можарова, О. Сапронова, С. Шинкаренко, 
Л. Шевченко, О. Шніпко, Ю. Шамрай та інші науковці.

Дослідженням особливостей розвитку підпри-
ємств ресторанної сфери займались В. Антонова, 
В. Момот, В. Нежурко, М. Науменко, І. Пандяк, А. По-
гайдак, І. Скавронська, А. Усіна, Т. Кононенко, І. Се-
геда, О. Яшина та інші вчені.

У своїх роботах автори висвітлюють питання 
конкуренції в галузі ресторанного бізнесу, шляхи та 
механізми досягнення конкурентних переваг, осо-
бливості управління якістю послуг на підприємствах 
ресторанного господарства, покращення рівня серві-

су. Водночас постійні зміни в ринковому середовищі 
спричиняють мінливість умов господарювання під-
приємств ресторанного бізнесу. При цьому специфі-
ка послуг закладів громадського харчування вимагає 
постійного їх удосконалення для більш якісного за-
доволення запитів відвідувачів, як наслідок, підви-
щення конкурентоспроможності.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Нові економічні виклики потре-
бують від керівників підприємств ресторанного біз-
несу пристосування до вимог ринку та застосування 
найбільш ефективних методів менеджменту. Ці та 
інші фактори вимагають систематизації та обґрунту-
вання актуальних, а не застарілих методів менедж-
менту, чому присвячене дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Величезна різноманітність наукових підходів 
вносить певну неоднозначність у визначення мето-
дів менеджменту які найбільш повно та ефективно 
підвищують конкурентоспроможність суб’єкта ресто-
ранного бізнесу. Сучасний підхід до конкурентоспро-
можності ресторанного підприємства як суб’єкта 
господарювання повинен будуватись з урахуванням 
найбільш ефективних та результативних методи 
менеджменту. На цій підставі необхідно розглянути 
методи менеджменту та їх вплив на підвищення кон-
курентоспроможності ресторанного підприємства 
задля зміцнення його ринкових позицій, що обумов-
лює цілі дослідження.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Запорукою життя та розвитку людства протягом 
усієї його історії було виготовлення та споживання 
матеріальних благ, без яких неможливо було б за-
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довольнити його потреби. Однією з основних потреб 
людини є потреба в харчуванні, що чітко проілюстро-
вано в «піраміді потреб» А. Маслоу. Обов’язковою ж 
умовою злагодженого розвитку та життєдіяльності 
людини є правильна організація харчування. Процес 
харчування людини є ключовою частиною відтворю-
вального процесу та складовою сфери споживання.

Ресторанне господарство є частиною як підпри-
ємницької сфери, так і світової економіки, відповід-
но, має безліч визначень та специфічні риси.

Згідно з Наказом Міністерства економіки та з пи-
тань європейської інтеграції України «Про затверд-
ження Правил закладів (підприємств) ресторанного 
господарства» ресторанне господарство – це вид 
економічної діяльності суб’єктів господарської діяль-
ності щодо надання послуг стосовно задоволення 
потреб споживачів у харчуванні з організуванням до-
звілля або без нього [1].

Згідно з В. Архіповим, ресторанне господарство 
є галуззю, основу якої складають підприємства, що 
характеризуються єдністю форм організації вироб-
ництва й обслуговування споживачів та розрізняють-
ся за типами й спеціалізацією [2, c. 71].

За “Legal Definitions Dictionary”, ресторанне гос-
подарство – це ресторанний бізнес та подібні під-
приємства, які відкриті для широкої громадськості 
та продають швидкопсувні готові страви для спожи-
вання в приміщеннях чи поза ними, включаючи, але 
не обмежуючись ними, вишукані ресторани, кав’ярні, 
ресторани швидкого харчування, кіоски та рестора-
ни сімейного стилю, а також будь-яка діяльність чи 
бізнес, що пов’язана виключно з ними, які використо-
вують або користуються правами на публічність [3].

Отже, ресторанне господарство – це вид економіч-
ної та підприємницької діяльності, що об’єднує групу 
підприємств, що виготовляють типову продукцію й ді-
ють на одному товарному ринку, але має притаманну 
лише їй особливість, а саме організацію харчування.

Згідно з оцінками аналітиків обсяг усього ресторан-
ного ринку України на 2019 рік становить 30 млрд. грн., 
а кількість ресторанних закладів вже повернулася до 
докризового рівня, складаючи 15 тисяч [4].

За дослідженнями компанії “Nielsen” на 2016 рік у 
шести найбільших містах України, а саме Києві, Хар-
кові, Львові, Одесі, Дніпрі та Запоріжжі, функціонува-
ло майже 11 тис. закладів. Найбільша частка закладів 
працює у форматі «ресторан/кафе», а саме більше 
45% від загальної кількості. У форматі фастфудів пра-
цює близько 40% закладів. Ще близько 15% закладів 
складають бари, паби й нічні клуби (рис. 1) [5].

Згідно з даними рис. 1 найкращу забезпеченість 
закладами ресторанного господарства має столиця 
України, а саме місто Київ, який у 2,5 разів виперед-
жає за цим показником Одесу та Харків та більш ніж 
в 4 рази – Дніпро та Запоріжжя. Варто зазначити, 
що навіть столиця гастрономічного туризму Украї-
ни – Львів – також відстає за цим показником від Ки-
єва. З огляду на кількість населення Львова (близько 
760 тис. ос.) та кількість туристів, які приїжджають що-
року (2,7 млн. ос.), забезпеченість місцями в закла-
дах ресторанного господарства становить 52 місця на 
1 тис. осіб з потребою ще 194 місць на 1 тис. осіб [5].

Ресторанне господарство має також свої особли-
вості, що пов’язано з його функціями.

1) Виробництво кулінарної продукції, що зна-
ходить відображення в результаті праці персоналу 
закладу ресторанного господарства, тому персонал 
підприємства бере участь в утворенні суспільного 
продукту та національного доходу. Виготовлення 
продукції в ресторанному господарстві допомагає 
створювати нову споживчу вартість.

2) Організація споживання продукції є основною 
функцією галузі, що відокремлює її від інших сфер 
господарства. В результаті надання своїх послуг з 
організації споживання ресторанну галузь можна 
віднести до сфери послуг.

3) Реалізація є додатковою функцією, що необ-
хідна в умовах товарно-грошових відносин.

І. Жарко зазначає, що під підприємством ресто-
ранного господарства розуміється самостійний гос-
подарський статутний суб’єкт із правами юридичної 
особи, що здійснює специфічні функції з виробни-
цтва готової їжі, її реалізації та організації споживан-
ня задля отримання відповідного прибутку (доходу) 

 
Рис. 1. Кількість підприємств харчування різних видів у шести найбільших містах України на 2016 рік, од.

Джерело: [5]
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та досягнення соціального ефекту, що функціонує на 
ринку кулінарної продукції [6, c. 53].

Загальновідомо, що ринкова економіка надає 
підприємницьким суб’єктам переваги стосовно віль-
ного ведення бізнесу. Головною тенденцією стосов-
но контролю за діяльністю закладів ресторанного 
господарства є саморегулювання в умовах ринку з 
мінімальним державним втручанням. Основними 
формами власності є колективна та приватна, а 
отримання доходу є головною метою.

Конкуренція в ресторанному господарстві має 
низку особливостей.

1) Підприємства ресторанного господарства, як 
правило, орієнтовані на територіально обмежений 
ринок, розміри якого залежать від місця знаходжен-
ня підприємства, транспортної доступності його для 
споживачів.

2) У ціні продукції ресторанного господарства 
значне місце посідають витрати на сировину (більше 
50%). Якість продукції залежить від якості сировини. 
Складовою якості обслуговування є асортимент про-
дукції та покупних товарів. У зв’язку з цим важливу 
роль у конкурентній боротьбі підприємств галузі ві-
діграє конкурентоспроможність сировини й товарів. 
Важливими є також можливості постачальників у 
забезпеченні доступного рівня цін, наданні цінових 
знижок, прийнятних умов постачання.

3) Частина підприємств ресторанного госпо-
дарства, які обслуговують зосереджені контингенти 
споживачів за місцем роботи й навчання, не тільки 
займаються комерційною діяльністю, але й мають 
велике соціальне значення (сприяють збереженню 
здоров’я та підвищенню працездатності робітників, 
учнівської молоді).

4) Конкуренція має особливий характер, 
пов’язаний з виконанням підприємствами ресторан-
ного господарства функцій виробництва продукції, 
її реалізації та організації споживання. Це вимагає 
врахування, з одного боку, можливостей виробни-
цтва певного обсягу продукції, забезпечення її якос-
ті, а з іншого боку, запитів споживачів, їх платоспро-
можності.

5) Великий вплив на конкурентоздатність має 
рівень сервісу. Процес обслуговування в ресто-
ранному господарстві – це певна послідовність дій 
обслуговуючого персоналу відповідно до запиту 
відвідувача стосовно реалізації продукції закладу, 
організації її споживання та дозвілля. Тут відвідувач 
може отримати все: й прекрасне сервірування столу 
з гарно викладеними серветками та квітами у вазах, 
й гарно оздоблені зали та багато інших зручностей. 
Якісне обслуговування також означає максимальну 
уважність офіціанта до кожного гостя, компетент-
ність у будь-якому питанні стосовно формування 
замовлення. Це також передбачає вміння офіціанта 
виконати прохання гостя до того, як він встигне його 
озвучити: наприклад, забрати мокру парасольку, 
принести іграшку дитині чи вазу з водою для квітів.

6) Неоднорідність ринку кулінарної продукції іс-
тотно обмежує можливості цінової конкуренції. Зміна 
цін на продукцію в межах конкретного підприємства 
є небезпечною. Ризик підвищення цін полягає в тому, 
що конкуренти, які пропонують схожу продукцію, 

отримають вигоду з того, щоби продавати товари 
за колишньою ціною та завойовувати більшу частку 
ринку. За зниження цін ризик полягає в тому, що ціну 
можуть знизити й конкуренти, а попит буде розподі-
лений між усіма продавцями.

Державна служба статистики України демонструє 
такі статистичні показники розвитку ресторанного 
господарства. На 2018 рік в Україні функціонували 
7 285 підприємств тимчасового розміщення та орга-
нізації харчування. Найбільша їх кількість була роз-
ташована в Одеській та Львівській областях, а саме 
742 та 746 закладів відповідно (рис. 2) [7].

Як видно з картосхеми, пікове зменшення кіль-
кості закладів тимчасового розміщення та організації 
харчування, крім кризи 2013–2014 років, спостеріга-
лось у 2016 році (на 35,8% порівняно з докризовим 
періодом), але вже у 2017 році показник кількості 
цих підприємств змінився на позитивний, адже спо-
стерігаємо приріст на 763 одиниці. Втім, також спо-
стерігаємо зниження цього показника у 2018 році на 
2,5% [7]. Зростання показника у 2016–2017 роках 
пов’язано із загальним динамічним зростанням укра-
їнської економіки та ВВП після кризи 2013–2014 ро-
ків, спад цього показника у 2018 році спричинений 
лише незначним зростанням економічних показників 
у цьому році.

Варто зазначити, що справжня кількість під-
приємств ресторанного бізнесу є значно вищою, 
оскільки більшу частину їх кількості становлять 
фізичні особи – підприємці (близько 90%), а лише 
10% – зареєстровані підприємства. Наприклад, у 
2016 році було зареєстровано 57 696 підприємств 
тимчасового розміщення й організації харчування, з 
яких 6 544 були підприємствами, а 51 152 – фізич-
ними особами – підприємцями. На наш погляд, цим 
пояснюється розбіжність даних різних аналітичних 
компаній.

Для розвитку ресторанної сфери України харак-
терні певні фактори, які уповільнюють її розвиток, зо-
крема ускладнені бюрократичні формальності, плин-
ність персоналу, брак професійних кадрів, технічна 
невідповідність багатьох приміщень під розміщення 
підприємств харчування, залежність від продуктової 
інфляції та кон’юнктури ринку, політична нестабіль-
ність. Крім потенційних факторів ризику, ресторато-
рам доводиться враховувати тенденції економіки, 
адже макроекономічні чинники сильно впливають на 
розвиток ресторанного бізнесу в країні [8, c. 84].

Саме конкурентоспроможність є вирішальним 
фактором комерційного успіху для ресторанного під-
приємства. У зв’язку з цим важливим моментом є ви-
значення системи показників та методів оцінювання 
конкурентоспроможності підприємства. Завдяки цим 
методам менеджерський склад закладу може визна-
чити, на якій стадії розвитку перебуває підприєм-
ство, які воно має проблеми, як їх можна вирішити, 
куди рухатися далі.

Зокрема, можемо виділити найбільш, на наш по-
гляд, ефективні методи для оцінювання роботи за-
кладів ресторанного господарства, які допомагають 
підвищити конкурентоздатність підприємства, адже 
якщо підприємство може реально оцінити стан кон-
курентоспроможності на ринку, реальний стан речей, 



64

Держава та регіони

то може вжити заходів для покращення своєї конку-
рентної позиції.

1) Метод інтегральної оцінки, який включає оці-
нювання рівня задоволеності споживача та рівень 
ефективності виробництва.

2) Метод переваг, сутність якого полягає в оціню-
ванні роботи ресторанного підприємства на основі 
порівняння його різноманітних характеристик з ана-
логічними характеристиками конкурентів. Існують 
зовнішні та внутрішні переваги. Зовнішня перевага 
створюється на основі тих цінних властивостей під-
приємства, які воно створює для своїх споживачів 
(меню, наявність музики, рівень сервісу). Завдяки 
цьому цільова аудиторія та потенційні споживачі 
можуть адекватно сприймати вищі ціни порівняно 
з ресторанами-конкурентами. Внутрішні переваги 
створюються ресторанним підприємством для са-
мого себе завдяки зменшенню витрат, успішності 
управління та оптимізації виробництва.

3) Метод профілів. Він заснований на оцінюванні 
якості продукції та послуг, які надає ресторанне під-
приємство. Для цього створюється перелік критеріїв 
для оцінювання якості страв меню та сервісу, які є 
визначальними для клієнта, після чого встановлю-
ються їх ієрархія та порівняльна важливість. Це дає 
змогу порівняти продукцію ресторану з аналогами 
конкурентів, визначити проблеми якості продукту та 
шляхи їх усунення.

4) Матричні методи, засновані на оцінюванні 
діяльності ресторанного підприємства в динаміці, 
життєвому циклі продукту та технології виробництва 
страв. Відповідно до теорії життєвого циклу продукту 
кожен товар, який з’являється на ринку, проходить 
певні стадії життєвого циклу, що включає етапи впро-
вадження, зростання, насичення та спаду. Відповід-

но до стадії життєвого циклу потрібно вибирати ме-
тоди менеджменту. До матричних методів належить 
також SWOT-аналіз, який передбачає оцінювання 
сильних та слабких сторін ресторану, його можли-
востей та загроз.

5) Структурно-функціональний метод, згідно з 
яким оцінюють ефективність роботи закладу з огля-
ду на монополізацію галузі та ринку. Завдяки цьому 
методу визначається рівень впливу зовнішніх умов 
на роботу ресторанного підприємства. У рамках 
структурно-функціонального методу виділяють такі 
чинники впливу, як потенціал ринку (можлива міст-
кість), легкість доступу, вид страв, вхідні бар’єри (не-
обхідні інвестиції, державне регулювання), однорід-
ність ринку, можливість технологічних нововведень, 
економія на масштабі, диверсифікованість послуг 
(різноманітність страв, доставка).

Для підтримання належного рівня конкуренто-
спроможності вкрай важливими є пошук та вико-
ристання найбільш ефективних методів управління 
персоналом, максимізація використання його потен-
ціалу для забезпечення продуктивної роботи ресто-
ранного підприємства. Власник закладу повинен ро-
зуміти, що на нього працюють люди, які мають різні 
здібності, характери та звички, тому він має ставити-
ся до своїх працівників як до особистостей, саме ці 
фактори повинні перш за все впливати на організа-
цію роботи підлеглих.

Висновки. Отже, сьогодні ресторанний ринок 
України насичений недостатньо, проте конкуренція 
яскраво виражена. Його прибутковість в багатьох ас-
пектах залежить від рівня доходів населення, який 
знизився у зв’язку зі складною політичною та еконо-
мічною ситуацією в нашій країні. Водночас ємність 
цього ринку є високою, є ймовірні перспективи для 

 
Рис. 2. Картосхема динаміки зміни кількості ресторанів в Україні за 2014–2018 роки

Джерело: розроблено авторами на основі джерела [7]
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зростання. Зараз власники ресторанного бізнесу ба-
гато уваги приділяють виробленню чіткої стратегії 
розвитку свого закладу, більш професійно здійсню-
ють управління своїм бізнесом, здійснюють потрібні 
маркетингові дослідження, але одним із визначаль-
них факторів, що впливає на конкурентоспромож-
ність підприємства, є правильне застосування 
методів менеджменту. Проблеми, пов’язані із забез-
печенням конкурентоспроможності як чинника ефек-
тивного функціонування ресторанного підприємства, 
потребують подальшого вивчення та розроблення 
економічного механізму їхнього вирішення на основі 
вмілого та ефективного використання методів.

Під час вибору методів управління конкуренто-
спроможністю необхідно враховувати, що окреме 
ресторанне підприємство не є єдиним виробником 
чи продавцем споживчих товарів та послуг. У ході 
своєї діяльності ресторанне підприємство стає учас-
ником конкурентної боротьби за клієнта, тому одним 
з важливих етапів розроблення стратегії конкуренто-
спроможності на ринку є визначення позиції самого 
ресторанного підприємства на ринку.

З огляду на різноманітність методів менеджмен-
ту керівництво та менеджерський склад можуть 
вибрати найоптимальніший для себе метод, який 
може реально оцінити позицію підприємства на 
ринку та створити перелік дій для його подальшого 
розвитку та посилення конкурентної позиції, сфор-
мувати відповідну конкурентоздатну стратегію. Для 
об’єктивного оцінювання також рекомендуємо за-
стосовувати одночасно кілька методів, але з ураху-
ванням специфіки роботи кожного конкретного рес-
торанного підприємства.
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CHARACTERIZATION OF MAIN ENTERPRISE 
DIVERSIFICATION STRATEGIES
У статті визначено ринкові фактори конгломератної диверсифікації підприємства. Досліджено клю-

чові процеси загальноекономічного характеру, пов’язані із застосуванням підприємством стратегій ди-
версифікації. Сформовано загальні класифікаційні ознаки стратегій диверсифікації підприємства. Оха-
рактеризовано концептуальні переваги стратегії диверсифікації входження підприємства в нову галузь. 
Розроблено та відображено можливості і переваги впровадження стратегії диверсифікації в родинні (спо-
ріднені) галузі. Розроблено та відображено можливості та переваги впровадження стратегії диверсифі-
кації в неспоріднені галузі. Визначено основні рушійні чинники впровадження стратегії реструктуризації 
портфеля підприємства. Визначено причинно-цільовий підхід до реалізації стратегії відновлення й економії 
витрат на підприємстві. Проаналізовано та визначено мету транснаціональної стратегії диверсифікації. 
Сформовано тривимірну матрицю імплементації стратегічних диверсифікаційних груп стратегій, яка 
допомагає оптимізувати вибір груп стратегій диверсифікації підприємства.

Ключові слова: диверсифікація, стратегія диверсифікації, диверсифікаційний процес, транснаціональ-
на корпорація, концептуальні переваги, тривимірна матриця.

В статье определены рыночные факторы конгломератной диверсификации предприятия. Иссле-
дованы ключевые процессы общеэкономического характера, связанные с применением предприятием 
стратегий диверсификации. Сформированы общие классификационные характеристики стратегий 
диверсификации предприятия. Охарактеризованы концептуальные преимущества стратегии диверси-
фикации вхождения предприятия в новую отрасль. Разработаны и отражены возможности и преимуще-
ства внедрения стратегии диверсификации в родственные (родственные) отрасли. Разработаны и от-
ражены возможности и преимущества внедрения стратегии диверсификации в неродственные отрасли. 
Определены основные движущие факторы внедрения стратегии реструктуризации портфеля предпри-
ятия. Определен причинно-целевой подход к реализации стратегии восстановления и экономии затрат 
на предприятии. Проанализирована и определена цель транснациональной стратегии диверсификации. 
Сформирована трехмерная матрица имплементации стратегических диверсификационных групп стра-
тегий, которая помогает оптимизировать выбор групп стратегий диверсификации предприятия.

Ключевые слова: диверсификация, стратегия диверсификации, диверсификационный процесс, транс-
национальная корпорация, концептуальные преимущества, трехмерная матрица.

This article has defined the market factors of the conglomerate diversification of the enterprise. There have been 
defined the economic-related processes related to enterprise diversification strategies. There has been determined 
the general classification factors of the main diversification strategies of the enterprise. There have been deter-
mined that each participant of entrepreneurial activity invests in the common business of his specific knowledge 
and resource and competence potential for mutual benefit and consolidation of sustainable competitive advantages. 
There has been defined the conceptual advantages of the strategy of diversification of entry into the new industry. 
There has been defined that the strategy of diversification into family industries is to diversify industries that are 
strategically relevant, that is, have similar strategies of production technology, optimization of resource potential, 
and achievement of efficiency of activity. The technical and technological aspects of operations, production facilities 
are combined into a single system to reduce costs, reduce risks and, as a consequence, achieve a synergistic ef-
fect of functioning. There have been analyzed and emphasized the possibilities and advantages of implementation 
the diversification strategy in related industries. There have been emphasized the possibilities and advantages of 
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implementation the diversification strategy in not related industries. There has been determined that the portfolio 
restructuring of enterprises’ strategy involves drastic changes in the portfolio, eliminating some areas of the portfolio 
and incorporating others through the purchase, sale of business areas and entry into new industries. There has been 
identified the main factors for implementation the strategy of restructuring the portfolio of the enterprise. There has 
been defined the causal and consequential approach to the implementation of the strategy of recovery and cost sav-
ings in the enterprise. There has been analyzed and identified the main purpose of the transnational diversification 
strategy. There have been formed the three-dimensional spatial matrix of implementation of strategic diversification 
groups of strategies which helps to optimize the choice of groups of enterprise diversification strategy.

Keywords: diversification, diversification strategy, diversification process, multinational corporation, conceptual 
advantages, three-dimensional matrix.

Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. Cуб’єкт підприємницької діяльності в 
умовах ринкового господарювання знаходиться в 
умовах жорсткої конкуренції, скорочення життєвого 
циклу товару та динамічного насичення ринку но-
вими видами продукції. У таких динамічно жорстких 
умовах уникнути кризи чи банкрутства може лише 
підприємство, керівництво якого вміло формувати 
та імплементувати певну стратегію диверсифікації 
виходячи із забезпечення ресурсно-компетенційним 
потенціалом в умовах швидкої зміни зовнішнього 
економічного та політичного середовища, врахову-
ючи вплив як ендогенних, так і екзогенних чинників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної проблеми і 
на які спирається автор. Важливими питаннями роз-
роблення та впровадження стратегій диверсифікації 
діяльності підприємства займалися такі відомі вче-
ні, як Р. Чейз, Дж. Перлов, А. Томсон, А. Стрікленд, 
М. Портер, І. Ансофф, А.М. Аронов. В Україні дослі-
дженням проблематики визначення оптимальних 
диверсифікаційних стратегій займаються такі відомі 
науковці, як: К.В. Білецька, В. Захарченко, В.В. Віт-
линський, Л. Попова, Л. Федулова, В.Г. Герасимчук, 
М.Д. Корінько, В.Ф. Обеременчук, С.М. Попова, 
К.В. Білецька та ін. 

Проте, незважаючи на численність наукових 
праць з указаної проблематики, протягом останньо-
го часу залишається не повністю вирішеним питання 
щодо детальної характеристики стратегій диверси-
фікації в умовах динамічності та турбулентності рин-
кового середовища.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою статті є детальна характеристика та 
аналіз ключових стратегій диверсифікації підпри-
ємства. Основним завданням роботи слід уважати 
подальше дослідження сукупності методологічних 
ознак стратегії диверсифікації в контексті визначен-
ня оптимальних стратегій диверсифікації діяльності 
підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів. Незважаючи на потенційну привабливість 
мотивів конгломератної диверсифікації діяльності, 
ця стратегія підприємницької діяльності має низку 
істотних недоліків. Прибутковість конгломерату в ці-
лому значною мірою залежить від здатності управ-
лінського ядра передбачати перспективи галузевої 
кон'юнктури й уміння вигідно розпоряджатися компо-
нентами портфеля сфер бізнесу конгломерату. Важ-
ливе місце при цьому займають і ринкові чинники, 

а саме стабільність та нестабільність попиту, кон-
куренції, а також смаків споживачів. Фактор часу – 
від’ємний чинник під час застосування даної страте-
гії, адже він не тільки визначає ступінь ефективності 
виробничої діяльності, а й ступінь можливих ризиків, 
без прогнозування та можливості зниження яких не-
можливо досягнення підприємством високої фінан-
сової результативності, рівня прибутковості та підви-
щення конкурентоспроможності продукції [7, c. 115].

Таким чином, усі процеси, що пов’язані із засто-
суванням підприємством стратегій диверсифікації, 
слід розглядати як:

 – процеси, що безпосередньо відбуваються все-
редині підприємства, тобто в його внутрішньому се-
редовищі, та впливають на виробничий процес (ви-
робництво товарів і послуг); 

– процеси, що відбуваються поза межами підпри-
ємства, у його зовнішньому середовищі, та не впли-
вають на виробничий процес. 

Стратегія входження у нову галузь базується на 
поглинанні вже існуючого підприємства. Це найбільш 
ефективний спосіб входження підприємства в нову 
сферу діяльності, оскільки він передбачає швидке 
проникнення на цільовий ринок, а також одночасне 
заволодіння інформацією та досвіду функціонуван-
ня підприємства, яке планується придбати. За даної 
стратегії найскладнішим є питання пошуку цільового 
підприємства. Підприємство-покупець стикається з 
дилемою: або купити підприємство за високою ціною 
з міцними потенційними можливостями за мінімаль-
них затрат на розвиток, або «потенційно слабке» за 
низьких витрат на придбання. 

Сьогодні широко використовується варіант стра-
тегії входження в нову галузь шляхом створення 
спільних підприємств, що тим самим знижує підпри-
ємницькі ризики та компенсує недоліки в одній галузі 
успіхами в іншій. Разом із тим кожен учасник підпри-
ємницької діяльності вкладає у загальну справу свої 
специфічні знання та ресурсно-компетенційний по-
тенціал для спільної вигоди та закріплення стійких 
конкурентних переваг. 

Стратегія диверсифікованості в родинні галузі 
полягає у диверсифікації галузей, які є стратегічно 
відповідні, тобто мають схожі стратегії технології 
виробництва, оптимізації ресурсного потенціалу, 
досягнення ефективності діяльності. Техніко-тех-
нологічні аспекти діяльності, виробничі потужності 
об’єднуються в єдину систему з метою зниження ви-
трат, зменшення ризиків, та, як наслідок, досягнення 
синергетичного ефекту функціонування [4, c. 31].

Існує маса прикладів подібного роду імплемента-
ції стратегій диверсифікації. Компанія BІС – піонер у 
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Рис. 1. Загальна класифікація стратегій диверсифікації
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(процеси, що безпосередньо 

відбуваються як всередині підприємства, 
так і поза його межами, тобто в його 

зовнішньому середовищі) 

Стратегія зв’язаної 
диверсифікації

Стратегія вертикальної 
диверсифікації

Стратегія 
горизонтальної 
диверсифікації

Розширення за 
географічним 
положенням 

Зворотна (вниз 
за виробничим 

ланцюгом)

Розширення 
асортименту 
продукції та 

номенклатури 
товарів

Пряма (верх за виробничим 
ланцюгом)

Врахування підприємницьких 
ризиків як у внутрішньому 
середовищі підприємства, 

так і поза його межами Стратегія незв’язаної 
диверсифікації

Поза межами підприємства здійснюється об’єднання 
на вигідних умовах з метою отримання фінансової 

вигоди та успішного функціонування на ринку 

Банк

Холдинг, група 
компаній 

Підприємство

Фінансово-аграрна група

Концентрична 
(центрована) Конгломеративна

Перехресна

Згідно відповідності галузі Моногалузева

Полігалузева - 
зв’язана Полігалузева - 

непов’язана
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сфері виробництва недорогих одноразових кулько-
вих авторучок – використала свої основні конкурент-
ні переваги як базу для виготовлення одноразових 
запальничок і бритв. Для виробництва даних товарів 
була потрібна наявність ноу-хау, що забезпечують 
низькі витрати виробництва й досвід у здійсненні 
маркетингу споживчих товарів. Tandy Corp здійснила 
родинну диверсифікованість, коли її торговельна ме-
режа Radіo Snack, що спочатку торгувала переважно 
радіо- та стереоапаратурою, додала до цього теле-
фони, селекторний зв'язок, калькулятори, годинники, 
електронні й наукові ігри, персональні комп'ютери й 
периферійне комп'ютерне встаткування. Стратегія 
Таndу полягала у використанні досить розгалуже-
ної наявної мережі з продажу радіоапаратури для 
того, щоб стати найбільшим у світі постачальником 
електронних технологій. Phіlіp Morrіs, найбільший 
виробник сигарет, придбавши Mіller Brewіng, General 
Foods, Kraft, використала стратегію родинної дивер-
сифікованості й передала свій досвід маркетингу 
в сигаретному бізнесі у сферу виробництва пива й 
продуктів харчування [5, c. 118].

Реалізація стратегії диверсифікації в неспоріднені 
галузі відбувається між непрофільними підприємства-
ми, фірмами, що пропонують можливості для забез-
печення швидкої фінансової віддачі, тобто швидкого 
досягнення фінансових цілей. Диверсифікованість у 
неспоріднені галузі є в принципі фінансовоутворю-
ючим підходом до формування ринкової ціни акцій. 
Тобто вона заснована на фінансовому підході, коли 
вартість акції росте в результаті вмілого використання 
вільних фінансових ресурсів корпорації, а також за-
вдяки точному визначенню фінансової привабливості 
окремих сфер діяльності. Щоб досягти збільшення 
ринкової ціни акцій компанії, що диверсифікована у 
неспоріднені галузі, керівництво повинне мати досвід 
формування корпоративного портфеля ділової актив-
ності й грамотного керування.

Зважаючи на постійно функціонуюче динамічне 
внутрішнє і зовнішнє середовище, в якому функці-
онує підприємство, іноді неочікувані зміни призво-
дять до неминучих наслідків як позитивних, так і 
негативних. І тоді для вищого керівництва компанії 
стає зрозумілим, що перспективна сфера господа-
рювання перестає приносити необхідний прибуток 
через низку причин, і єдиним правильним рішенням 
є впровадження кількох стратегічних альтернатив 
диверсифікації.

Стратегія відновлення й економії витрат, в осно-
ві якої лежить основний мотив – бажання управ-
лінського ядра корпорації поліпшити ефективність 
функціонування портфеля у цілому або зберегти 
його існування (рис. 5).

Стратегія реструктуризації портфеля передбачає 
здійснення радикальних змін у портфелі, тобто усу-
нення одних сфер із портфеля і включення інших за 
допомогою купівлі, продажі сфер бізнесу і входження 
в нові галузі [6, c. 12]. Основні рушійні чинники для 
впровадження такого виду стратегії полягають у та-
кому:

– діагностика поточної стратегії показує, що у
корпорації відсутні хороші довгострокові перспекти-
ви через наявність у портфелі значної кількості сфер 

бізнесу, що поволі розвиваються, згасають і переста-
ють бути конкурентноздатними;

– для ключових сфер бізнесу настали важкі часи;
– рада директорів вирішує змінити напрям роз-

витку портфеля сфер бізнесу;
– з'явилися нові технології, продукти, і потрібна

повна реструктуризація портфеля з метою заняття 
позиції в новій перспективній галузі;

– є необхідність здійснення крупної і вигідної по-
купки сфери бізнесу за рахунок продажу декількох 
що знаходяться в портфелі;

– основні сфери бізнесу в портфелі втрачають
привабливість, що породжує необхідність змін у 
портфелі для забезпечення прийнятних довгостро-
кових перспектив його розвитку.

Метою стратегії транснаціональної диверсифі-
кації є максимальне використання ресурсів і мож-
ливості для забезпечення стабільних конкурентних 
переваг у кожному напрямі діяльності на кожному 
національному ринку, оскільки відмінна риса даної 
стратегії – це велика кількість підприємств у портфе-
лі корпорації і велика кількість охоплених національ-
них ринків. Диверсифікаційна транснаціональна кор-
порація (ТНК) є більш досконалою організаційною 
формою порівняно з одногалузевими ТНК, оскільки 
у неї є можливість отримання додаткових переваг 
шляхом глобальної диверсифікації в технологічно 
схожі галузі. Це, своєю чергою, веде до великої еко-
номії на масштабах виробництва й отримання виго-
ди від використання загальної торговельної марки. 
Як приклад можна привести відому в усьому світі 
японську корпорацію Mitsubishi, що складається з 
28 компаній.

Якщо ТНК провела диверсифікацію у пов'язані га-
лузі, то централізоване фінансування НДДКР дасть 
їй великі можливості порівняно з окремими незалеж-
ними підприємствами почати науково-технічні та до-
слідно-конструкторські розробки. Це може призвести 
до глобального прориву у розвитку використовува-
них технологій, що відкриє великий потенціал для 
конкурентоспроможності корпорації. Приклад тому – 

Рис. 2. Концептуальні переваги стратегії 
входження в нову галузь
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корпорація Honda, яка засновує свою диверсифіка-
цію (автомобілі, снігоходи, мотоцикли, електромото-
ри та ін.) на єдиній технології виробництва двигунів 
[7]. Транснаціональна корпорація, диверсифікована 
в пов'язані галузі, може проводити демпінгову по-
літику під час завоювання нових ринків, оскільки іс-
нує можливість покрити короткострокові збитки за 
рахунок високорентабельних підприємств в інших 
країнах, а занижені ціни – це найбільш ефективний 
спосіб «задавити» конкурентів.

Стратегія відкачування капіталу і ліквідації. Під 
час реалізації цієї альтернативи слід відшукати під-
приємство, для якого дана сфера бізнесу може пред-
ставляти інтерес, тобто підприємство, з яким вона 
має найбільше стратегічних відповідностей.

У разі коли будь-який напрям діяльності корпора-
ції втрачає свою привабливість, найбільш прийнят-
не рішення – це продаж бізнесу. Досить поставити 
собі питання: «Чи хотіли б ми зараз зайнятися цією 
діяльністю?». І якщо отримано негативну відповідь, 
необхідно розглядати можливість продажу самого 
підприємства або його акцій.

У секторах із високим ступенем знання страте-
гічного компетенційного потенціалу привабливим 
способом диверсифікації є розширення власних 
виробничих потужностей за рахунок упровадження 
результатів НДДКР та інформаційних технологій, а 
також придбання нових підприємств. Вибір даних 
груп стратегій визначається високим ступенем стра-
тегічного компетенційного потенціалу підприємства 
в нових сферах діяльності і, відповідно, пов'язаний 
із незначними структурними змінами бізнес-портфе-
ля підприємства [3, c. 379].

Під час виходу в незнайомі сфери діяльності під-
приємство може зіткнутися зі складнощами у про-
гнозуванні майбутніх результатів і непередбаченими 
зовнішніми чинниками, пов’язаними з надзвичайною 
діяльністю суб’єкта господарювання. Оптимальною 
стратегією у цьому разі є поетапне нарощування 
компетенцій. Як правило, на цьому етапі підпри-
ємство може вкладати незначні кошти у промисло-
во-університетські науково-дослідні центри. Це дає 
можливість проведення моніторингу нових техноло-
гій, сканування ринкових факторів, тобто переходу 
з низького ступеня знання в задовільний. На на-
ступному етапі, за умови рентабельності первинних 
венчурних вкладень, може йтися про придбання вен-
чурних компаній із високим ступенем знання нових 
ринків і технологій.

На рис. 6 представлена матриця, яка допомагає 
оптимізувати вибір груп стратегії диверсифікації. 
В основу покладено співвідношення між ступенем 
забезпечення стратегічного компетенційного потен-
ціалу диверсифікації і рівнем груп стратегій дивер-
сифікації. 

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок. Таким чином, розробляючи та 
імплементуючи відповідні групи стратегій дивер-
сифікації, підприємство виходить у нові для себе 
сфери господарювання на незнайомі ринки і, як 
наслідок, стикається з незнайомими технологіями. 
Важливо на даному етапі інвестувати в підвищення 

власних компетенцій за рахунок створення спільних 
підприємств, придбання ліцензій та венчурного фі-
нансування. У разі досягнення високого ступеня за-
безпечення власним стратегічним компетенційним 
потенціалом підприємство досягає високого рівня 
перед суб’єктом господарювання відкриваються нові 
стратегічні можливості для досягнення успіху на дов-
гострокову перспективу.
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on the results of the company in dynamics. 
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Подано концепцію формування механізму управління щодо розробки ефективної стратегії розвитку 
кадрової політики організації. Авторська гіпотеза при цьому зводиться до необхідності підпорядкування 
параметрів організації критеріїв ефективності HR політики інтересам основних стейкхолдерів інтегро-
ваної структури бізнесу, пов'язаним зі сприйняттям впливу чинників-загроз та з формуванням реакції на 
такий вплив. Представлена концепція інформаційного забезпечення ефективності підприємницької діяль-
ності організації. Визначено систему гіпотез та теоретичних положень щодо підвищення ефективності 
застосування інструментів HR політики для менеджменту економіко-виробничих систем. Процес органі-
зації розкрито з використанням методології структурного аналізу та моделювання. Оскільки ідентифі-
кація підприємницьких інтересів відбувається на основі формування архітектурної моделі інтегрованого 
утворення, то й процес розробки ефективної стратегії розвитку кадрової політики організації подано у 
вигляді відповідних інструментів, визначених у межах цієї моделі. Сформовано теоретико-методологіч-
ний базис організації ефективного забезпечення управління економічною безпекою та розроблено інстру-
ментарій планування основних техніко-економічних показників діяльності підприємства з урахуванням за-
пропонованих заходів. Поставлено та вирішено наступні завдання: ідентифіковано підхід до інтеграції 
процесу з контурами управління ефективністю підприємницької діяльності та сформовано рекомендації 
щодо підвищення ефективності застосування інструментів HR політики. Реалізація зазначених завдань 
базувалась на застосуванні ресурсної парадигми стратегічного менеджменту. Водночас ідентифіковано 
особливості застосування окремих елементів архітектурної моделі щодо опису життєдіяльності інте-
грованої структури HR політики та підтримки її безпеки. Організація оцінки ефективності HR політики 
розглянута як із погляду її орієнтації на забезпечення роботи механізму управління в системі сучасного 
менеджменту. Результати аналізу ефективності проведених кадрових заходів дозволяють визначити, 
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чи є обрана кадрова стратегія доцільною, сприятливою і плідною. В основу такої оцінки покладено порів-
няння витрат і результатів, пов'язаних з діяльністю кадрових служб, а також аналіз їх впливу на підсумки 
діяльності підприємства в динаміці. Результати оцінки є індикаторами проблем роботи з персоналом і 
якістю виконуваної роботи, задоволеності працівників, плинності кадрів та ін.

Ключові слова: HR аналітика, HR метрики, кадровий потенціал, ефективне управління, оцінка ефек-
тивності.

Представлена концепция формирования механизма управления по разработке эффективной стра-
тегии развития кадровой политики организации. Авторская гипотеза при этом сводится к необходимо-
сти подчинения параметров организации критериев эффективности HR политики интересам основных 
стейкхолдеров интегрированной структуры бизнеса, связанным с восприятием влияния факторов-угроз 
и с формированием реакции на такое воздействие. Представлена концепция информационного обеспече-
ния эффективности предпринимательской деятельности организации. Определена система гипотез и 
теоретических положений по повышению эффективности применения инструментов HR политики для 
менеджмента экономико-производственных систем. Процесс организации раскрыт с использованием ме-
тодологии структурного анализа и моделирования. Организация оценки эффективности HR политики 
рассмотрена с точки зрения ее ориентации на обеспечение работы механизма управления в системе 
современного менеджмента. Результаты анализа эффективности проведенных кадровых мероприятий 
позволяют определить, является ли выбранная кадровая стратегия целесообразной, благоприятной и 
плодотворной. В основу такой оценки положен анализ сравнения затрат и результатов, связанных с дея-
тельностью кадровых служб, а также анализ их влияния на итоги деятельности предприятия в динамике. 

Ключевые слова: HR аналитика, HR метрики, кадровый потенциал, эффективное управление, оцен-
ка эффективности.

Problem statement. In modern conditions the ef-
fective enterprise performance depends directly on the 
efficiency and quality of its personnel. The company ef-
ficiency depends on the employees’ qualification, their 
placement and usage; this affects the volume and rate of 
production growth, material and technical means usage. 
One or another way of using the personnel is directly re-
lated to the change in the productivity index. The growth 
of this indicator is the most important condition to devel-
op the company and the main source of national income 
growth. Personnel management goals and objectives are 
implemented through personnel policy.

Developing the HR company policy begins with iden-
tifying the potential opportunities in the field of person-
nel management and identifying the areas of work with 
personnel that should be strengthened for successful 
implementation of the organizational strategy. Moreo-
ver, the HR policy must increase the company capabil-
ities and effectively respond to changes in the market 
environment.

Overview of recent research and studies. The 
relevance of the concept of HR analytics research is 
explained by the necessity of its applying in strategic 
planning, because searching new forms and methods 
of organization and HR management is a key issue to 
improve competitiveness.

The issue of the influence of HR policy on the effec-
tiveness of business activity was considered by domes-
tic and foreign authors: Vonberg T.V., Denisenko M.P., 
Budyakova O.Yu., Sivalneva M.M., Shvekov A.V., Niki-
forenko V.G., Kasich A.O., J. Atkinson, D. McClelland 
and others.

HR analytics is a process where data processing 
techniques and business analytics are applied to HR 
data processing. It is also sometimes called talent an-
alytics. There are two main goals in the HR analytics: 
providing insights (previously unknown information) and 
identifying key data [1].

The first goal is to provide the company with informa-
tion about its own operations that can help to manage 

employees effectively and, as a consequence, achieve 
company’s business goals.

The second key function of the HR analytics is to pro-
vide models to predict the various ways by which company 
can get the best return on its human capital investment.

In general, the HR analytics is focused on maximum 
usage of vast amounts of human resources data which 
are collected by the most companies.

Highlighting previously unresolved parts of  
a common problem. In modern conditions business re-
quires HR services not only to perform their tasks effec-
tively but also to rise to the level of a business partner 
who is able to make a significant contribution to achieve 
the strategic company goals [2].

The verification of this trend can be the appearance 
in leading Ukrainian companies a position of HR busi-
ness partner. Its main tasks are to improve company 
business performance indicators and to promote the 
long-term company development by improving the effi-
ciency and productivity of the staff as well as improving 
the process of personnel management [3].

Nowadays, a large number of key indicators of the 
effectiveness are used to analyze the effectiveness of 
the HR policy. They can be conditionally divided into 
several groups: productivity, working conditions, pro-
fessional behaviour, and personal qualities. In practice, 
key indicators of the effectiveness of the company HR 
policies are presented in several categories (Figure 1).

Key indicators of the effectiveness as management 
instruments allow to: clearly formulate and quantify 
goals; monitor the results; timely diagnose complex sit-
uations requiring managerial intervention; timely adjust 
goals by optimizing plans; delegate authority; evaluate 
the level of management, the effectiveness of the de-
partments and develop the most successful business 
directions; motivate employees to achieve results; ob-
jectively evaluate the employees’ effectiveness.

The implementation of the management system with 
key indicators of the effectiveness allows keeping con-
trol on key parameters in a given corridor, building an 
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effective system of employee motivation, and finding 
timely critical points and bottlenecks in the departments’ 
performance or company as a whole. For every compa-
ny, the set of key indicators of the effectiveness can be 
completely different, as the global company goals and 
objectives are also different.

According to the analysis of the above criteria, the 
priority directions to improve the effectiveness of HR 
policy can be identified (Table 1).

Purpose statement. The purpose of the article is to dis-
tinguish key indicators of the efficiency of the company HR 
policy into different categories; to review the instruments 
of the company HR policy and to analyse their impact on 
the efficiency of company performance; to summarize the 
impact of HR policy on the efficiency of company.

Statement of the main research material. The most 
clearly correlated development of the company and HR 
policy is revealed in the classification of strategies, tak-
ing into account the situational factors. According to this 
approach, there are several situational strategies related 

to certain stages of company development (Table 2 sum-
marized by the author on the basis of [8; 9; 10; 11]).

Based on the analysis of the dependence of the HR 
policy on the type of company strategy, we can con-
clude that it is a general direction of work with staff, 
which ensures the combination of the company goals 
with the employees’ goals and provides procedures for 
staff standardization, programming and monitoring.

HR decisions are often based on professional in-
stincts and intuition. HR analytics can help to improve 
productivity and predict the most successful models. 
This eliminates most of the human error in decision 
making and allows converting HR to accurate science 
with the right instruments.

A common mistake when implementing metrics is to 
include too many of them in the system. The key ques-
tion when choosing individual metrics may be the word-
ing: "What strategic business decision can this metric 
be useful for?" The key requirements for choosing met-
rics are listed in Diagram 2.
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Figure 1. Key indicators of the effectiveness of company HR policy  
(summarized by the author [5; 6; 7])
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Table 1
Priorities to improve effectiveness of HR policy 

Indicator Organizational and economic instruments
1 2

The level of complexity of work

Coaching and mentoring
Goal setting
Competence management
Talent management
E-learning
Delegation of authority
Function distribution

The level of quality of work
Payment
Staff evaluation, training and development.
Social justice

The level of labour intensity
Time management
Adjustment of uniformity of work load
Adequate level of labour protection

The level of labour tensions 

Organizing teamwork
Managing employee engagement
Information Technology
Corporate culture
Adjusting the workload uniformity

Table 2
Dependence of HR policy on the type of company strategy

№ Type of strategy Characteristic Features of HR policy
1 2 3 4

1 Entrepreneurial

It is typical for companies 
engaged in a new activity 
that focuses on meeting 
all the requirements of the 
customer.

Features of HR Policy:
1. Selecting employees who are focused on long-term work.
2. Competitive reward that meets the expectations of the employee.
3. Planning of HR movements taking into account the interests of 
employees.

2
Dynamic 

development 
strategy 

The degree of risk is much 
lower, the foundation for 
the future of the company is 
laid, all decisions are made 
on the basis of comparison 
of goals and means needed 
for their achievement.

Features of HR management strategy:
1. Selecting and positioning the staff are aimed at finding flexible 
and loyal employees who are willing to take risks.
2. A fair reward for the achieved goals;
3. Evaluation of the performed work according to clearly defined 
criteria.
4. Planning movements taking into account the real company 
opportunities and various forms of official promotion.

3 Profitability 
strategy

The focus is on maintaining 
the existing level of the 
company profit. The same 
is subordinated to the HR 
strategy

Features of HR profitability strategy:
1. Selecting and positioning the staff are maximum rigid.
2. A narrow, result-oriented activity evaluation.
3. The scheduling of movements is rigid, according to the 
management's perceptions of expediency.

4 Elimination 
strategy

The purpose is to sell 
company assets to eliminate 
losses. In future, staff 
reductions are possible, as 
a further drop in profits is 
expected.

The HR management strategy is as follows:
1. Recruitment is unlikely.
2. Merit-based payment is virtually non-existent, with no additional 
incentive.
3. Development and training are only in case of business necessity; 
promotion is only for those who have the necessary skills.

5 Circulation 
strategy

The main goal is to save the 
company. In order to survive 
the redundancies are often 
taken. 

The HR management has the following characteristics:
1. Selection of versatile staff.
2. Payment by incentive system and merit review.
3. Careful selection of applicants for advanced training

One of the useful instruments for the HR function on the 
way to business partnership is HR metrics: they are indica-
tors that allow evaluating or measuring HR processes in a 
company as well as compare the resulting indicators with 
selected benchmarks (e.g. with similar indicators of success-
ful companies in the market, not necessarily in one industry).

Therefore, developing and implementing an effec-
tive HR metric system requires deep understanding of 

the company's business, its strategy and core business 
goals from the HR managers. Experience in conducting 
HR metrics systems development and implementation 
projects for leading companies in the Ukrainian market 
demonstrates the importance of engaging company 
executives from the earliest stages of developing and 
implementing HR metrics systems to ensure a close 
relationship with the company's business and strategy.
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HR analytics is an integral part of data management, 
and its implementation can deliver a positive return for 
any company. Statistics on foreign companies states 
that the effect of implementing the HR evaluation sys-
tem covers the costs of its implementation and has a 
positive impact on strategic decisions. But as it is shown 
above, managing, analyzing, and interpreting data are 
not simple processes. The key to successful HR analyt-
ics is based on the understanding that it is not the size 
of the measured data gives results but rather the impact 
of the data on decision making in the company.

Conclusions. Thus, the personnel policy is aimed at 
creating such a system of work with HR, which would be 
oriented to obtain not only economic but also social ef-
fect, subject to compliance with current legislation, reg-
ulations and governmental decisions. In order to evalu-
ate the effectiveness of the HR strategy of the company 
and its implementation, it is necessary to understand 
the conditions of functioning of the company HR service 
and its interaction with all stakeholders.

Thus, the improvement of the HR policy implies the 
introduction of qualitatively new methods of the HR 
management and a high level of professionalism and 
interaction with the company management.
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОЦІНКА  
ЗАДОВОЛЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ: 
МЕТОДИЧНИЙ І ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ

MARKETING RESEARCH AND ASSESSMENT  
OF SATISFACTION OF CONSUMERS OF TRANSPORT 
SERVICES: METHODOLOGICAL AND PRACTICAL ASPECTS
Особливості послуг для пасажирів залізничного транспорту далекого сполучення обумовлюють 

потребу в розвитку методології маркетингових досліджень ринку транспортних послуг для населен-
ня, адаптації та вдосконаленні наявних методів вимірювання та оцінювання задоволення споживачів. 
Уточнено поняття «задоволення споживача» та умови впливу на нього досвіду клієнта. Подано ре-
зультати проведеного маркетингового дослідження за адаптованими до сучасних умов та специфіки 
залізничного пасажирського транспорту синтезованими методами SCSB та ECSI. Розраховано інди-
відуальні параметричні та інтегральні показники задоволення пасажирів перевезеннями залізницею в 
далекому сполученні, здійснено їх порівняння з аналогічними показниками європейських країн. Визначе-
но першочергові напрями вдосконалення обслуговування пасажирів, що підкріплені внутрішніми можли-
востями залізниці. Обґрунтовано потребу запровадження нових напрямів маркетингових досліджень 
за оновленою методологією, які полягають у моніторингу величини й співвідношення переваг і жертв 
пасажирів.

Ключові слова: маркетингові дослідження, транспортна послуга, залізничний пасажирський тран-
спорт далекого сполучення, задоволення споживача, очікування клієнта, характеристики послуги.
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Особенности услуг для пассажиров железнодорожного транспорта дальнего сообщения обусловли-
вают потребность в развитии методологии маркетинговых исследований рынка транспортных услуг 
для населения, адаптации и усовершенствовании существующих методов измерения и оценивания удов-
летворенности потребителей. Уточнены понятие «удовлетворение потребителя» и условия воздей-
ствия не него опыта клиента. Предоставлены результаты проведенного маркетингового исследования 
по адаптированным к современным условиям и специфике железнодорожного пассажирского транспорта 
синтезированным методам SCSB и ECSI. Рассчитаны индивидуальные параметрические и интеграль-
ные показатели удовлетворенности пассажиров перевозками железной дорогой в дальнем сообщении, 
осуществлено их сравнение с аналогичными показателями европейских стран. Определены первоочеред-
ные направления усовершенствования обслуживания пассажиров, подкрепленные внутренними возможно-
стями железной дороги. Обоснована потребность внедрения новых направлений маркетинговых иссле-
дований по обновленной методологии, которые заключаются в мониторинге величины и соотношения 
преимуществ и жертв пассажиров.

Ключевые слова: маркетинговые исследования, транспортная услуга, железнодорожный пассажир-
ский транспорт дальнего сообщения, удовлетворенность потребителя, ожидания клиента, характери-
стики услуги.

Features of services for long-distance rail passengers (characterized by simultaneous consumption by sever-
al different customer segments in the common space and over a long period and other features) necessitate the 
development of marketing research methodology for the public transport market, the adaptation and improvement 
of existing methods of measuring and evaluating consumer satisfaction. The concept of customer satisfaction has 
been clarified and the cases in which the customer’s experience has the greatest influence on his satisfaction with 
the services actually received have been identified. The generalized results of the conducted marketing research 
according to the adapted to modern conditions of functioning of the national railway passenger transport taking into 
account its specificity and the synthesized methods SCSB and ECSI are presented. The rating of characteristics of 
railway transport service is made, the average points of their importance and coefficients of importance are deter-
mined, the integral indicator of satisfaction of passengers by transportation by long distance railway transport is cal-
culated. The results of the calculated indicators are compared with similar indicators of railway transport in European 
countries, the causes of the discrepancies are revealed. The directions of improvement of passenger service, which 
require priority attention of the management of the passenger sector and supported by the internal capabilities of 
the railway, are identified. The need to introduce new areas of marketing research using an updated methodology, 
which is to monitor the value and balance of passenger benefits and casualties, is substantiated. It is concluded that 
there is a need for systematic marketing research on passenger satisfaction based on the developed methodology. 
Such studies and measurements of passenger satisfaction, carried out according to the proposed method, will al-
low developing effective measures to increase the attractiveness and consumer value of passenger transportation 
services, to attract new, solvent customers to the railways, which will help to reduce the loss of its passenger traffic.

Keywords: marketing research, transport service, long-distance railway passenger transport, customer satisfac-
tion, customer expectations, characteristics of the service.

Постановка проблеми. Сучасний ринок тран-
спортних послуг характеризується посиленою конку-
ренцією між підприємствами різних видів транспорту, 
що обумовлюється несприятливою загальноеконо-
мічною ситуацією в країні. Особливо гостро ця проб-
лема відчувається у залізничних пасажирських пере-
везеннях, які для залізничної галузі, де нині тривають 
досить складні реформаційні перетворення, є збит-
ковими. Щоби витримати конкурентну боротьбу й за-
безпечити подальший розвиток галузі, підприємства 
залізничного пасажирського транспорту мають не до-
пустити відтоку пасажирів на інші види транспорту, за 
можливості збільшити доходи від їх обслуговування.

Оскільки прийняття рішення пасажиром щодо ви-
бору того чи іншого виду транспорту базується на 
його особистому баченні поняття «зручність поїздки», 
необхідно виявити сукупність вимог, які користувачі 
транспорту висувають перевізникам, провести сегмен-
тування пасажирів за традиційними й новими ознака-
ми, на основі чого дослідити їх переваги й запити та 
створити транспортну послугу з очікуваною пасажира-
ми споживчою цінністю, яка би максимально задоволь-
няла всі сегменти споживачів. Зробити це можна тільки 
за допомогою маркетингових досліджень стосовно різ-
них аспектів процесу пасажирських перевезень, вклю-
чаючи ті, які досі не підлягали вивченню.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проб-
лемам проведення маркетингових досліджень на 
транспорті присвячено багато праць вітчизняних і за-
рубіжних вчених, більшість яких спрямована на вдо-
сконалення експлуатаційної роботи окремих видів 
транспорту задля максимізації прибутків транспортних 
підприємств. Серед них, зокрема, слід назвати науко-
ві й практичні розробки І.М. Аксьонова, Л.О. Бакаєва, 
В.М. Борщ, В.В. Вертель, В.П. Гудкової, І.О. Жарської, 
В.П. Клепікова, Н.А. Лебедєвої, О.Ф. Мирошниченко, 
Н.О. Наумової, М.А. Окландера, О.В. Христофора.

Різні аспекти оцінювання якості транспортної 
послуги та її складових розглядаються у числен-
них працях вітчизняних і зарубіжних авторів, таких 
як В.Г. Галабурда, А.Г. Калібердін, О.М. Ковелєва, 
О.М. Криворучко, Г.Ю. Кучерук, В.О. Мілєвська, 
Е.В. Новаторо, О.Ю. Семчугова, Ю.І. Соколов, 
Б.М. Тєлєгєнов, О.Г. Харчук, К.М. Шерепа. Однак по-
слуги залізничного пасажирського транспорту суттє-
во відрізняються від послуг інших видів транспорту, 
а перевезення залізницею в далекому сполученні 
характеризуються такими специфічними особливос-
тями, які роблять їх майже унікальним об’єктом мар-
кетингу й менеджменту. Наявні методики оцінювання 
якості недостатньо враховують ці особливості, що 
значно знижує їх практичну значимість.
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Питанням сутності поняття задоволеності спожи-
вачів та методологічним підходам до її вимірювання 
присвячено низку робіт сучасних науковців, таких 
як Дж. Брайєрлі, М. Брейді, О.Д. Диннік, В.А. Зало-
га, Дж. Кронін, Р. Мак-Дуголл, Н. Хілл, Д.Б. Орехов, 
Б. Сельф, Г. Роше, Є.В. Рібокенє, Л.М. Шульгіна. 
В пасажирському секторі залізничного транспорту 
України з огляду на низьку адаптованість цих розро-
бок до специфіки пасажироперевезень, вони досі не 
знайшли належного застосування.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Водночас досі відсутні ґрунтовні 
наукові праці, які б розглядали маркетингові дослід-
ження як головне джерело отримання релевантної 
інформації для сучасних потреб менеджменту тако-
го специфічного й складного сектору транспортної 
галузі, як перевезення пасажирів залізницею у дале-
кому сполученні.

Крім того, наявні наукові й практичні напрацюван-
ня та досягнення не завжди відповідають вимогам 
сьогодення та галузевій специфіці. Сучасні іноземні 
розробки, як правило, потребують настільки суттєвих 
змін, що вони рівноважні розробленню нових методів 
і моделей. Саме така ситуація нині склалась у паса-
жирському секторі вітчизняного залізничного тран-
спорту, виправлення якої є можливим лише за умови 
стрибкоподібного збільшення споживчої цінності про-
понованих ним послуг та досягнення за рахунок цього 
максимально можливого задоволення пасажирів.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є уточнення категорійного апарату 
та вдосконалення методів проведення досліджень з 
оцінювання задоволення споживачів послуг сервіс-
них галузей, для яких характерним є одночасне спо-
живання різними сегментами клієнтів у спільному 
просторі, а також практичне випробування запропо-
нованого методу до вимірювання задоволення паса-
жирів залізничного транспорту далекого сполучення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Зростання значимості задоволення споживачів на 
сучасному етапі функціонування українських підпри-
ємств обумовлюється поступовим усвідомленням 
їх керівниками того факту, що задоволення є визна-
чальною умовою отримання сталих і довгострокових 
прибутків. Цим пояснюється поширення клієнтоорі-
єнтованості серед підприємств, адже в основі цього 
підходу лежить формування тривалих взаємовигід-
них відносин з клієнтами, що неможливе без досяг-
нення високого рівня їх задоволення, достатнього 
для упередження їх переходу до конкурентів. Іншою 
причиною підвищення уваги до задоволення є висо-
ка залежність від рівня намірів споживачів щодо по-
вторного користування послугами цього виробника, 
адже незадоволені клієнти скоріше в подальшому 
віддадуть перевагу конкурентам. У зв’язку з цим під-
приємства намагаються забезпечити клієнтам більш 
ніж позитивний досвід користування [1, с. 156].

Незважаючи на велику кількість праць вітчизня-
них і зарубіжних авторів, серед науковців відсутня 
єдність поглядів на сутність поняття задоволеності 
споживача. Більшість дослідників, з працями яких 
пов’язується введення цієї категорії, вважає, що за-
доволеність відображає ступінь відповідності набору 

вимог, побажань або очікувань клієнта тому, що він 
отримав внаслідок споживання товару чи послуги 
[1, с. 16; 2, с. 173]. В інших працях переважає думка 
про те, що задоволеність є результатом порівнян-
ня власного досвіду споживання з очікуваннями від 
цього виробника; ідеальним уявленням про продук-
цію (гіпотетичним товаром/послугою); прийнятими 
стандартами [3, с. 17–18; 4, с. 205; 5, с. 115; 6, с. 34].

Ми схиляємось до класичного визначення задо-
волення, оскільки вважаємо, що на формування по-
зитивного чи негативного досвіду взаємодії клієнта з 
виробником впливає низка факторів, зокрема не за-
лежних від виробника, які можуть проявити себе до 
споживання, змінивши очікування, а також після спо-
живання, змінивши сприйняття спожитого продукту. 
Звідси випливає, що ключовими порівнюваними скла-
довими задоволення є очікування споживача та його 
сприйняття (оцінювання) того, що він отримав. Саме 
таке розуміння цієї дефініції закладено в Національ-
ному стандарті України ДСТУ ISO 10004:2018 «Управ-
ління якістю. Задоволеність замовників. Настанови 
щодо моніторингу та вимірювання» [7, с. 2].

Щодо неоднозначності трактувань поняття «за-
доволення споживача» заслуговує на увагу думка 
О.О. Літовкіної. В одній зі своїх праць з цієї пробле-
матики дослідниця пояснює, в яких випадках в отри-
манні задоволення та формуванні лояльності спожи-
вач відштовхується від власного досвіду. На її думку, 
це відбувається лише в окремих галузях, до яких на-
лежать, зокрема, послуги, якість яких визначається 
(проявляється) через певний час після споживання, 
а також послуги, якість яких споживачеві важко ви-
значити взагалі або важко відрізнити від конкурентів 
(аналогів) [8, с. 135]. Слід відзначити, що такі осо-
бливості притаманні низці послуг для пасажирів за-
лізничного транспорту, включаючи основну, а саме 
перевізну, тому досвід їх споживання сильно впли-
ває на задоволення пасажирів, але це стосується не 
всіх послуг залізниці.

Окремі автори справедливо відзначають, що спо-
живче задоволення є абстрактним поняттям. Відчут-
тя задоволення залежить як від фізичних, так і від 
психологічних, емоційних станів споживача, адже 
здебільшого саме психологічні фактори обумовлю-
ють поведінку клієнта, детермінують його попит та 
повторні покупки [9, с. 8].

Узагальнюючи наявні погляди на категорію задо-
волення споживача, можемо представити її сутність 
як ступінь відповідності сприйнятих ним характерис-
тик і властивостей фактично наданої послуги його 
очікуванням, які формуються під впливом власного 
досвіду взаємодії клієнта з підприємством, досвіду 
інших клієнтів, іміджу виробника та інших факторів.

В умовах посиленої конкуренції поняття задово-
лення, лояльності та рівня обслуговування спожи-
вачів стають неподільними. Як відзначають науковці 
[10, с. 283], досягнення високого рівня задоволення 
покупця якістю послуг завжди було важливою ме-
тою управління підприємством незалежно від галузі, 
форми власності та організаційної форми.

Сьогодні оцінювання задоволення споживача 
стала обов’язковим атрибутом системи управління 
взаємовідносин зі споживачем [11, с. 199] та управ-
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ління якістю послуг. У зв’язку з цим особливу важ-
ливість має питання способів і методів оцінювання 
задоволення споживачів.

В рамках комплексного аналізу функціонування 
ринків з позицій споживача, який з початку 2010 року 
став обов’язковим для всіх країн Європейського Со-
юзу, здійснюється оцінювання задоволення покуп-
ців. Головним показником при цьому є індекс задо-
воленості споживача, розрахунки якого проводяться 
за єдиною методикою, що дає змогу порівнювати 
результати оцінювання між галузями та між країна-
ми, а інтегральний характер показника робить його 
цільовим орієнтиром у стратегічному плануванні та 
маркетинговій діяльності будь-якого підприємства.

Задоволення споживача – це показник, який без-
посередньо виміряти неможливо, адже його оціню-
вання проводиться шляхом узагальнення індивіду-
альних оцінок споживачів, отриманих за допомогою 
польових маркетингових досліджень. Найбільш по-
ширеним інструментом оцінювання задоволення 
споживачів є індекс задоволення клієнтів Customer 
Satisfaction Index (CSI). У США запроваджено аме-
риканський індекс задоволення споживача American 
Customer Satisfaction Index (ACSI), а в Європі засто-
совують шведський барометр задоволення клієн-
тів, а саме Swedish Customer Satisfaction Barometer 
(SCSB), та європейський індекс задоволення спо-
живача European Customer Satisfaction Index (ECSI). 
Ще одним інструментом оцінювання задоволення 
споживачів є карта сприйняття клієнтів “Needs & 
Caps”, яка будується за результатами оцінювання 
споживачами значимості окремих атрибутів (власти-
востей) послуги та задоволення ними, а також дає 
змогу виявити слабкі місця в обслуговуванні клієн-
тів, визначити базові й другорядні переваги підпри-
ємства-виробника, намітити основні, першочергові 
напрями його розвитку.

Усі зазначені показники дають можливість оцінити 
споживчі настрої та ставлення споживачів до послуг 
окремих галузей, тому відіграють роль важливого со-
ціально-економічного індикатору країни [9, с. 9]. Однак 
в Україні такий індекс, незважаючи на потребу в ньому, 
важливість для розвитку та ефективного функціону-
вання, нескладність отримання інформації та відносну 
простоту методики розрахунку, досі не запроваджений 
ні на національному, ні на галузевих рівнях.

Усвідомлюючи потребу систематичного оціню-
вання задоволення споживачів в умовах недостат-
ньої результативності заходів з покращення обслу-
говування пасажирів, менеджмент пасажирського 
сектору залізничного транспорту з початку 2019 року 
прийняв Концепцію підвищення якості обслуговуван-
ня пасажирів у далекому та приміському сполучен-
ні «Назустріч клієнту», в рамках якої передбачено 
оцінювання задоволення пасажирів послугами за-
лізничного транспорту. Практичний досвід запрова-
дження розрахунків показників задоволення за адап-
тованою до специфіки вітчизняної залізничної галузі 
методикою наводимо нижче.

З двох передбачених методикою способів зби-
рання інформації нами застосовано активний спосіб, 
тобто шляхом проведення польового маркетингово-
го дослідження у формі безвибіркового анкетування 

пасажирів; при цьому питання анкетного листа були 
складені таким чином, щоби забезпечити макси-
мальне зіставлення з формами анкет для розрахун-
ків SCSB та ECSI.

В результаті проведеного нами анкетування 
отримано відповіді від пасажирів щодо оцінюван-
ня нами характеристик і складових транспортної 
послуги (у відповідях респондентів застосовано 
4-балову шкалу, де «дуже задоволений» – 4 бали, 
«скоріше задоволений» – 3 бали, «скоріше незадо-
волений» – 2 бали, «дуже незадоволений» – 1 бал, 
«важко відповісти» – 0 балів; середні параметричні 
оцінки характеристик послуги визначено методом 
середньої зваженої) та їх важливості (застосовано 
10-балову шкалу, де «10» – максимальний бал, «1» – 
мінімальний бал) (табл. 1).

За оцінками важливості складено рейтинг ха-
рактеристик послуги, визначено середні бали важ-
ливості, а з використанням методу балових оцінок 
розраховано коефіцієнти значимості характеристик, 
які застосовано для розрахунку інтегрального показ-
ника задоволення пасажирів (табл. 2).

Задля отримання більш повної картини результа-
ти розрахунків порівнювались з аналогічними харак-
теристиками й показниками транспортної послуги 
та задоволення пасажирів залізничного транспорту 
європейських країн (табл. 1, 2).

Отримані значення середніх балів важливості ха-
рактеристик послуги та їх загальна сума виявились 
значно меншими для пасажирів поїздів України, ніж 
для пасажирів поїздів країн Європи, що свідчить 
про нижчу вибагливість вітчизняних споживачів. Не-
зважаючи на це, інтегральний показник задоволен-
ня пасажирів залізничного транспорту України на 
1,36 балів поступається аналогічному показнику для 
країн Європи. Однак деякі параметричні показники 
транспортної послуги в поїздах України отримали 
вищий бал, ніж аналогічні характеристики в поїздах 
європейських країн, а саме зручність та умови пере-
бування у вагоні для людини з обмеженими можли-
востями мали 1,90 балів проти 1,55 балів; чистота 
та наявність засобів гігієни в туалетах вагона мали 
2,61 балів проти 2,48 балів; інформування під час по-
дорожі мало 2,44 балів проти 2,38 балів. Таку ситу-
ацію можна пояснити тим, що до зазначених харак-
теристик іноземні пасажири висувають значно вищі 
вимоги, ніж вітчизняні; крім того, останнім часом на 
залізничному транспорті України помітно більше 
почали приділяти уваги пасажирам з обмеженими 
фізичними можливостями, створювати для них до-
даткові зручності у вагонах поїздів та на вокзалах, 
що відразу стало вагомою перевагою залізничного 
транспорту. Інші характеристики потребують роз-
роблення плану заходів, зокрема маркетингових, 
спрямованих на покращення обслуговування клієн-
тів залізниці з урахуванням значимості для них окре-
мих характеристик транспортної послуги. Ще одним 
важливим висновком з дослідження стало те, що 
воно засвідчило наявність внутрішніх можливостей 
підвищення якості обслуговування пасажирів без 
додаткових витрат, тобто за рахунок посилення від-
повідальності персоналу, задіяного в пасажирських 
перевезеннях, за належне виконання своїх профе-
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сійних обов’язків, дотримання вимог нормативно-ін-
структивних документів.

Висновки. Маркетингові дослідження з оціню-
вання якості отриманих послуг, важливості характе-
ристик та окремих складових цих послуг, організо-
вані на науковий основі та за новітніми методиками, 
повинні проводитись на залізничному пасажирсько-
му транспорті систематично. Вимірювання задово-
лення пасажирів, здійснюване за результатами цих 
маркетингових досліджень з визначеною періодич-
ністю (оптимальний варіант – щоквартально, але не 
рідше двох разів на рік, а саме в періоди «пікових» 
сезонних перевезень), дасть змогу розробляти дієві 
заходи з підвищення привабливості транспортної по-
слуги, утримання наявних пасажирів та залучення 
нових, активізації попиту на прибуткові додаткові 
послуги. Це буде сприяти зниженню збитковості па-
сажирського сектору залізничного транспорту, підви-
щенню його конкурентоспроможності, покращенню 
іміджу та посиленню лояльності до послуг залізниці.

Щодо останнього слід зауважити, що на залізнич-
ному транспорті нерідко мають місце випадки, коли 
пасажири залишаються лояльними, не отримуючи 
задоволення від обслуговування. Такі ситуації обу-
мовлені відсутністю вибору, негативним досвідом 
звернення до альтернативних видів транспорту, 
більшими вигодами користування залізничним, ніж 
іншими видами транспорту, позитивними відчуттями 
в ході поїздок залізницею тощо. Це приводить до ви-
сновку, що задоволення клієнтів виникає за певного 
співвідношення переваг і жертв, яке складається у 
свідомості споживача, тому їх вивчення та моніто-
ринг стають ще одним важливим напрямом марке-
тингових досліджень транспортних підприємств.

Загалом результати маркетингових досліджень 
та аналізу показників задоволення пасажирів заліз-
ничного транспорту допомагають визначити основні 
напрями вдосконалення обслуговування клієнтів та 
спрогнозувати потенційний вплив такого вдоскона-
лення на показники діяльності пасажирського сектору.
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ОЗНАКИ, ФАКТОРИ ТА УМОВИ ФОРМУВАННЯ  
І НАРОЩУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ  
СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АПК

SIGNS, FACTORS AND CONDITIONS OF FORMATION 
AND INCREASING THE POTENTIAL OF SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF AIC ENTERPRISES
У статті розглянуто питання стійкого розвитку підприємств, факторів та умов, що впливають на 

нього. Сформульовано таке авторське визначення поняття «стійкий розвиток підприємства»: стійким 
економічним розвитком агроформування вважатимемо поступальний процес з одночасним вирішенням 
соціальних проблем села й забезпеченням збереженості навколишнього середовища. Виявлено основні 
завдання підприємств АПК щодо забезпечення стійкого розвитку. Запропоновано формування механізму 
стійкості та розвитку підприємства. Розглянуто зміст діяльності з регламентації стійкого розвитку на 
підприємстві. Визначено, що вирішення проблем із формування та реалізації оптимальної для підприємств 
агропромислового комплексу (АПК) стратегії забезпечення нарощування потенціалу стійкого розвитку є 
найбільш нагальним завданням у системі сталого розвитку України.

Ключові слова: стійкий розвиток, підприємства АПК, економічний потенціал, продовольча безпека, 
потенціал стійкого розвитку.

В статье рассмотрены вопросы устойчивого развития предприятий, факторов и условий, влияющих 
на него. Сформулировано такое авторское определение понятия «устойчивое развитие предприятия»: 
устойчивым экономическим развитием агроформирования будем считать поступательный процесс с од-
новременным решением социальных проблем села и обеспечением сохранности окружающей среды». Вы-
явлены основные задания предприятий АПК касательно обеспечения устойчивого развития. Предложено 
формирование механизма устойчивости и развития предприятия. Рассмотрено содержание деятельно-
сти по регламентации устойчивого развития предприятия. Определено, что решение проблем по фор-
мированию и реализации оптимальной для предприятий агропромышленного комплекса (АПК) стратегии 
обеспечения наращивания потенциала устойчивого развития является наиболее насущным заданием в 
системе устойчивого развития Украины.

Ключевые слова: устойчивое развитие, предприятия АПК, экономический потенциал, продоволь-
ственная безопасность, потенциал устойчивого развития.

Sustainable reproduction of agro industrial complex is closely connected with expansion of investment opportu-
nities and improvement of market relations of its main link – agriculture. This is explained by the fact that in terms of 
assessing the overall economic importance of agro industrial complex solves enormous strategic goals and, having 
a unique production feature, acts not only the economic sector, but also the most important component of society. 
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The realization of the task of forming and increasing the potential for the priority development of the agro-industrial 
complex of Ukraine makes it extremely relevant cross-sectoral approach to this problem, substantiation of acceler-
ated growth of the final product of the complex, increasing its competitiveness in the conditions of globalization of 
the global food market, innovation and investment labor and social infrastructure of rural areas, provision enterprise 
complex resources. The purpose of the study is to identify specific features of the formation of the potential of the 
agro-industrial complex in the process of connecting subjective and objective factors of production. It is established 
that the provisions of classical theories of economics concerning the problems of management of the functioning 
and development of socio-economic systems are very relevant in the current conditions. The analysis of the laws 
contained in the classical theories, gives an opportunity to fully assess the background and prospects for sustainable 
development. The criterion for the effectiveness of long-term priority development of the agro industrial complex is 
the steady growth of the final product vector as a condition for meeting the urgent needs of the population for food 
and increasing the export potential of the country. The lack of a unified methodology for managing the sustainable 
development of regional agro industrial complexes, which takes into account current ideas about the nature of repro-
ductive processes, is the reason for the lack of development of the mechanism and tools to develop a strategy for 
ensuring the sustainable development of agricultural enterprises. The theoretical study of the problem of priorities in 
the economy and the methodological principles of their substantiation is based on the cross-sectoral assessment of 
the impact of factors of modern economic growth on the growth of the final product of the agro industrial complex. 
Of particular importance is the enhancement of the innovation-investment potential of the complex, the introduction 
of resource-saving technologies, and the increase of soil fertility.

Keywords: sustainable development, agricultural enterprises, economic potential, food security, sustainable 
development potential.

Постановка проблеми. Стійке відтворення АПК 
тісно пов’язано з розширенням інвестиційних мож-
ливостей і поліпшенням ринкових відносин його го-
ловної ланки, а саме сільського господарства. Це 
пояснюється тим, що щодо оцінювання загальноеко-
номічної значущості АПК вирішує колосальні страте-
гічні завдання і, маючи унікальну виробничу особли-
вість, виступає не тільки сектором економіки, але й 
найважливішою складовою життя суспільства.

Вирішення завдання формування та нарощуван-
ня потенціалу для пріоритетного розвитку агропро-
мислового комплексу України робить надзвичайно 
актуальними міжгалузевий підхід до цієї проблеми, 
обґрунтування прискореного зростання кінцевого 
продукту комплексу, підвищення його конкуренто-
спроможності в умовах глобалізації світового про-
довольчого ринку, інноваційно-інвестиційне забез-
печення пріоритетного розвитку агропромислового 
комплексу, розвиток аграрного ринку праці та соці-
альної інфраструктури сільських територій, забезпе-
чення підприємств комплексу ресурсами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
цеси стійкого розвитку досліджено в наукових пра-
цях Е. Андерсона, П. Саблука, О. Осауленка, В. Сав-
чука, В. Трегобчука, Є. Хлобистова та інших учених. 
Наукова література досить послідовно та глибоко 
узагальнила фактори, принципи, умови та механізми 
реалізації концепції стійкого розвитку.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Однак залишається об’єктивна 
необхідність подальших досліджень стратегій еко-
номічного розвитку, насамперед, сільськогосподар-
ського виробництва в умовах глобалізації.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є виявлення специфічних рис фор-
мування потенціалу агропромислового комплексу в 
процесі з’єднання суб’єктивних та об’єктивних фак-
торів виробництва.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Формулюючи поняття стійкого розвитку підприєм-
ства, візьмемо до уваги те, що стійкий розвиток озна-
чає таке:

– постійне нарощування обсягів продукції, що ви-
пускається;

– зростання обсягів продажу й одержуваного при-
бутку;

– збільшення частки ринку;
– зростання показників ефективності виробництва;
– зростання капіталізацій активів підприємства;
– зростання задоволеності персоналу, який при-

четний до підприємства та рівня його добробуту;
– мінімізація навантаження на довкілля;
– перебування в правовому полі;
– постійне оновлення обладнання, технологій та 

організації виробництва для підтримки їх на прогре-
сивному рівні [11].

На підставі положень ООН дамо більш розшире-
не визначення поняття «стійкий розвиток»: стійкий 
розвиток підприємства є поступальним, прогресив-
ним протягом усього життєвого циклу (з подоланням 
можливих криз) економічним (розширення масшта-
бів діяльності й підвищення організаційно-технічного 
рівня виробництва) та соціальним розвитком (зрос-
тання людського капіталу та трудового потенціалу 
кожного працівника) за збереження та збільшення 
рівня екологічності (безвідходності) виробництва й 
соціальної відповідальності перед суспільством.

Для підприємств АПК основні завдання та напря-
ми стійкого розвитку представлені в рис. 1.

Потенціал економічного зростання агропромис-
лового комплексу України характеризується достат-
нім рівнем забезпеченості земельними та трудовими 
ресурсами, сформованою багатоукладною структу-
рою, наявністю резерву потужностей для організації 
якісної переробки сільськогосподарської продукції.

АПК України в сучасних умовах забезпечує дер-
жавну продовольчу безпеку й має високу потенційну 
можливість для організації поставок своєї продукції 
за межі країни, адже розширенню ринків збуту спри-
яє географічне положення, оскільки Україна розта-
шована неподалік від високорозвинених країн Єв-
ропейського Союзу та вузла світових торговельних 
шляхів (Середземного моря), має вихід до Чорного 
моря з діючими портами.



88

Держава та регіони

Нестабільність функціонування АПК у сучасних 
соціально-економічних умовах потребує моніторингу 
основних показників ефективності управління потенці-
алом суб’єкта господарювання, розгляду напрямів та 
методів його всебічного розвитку задля посилення їх 
практичної орієнтованості на пошук ідей, які складуть 
інноваційний фундамент; впровадження процесів ство-
рення й реалізації інновацій на ринку агропромислової 
продукції. Вирішальними факторами, які окреслюють 
пріоритетність реформування й подальшого розвитку 
аграрної сфери та сільських територій у складі націо-
нального господарства України, є [1; 2; 10]:

1) підвищення значущості сільськогосподарської 
галузі у зв’язку з глобальною економічною кризою, 
яка базується на тому, що:

– в умовах кризи лише аграрне виробництво має 
позитивну динаміку;

– сільське господарство є економіко утворюючою 
галуззю;

– сільськогосподарська галузь є стратегічно важ-
ливою для забезпечення незалежності та життєздат-
ності країни;

– зростають потенціал та привабливість сільсько-
господарської галузі, зокрема інвестиційні;

2) достатнє забезпечення аграрних товарови-
робників відновлюваними природними та кліматич-
ними ресурсами (наявність родючих сільськогоспо-
дарських земель і найсприятливіших кліматичних 
умов для аграрної діяльності).

За умов володіння таким потенціалом Україна 
може досягти кращих світових показників собівар-
тості та якості сільськогосподарської продукції. Під 
час застосування ресурсозберігаючих технологій ін-
вестиції, спрямовані в сільське господарство, пови-
нні стати високоефективними та забезпечити стійкий 
розвиток галузі.

Однак гальмуючими факторами розвитку можуть 
виступати:

– унеможливлення розширення земельних площ, 
сприятливих для ведення сільськогосподарського ви-
робництва (насамперед, тих, що мають родючі ґрунти);

– зростання плати за землю;
– зменшення родючості та деградація ґрунтів 

внаслідок інтенсифікації їх використання;
– драматичні для сільського господарства непро-

гнозовані зміни клімату (пов’язані з накопиченням в 
атмосфері парникових газів), зростання ризиків сіль-
ськогосподарського виробництва [3].

Методологічним підходом до обґрунтування еконо-
мічного механізму забезпечення стійкого розвитку сіль - 
ськогосподарського виробництва вважаємо встанов-
лення зв’язків між такими категоріями, як ресурсний 
та інноваційний потенціал, розширене відтворення, 
прибуток, продовольча безпека (рис. 2).

Стійкий розвиток сільського господарства має ба-
зуватися на дії економічного механізму та комплексі 
його складових елементів. Основними складовими 
елементами економічного механізму стійкого роз-
витку у сільському господарстві є цільові програми 
сталого соціально-економічного розвитку галузі, 
форми державної підтримки та регулювання, ціно-
утворення, стимулювання процесу впровадження 
інноваційних розробок у практичну діяльність під-
приємств галузі, іпотечне кредитування, розвиток ін-
теграції та диверсифікації, соціальне забезпечення 
сільського населення [5].

Відповідно до положень стандартів зі стійкого роз-
витку на підприємствах АПК повинна бути здійснена 
регламентація відповідної діяльності. До сфери ре-
гламентації діяльності щодо забезпечення стійкого 
розвитку підприємства віднесемо інституалізацію цієї 
діяльності на підприємстві, структурування необхід-
них служб, практику моніторингу розвитку підприєм-
ства, формалізацію участі персоналу в цій діяльності, 
формування передумов і потенціалу розвитку, підбір 
і використання інструментів забезпечення стійкості, 
розвиток виробничо-господарського потенціалу під-
приємства та складання відповідної звітності. Основні 
аспекти регламентації стійкості розвитку на підприєм-
стві АПК представлені в табл. 1.

Стійкий розвиток агропідприємства є складним, ба-
гатоплановим поняттям, яке відображає його здатність 

Соціальна сфера:
– безумовна увага до безпеки продукції для споживачів;
– цільовий підбір працівників на ключові посади фахівців;
– виховання господарського ставлення до роботи у співробітників підприємства;
– формування сприятливого соціально-психологічного клімату колективу;
– введення режиму економії та ощадливості;
– правова коректність у відносинах підприємства з іншими суб’єктами господарювання та власними працівниками;
– попередження розкрадань і корупційних схем з боку співробітників.

Економіка:
– орієнтація на споживача та його потреби;
– випуск конкурентоспроможної продукції;
– підвищення вимог до контролю сировини, технологій та готової продукції;
– ресурсо– та енергозбереження;
– підтримання сучасного рівня техніки й технології виробництва;
– використання прогресивних методів організації виробництва й управління.

Екологія:
– мінімізація навантаження на довкілля;
– адаптація виробництва до принципів «зеленої економіки»;
– моніторинг довкілля та вплив на нього підприємств.

Рис. 1. Основні завдання стійкого розвитку підприємств АПК
Джерело: [4; 7; 9]
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Рис. 2. Зміст складових стійкого розвитку аграрного виробництва

Таблиця 1
Напрями регламентації стійкого розвитку підприємств АПК

Напрями Основні аспекти та заходи

Інституалізація
– Розроблення концепції, принципів, стратегії та програми стійкого розвитку;
– формування відповідної організаційної структури;
– методологічне забезпечення відповідної діяльності.

Передумови
Конкурентоздатність, кредитоспроможність, платоспроможність підприємства, 
інноваційний тип розвитку виробництва, захист від витоку конфіденційної інфор-
мації та розкрадань ресурсів і продукції.

Структурування

– Комітет зі стійкого розвитку при керівникові підприємства;
– помічник керівника на великому підприємстві;
– служба безпеки;
– служба надійності;
– відділи праці та заробітної плати й охорони праці.

Моніторинг
– Моніторинг динаміки та траєкторії розвиту;
– моніторинг зовнішнього середовища;
– моніторинг внутрішнього середовища.

Формалізація

– Формалізація передумов стійкого розвитку;
– формалізація господарського потенціалу, що забезпечує стійкий розвиток;
– формалізація інформаційної бази про фактори й події попередньої діяльності 
підприємства;
– формалізація зовнішніх зв’язків із зацікавленими організаціями.

Інструменти стійкого розвитку

– TQM – загальний контроль якості;
– TPM – загальний догляд за обладнанням;
– SWOT і PEST – методи аналізу середовища;
– ЗСП – збалансована система показників;
– ощадливе виробництво тощо

Потенціал стійкості

– Конкурентоздатна продукція;
– сучасне обладнання;
– передова технологія;
– прогресивна організація;
– фінансова стійкість.

Звітність зі стійкого розвитку

Серед економічних показників передбачені:
– традиційні показники ефективності;
– частка закупівель ресурсів у місцевих постачальників і в інших регіонах;
– участь підприємства в пенсійних програмах;
– частка місцевих жителів у штаті підприємства та у складі вищого керівництва;
– інвестиції в розвиток соціальної інфраструктури регіону.

Джерело: сформовано автором
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підтримувати стійке економічне зростання за одночас-
ного вирішення соціальних та екологічних завдань [7].

Забезпечення стійкого розвитку сільськогоспо-
дарських підприємств є інтенсивною, цілеспрямова-
ною системною діяльністю, яка:

– потребує злагодженої взаємодії всього персо-
налу підприємства задля створення, збереження й 
оновлення конкурентних переваг;

– передбачає введення спеціального механізму 
управління стійкістю, стійким розвитком та регла-
ментацію його формування й функціонування;

– передбачає вплив на всі фактори, передумови 
стійкості та стійкого розвитку на основі моніторингу 
їх стану [6].

Потенціал агропідприємства, регіону, галузі – це 
головна стратегічна змінна, управління якою за до-
помогою інструментів виваженої соціально-еконо-
мічної політики формує комплекс необхідних умов 
стійкого розвитку.

Економічний потенціал стійкого розвитку – це су-
купність наявних і можливих для мобілізації ресур-
сів, необхідних для функціонування конкретної соці-
ально-економічної системи.

З теорії складних систем відомо, що система є 
більш стійкою за мінімуму градієнтів, тобто якщо існує 
якнайменше точок біфуркації, та максимально стійкою, 
якщо така точка одна. В сильно нерівному стані сис-
тема може втратити причинно-наслідкові зв’язки [6; 7].

Відзначимо, що у зв’язку з цим зростає ймовір-
ність втрати управління. Водночас успішно розвива-
ється система, яка постійно переходить з одного не-
рівноважного стану в інший. Отже, спостерігається 
протиріччя між основними економічними цілями, а 
саме економічним зростанням і розвитком, з одно-
го боку, стійкістю й економічною безпекою, з іншого 
боку. Під час вирішення цього протиріччя відбуваєть-
ся стрибкоподібний розвиток інституційної системи. 
У складних системах обов’язково зростає вплив дис-
функцій інститутів на соціально-економічний розви-
ток. Ієрархізація інститутів, призначених забезпечу-
вати стійкий розвиток економічної системи, показана 
на рис. 3. В результаті аналізу правозастосовної 
практики, вивчення наукової періодики та матеріалів 
засобів масової інформації встановлено, що вони 
потребують удосконалення.

Інституційна система перебуває в постійній зміні. 
Трансформації інституційної системи можуть мати 

еволюційний, хвильовий, циклічний, лавинопо-
дібний та катастрофічний характер.

У соціально орієнтованій економіці на вирішен-
ня завдання стійкого розвитку соціально-еконо-
мічної системи спрямовані стратегії та програми 
соціально-економічного розвитку, антимонопольна 
політика, підтримка малого й середнього підприєм-
ництва, формування сприятливого інвестиційного 
клімату [2; 5; 8]. В результаті спільних дій, спря-
мованих на формування, розвиток, використання 
й збереження людського потенціалу, створюється 
соціально динамічний мультиплікатор економічно-
го зростання й стійкого розвитку, який визначається 
взаємодією трьох складових, а саме соціального 
ефекту економічних перетворень, схильності інди-
відів до творення, інститутів суспільства.

Висновки. Встановлено, що положення кла-
сичних теорій економіки щодо проблем управління 
функціонуванням і розвитком соціально-економіч-
них систем дуже актуальні в сучасних умовах. Ана-
ліз закономірностей, що містяться в класичних теорі-
ях, дає можливість всебічно оцінити передісторію та 
перспективи стійкого розвитку.

Критерієм ефективності тривалого пріоритетного 
розвитку агропромислового комплексу є стійке зрос-
тання вектору кінцевого продукту як умови задово-
лення нагальних потреб населення в продовольстві 
та нарощування експортного потенціалу країни.

Відсутність єдиної цілісної методології управлін-
ня стійким розвитком регіональних агропромислових 
комплексів, що враховує сучасні уявлення про при-
роду відтворювальних процесів, є причиною недо-
статньої розвиненості механізму та інструментарію 
розроблення стратегії забезпечення стійкого розвит-
ку сільськогосподарських підприємств.

Теоретичне дослідження проблеми пріоритетів 
в економіці та методологічних принципів їх обґрун-
тування засноване на міжгалузевому оцінюванні 
впливу факторів сучасного економічного зростання 
на зростання кінцевого продукту агропромислового 
комплексу. При цьому особливе значення мають на-
рощування інноваційно-інвестиційного потенціалу 
комплексу, впровадження ресурсозберігаючих тех-
нологій, підвищення родючості ґрунтів.
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СПЕЦИФІКА МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВТОДИЛЕРІВ

THE SPECIFICS OF THE MARKETING  
ACTIVITIES OF A CAR DEALER
У статті розглянуто актуальні питання організації ефективної маркетингової діяльності автодиле-

рів на українському автомобільному ринку. Керуючись специфікою автомобілю як товару, а також потре-
бами споживачів щодо властивостей та характеристик автомобілю, ми дали авторське визначення ав-
томобільного маркетингу. Охарактеризовано інструментарій автомобільного маркетингу, зокрема, такі 
його складові, як бренд, товарна та цінова політики, канали розподілу та просування, від яких залежить 
позиціонування на ринку. Здійснено порівняння, згідно з атрибутами сили торгової марки Ф. Котлера, двох 
європейських брендів автомобілів, які є показовими у своїх цінових сегментах, що дало змогу довести не-
обхідність формування таких важливих атрибутів бренду, як індивідуальність та культура, за допомогою 
інструментів маркетингу та їх правильного позиціонування. Підкреслено особливу роль реклами та ціни у 
формуванні попиту на автомобілі та їхньому позиціонуванні.

Ключові слова: автодилер, маркетинг, бренд, позиціонування, реклама, ціна.
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В статье рассмотрены актуальные вопросы организации эффективной маркетинговой деятель-
ности автодилеров на украинском автомобильном рынке. Руководствуясь спецификой автомобиля как 
товара, а также потребностями потребителей касательно свойств и характеристик автомобиля, мы 
дали авторское определение автомобильного маркетинга. Охарактеризован инструментарий автомо-
бильного маркетинга, в частности, такие его составляющие, как бренд, товарная и ценовая политики, 
каналы распределения и продвижение, от которых зависит позиционирование на рынке. Осуществлено 
сравнение, согласно атрибутам силы торговой марки Ф. Котлера, двух европейских брендов автомоби-
лей, которые являются показательными в своих ценовых сегментах, что позволило доказать необходи-
мость формирования таких важных атрибутов бренда, как индивидуальность и культура, с помощью ин-
струментов маркетинга и их правильного позиционирования. Подчеркнута особая роль рекламы и цены 
в формировании спроса на автомобили и их позиционировании.

Ключевые слова: автодилер, маркетинг, бренд, позиционирование, реклама, цена.

The article is devoted to actual issues of organizing effective marketing activities of car dealers. The relevance 
of the research topic is due to the strengthening of both price and non-price competition in the Ukrainian car market. 
Given that the price competition is based on relatively clear and reasonable criteria, such as import duties, taxes, 
costs; contrariwise non-price competition is based on the advanced use of marketing tools. The author’s definition 
of car marketing, based on the specifics of a car as a product, the needs of consumers regarding the properties 
and characteristics of a car was given. In car marketing, the clear structuring of product levels and providing the 
consumer with a possible maximum at all three levels is necessary: both by product idea, in real execution, and 
with reinforcement. The marketing activity of a car dealer is based on the 4P’s marketing-mix. However, since the 
car dealer itself is part of the distribution channels and sells not only cars, but also services, its activities must be 
considered under the 7P’s marketing-mix. Consumer’s needs in car marketing should be considered according to 
existing studies of consumer behavior, consumer’s desires to demonstrate status and to obtain comfort. The char-
acteristic of car marketing tools, including those on which market positioning depends, namely the brand, product 
policy and pricing policy, distribution channels and promotion was shown. Two European car brands, which are indic-
ative in their price segment, are compared according to the attributes of the brand’s strength, proposed by F. Kotler.  
The necessity of the formation of such important brand attributes as individuality and culture by marketing tools 
and their correct positioning was proved. The special role of advertising and pricing in the formation of demand for 
cars and their positioning is emphasized. The value of marketing communications, especially advertising and sales 
promotion for winning non-price competition is undeniable. The role of price is important for determining the price 
segment, its consumer characteristics and the selection of suitable communication and other marketing tools.

Keywords: car dealer, marketing, brand, position, advertising, price.

Постановка проблеми. Сьогодні актуальність 
застосування інструментів маркетингу в будь-якій га-
лузі, сфері діяльності або на ринку є безперечною. 
Маркетинг вирішує завдання пошуку перспективних 
ринків збуту, привертання уваги цільової аудиторії, 
підвищення ефективності діяльності підприємства, 
посилення конкурентоздатності. Маркетинг на авто-
мобільному ринку необхідний для вирішення прак-
тичних завдань із залучення споживачів, збільшення 
рівня продажів, формування лояльності до певного 
автомобільного бренду та побудови з клієнтами дов-
гострокових відносин.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-
рішенню завдань, що стосуються організації ефек-
тивної маркетингової діяльності підприємств, при-
свячено численні праці іноземних та вітчизняних 
науковців. Ф. Котлер, Г. Армстронг, Д. Сондерс, В. Вонг 
[1], К.Л. Келлер [2] та інші вчені дослідили різні аспекти 
маркетингової діяльності підприємств, активно розви-
вали питання брендингу та позиціонування торгових 
марок, а також їх вплив на конкурентоспроможність 
підприємства та продукції. Питанням автомобіль-
ного маркетингу присвячено праці О.І. Златової [3], 
О.С. Костюк [4], О.П. Савича [5] та інших науковців.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на наявність чис-
ленних досліджень як в галузі загального маркетин-
гу, так і у сфері управління маркетинговою діяльністю 
підприємств на автомобільному ринку, відсутнє чіт-
ке визначення автомобільного маркетингу, а також 
недостатньо глибоко висвітлені роль та значення 

окремих елементів маркетинг-міксу в діяльності ав-
тодилерів на українському ринку в умовах значної 
конкурентної боротьби.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є дослідження специфіки діяльнос-
ті підприємства автодилера та його маркетингового 
інструментарію, визначення сутності автомобільного 
маркетингу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ф. Котлер визначив маркетинг як соціальний та 
управлінський процес, спрямований на задоволення 
нестатків і потреб шляхом пропозиції та обміну то-
варами [1]. Отже, щоби зрозуміти сутність автомо-
більного маркетингу, необхідно дослідити те, яким 
чином в автомобільній галузі розуміються категорії 
«нестатки» та «потреба».

На нашу думку, в автомобільному маркетингу 
нестатками можна вважати відчуття нестачі в осо-
бистому засобі комфортного пересування у спожи-
вача. За трирівневою моделлю товару Ф. Котлера на 
першому рівні перебуває «товар за задумом», тобто 
автомобіль є саме засобом пересування. На друго-
му рівні перебуває «товар у реальному виконанні», 
тобто задоволення потреби у пересуванні; конкурен-
цію автомобілю можуть скласти такі засоби пере-
сування, як мотоцикл, велосипед, електросамокат. 
Проте, на відміну від інших транспортних засобів, 
автомобіль – це особистий, комфортний засіб пере-
сування. Отже, нестатки у комфортному пересуванні 
в автомобільному маркетингу втілюються у «товарі 
за задумом».
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Потреба в автомобільному мар-
кетингу – це специфічна форма 
нестатків. Споживач, що відчуває 
потребу в автомобілі, намагаєть-
ся задовольнити не лише бажання 
швидкого пересування. Під потре-
бою в автомобільному маркетингу 
слід розуміти бажання продемон-
струвати свій статус, затвердити 
позиції, самореалізуватися через 
конкретний бренд, тому товар у ре-
альному втіленні в автомобільному 
маркетингу представлений різно-
манітними брендами автомобілів 
з відповідними техніко-експлуа-
таційними характеристиками, що 
гарантують комфорт, безпеку, надійність, якість та 
естетику. Саме на другому рівні виникає активна кон-
куренція, коли майже рівні технічні характеристики 
автомобіля оцінюються покупцем залежно від його 
бренду, історії, країни походження та місця зборки. 
Ці параметри визначають різницю товару в ціні.

З розвитком автомобільної індустрії великого по-
ширення набув третій рівень товару, а саме «товар з 
підкріпленням». Товар з підкріпленням є комплексом 
обслуговування, що об’єднує передпродажну підго-
товку, гарантійне обслуговування, спеціальні умови 
кредитування, які є останнім аргументом на користь 
покупки в конкретному місці продажу.

Отже, товар в автомобільному маркетингу – це 
автомобіль, який характеризується складністю тех-
нологій, високою ціною, безліччю технічних характе-
ристик, необхідністю певної кваліфікованої підготов-
ки перед використанням, тобто водінням.

Враховуючи вищесказане, можемо розширити 
визначення маркетингу Ф. Котлера та запропонувати 
таке власне визначення автомобільного маркетингу: 
соціальний та управлінський процес, спрямований 
на задоволення потреби у вільному пересуванні осо-
бистим транспортним засобом найбільш комфорт-
ним способом з демонстрацією соціального статусу.

Маркетингова діяльність автодилера може бути 
представлена у вигляді піраміди наведеної на рис. 1.

Основою автомобільного маркетингу є бренд, що 
є складовою політики маркетингових комунікацій, 
а не товарної політики, як у класичному розумінні. 
Саме бренд є першопричиною вибору певного авто-
мобілю та створює цінність товару. Автомобільний 
бренд об’єднує сукупність образів, що мають цінність 
для споживача. О.С. Костюк стверджує, що вартість 
бренду може слугувати оцінкою ефективності мар-
кетингу, що підтверджує важливість бренду й робить 
його основою маркетингового інструментарію [4].

Розглядаючи важливість бренду автомобілю під 
час його просування, згадуємо підхід Ф. Котлера [1], 
за яким бренд – це комплексний, шестирівневий 
символ, а оцінювати його споживчу силу необхідно 
на основі шістьох атрибутів. Розглянемо ці атрибу-
ти на прикладі марок Mercedes (преміум-клас) та 
Citroën (середній клас) (табл. 1).

Як можна побачити з табл. 1, марка Citroën сприй-
мається не у всіх шести вимірах; такі марки, на думку 
Ф. Котлера, є поверхневими, на відміну від Mercedes, 
яка є глибокою маркою, тому що споживачі сприйма-
ють її на всіх шести рівнях. Проведені дослідження 
свідчать про те, що споживачі не сприймають бренд 
Citroën за такими важливими атрибутами, як куль-
тура та індивідуальність, які неможливо відтворити 
конкурентам, на відміну від характеристик, вигід та 
цінностей, що зменшує цінність бренду.
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Бренд (технічні характеристики, якість, сервіс, 
дизайн) 

Рис. 1. Ієрархія інструментів автомобільного маркетингу
Джерело: розробка авторів

Таблиця 1
Порівняння сили брендів Mercedes та Citroën на основі моделі Ф. Котлера

Атрибути 
бренду

Порівняльні характеристики
Mercedes за Ф. Котлером [1] Citroёn (складено авторами)

Характеристики
Високі якість та ціна; конструктивна 
досконалість; надійність; швидкість. 
Позиціонування бренду: «конструктивно 
досконалий автомобіль».

Компактність, комфорт, інноваційність. 
Позиціонування бренду: «Наше бачення 
мобільності натхненне вашої жагою свободи».

Вигода
Функціональні та емоційні вигоди, адже надає 
не лише високу якість та надійність, але й 
відчуття поважності, значимості, захопленості.

Безпека, впевненість на дорозі, захист, 
комфорт, легкість управління, зручність 
експлуатації, ергономічність.

Цінність Висока безпека, престиж. Комфорт, задоволення від водіння й безпека, ціна.

Культура Уособлює німецьку культуру, а саме 
організованість, ефективність. Немає чіткого визначення.

Індивідуальність Має власну індивідуальність (король або 
величний палац). Немає чіткого визначення.

Користувачі Поважні, успішні, респектабельні персони. Неординарні персони з нестандартним 
мисленням.
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Для більш глибокого розуміння товарної кате-
горії, чинників мотивації споживачів під час вибору 
бренду, а також надання якісних оцінок мотивації, 
асоціаціям споживача щодо конкретного бренду ви-
користовують карти сприйняття. Проведені дослід-
ження мотивації споживачів дали змогу скласти кар-
ту сприйняття автомобільних брендів з урахуванням 
важливості критеріїв вибору бренду споживачем. 
Критерії вибору з оцінкою важливості для потенцій-
них споживачів наведені в табл. 2.

Оцінки різних характеристик досить диференці-
йовані від 2,61 до 4,61, але явно видно найбільш 
значущі характеристики, які отримали оцінки 
більше 4,0, а саме якість та надійність; ціна; без-
пека; технічні характеристики; комфорт. Отже, ці 
характеристики можуть бути використані для по-
рівняльної оцінки представлених на ринку України 
автомобільних брендів. Аналіз показав, що най-
важливішими характеристиками для українського 
споживача є співвідношення «ціна – якість/надій-
ність» (рис. 2).

Товарна політика в автомобільному маркетингу 
також має специфічні риси. Асортиментна політика 
як її складова передбачає управління товарною про-
позицією транспортних засобів. Під поняттям самого 
асортименту розуміється модельний ряд автомобі-

лів. Ширина автомобільного ряду – це кількість кла-
сів автомобілів в товарному портфелі компанії.

Варто відзначити, що модельний ряд потребує 
постійного оновлення. Так, в автомобільному мар-
кетингу ввели такі категорії новизни асортименту, як 
рестайлінг і фейсліфтінг. Якщо раніше нові характе-
ристики автомобіля з’являлися лише в наступному 
поколінні моделі, то сьогодні є проміжні, так звані 
оновлені версії, а нову модель називають рестайлін-
говою. Найчастіше саме такі машини є найбільш вда-
лими й багатими в оснащенні, адже в них усувають-
ся конструктивні недоліки, притаманні першій версії. 
Фейсліфтінг – це зазвичай лише незначні косметичні 
зміни в зовнішньому вигляді автомобіля, наприклад 
зміна задніх ліхтарів і малюнку колісних дисків.

Одним з основних інструментів маркетингової ді-
яльності, що виконує завдання створення вхідного по-
току споживачів до автосалону, є реклама. Реклама 
використовується для інформування споживачів про 
автосалон, бренд або послуги, привертання уваги й 
формування позитивного іміджу в очах цільової ауди-
торії. Якщо автомобільний бренд якісний, унікальний 
та «гідний королів», це необхідно донести до потенцій-
ного клієнта. Реклама допомагає продемонструвати 
унікальність автомобіля, концепцію позиціонування, 
легенду бренду та конкурентні переваги. Розрізняють 

Таблиця 2
Середні оцінки показників важливості автомобілів

№ Критерії Середня оцінка* № Критерії Середня оцінка*
1 Якість та надійність 4,61 6 Комфорт 4,11
2 Країна-виробник 3,77 7 Дизайн 3,7
3 Ціна 4,38 8 Безпека 4,3
4 Престиж та статус 3,2 9 Екологічність 2,88
5 Технічні характеристики 4,11 10 Новаторство 2,61

* оцінка важливості виставлялася за шкалою від 1 (абсолютно не значуща) до 5 (дуже важлива)

Рис. 2. Карта сприйняття брендів легкових автомобілів за критеріями «ціна – якість/надійність»
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два основні види реклами, такі як іміджева та спрямо-
вана на продаж (товарна). На автомобільному ринку 
найефективнішою є іміджева реклама.

Іміджева реклама забезпечує таку взаємодію з 
цільовою аудиторію, за якої рекламодавець не на-
магається продати продукт безпосередньо, а просу-
ває його нематеріальні властивості. Вона допомагає 
сформувати образ автомобіля, що залишається у 
свідомості споживача, за рахунок чого є інструмен-
том довгострокового впливу. Вона функціонує ви-
ключно на емоційному рівні.

Товарна реклама здебільшого орієнтована на 
спонукання споживача до купівлі автомобіля в ко-
роткостроковий період, тому вона часто є інструмен-
том стимулювання збуту, адже повідомляє про акції 
широкій аудиторії.

Стимулювання збуту є сезонним інструментом 
автомобільного маркетингу. Як правило, акції зі сти-
мулювання продажів відбуваються в кінці календар-
ного року, щоб очистити склади від старих моделей. 
Традиційне для маркетингу поняття «знижка» в авто-
мобільному маркетингу починає все частіше заміню-
вати поняттям «вигода». Це поняття виступає як екс-
клюзивна пропозиція та економія коштів споживачів, 
але не псує імідж автомобільного бренду.

Одним із головних інструментів стимулювання збу-
ту є безпосередньо місце продажу, а саме автосалон. 
Найбільшою популярністю під час організації роботи 
автосалону користується концепція 4S, яка є комплек-
сним підходом, що об’єднує продажі автомобілів, сер-
віс, продаж запасних частин і показовий майданчик. 
Концепція ідеально підходить задля налагодження від-
носин з клієнтами та обслуговування клієнтів протягом 
усього життєвого циклу, надаючи якісні послуги, забез-
печуючи досягнення високого рівня продажів [6].

Останнім, але не менш важливим інструментом 
автомобільного маркетингу є ціна, яка має жорстку 
та гнучку частини. В літературі показано, що автови-
робники формують собівартість («жорстку вартість») 
автомобілів за трьома пунктами, такими як вартість 
розроблення, матеріальні витрати, витрати на вироб-
ництво [7]. Гнучка вартість формується кожним ви-
робником індивідуально й містить силу бренду, його 
характеристики та сприйняття споживача. Для кож-
ного регіону окремо формується дистриб’юторська 
цінова стратегія на основі даних щодо обсягу ринку, 
конкуренції, зовнішніх чинників ціноутворення (мита, 
податки), потреб ринку (клас та цінова категорія).

Дистрибуцією автомобілів в Україні займаються 
представництва, виробники або імпортери. Саме 
вони досліджують ринок, визначають вартість авто-
мобілів і планований обсяг збуту тієї чи іншої моделі. 
Залежно від статусу представника бренду він може 
розраховувати на різні умови надання товару, а саме 
відпускну вартість автомобілів, але незалежно від 
статусу в його обов’язки входить формування дилер-
ської мережі та єдиних умов реалізації (єдина ціна). 
На найбільш вигідні умови можуть розраховувати 
концептуальні автосалони (дилери, які представля-
ють один бренд, а автосалон і СТО побудовані відпо-
відно до стандартів виробника) [7; 8].

Ціна є мірилом цінності товару у свідомості покуп-
ця, а покупка здійснюється, коли співпадає відношен-

ня «ціна – цінність». Саме тому провідну роль у фор-
муванні ціни на автомобіль відіграють імідж бренду, 
популярність конкретної моделі та собівартість. У сві-
товій практиці виділяють чотири типи цінових сегмен-
тів ринку автомобілів, а саме низький, або сегмент 
економ-пропозицій (low-priced); середній (middle-
priced); високий (high-priced); преміум (luxury). Проте 
аналіз українського автомобільного ринку у 2019 році 
дав змогу виділити п’ять типів цінових сегментів, та-
ких як низький (до 300 тис. грн. або автомобілі, що 
були у вжитку); середньо низький (300–500 тис. грн.); 
середній (500–800 тис. грн.); середньо високий 
(800–1 000 тис. грн.); високий (від 1 000 тис. грн.).

Кожний ціновий сегмент має свої характеристики 
й описаний за такими параметрами, як очікування 
споживачів щодо якості автомобіля, реальні характе-
ристики автомобіля, бренди, чутливість споживачів 
до ціни, мотивація й залучення до покупки.

Висновки. Отже, автомобільний маркетинг – це 
специфічний вид маркетингу, який будується на осо-
бливостях поведінки покупців автомобілів, їх нестатків 
та потреб, а також потребує спеціальних маркетинго-
вих інструментів для підтримки конкурентоспромож-
ності автодилера на висококонкурентному ринку. По-
дальшого дослідження потребують питання, пов’язані 
з оцінюванням ефективності окремих інструментів 
маркетингу, зокрема реклами, стимулювання збуту 
щодо співвідношення витрат на ці інструменти та отри-
маного результату, прибутку та зростання продажів.
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ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ 
ПІДПРИЄМСТВА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

FEATURES OF MARKETING COMMUNICATION STRATEGY  
OF THE ENTERPRISE IN THE INTERNET NETWORK
У статті розглянуто актуальні питання, пов’язані з розробленням та реалізацією стратегії марке-

тингових комунікацій в інтернет-середовищі. Запропоновано авторське розуміння категорій «комуніка-
ція» та «стратегія маркетингових комунікацій». На основі отриманих трактувань та специфічних рис 
мережі Інтернет як комунікаційного середовища запропоновано власний підхід до розроблення та реаліза-
ції стратегії маркетингових комунікацій в мережі Інтернет. Дістав подальшого розвитку наявний підхід 
до розроблення стратегії маркетингових комунікацій, який у всіх наявних джерелах починається з аналізу 
середовища або встановлення цілей комунікації, оминаючи питання дослідження комунікаційних проблем 
підприємства. Охарактеризовано основні канали інтернет-комунікації, показано їх роль для підприємства 
та його маркетингової комунікаційної стратегії, їх переваги та недоліки. Також показано, що специфі-
ка інтернет-середовища вимагає інших підходів до складання бюджету комунікацій, зокрема підкреслено 
необхідність використання методів, орієнтованих на конкретні результати.

Ключові слова: стратегія маркетингових комунікацій, мережа Інтернет, інтернет-аудиторія, інтер-
нет-технології, таргетинг.

В статье рассмотрены актуальные вопросы, связанные с разработкой и реализацией стратегии 
маркетинговых коммуникаций в интернет-среде. Предложено авторское понимание категорий «комму-
никация» и «стратегия маркетинговых коммуникаций». На основе полученных трактовок и специфиче-
ских черт сети Интернет как коммуникационной среды предложен собственный подход к разработке и 
реализации стратегии маркетинговых коммуникаций в сети Интернет. Получил дальнейшее развитие 
существующий подход к разработке стратегии маркетинговых коммуникаций, который во всех сущес-
твующих источниках начинается с анализа среды или установления целей коммуникаций, обходя вопрос 
исследования коммуникационных проблем предприятия. Охарактеризованы основные каналы интернет-
коммуникаций, показана их роль для предприятия и его маркетинговой коммуникационной стратегии, их 
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преимущества и недостатки. Также показано, что специфика интернет-среды требует других подходов 
к составлению бюджета коммуникаций, в частности подчеркнута необходимости применения методов, 
ориентированных на конкретные результаты.

Ключевые слова: маркетинговая коммуникационная стратегия, сеть Интернет, интернет-аудито-
рия, интернет-технологии, таргетинг.

The article is devoted to the issues of development and implementation of business’ marketing communication 
strategies on the Internet. The relevance of the chosen topic is stemmed from the fact that every single year mil-
lions of the channels, technologies and forms of information transfer penetrate the informational space, simplifying 
the process of communication, data transfer and influencing the target and contact audiences, and the information 
itself is increasingly becoming a piece of the most valuable resource. The author proposed their understanding 
of the categories “communication” and “marketing communications strategy”. The results apply to both traditional 
marketing communications and Internet communications. Based on the concepts and specific features of the Inter-
net as a communication environment, a proprietary approach to the development and implementation of marketing 
communications strategy on the Internet was suggested. The proposition was realized in own sequence of stages of 
development and implementation, marketing communications strategy for a business that plans its communication 
activities on the Internet. The existing approach to the process of a marketing communications strategy developing 
has been further evolved, which in all existing sources begins with an analysis of the environment or setting commu-
nication goals, without taking into account the need to conduct a study of the company’s communication problems. 
The characteristic of the main channels of Internet communications and their role for the enterprise and its marketing 
communications strategy success were given, their advantages and disadvantages are shown. The development 
of a personal approach to the formation of a strategy of marketing communications on the Internet was based on 
the fact that here the consumer is not considered as an individual, but as a whole group, a virtual community where 
people interact with each other. But at the same time, each communication is individual, and marketing is focused. 
The study also showed that the specific features of the Internet environment require different approaches budgeting. 
Emphasis was placed on the need for results-based budgeting methods.

Keywords: marketing communications strategy, Internet network, Internet audience, Internet technologies, targeting.

Постановка проблеми. Основою сучасного сус-
пільства та ефективної роботи будь-якої економічної, 
соціальної, виробничої системи є інформація. Щоро-
ку інформаційний простір насичується новими кана-
лами, технологіями та формами передачі інформації, 
які спрощують процес спілкування, отримання даних, 
впливу на цільові та контактні аудиторії, а сама інфор-
мація все більше набуває рис найціннішого ресурсу. 
Традиційні комунікаційні канали, зокрема телеба-
чення, друковані ЗМІ, втрачають свою ефективність, 
потребують значних ресурсів та не досягають цілей 
комунікацій через перенасиченість, недовіру з боку 
цільової аудиторії, наявність значної кількості пере-
шкод. Отже, для ефективної комунікаційної стратегії 
необхідним є вибір сучасних каналів комунікації, що 
характеризуватимуться широким охопленням аудито-
рії одночасно з можливістю індивідуалізації підходу, 
цільової пропозиції та дієвим комунікаційним інстру-
ментарієм з чіткими критеріями результативності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За-
вданню розроблення ефективної стратегії маркетин-
гових комунікацій в інтернет-середовищі присвячено 
праці таких іноземних авторів, як Д. Бернет, С. Морі-
арті [1], П. Дойль [2], Ф. Котлер [3], П. Сміт [7], в яких 
дається детальний опис етапів розроблення стра-
тегії маркетингових комунікацій, відмінностей тра-
диційного та інтерактивного маркетингу, що визна-
чають особливості інструментарію мікс-комунікацій. 
Українські дослідники маркетингових комунікацій, 
зокрема Н.С. Ілляшенко, Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер 
[4], Т.О. Примак [5], Е.В. Ромат [6], дали детальну 
класифікацію основних форм та видів маркетинго-
вих інтернет-комунікацій, а також докладну класифі-
кацію стратегій маркетингових комунікацій.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на досить широке 

висвітлення процесів, пов’язаних зі створенням та 
реалізацією стратегії маркетингових комунікацій та 
використанням в комунікаційній діяльності підпри-
ємства засобів, інструментів та технологій мережі Ін-
тернет, в літературі немає послідовного викладення 
етапів розроблення стратегії маркетингових комуні-
кацій підприємства для інтернет-середовища з ура-
хуванням його особливостей та інтернет-аудиторії.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою статті є розгляд актуальних питань, 
пов’язаних з розробленням та реалізацією стратегії 
маркетингових комунікацій в інтернет-середовищі; 
пропонування авторського розуміння категорій «ко-
мунікація» та «стратегія маркетингових комуніка-
цій»; формування власного підходу до розроблення 
та реалізації стратегії маркетингових комунікацій в 
мережі Інтернет.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Маркетингові комунікації підприємства орієнтовані 
не лише на формування обізнаності щодо характе-
ристик і якості товарів, умов їх придбання, особли-
востей конкурентної пропозиції, але й формування 
прихильності цільового ринку, створення атмосфери 
взаєморозуміння та довіри між виробниками, спожи-
вачами й суспільством.

В результаті аналізу основних підходів до визна-
чення категорій «комунікація» та «стратегія марке-
тингових комунікацій» [1–3] запропоновано їх ав-
торське розуміння. Так, термін «комунікація» можна 
визначити як комплексний соціальний процес спілку-
вання окремих індивідів та їх груп, що використовує 
лінгвістичний інструментарій, побудований на прин-
ципах філософії та психології, а також спрямований 
на оптимальний економічний результат. Стратегію 
маркетингових комунікацій необхідно розглядати як 
певний комунікаційний мікс, тобто «суміш» інстру-
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ментів, каналів, технологій комунікації, які визна-
чаються станом зовнішнього та внутрішнього се-
редовища підприємства та умовами їх взаємодії, що 
визначають можливості реалізації комунікаційних 
цілей підприємства.

Дослідження свідчать про те, що в мережі Інтер-
нет комунікація має низку особливостей, пов’язаних 
із характером взаємодії між підприємством та його 
контактними аудиторіями.

Дослідивши підходи до формування стратегії мар-
кетингових комунікацій Ф. Котлера, Д. Бернета, С. Мо-
ріарті, а також П. Дойля, ми дійшли висновку, що вони 
містять як схожі риси, так і певні відмінності. Всі підхо-
ди об’єднує той факт, що формування стратегії почи-
нається з дослідження ринку та визначення цільової 
аудиторії комунікації. Однак, на нашу думку, першим 
етапом має бути аналіз потреб підприємства у сфері 
комунікаційної діяльності, а також наявних проблем, 
які необхідно вирішити. Узагальнюючи досвід у галу-
зі формування стратегії маркетингових комунікацій, 
пропонуємо власну послідовність етапів її розроблен-
ня та реалізації для підприємства, яке планує свою 
комунікаційну діяльність у мережі Інтернет (рис. 1).

Розглянемо етапи, представлені на рис. 1, де-
тальніше.

На першому етапі детально досліджується та 
аналізується середовище комунікацій, як внутрішнє, 

так і зовнішнє. В результаті аналізу внутрішнього се-
редовища з’ясовуються проблеми та слабкі сторони 
підприємства, пов’язані з комунікаціями, а також ті, 
які можуть бути вирішені за рахунок маркетингових 
комунікацій (зростання обсягу продажів, збільшення 
обізнаності, стимулювання споживачів та підвищення 
рівня лояльності тощо). Одночасно проводиться ана-
ліз ринку, в результаті чого з’ясовуються чинники, що 
впливають на прийняття рішень, важливих для успіш-
ної реалізації стратегії маркетингових комунікацій. По-
єднання визначених внутрішніх та зовнішніх чинників 
дає змогу формувати такі стратегічні набори марке-
тингових комунікацій, які дають можливість досягати 
цілей комунікацій з найменшими витратами ресурсів.

Цільова аудиторія маркетингових комунікацій 
(контактна аудиторія) не завжди збігається з цільо-
вою аудиторією, тобто тією групою людей, які бажа-
ють купити товар. До складу контактних аудиторій 
включають споживачів продукції, людей, що при-
ймають рішення про придбання продукції, тих, хто 
впливає на прийняття рішення про покупку, інших 
учасників комунікативного процесу (посередників, 
працівників торговельних організацій, журналістів, 
місцеві громади тощо). Головним же є той факт, що 
в інтернет-середовищі споживач розглядається не як 
окрема особа, а як ціла група, віртуальна спільно-
та, в якій люди взаємодіють один з одним, але при 

 

Аналіз діяльності підприємства, 
виявлення його потреб в сфері 

комунікаційної політики 

Дослідження ринку, 
визначення цільової аудиторії 

комунікації 

Постановка цілей комунікації 
Визначення контрольних показників результативності комунікацій 

Вибір каналів, інструментів та технологій комунікацій 
(розроблення комунікаційного комплексу, його інтеграція) 

Розроблення комунікаційного повідомлення 

Визначення бюджету комунікацій, розроблення бюджету 

Реалізація комунікаційної стратегії 

Оцінювання ефективності комунікацій 

Аналіз середовища 

Вибір стратегії маркетингової комунікації 

Рис. 1. Пропонована послідовність етапів розроблення та реалізації стратегії 
маркетингових комунікацій в мережі Інтернет
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цьому комунікація в мережі Інтернет завжди є осо-
бистою, маркетинг є сфокусованим та чітко спрямо-
ваним на конкретного споживача завдяки таргетингу.

Другий етап передбачає визначення комунікатив-
них цілей. На цьому етапі з огляду на аналіз ситуації 
необхідно чітко сформулювати цілі комунікації. Такі 
цілі повинні бути підпорядковані маркетинговим ці-
лям, які підпорядковані цілям фірми. Комунікативні 
цілі, як правило, пов’язані з тим, як комунікація пови-
нна впливати на стан купівельної готовності покуп-
ця. Для комунікацій в мережі Інтернеті характерна 
ще одна мета, якою є збільшення трафіку та відвід-
уваності сайту. Іноді вона може так само одночасно 
сприяти іміджу компанії або бренду та бути ефектив-
ним інструментом зростання продажів. Проте, не-
зважаючи на пропорційний зв’язок іміджу, трафіка та 
продажів, метою може бути щось одне.

Наступним етапом є вибір стратегії, для якої 
важливо узгодити використання комунікаційних ін-
струментів для прийняття ефективних стратегічних 
рішень. Стратегії маркетингових комунікацій в реаль-
ному та інтернет-середовищах є однаковими, най-
частіше заходи, вжиття яких відбувається в інтернет-
мережі, є підтримуючими для основної рекламної 
кампанії. На основі вибраної стратегії визначаються 
канали, інструменти та технології комунікації, тобто 
для маркетингових комунікацій в мережі Інтернет 
каналами будуть соціальні спільноти (“Facebook”, 
“Instagram”), месенджери (“Viber”, “Telegram”), тор-
говельні майданчики (“eBay”, “Amazon”, “Prom.
ua”, “OLX”, «Розетка», «Шафа»), пошукові системи 
(“Google”). Канали інтернет-комунікації можна також 
класифікувати таким чином: власні медіа-канали, 
які перебувають у власності у компанії (блоги, сайт, 
спільнота, профіль в соціальних мережах); куплені 
медіа-канали (медійна та контекстна реклама); заро-
блені медіа, коли споживачі власноруч поширюють 
інформацію про продукт (чутки, вірусний ефект). По-
рівняння різних каналів комунікації наведено в табл. 
1. Інструментами будуть різні види реклами, зокрема 
нативна реклама, PR, брендинг, спонсоринг. Техно-
логіями будуть таргетинг, лідогенерація, SEO, SMM, 
SEM, Product Placement, «партизанський марке-
тинг». Загалом інтернет-технології – це комунікаційні 
технічні (програмні) прийоми створення комунікацій-

ного повідомлення, підтримки інформаційних ресур-
сів і доведення цієї інформації до цільового спожива-
ча в мережі Інтернет.

Етап, пов’язаний із розробленням комунікацій-
ного повідомлення, повинен враховувати той факт, 
що отримувати його бути не звичайна аудиторія, а 
інтернет-аудиторія. Отже, модель процесу комуні-
кацій в Інтернеті змінюється з традиційної комуні-
каційної моделі «один багатьом» на модель «багато 
багатьом». Відповідно до зміни процесу поширення 
інформації змінюються механізми комунікаційного 
впливу, виникають нові види маркетингових комуні-
кацій, що притаманні лише середовищу Інтернет.

Щодо традиційних засобів масової інформації ре-
алізують push-модель доставки інформації, в якій спо-
живачі відіграють пасивну роль і володіють досить об-
меженими можливостями вибору каналу комунікації.

На противагу традиційним ЗМІ, Інтернет засно-
вується на pull-моделі, в якій інформація надається 
за запитом. Ця особливість Інтернету як каналу ко-
мунікацій пов’язана з активною роллю споживачів, 
що зумовлена контролем над вибором інформації за 
рахунок різних механізмів пошуку та навігації. Слід 
зазначити, що можливість реалізації pull-моделі ста-
вить перед підприємствами складне завдання до-
кладання чималих зусиль для залучення споживачів 
з вимогою більшої уваги до потенційних та наявних 
клієнтів, нових підходів та сучасних технологій. Вико-
ристання віртуальних маркетингових комунікацій дає 
можливість ефективно вести бізнес у мережі Інтер-
нет, зокрема знижувати витрати, здійснювати ефек-
тивні маркетингові дослідження, автоматизувати 
процеси купівлі-продажу та інформування клієнтів, 
проводити аналіз ринку, підвищувати ефективність 
взаємодії покупця й продавця. З особливою акту-
альністю це питання постає на висококонкурентних 
ринках, де поширення інформації про товар та під-
приємство сприяє формуванню позитивного іміджу 
та дає можливість швидко реагувати на ринкові змі-
ни та управляти ситуацією на ринку. Саме ці позиції 
є основою беззаперечних переваг маркетингових ін-
тернет-комунікацій над традиційними.

Важливим питанням є формування бюджету 
маркетингових комунікацій в мережі Інтернет. Осо-
бливістю цього процесу є те, що бюджети інтернет-

Таблиця 1
Характеристика основних каналів комунікацій в мережі Інтернет

Канал комунікації Роль для компанії Переваги Недоліки
Власні медіа, тобто канали, 
контрольовані компанією 
(сайт, блог, профіль у 
соціальній мережі)

Побудова довгострокових 
відносин з наявними 
споживачами.

Контроль; низька вартість; 
гнучкість; довговічність; 
накопичення аудиторії.

Негарантований 
інструмент; низька довіра 
аудиторії; вимога часу від 
компанії.

Рекламні медіа, тобто 
канали, орендовані 
компанією (медійна 
реклама, контекстна 
реклама, спонсорство)

Змінюється з фундаменту 
комунікації до 
каталізатора, який живить 
власні медіа й створює 
зароблені.

Контроль; масштаб; 
доступність; вимірність.

Високий відсоток відмов; 
низька довіра аудиторії; 
несприйняття аудиторією 
цього виду комунікації.

Зароблені медіа, коли 
споживачі стають каналом 
(чутки, вірусний ефект)

Результат добре 
реалізованих кампаній 
у власних та оплачених 
медіа.

Висока довіра аудиторії; 
ключова роль в більшості 
продажів.

Відсутність контролю; 
можливість бути 
негативними; відсутність 
виміру.

Джерело: складено авторами



100

Держава та регіони

комунікацій є значно меншими, ніж в інших каналах, 
а з урахуванням характеристик інтернет-аудиторії, 
поданих вище, під час формування бюджету доціль-
но використовувати методи цілей та завдань, орієн-
товані на сприйняття та продажі (модель Відейла-
Вольва, ADBUDG Дж. Літтла). Всі ці методи поєднує 
чітка визначеність цільової аудиторії комунікації та 
бажаної реакції, а також можливість отримати кон-
кретний результат та відгук.

Етап реалізації стратегії маркетингових комуніка-
цій передбачає прийняття конкретних рішень по кож-
ному інструменту, задіяному в програмі маркетин-
гової комунікацій (наприклад, реклама передбачає 
обсяг, канал, терміни, підбір артистів; стимулювання 
збуту – засоби, період); призначення відповідальних 
осіб по кожному завданню маркетингових комуніка-
цій; комунікативну програму; контроль за ходом вті-
лення в життя програми комунікації.

На етапі аналізу результатів реалізації маркетин-
гової комунікаційної стратегії відбувається зістав-
лення запланованих показників з фактично отри-
маними (кількість лідів, delivery rate, open rate, click 
rate, conversation rate та інші специфічні показники 
комунікаційної стратегії в мережі Інтернет).

В результаті реалізації маркетингової комуніка-
ційної стратегії повинні бути досягнуті всі постав-
лені цілі, що є основним критерієм її ефективності. 
Отримані результати повинні стати основою для 
розроблення наступної стратегії, що забезпечить по-
слідовність комунікаційної політики підприємства на 
ринку та інтеграцію його маркетингових комунікацій.

Висновки. Отже, стратегія маркетингових кому-
нікацій в мережі Інтернет має певні особливості, що 
пояснюється специфікою інтернет-аудиторії та мож-
ливостями впливу на неї. Мережа Інтернет пропонує 
значно ширші можливості отримувачу інформації 
щодо вибору каналу комунікації, отримання інфор-
мації, рівня її прозорості та її обговорення, що робить 
завдання залучення потенційних споживачів більш 
складними. Подальшого дослідження потребують 
питання, пов’язані з класифікацією стратегій марке-
тингових комунікацій в мережі Інтернет, наприклад, 
за показниками технологій та інструментів, що ви-

користовуються, а також оцінкою ефективності вза-
ємодії цільової інтернет-аудиторії з підприємством 
та його брендом за рахунок інтернет-комунікацій.
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ФОРМУВАННЯ «ДЕРЕВА ЦІЛЕЙ» ПІДВИЩЕННЯ  
СУМИ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗВ’ЯЗКУ

FORMATION OF THE GOAL OF THE GOALS  
TO INCREASE THE AMOUNT OF THE INCOME  
OF THE COMMUNICATION ENTERPRISES
У статті розкрито сутність прибутку та чинників, які впливають на його формування. Визначено 

особливості побудови та реалізації метода «дерево цілей». Прибуток як економічна категорія відображає 
остаточну грошову оцінку виробничої та фінансової діяльності, є найважливішим показником фінансових 
результатів підприємств, їх фінансового стану. На прибуток підприємства зв’язку впливають обсяг на-
дання послуг, обсяг реалізації товарів, адже, як правило, підприємства зв’язку, окрім надання послуг зв’язку, 
займаються реалізацією відповідного обладнання, наприклад оператори мобільного зв’язку продають 
смартфони й мобільні телефони, модеми для Інтернету, інші засоби зв’язку, зокрема тюнери, спеціальні 
кабелі, модеми для стаціонарного Інтернету. Побудова «дерева цілей» дає можливість сформувати різні 
рівні цілей діяльності підприємства й порядок їх досягнення, що сприяє не тільки підвищенню ефектив-
ності управлінської діяльності підприємства, але й збільшенню його прибутковості та рентабельності.

Ключові слова: прибуток, підприємства зв’язку, «дерево цілей», цілі, підцілі, чинники впливу.

В статье раскрыта сущность прибыли и факторов, влияющих на ее формирование. Определены осо-
бенности построения и реализации метода «дерево целей». Прибыль как экономическая категория от-
ражает окончательную денежную оценку производственной и финансовой деятельности, является наибо-
лее важным показателем финансовых результатов предприятий, их финансового состояния. На прибыль 
предприятия связи влияют объем предоставления услуг, объем реализации товаров, ведь, как правило, 
предприятия связи, помимо оказания услуг связи, занимаются реализацией соответствующего оборудо-
вания, например операторы мобильной связи продают смартфоны и мобильные телефоны, модемы для 
Интернета, другие средства связи, в частности тюнеры, специальные кабели, модемы для стационарного 
Интернета. Построение «дерева целей» позволяет сформировать различные уровни целей деятельности 
предприятия и порядок их достижения, что способствует не только повышению эффективности управ-
ленческой деятельности предприятия, но и повышению его прибыльности и рентабельности.

Ключевые слова: прибыль, предприятия связи, «дерево цели», цели, подцели, факторы влияния.

The article revealed the essence of profit and factors that affect its formation. The peculiarities of the construction and 
implementation of the “tree of goals” method are determined. Profit as an economic category reflects the final monetary 
assessment of production and financial activity and it is the most important indicator of financial results of enterprises and 
their financial situation. The amount of profit indicates the need for measures aimed at reducing the cost of production, 
increasing production and sales, expanding the range of manufactured goods, changes in price policy. Profit is the deter-
mining criterion of efficiency of management and the main source of financial resources of the Enterprise. An important 
factor in the growth of profits, depending on the activity of the company is to increase product quality, its design, technical 
improvements to maintain the demand for products and maintain the size of the profits. These techniques require addition-
al costs, but have a strong enough effect on the amount of profit. Improvement of the goods, which is popular in demand 
can cause an increase in prices for it and consequently increase the amount of profits. On the profit of the communication 
enterprise influences the volume of services provision, the volume of goods sale, as a rule, the communication enterprise, 
in addition to providing communication services, engaged in the implementation of relevant equipment, for example, 
mobile operators trade smartphones and mobile phones, Internet modems, other communication enterprises – tuners, 
special cables, modems for stationary internet. All these factors are closely related. None should remain unaccounted, 
as many of them have simultaneous impact on several components and, leaving it out of attention, it is impossible to get 
the desired result of the communication enterprise. Construction of the “tree of goals”, which makes it possible to form 
different levels of objectives of the enterprise and the procedure for achieving them, which, in turn, contributes not only 
to improving the efficiency of management activities of the enterprise, but also to increase its profitability and profitability.

Keywords: profits, enterprises of communication, “goal tree”, goals, objectives, factors of influence.
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Постановка проблеми. Очевидно зростання 
частки власних фінансових ресурсів щодо позичених 
та залучених ресурсів дає змогу зробити висновок 
про зростання ефективності фінансування підприєм-
ства. Фінансові ресурси посідають особливе місце в 
економічних відносинах. Їх специфіка виявляється в 
тому, що вони завжди виступають у грошовій формі, 
мають розподільний характер і відбивають форму-
вання й використання різноманітних видів прибутків 
і нагромаджень підприємства сфери матеріально-
го виробництва, держави й учасників невиробничої 
сфери. Ефективність фінансування підприємства 
неабияк визначається стратегією формування ре-
сурсів, що залежить від форми власності, виду ді-
яльності, територіального розміщення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сутність та особливості формування прибутку ді-
яльності підприємства розглянуто в працях таких 
учених, як І.О. Бланк, Є.Ф. Брігхем, А.О. Кобець, 
Л.Л. Куц, В.В. Нагайчук, М.М. Павлишенко, Н.Г. Пі-
гуль, А.М. Поддєрьогін.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. У результаті проведеного дослід-
ження визначення чинників впливу на формування 
прибутку підприємства зв’язку було визначено, що 
наявні способи неповною мірою відповідають су-
часним вимогам і умовам діяльності підприємств, а 
такий метод, як «дерево цілей», дає можливість зро-
бити повне оцінювання цього впливу.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є побудова «дерева цілей» підви-
щення суми прибутку підприємств зв’язку в сучасних 
умовах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Прибуток як економічна категорія відображає оста-
точну грошову оцінку виробничої та фінансової ді-
яльності, є найважливішим показником фінансових 
результатів підприємств, їх фінансового стану. За-
галом прибуток є різницею між доходами від пев-
ної діяльності й витратами на її здійснення. Розмір 
прибутку свідчить про необхідність вжиття заходів, 
спрямованих на зниження собівартості продукції, 
нарощення обсягів виробництва й реалізації, роз-
ширення асортименту виготовлених товарів, змін у 
ціновій політиці. Прибуток є визначальним критерієм 
ефективності господарювання й основним джере-
лом фінансових ресурсів підприємства.

Проте з розвитком торговельних та економічних від-
носин сутність категорії «прибуток» трансформується.

Заслуговує на увагу визначення прибутку, що дає 
І.О. Бланк, який одним із перших в Україні почав ви-
користовувати поняття співвідношення ризику й до-
ходу у своєму визначенні прибутку. На думку вчено-
го, прибуток – це втілений у грошовій формі чистий 
дохід підприємця на вкладений капітал, що характе-
ризує його винагороду за ризик здійснення підпри-
ємницької діяльності та є різницею між сукупним до-
ходом і сукупними витратами у процесі здійснення 
цієї діяльності [1, с. 348].

Є.Ф. Брігхем вважає прибуток однією з основних 
категорій товарного виробництва. Це передусім вироб-
нича категорія, яка характеризує відносини, що скла-
даються в процесі суспільного виробництва [2, с. 214].

А.М. Поддєрьогін визначає прибуток як частину 
заново створеної вартості, виробленої та реалізо-
ваної, готової до розподілу. Таким чином, наголошу-
ється на важливості процесу реалізації виробленого 
продукту за кошти [3, с. 87].

Отже, прибуток у класичному розумінні – це різ-
ниця між ціною товару й витратами на виготовлення 
товару, тобто його собівартістю. Саме таке розумін-
ня прибутку закладене в усіх законодавчих актах 
України [4].

До чинників зростання прибутку варто віднести 
відновлення асортименту та номенклатури продукції, 
що випускається. Використовуючи концепцію життє-
вого циклу продукції, пам’ятаємо про те, що підпри-
ємство має приступати до освоєння нового виду про-
дукції на етапі зростання прибутку для того, щоби до 
моменту зниження рентабельності старої продукції 
випуск нової продукції досяг точки беззбитковості [5].

Важливими чинниками зростання прибутку, що 
залежить від діяльності підприємства, є підвищення 
якості продукції, її дизайну, технічні вдосконалення 
для підтримання попиту на продукцію та підтриман-
ня розміру отримуваних прибутків. Ці прийоми вима-
гають додаткових витрат, але мають досить сильний 
вплив на розмір прибутку. Поліпшення товару, який 
користується поширеним попитом, може викликати 
підвищення ціни на нього, відповідно, збільшити об-
сяги отримуваного прибутку.

Тепер більш детально зупинимось на чинниках, 
які впливають на величину прибутку підприємств 
зв’язку, після чого запропонуємо шляхи підвищення 
їх прибутковості.

Побудуємо схему чинників впливу на прибуток 
підприємства зв’язку (рис. 1).

Як видно з рис. 1, на прибуток підприємства 
зв’язку впливають обсяг надання послуг, обсяг ре-
алізації товарів, адже, як правило, підприємства 
зв’язку, окрім надання послуг зв’язку, займаються 
реалізацією відповідного обладнання, наприклад 
оператори мобільного зв’язку продають смартфони 
й мобільні телефони, модеми для Інтернету, інші за-
соби зв’язку, зокрема тюнери, спеціальні кабелі, мо-
деми для стаціонарного Інтернету. Крім того, на при-
буток підприємства зв’язку впливають ціна, яку воно 
встановлює на свої товари та послуги, й витрати, які 
підприємство здійснює під час своєї діяльності.

На кожен із чинників впливу на прибуток підприєм-
ства впливають інші чинники. Так, на обсяг надання 
послуг впливають види послуг, їх якість, технічна та 
технологічна складові, а також умови надання послуг. 
Водночас технічна й технологічна складові впливають 
на якість послуг, а якість послуг – на їх асортимент.

На обсяги реалізації товарів мають вплив асорти-
мент та якість товарів, їх технічне та програмне за-
безпечення, а також умови продажу. Також на якість 
товарів впливає їх технічне ц програмне оснащення, 
а якість товарів впливає на асортимент продукції.

На ціну впливають попит, пропозиція, якість 
товарів та послуг, а також їх технологічна скла-
дова. Загалом чинники впливу на ціну дуже тісно 
взаємопов’язані, а саме технологічна складова 
впливає на якість товарів та послуг, якість товарів та 
послуг – на попит, а попит – на пропозицію.
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На загальні витрати підприємства зв’язку вплива-
ють усі складові витрат, що мають місце в його ді-
яльності. Основними з них є фінансові витрати, опе-
раційні витрати, які включають матеріальні витрати, 
витрати на оплату праці та соціальні заходи, аморти-
заційні відрахування, інші операційні витрати, адмі-
ністративні витрати, витрати на збут та інші витрати.

Всі зазначені чинники тісно пов’язані між со-
бою. Жоден не повинен залишитися неврахованим, 
оскільки багато з них мають одночасний вплив на де-
кілька складових, тому залишення його поза увагою 
може унеможливити отримання бажаного результату 
діяльності підприємства зв’язку.

Всі рішення щодо збільшення прибутковості під-
приємства зв’язку наведемо у вигляді «дерева ці-
лей» (рис. 2).

Для досягнення максимальної суми прибутку під-
приємству зв’язку необхідно зосередитись на досяг-
ненні трьох видів підцілей І рівня, а саме економіч-
них, технологічних та управлінських.

Кожен вид підцілей І рівня досягається за допо-
могою підцілей ІІ рівня, які залежать від досягнен-
ня підцілей ІІІ рівня, а ті – від досягнення підцілей  
ІV рівня. Як бачимо, всі визначені підцілі є взаємоза-
лежними в досягненні головної мети, якою є макси-
мальна сума прибутку.

Тепер розкриємо кожну складову «дерева цілей» 
більш детально.

Зниження витрат можна досягти шляхом викорис-
тання сучасних технологій та технічних засобів Для 
підприємств зв’язку впровадження новітнього тех-
нічного та технологічного оснащення є невід’ємною 
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Рис. 1. Чинники впливу на прибуток підприємства зв’язку
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складовою їх діяльності. Вони постійно застосову-
ють інновації в цій сфері під час реалізації політи-
ки своєї діяльності. Відповідно, економічна підціль 
зниження витрат перегукується з технологічними 
підцілями вдосконалення технології та покращення 
обладнання, які ставлять за мету використання су-
часного оснащення та новітніх інноваційних рішень 
в діяльності підприємства. Використання високотех-
нологічного оснащення вимагає залучення досить 
значних коштів. Оскільки зміна цінової політики в бік 
збільшення ціни на послуги – не найкращий спосіб 
вирішення проблеми, одним зі шляхів вирішення 
цього завдання є залучення інвестицій. Це можна 
робити або через додатковий випуск акцій та про-
даж їх на фондовому ринку, або через пошук єдино-
го чи кількох цільових інвесторів задля залучення їх 
фінансових ресурсів з подальшим розподілом май-
нових або фінансових прав. Другий спосіб важчий і 
небезпечніший. З одного боку, важко знайти єдиного 
інвестора, який би хотів і мав можливість вкладати 
значні суми коштів в діяльність підприємства, з іншо-
го боку, знайшовши таку фізичну чи юридичну особу, 

залучивши її до свого бізнесу, ви можете втратити 
одноосібний контроль над діяльністю підприємства, 
чого не завжди бажають власники.

Як бачимо, перші дві групи підцілей першого й 
другого рівнів тісно пов’язані між собою й не можуть 
розглядатись окремо.

Управлінські підцілі досягнення максимальної 
суми прибутку підприємства зв’язку базуються на 
двох групах підцілей ІІІ рівня, а саме інформаційно-
управлінських та соціально-психологічних.

Інформаційно-управлінські підцілі ґрунтуються 
на використанні праці висококваліфікованих праців-
ників, які здатні працювати з високотехнологічним 
обладнанням та бути стресостійкими до складних 
психологічних ситуацій, пов’язаних зі спілкуванням 
з клієнтами, керівництвом та постійним навчанням 
на робочому місці через удосконалення технологіч-
ної складової їх діяльності; оптимальному розподі-
лі обов’язків між працівниками підприємства задля 
запобігання перенавантаженню співробітників; ви-
користанні ефективної інформації, що передбачає 
надання працівникам необхідних точних, повних та 
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достовірних даних щодо обов’язків, які вони викону-
ють, а також ефективному розпорядництві

Здійснення ефективного розпорядництва перед-
бачає досягнення низки підцілей ІV рівня. Воно по-
лягає у підготовці ефективних вказівок та розпоря-
джень, які повинні мати чіткі формулювання щодо 
дій персоналу, з одного боку, та бути такими, що 
мають суттєвий вплив на діяльність підприємства, з 
іншого боку. Задля подолання проблемних ситуацій 
і ведення ефективного бізнесу необхідно приймати 
та впроваджувати в життя своєчасні та якісні управ-
лінські рішення, спрямовані на користь персоналу й 
підприємства загалом. Після прийняття та реалізації 
управлінських рішень доцільно провести контроль їх 
виконання й отриманих результатів від їх впровад-
ження задля аналізу переваг і недоліків прийнятих 
рішень та запобігання помилок у майбутньому.

Невід’ємною складовою ефективного розпоряд-
ництва є наявність зворотного зв’язку між працівни-
ками і керівництвом, тому що дуже часто виникає си-
туація, коли одна сторона нічого не знає про роботу 
й проблеми іншої, тому замість того, щоби працю-
вати разом як команда для досягнення поставленої 
мети, кожен працює сам по собі не завжди не тільки 
на користь підприємств, але й навіть на шкоду влас-
ному добробуту.

Висновки. Отже, прибуток – це основне джерело 
розвитку діяльності підприємства, тому дуже важ-
ливим є визначення напрямів його збільшення. Для 
цього керівництву підприємства необхідно приймати 
раціональні рішення щодо зміни структури витрат, 
визначення ціни продукції чи послуг та інших осо-
бливостей управлінської діяльності підприємства. 
Одним із таких методів, які допомагають керівни-

цтву підприємства вирішити подібні проблеми, є ме-
тод побудови «дерева цілей», який дає можливість 
сформувати різні рівні цілей діяльності підприємства 
й порядок їх досягнення, що сприяє не тільки підви-
щенню ефективності управлінської діяльності під-
приємства, але й збільшенню його прибутковості та 
рентабельності.
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РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ  
В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

THE ROLE OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION  
IN THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION  
OF THE GOVERNMENT OF UKRAINE
У статті визначено сутність поняття «громадська організація». Наведено основні переваги членства 

в громадських організаціях, цілі та завдання їх діяльності. Визначено чотири шляхи впливу громадських 
організацій на владу. Обґрунтовано залежність громадських організацій від міжнародних донорів, наведено 
перелік основних міжнародних донорів, які співпрацюють в Україні з громадськими організаціями. Визна-
чено, що створення розгалуженої системи громадських організацій є необхідною умовою демократії, що 
дає можливість громадянам брати реальну участь в управлінні, вирішенні як державних, так і громадських 
справ. Встановлено, що одним із важливих елементів налагодження якісного діалогу між громадськими ор-
ганізаціями та владою в умовах децентралізації є ефективна комунікація, тобто уміння слухати й чути, 
обмінюватися інформацією, поширювати спільно прийняті ключові меседжі. Визначено найважливіші базо-
ві фактори для налагодження громадською організацією партнерських відносин з владою.

Ключові слова: децентралізація, влада, громадська організація, взаємодія, міжнародні донори, фактори.

В статье определена сущность понятия «общественная организация». Приведены основные преиму-
щества членства в общественных организациях, цели и задания их деятельности. Определены четыре 
пути влияния общественных организаций на власть. Обоснована зависимость общественных организа-
ций от международных доноров, приведен перечень основных международных доноров, которые сотруд-
ничают в Украине с общественными организациями. Определено, что создание разветвленной системы 
общественных организаций является необходимым условием демократии, что дает возможность граж-
данам принимать реальное участие в управлении, решении как государственных, так и общественных 
дел. Установлено, что одним из важных элементов налаживания качественного диалога между обще-
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ственными организациями и властью в условиях децентрализации является эффективная коммуника-
ция, то есть умение слушать и слышать, обмениваться информацией, распространять совместно при-
нятые ключевые месседжи. Определены важнейшие базовые факторы для налаживания общественной 
организацией партнерских отношений с властью.

Ключевые слова: децентрализация, власть, общественная организация, взаимодействие, междуна-
родные доноры, факторы.

For effective reform of the system of state-administrative relations in Ukraine, effective and efficient mechanisms 
of interaction of local self-government bodies and public organizations, as representatives of interests of local res-
idents of territorial communities, should be formed. The partnership policy between these entities is a catalyst for 
improving the system of local self-government, developing civil society, and enhancing the level of local democracy. 
In this regard, the issue of involvement of civic organizations in implementing the decentralization reform at local 
level becomes more relevant. The article defines the essence of the concept of “public organization”. The main 
advantages of membership in NGOs, the purpose and objectives of its activities are outlined. Identified four ways 
to influence public organizations to power, direct impact, impact consultative, innovative and steering influences.  
The dependence of non-governmental organizations on international donors is substantiated and a list of major 
international donors working in Ukraine with non-governmental organizations is given. It is established that cooper-
ation with international donors is one of the most important approaches of NGOs in achieving common goals, the 
key to important changes in the community and society in general. It is determined that the creation of an extensive 
system of public organizations is a prerequisite for democracy, which gives citizens the opportunity to take a real 
part in government, in solving both state and public affairs. It is established that one of the important elements of 
establishing a quality dialogue between NGOs and the authorities in the context of decentralization is effective 
communication – the ability to listen and hear, to exchange information, to disseminate shared key messages. It 
was determined the most important factors for establishing basic social organization of partnerships with authorities.  
It is concluded that the interaction of the authorities with public organizations will be the guarantee of the existence 
of a legal democratic state, in which the institutions of civil society are partners of the state in the implementation of 
law-making, law-enforcement and law-enforcement functions.

Keywords: decentralization, power, public organization, interaction, international donors, factors.

Постановка проблеми. У сучасних умовах де-
централізації влади в Україні прийняття управлін-
ських рішень неможливе без урахування інтересів 
населення територіальної громади як основи міс-
цевого самоврядування. Крім того, для ефективно-
го реформування системи державно-управлінських 
відносин в Україні мають сформуватися ефективні 
та результативні механізми взаємодії органів міс-
цевого самоврядування та громадських організацій 
як представників інтересів місцевих мешканців те-
риторіальних громад. Водночас політика партнер-
ства між цими суб’єктами є каталізатором на шляху 
вдосконалення системи місцевого самоврядування, 
розвитку громадянського суспільства, підвищення 
рівня місцевої демократії. У зв’язку з цим актуаль-
ності набуває питання участі громадянських органі-
зацій в реалізації реформи децентралізації влади на 
місцевому рівні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важ-
ливі доробки, присвячені проблемам владно-громад-
ської взаємодії, мають Л.К. Абрамов [1], Т.В. Азаров, 
В.О. Барков [2], О.В. Батанов [3], В.В. Баштанник [4], 
П. Вейтт [5], Л.В. Гонюкова [6], Р. Далтон [7], Т. Мар-
шалл [8], Ю. Хабермас [9] та інші науковці.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на вагомі здобутки, 
питання дослідження участі громадських організацій 
в умовах децентралізації влади, мотивів їх прагнен-
ня у різний спосіб впливати на прийняття органами 
місцевого самоврядування управлінських рішень є 
незавершеним.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є визначення ролі та значення гро-
мадських організацій в умовах децентралізації України, 
обґрунтування базових факторів їх взаємодії з владою.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В Україні відбуваються процеси демократизації, але 
цього недостатньо для створення інституціональ-
но довершеної й ефективної системи державного 
управління європейського зразка на місцевому рівні. 
Забезпечення демократії та конституційного лібера-
лізму в європейських країнах пов’язують з участю 
громадян у цьому процесі.

Сучасний стан процесу децентралізації влади в 
Україні примушує політико-адміністративні інститути 
держави розраховувати лише на власні сили, а це 
водночас акумулює інститути громадянського сус-
пільства, які інтегруються в процесі розвитку дер-
жави, оптимізації її функціональної інфраструктури. 
Водночас децентралізація забезпечує певний синтез 
інтересів держави та громадянського суспільства, 
прибираючи певні структурно-функціональні супер-
ечності у відносинах між ними [10].

Децентралізація вказує на те, що місцевий та ре-
гіональний рівні стають базовими у виробленні по-
літики, відповідно, зростає роль громад у розвитку 
українського суспільства, зокрема держави. Переда-
ча повноважень органам місцевого самоврядування 
дала нові можливості та широкий простір для про-
ведення різних місцевих політик. Децентралізація – 
це органічне партнерство влади, бізнесу та громади. 
Проте варто зауважити, що співпраця громадських 
організацій з бізнесом сприяє не лише активізації 
та розвитку його соціальної відповідальності, але й 
об’єднанню зусиль навколо спільних завдань. Однак 
партнерство між цими секторами буде можливим 
лише тоді, коли громадські організації будуть пра-
цювати прозоро, чітко розумітимуть, яких змін хочуть 
досягнути, позиціонуватимуть себе як рівнозначні 
партнери.
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Таким чином, роль громадських організацій у 
реалізації розбудови демократичної, правової, со-
ціальної держави та забезпеченні законності в дер-
жавному управлінні буде тільки зростати. Можли-
вість громадян брати реальну участь в управлінні, 
вирішенні як державних, так і громадських справ є 
необхідною умовою демократії.

Державною службою статистики на поча-
ток 2018 року в Україні було зареєстровано 
80 500 громадських організацій, 27 600 профспі-
лок та їх об’єднань, 16 837 благодійних організацій, 
25 200 релігійних організацій, 28 000 об’єднань спів-
власників багатоквартирних будинків та 1 497 органів 
самоорганізації населення [11, с. 107].

Аспекти створення та провадження діяльності 
громадських об’єднань регулюються Законом Укра-
їни «Про громадські об’єднання», Законом України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізич-
них осіб – підприємців та громадських формувань», 
Цивільним кодексом України та іншими законодавчи-
ми й підзаконними актами.

Громадська організація, згідно з усіма класични-
ми визначеннями громадянського суспільства, яка 
створена самими громадянами задля просування 
чи захисту їх спільного колективного інтересу, неза-
лежна від держави, тому громадські організації на-
зивають недержавними, неурядовими організаціями 
(НУО, NGO).

Громадська організація – це таке незалежне 
об’єднання громадян, яке може допомагати громаді 
та громадам будь-якої потуги краще організовува-
тись, фінансуватись, духовно-культурно збагачува-
тись тощо, тобто діяти у злагоді з добрими громада-
ми. Вони створюються без мети отримання прибутку, 
функціонуючи для досягнення зовсім інших цілей, 
тобто сутність громадської організації полягає в 
тому, що вона є об’єднанням громадян для здійснен-
ня та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, 
зокрема економічних, соціальних, культурних, еколо-
гічних інтересів [12, с. 23].

Перевагами членства в громадській організацій є:
– знайомство, що передбачає об’єднання людей, 

адже тут можна зустріти однодумців-початківців, до-
свідчених спеціалістів у галузі, інвесторів або інших 
зацікавлених осіб, які шукають перспективні проєкти;

– комунікації, що полягають в обміні досвідом між 
учасниками, що може бути надзвичайно цінним для 
кожного з членів, адже можливість взяти участь в об-
говоренні або виставленні на обговорення власного 
проєкту чи питання дає підґрунтя для виявлення ра-
ніше непомітних проблем, пошуку нових підходів та 
рішень;

– отримання допомоги, яка може мати різнома-
нітний вираз (організація навчальних занять; отри-
мання консультацій від спеціалістів; пошук профе-
сіоналів, яких не вистачає для реалізації проєкту; 
організація заходів для збору коштів; пошук інвес-
торів; створення бібліотечних фондів; підготовка ка-
дрів; сприяння в отриманні можливості стажування);

– отримання соціального ефекту, адже популяри-
зація мети громадської організації дає перспективній 
молоді розуміння того, що у своїх прагненнях вони 
не самотні, а створення сприятливого клімату для 

зародження та розвитку інновацій дає перспективу 
формування стартап-екосистеми в Україні.

Водночас головні цілі та завдання діяльності гро-
мадських організацій полягають у [12, с. 50]:

– задоволенні й захисті законних соціальних, еко-
номічних, творчих, духовних та інших спільних інте-
ресів громадськості; сприянні реалізації громадських 
ініціатив шляхом усебічної підтримки професійних та 
громадських починань;

– залученні найширших верств громадськості до 
розбудови відкритого громадянського суспільства в 
Україні; розробленні та реалізації громадських про-
грам своїми силами, а також співпраці з державними 
та іншими організаціями;

– допомозі іншим громадським організаціям у 
становленні та розвитку їхніх структур, інформацій-
ній та початковій підтримці, наданні різноманітних 
послуг організаціям;

– участі у програмах іноземних та міжнародних 
громадських (неурядових) організацій, проведенні 
міжнародних заходів відповідно до чинного законо-
давства України;

– організації та виданні нових газет, журналів, 
самостійному здійсненні інших видів інформаційної 
діяльності або спільно з іншими організаціями на не-
комерційній основі;

– формуванні еліти, сприянні розвитку громадян-
ської свідомості.

Таким чином, створення розгалуженої систе-
ми громадських організацій є необхідною умовою 
демократії, що дає можливість громадянам брати 
реальну участь в управлінні, вирішенні як держав-
них, так і громадських справ. Створюючи сприятливі 
умови для розкриття творчого потенціалу громадян, 
суспільство отримує спроможність до саморозвитку 
шляхом участі народу в процесі демократизації.

Деякі громадські організації вже сьогодні набули 
чималого авторитету в управлінні територіальними 
громадами, залученні до фінансування бюджетних 
джерел, чим довели свою ефективність їх викорис-
тання. Фактично органи місцевого самоврядування 
виступають ініціаторами соціального замовлення, а 
громадські організації, що за результатами конкурсу 
уклали відповідні контракти, є виконавцями. В цьому 
разі можна визначити чотири шляхи впливу громад-
ських організацій на владу (державну політику) [13].

1) Безпосередній вплив, тобто розв’язання акту-
альних проблемних питань, які не можуть бути ви-
рішені державою. Цей вплив має короткостроковий 
ефект, якщо не комбінується з одночасним впливом 
на зміну політики держави щодо цього питання.

2) Консультативний вплив, тобто спрямування 
державної політики у правильне русло. Громадські 
організації шукають шляхи представлення інтересів 
та проблем недостатньо репрезентованих груп че-
рез переговори з владними структурами, а саме ад-
вокасі (“advocacy”).

3) Інноваційний вплив, тобто розроблення та де-
монстрація нових шляхів вирішення проблем.

4) Наглядовий вплив, тобто контроль за пра-
вильним виконанням державної політики.

Велику роль у процесі децентралізації відіграє 
співпраця вітчизняних громадських організацій із за-
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кордонними. Зокрема, участь у різних форумах за 
кордоном чи запрошення зарубіжних громадських 
організацій до нас дає змогу здійснювати процес 
обміну інформацією, отже, здійснюється інтеграція 
українських громадських організацій у загальносві-
товий процес.

Водночас особливістю сучасних українських гро-
мадських організацій є їх фінансова залежність від 
організацій-донорів [14].

1) “Friedrich Ebert Stiftung” є найбільшим і най-
старішим політичним фондом Німеччини. Фонд по-
діляє цінності соціальної демократії та бере активну 
участь у поширенні політики свободи, солідарності 
та соціальної справедливості в усьому світі. Робота 
Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні концентруєть-
ся на чотирьох основних сферах, які мають втілю-
вати цінності соціальної демократії в український 
суспільно-політичний контекст, таких як зниження 
ступеня соціальної нерівності, стала економічна по-
літика, зміцнення демократичної правової держави 
та принцип кооперативної безпеки у Європі.

2) “Konrad Adenauer Foundation” супроводжує 
процес політичних та економічних перетворень в 
Україні з 1994 року. Задля цього Фонд уже реалізу-
вав понад 500 проєктів, спрямованих на підтримку 
демократичного розвитку, побудову громадянського 
суспільства, ствердження вільних ЗМІ та консоліда-
цію демократичних інститутів. Фонд підтримує де-
мократичні політичні партії України та їхні молодіжні 
організації. Фонд організовує круглі столи, конфе-
ренції, подіумні дискусії та лекції задля ґрунтовного 
обговорення та політичного аналізу суспільно важ-
ливих тем. У рамках політичної освіти та надання 
консультацій ми влаштовуємо семінари, ділові ігри 
та тренінги.

3) Делегації Європейської Комісії (ЄК) в Україні. 
Головними завданнями в діяльності ЄК є сприяння 
укріпленню політичних та економічних зв’язків між 
Україною та Європейським Союзом шляхом підтри-
мання ефективного діалогу з урядовими установами 
та підвищення поінформованості про Європейський 
Союз, його установи та програми; інформування 
громадськості щодо розвитку Європейського Союзу, 
роз’яснення та відстоювання окремих аспектів полі-
тики ЄС; участь у впровадженні програм зовнішньої 
допомоги Європейського Союзу.

4) “Freedom House” підтримує захисників прав 
людини й демократії в їх зусиллях щодо просування 
відкритого уряду, захищає права людини, здійснює 
зміцнення громадянського суспільства та сприяння 
вільному потоку інформації та ідей. “Freedom House” 
переважно пропонує допомогу у вигляді тренінгів, 
міжнародних програм обміну, грантів і мережевих за-
ходів. Крім того, “Freedom House” пропонує симво-
лічну й моральну підтримку за допомогою пропаган-
ди та видимих демонстрацій солідарності від імені 
зарубіжних колег.

5) “USAID Agency” надає підтримку країнам ко-
лишнього СРСР у становленні інститутів демократії. 
“USAID” і Уряд України визначили три стратегічних 
завдання, якими стали формування ринкової еконо-
міки на розлогій суспільній базі, сприяння розбудові 
демократичної політичної системи за широкої участі 

громадян, допомога у реформуванні соціального сек-
тору, аби пом’якшити труднощі перехідного періоду, 
передусім для вразливих верств населення. Агент-
ство досі продовжує свою працю, спрямовану на 
покращення бізнес-клімату та залучення іноземних 
інвестицій, сприяючи Україні в ліквідації зайвих нор-
мативно-правових обмежень для підприємництва; 
надає підтримку у реформуванні пенсійної системи, 
розвитку фінансового сектору та підвищенні енерго-
ефективності економіки, що має знизити залежність 
України від імпорту енергоносіїв. Не менш важливими 
є окремі ініціативи “USAID”, спрямовані на допомогу у 
протидії корупції та транскордонній торгівлі людьми. 
“USAID” налаштоване до подальшої співпраці з Укра-
їною в побудові більш стабільної, демократичної та 
заможної країни для всіх її громадян.

6) “MаcArthur Foundation” є одним з найбіль-
ших благодійних фондів США, що заснований у 
1970 році. Мета Фонду полягає в підтримці яскравих 
творчих особистостей та колективів людей, що спри-
яють формуванню більш справедливого, екологічно 
чистого та безпечного світу. Фонд підтримує проєкти 
у сферах захисту прав людини, глобальної безпеки 
й охорони довкілля. Також він сприяє підвищенню 
якості життя людей в умовах великих міст і вивчен-
ню соціальних наслідків технологічних новацій. Фонд 
допомагає науковим дослідженням просвітницької 
діяльності, розвитку творчого потенціалу особистос-
ті й зміцненню громадських інститутів.

7) Міжнародний Фонд «Відродження» (фонд  
Дж. Сороса) є однією з найбільших українських бла-
годійних фундацій, що з 1990 року розбудовує в 
Україні відкрите суспільство, де кожен почуває себе 
гідно, громадяни включені в творення держави, а 
влада є прозорою та відповідальною. Фонд працює 
над тим, щоби права людини були надійно захищені, 
а позитивні зміни працювали на благо громадян. Мі-
сія Фонду полягає в розвитку відкритого суспільства 
в Україні на основі демократичних цінностей.

8) Фонд «Євразія», метою якого є сприяння роз-
витку демократії та ринкової економіки. Сьогодні 
Фонд керує трьома такими програмами, як Програма 
позик для малого бізнесу, Консорціум з економічної 
освіти та досліджень, Фонд підтримки незалежних 
засобів масової інформації.

9) Фонд «Східна Європа» є благодійною непри-
бутковою українською організацією, що розпочала 
свою роботу у 2008 році. Фонд працює для того, щоби 
допомогти соціальному та економічному розвитку 
громад України, мобілізуючи ресурси, зміцнюючи 
громади та підтримуючи партнерство громади, вла-
ди та бізнесу. Фонд «Східна Європа» (ФСЄ) транс-
формує Україну в державу, яка служить людям, адже 
сприяє встановленню та посиленню партнерств між 
неурядовими організаціями, місцевою владою, біз-
несом та іншими зацікавленими сторонами; посилює 
потенціал своїх партнерів, щоби вони ефективніше 
реалізовували власні цілі; підтримує створення та 
поширення інноваційних моделей розвитку та спри-
яє налагодженню співпраці серед своїх партнерів.

10) “C.S. Mott Foundation, Know-How Fund” під-
тримує некомерційні організації, які працюють над 
зміцненням рідного міста. Місія Фонду полягає в 
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тому, щоби сприяти справедливому та сталому сус-
пільству шляхом творчих грантів, продуманого спіл-
кування та іншої діяльності, надаючи гранти через 
чотири програмні команди (громадське суспільство, 
освіта, довкілля, площадка Флінт) шляхом підтримки 
дослідницьких та спеціальних проєктів.

11) “World Bank” допомагає поліпшувати життя 
людей в Україні, підтримуючи 40 проєктів загаль-
ною вартістю близько 7 млрд. дол. США та надаючи 
свої глобальні знання та досвід. Проєкти сприяють 
створенню робочих місць, забезпеченню постачання 
води та електроенергії, зміцненню фінансових сис-
тем, передачі фахових знань і навичок та нових тех-
нологій, а також допомагають Україні використовува-
ти природні ресурси без завдання шкоди довкіллю. 
Нині Світовий банк працює в Україні, надаючи їй до-
помогу в реалізації програм, метою яких є поліпшен-
ня життя звичайних громадян завдяки модернізації 
інфраструктури, запровадженню систем допомоги 
бідним, підтримці у створенні системи ефективнішо-
го управління державними ресурсами.

12) Міжнародний Медіа Центр (ММЦ) «Інтер-
ньюз» сприяє дотриманню та практичному втіленню 
основних європейських (загальнолюдських) ціннос-
тей, утвердженню європейських цінностей в Укра-
їні через становлення успішних медіа. Це означає, 
що медіа стають ближчими до людей; медіа стають 
ближчими до знань; медіа стають ближчими до гло-
бальних викликів.

13) “Counterpart International” працює у 28 країнах 
по всьому світі в соціальному секторі, допомагаючи 
людям будувати краще життя й довговічніше май-
бутнє, нарощуючи потенціал лідерів, організацій та 
мереж наших колег, щоби стати творцями рішень у 
своїх сім’ях, громадах, регіонах і країнах.

Таким чином, фінансування міжнародних організа-
цій українського неурядового сектору досі відіграє іс-
тотну роль у його житті. Особливо в підтримці тих гро-
мадських організацій, які іншого фінансування знайти 
не можуть, зокрема правозахисних організацій, тих, 
хто займається боротьбою з корупцією, проблемами 
свободи ЗМІ, різними моніторинговими процесами. 
Така діяльність не фінансується ні центральною, ні 
місцевою владою, ні бізнесом, який не хоче псувати 
стосунки з владою. Єдине сподівання таких громад-
ських організацій спрямовується на міжнародну під-
тримку. Кошти, що вдається залучити від міжнарод-
них донорів, громадські організації використовують 
для досягнення своєї мети в їх повному обсязі. Співп-
раця з міжнародними донорами стає одним із найваж-
ливіших підходів у діяльності громадських організацій 
на шляху досягнення спільних цілей, запорукою важ-
ливих змін у громадах і суспільстві загалом.

Співпраця органів влади й місцевого самовря-
дування з громадськими організаціями є ознакою 
демократичного суспільства, в якому його потреби 
лежать в основі державної політики. Результатом 
цієї співпраці є сприяння підконтрольності держави 
суспільству, налагодженню публічного взаємозв’язку 
громади й органів влади на засадах відкритості, пу-
блічності й партнерства [15].

Одним із важливих елементів налагодження 
якісного діалогу між громадськими організаціями та 

владою в умовах децентралізації є ефективна кому-
нікація, тобто уміння слухати й чути, обмінюватися 
інформацією, поширювати спільно прийняті ключові 
меседжі, адже якісній співпраці значною мірою за-
важають стереотипи, особливо між секторами «гро-
мада – влада» й «громада – бізнес», хоча в медіа 
ставлення до громадських організацій також дуже 
часто упереджене, оскільки їх не вважають за про-
фесіоналів, їх діяльність вважається несерйозною. 
Саме тому вже на етапі напрацювання домовленос-
тей громадським організаціям важливо правильно 
донести інформацію про себе, свої цінності й цілі, а 
також чітко проговорити, яку підтримку вони очікують 
від потенційних партнерів, що самі готові робити у 
вирішенні певних завдань.

Найважливішими базовими факторами для на-
лагодження громадською організацією партнерських 
відносин з владою є [16]:

– її незалежність (політична незаангажованість);
– відкритість і прозорість діяльності, звітування 

перед громадськістю, партнерами й донорами про 
результати діяльності;

– здатність мислити стратегічно (наявність стра-
тегії розвитку організації);

– наявність ресурсів (насамперед, людських), го-
товність здійснювати власний внесок;

– високий рівень моральності (дотримання етич-
них норм у діяльності);

– уміння прислухатися до порад і знаходити 
спільне рішення тощо.

Якісне та прогресивне партнерство між громад-
ською організацією та владою будується на зацікав-
ленні кожної сторони в результаті спільної діяльності.

Водночас сьогодні взаємодія органів державної 
влади з громадськістю залишається недостатньо 
ефективною через недостатню прозорість діяльнос-
ті цих органів та забюрократизовані процедури такої 
взаємодії, низький рівень взаємної довіри.

Висновки. Отже, з проведених досліджень мож-
на зробити висновок, що держава й громадянське 
суспільство утворюють певну діалектичну єдність. 
Громадські об’єднання є самостійними елемента-
ми політичної системи суспільства, яка має власну 
структуру, принципи організації та діяльності. Вони 
є самостійними у вирішенні питань, що належать до 
їх компетенції. Результатом взаємодії громадських 
організацій та влади є допомога державі вирішувати 
завдання соціально-економічного й культурного ха-
рактеру та формувати органи публічної влади. Саме 
така взаємодія стане запорукою існування правової 
демократичної держави, в якій інститути громадян-
ського суспільства є партнерами держави в реалі-
зації нормотворчих, правозастосовних та правоохо-
ронних функцій.

Перспективи подальших досліджень мають бути 
спрямовані на усунення недосконалості законодав-
чого регулювання взаємодії громадських організацій 
та влади й створення своєрідного технологічного 
базису для становлення громадянського суспіль-
ства. Водночас проведені дослідження можуть бути 
використанні для розроблення ефективної моделі 
взаємодії організацій громадянського суспільства з 
органами державної влади.
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БАСЕЙНОВИЙ ПРИНЦИП УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ 
РЕСУРСАМИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

WATER RESOURCE MANAGEMENT PRINCIPLE:  
REGIONAL ASPECT
Управління водними ресурсами є частиною публічного управління країною. Управління водними ресур-

сами пройшло шлях значних перетворень та реформування від адміністративно-територіального прин-
ципу керівництва до басейнового, де другий доводить свою ефективність і правильність застосування. 
Перехід до басейнового принципу управління водними ресурсами був зумовлений підписанням Угоди про 
асоціацію з Європейським Союзом. Застосування басейнового принципу управління водними ресурсами 
на регіональному рівні, особливо якщо він реалізований на еколого-економічних засадах, приведе до забез-
печення регіону водою високої якості та в достатніх обсягах. Якщо активно реалізовувати положення 
цього принципу по регіонах, то у них з’явиться можливість стабілізувати, а згодом покращити екологіч-
ний стан водних об’єктів та зменшити їх забруднення, що сприятиме відновленню природно-екологічного 
стану водної екосистеми, який є основою для постачання питної води населенню. У статті розкрито 
сутність басейнового принципу управління водними ресурсами. Розкрито специфіку впровадження цього 
принципу на прикладі суббасейну нижнього Дніпра. Виділено проблемні питання щодо застосування ба-
сейнового принципу управління водними ресурсами, наведено шляхи їх вирішення. Охарактеризовано стан 
водогосподарського комплексу Херсонської області та напрями його покращення. Розкрито сутність ме-
тодів економічного регулювання водокористування суббасейну нижнього Дніпра.

Ключові слова: басейновий принцип, регулювання водокористування, управління водними ресурсами, 
басейнова рада, стратегія мінімізації споживання, дефіцит води, ринок води.

Управление водными ресурсами является частью публичного управления страной. Управление водны-
ми ресурсами прошло путь значительных преобразований и реформирования от административно-тер-
риториального принципа управления к бассейновому, где второй доказывает свою эффективность и 
правильность применения. Переход к бассейновому принципу управления водными ресурсами был обуслов-
лен подписанием Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Применение бассейнового принципа 
управления водными ресурсами на региональном уровне, особенно если он реализован на эколого-эконо-
мических основах, приведет к обеспечению региона водой высокого качества и в достаточных объемах. 
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Если активно реализовывать положения этого принципа по регионам, то у них появится возможность 
стабилизировать, а впоследствии улучшить экологическое состояние водных объектов и уменьшить 
их загрязнение, что будет способствовать восстановлению природно-экологического состояния водной 
экосистемы, которое является основой для поставки питьевой воды населения. В статье раскрыта 
сущность бассейнового принципа управления водными ресурсами. Раскрыта специфика внедрения этого 
принципа на примере суббассейна нижнего Днепра. Выделены проблемные вопросы касательно примене-
ния бассейнового принципа управления водными ресурсами, приведены пути их решения. Охарактеризо-
ваны состояние водохозяйственного комплекса Херсонской области и направления его улучшения. Рас-
крыта сущность методов экономического регулирования водопользования суббассейна нижнего Днепра.

Ключевые слова: бассейновый принцип, регулирование водопользования, управление водными ресур-
сами, бассейновый совет, стратегия минимизации потребления, дефицит воды, рынок воды.

Water management is part of the country’s public governance. It is one of the priority directions of the state policy 
of Ukraine, which is considered as one of the most important factors for the sustainable development of society. Wa-
ter resources management has undergone significant transformations and reforms from the administrative-territorial 
principle of management to the basin, where the second proves its effectiveness and correctness. The transition to the 
basin principle of water management was conditioned by the signing of the Association Agreement with the European 
Union. The application of the basin principle of water management at the regional level, especially if it is implemented 
on ecological and economic grounds, will lead to providing the region with high quality water and in sufficient volumes. 
If the provisions of this principle are actively implemented in the regions, they will have the opportunity to stabilize and 
subsequently improve the ecological status of water bodies and reduce their pollution, which will contribute to the res-
toration of the natural ecological status of the aquatic ecosystem, which is the basis for the supply of drinking water to 
the population. The strategic goal of basin water management is to ensure the basin balance of water development, 
water protection and reproduction of water resources based on the consistency of legal bases and management ac-
tions of water users on the basin principle, aimed at sustainable water supply in the population and economic sectors 
technological standards for the use of water resources, prevention of harmful effects of water. The essence of the basin 
principle of water resources management is revealed in the article. The specificity of implementation of this principle 
on the example of the sub-basin of the lower Dnieper is revealed. The problem issues related to the application of the 
basin principle of water resources management are highlighted and the ways of their solution are given. The state of 
the water management complex of Kherson region and directions for its improvement are described. The essence of 
methods of economic regulation by water use of the sub-basin of the lower Dnieper is revealed.

Keywords: basin principle, water management, water management, basin council, strategy for minimizing con-
sumption, water scarcity, water market.

Постановка проблеми. Стратегічний курс Украї-
ни на втілення принципів сталого розвитку в соціаль-
но-економічну сферу підвищує вагомість механізмів 
забезпечення ефективної діяльності бюджетних уста-
нов, особливо тих, що безпосередньо пов’язані з при-
родними ресурсами країни. До недавнього часу управ-
ління водними ресурсами в Україні здійснювалося за 
адміністративно-територіальним поділом, вважалось, 
що річки також мають кордони між областями. Рішен-
ня щодо екологічного стану та використання ресурсів 
річок приймалося обласними управліннями водних 
ресурсів, які підпорядковані Державному агентству 
водних ресурсів України. Кожен район управляв окре-
мо, а інтегрованого управління не здійснювалося. 
Нині все змінилось, а управління водними ресурсами 
тепер здійснюється за басейновим принципом, що 
стало основним пріоритетом для нашої держави за-
для збереження водних ресурсів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значну 
увагу вивченню питання управління водними ресурса-
ми за басейновим принципом в контексті регіонів при-
діляють фахівці Державного агентства водних ресурсів 
України, басейнові управління водних ресурсів та вчені 
Інституту водних проблем і меліорації НААН, Інституту 
економіки природокористування та сталого розвиту НАУ.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). 
Метою статті є аналіз та характеристика впровадження 
басейнового принципу управління водними ресурсами з 
огляду на регіональні особливості Херсонщини.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Управління водними ресурсами є частиною публіч-

ного управління країною. Перехід до басейнового 
принципу управління водними ресурсами був зумов-
лений підписанням Угоди про асоціацію з Європей-
ським Союзом. Під час упровадження та реалізації 
басейнового принципу управління водними ресурса-
ми виникла низка таких проблемних питань, до яких 
ні держава, ні громадськість не були готові:

– звичка працювати за застарілою схемою, яка 
базувалась на адміністративно-територіальному по-
ділі, не збігається з гідрографічними кордонами ба-
сейнів водних об’єктів;

– складність та недоцільність поєднання в су-
часних умовах функцій реалізації державної полі-
тики у сфері використання та відтворення водних 
ресурсів і господарських функцій, таких як забез-
печення задоволення потреб населення й галузей 
економіки у водних ресурсах, здійснення управлін-
ня об’єктами державної власності, забезпечення 
експлуатації державних водогосподарських об’єктів 
та забезпечення проєктування, будівництва й ре-
конструкції систем захисту від шкідливої дії вод, во-
допроводів, систем водопостачання та каналізації, 
гідротехнічних споруд і каналів, меліоративних сис-
тем та водогосподарських об’єктів багатоцільового 
використання;

– відсутність практики врахування інтересів за-
цікавлених сторін, що здійснюють водокористування 
задля виробництва товарів і послуг;

– відсутність ефективних економічних механізмів 
управління водними ресурсами та стимулювання 
ефективного водокористування;
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– недостатній рівень фінансування водної галузі, 
що є наслідком неповного розуміння суспільством 
наявних екологічних (водних) проблем внаслідок не-
достатньої поінформованості та низького рівня еко-
логічної культури населення;

– відсутність поняття суспільної екологічної свідо-
мості у представників бізнесу в різноманітних галузях 
економіки, які ігнорують питання щодо планування та 
вжиття природоохоронних (водоохоронних) заходів;

– недостатня участь зацікавлених сторін в управ-
лінні водними та іншими природними ресурсами річ-
кових басейнів, що приводить до ігнорування їх еко-
номічних інтересів державними органами управління;

– відсутність басейнових геоінформаційних систем 
із банками еколого-водогосподарської інформації.

Підходити во вирішення вказаних питань необхід-
но комплексно.

По-перше, слід формувати людський капітал. 
Формування й здійснення нової політики водного ме-
неджменту без команди однодумців і фахових спеці-
алістів неможливі. Відсутність належної комунікації, 
організованого обміну інформацією та знаннями між 
фахівцями як самої водної галузі, так і дотичних до 
неї стає причиною неефективної роботи людського 
ресурсу, кадровий потенціал не використовується 
повністю, результатом чого стає неможливість опе-
ративно реагувати та приймати виважені, зокрема 
управлінські, рішення у водному секторі.

По-друге, слід пам’ятати про матеріальні ресур-
си. Недостатнє бюджетне фінансування сповільнює 
темпи впровадження басейнового принципу управ-
ління водними ресурсами. Так, з огляду на важли-
вість здійснення сучасного моніторингу поверхневих 
вод за європейськими стандартами, Басейновим 
управлінням водних ресурсів нижнього Дніпра ве-
дуться ремонтні роботи лабораторного корпусу, 
проте кошти на придбання сучасного обладнання 
відсутні. Виходом може стати залучення додаткових 
джерел фінансування, а саме участь у грантових 
проєктах, отримання допомоги від донорських орга-
нізацій, неурядових та благодійних організацій.

Проблемним питанням, яке потребує вирішення, є 
участь басейнової ради нижнього Дніпра як консуль-
тативно-дорадчого органу в межах території субба-
сейну нижнього Дніпра у розподілі бюджетних коштів, 
зокрема коштів, які виділяються в рамках діяльності 
Фонду охорони навколишнього природного середо-
вища та Фонду розвитку водного господарства. Для 
врегулювання цього питання необхідно вжити низ-
ку заходів на законодавчому рівні, зокрема, шляхом 
внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 
визначення розпорядників бюджетних коштів.

За басейновим принципом основною одиницею 
управління є територія річкового басейну. Басейновий 
принцип управління водними ресурсами передбачає фі-
нансовий механізм, який гарантує безпосередній зв’язок 
між платою за водокористування й фінансуванням пріо-
ритетних водоохоронних заходів у межах басейну.

Також необхідно враховувати специфіку півден-
ного регіону, зокрема Херсонщини. Херсонська об-
ласть – це аграрна область, розвиток економіки якої 
залежить від зрошення. Саме у Херсонській області 
розташовані дві найпотужніші та найбільші зрошу-

вальні системи, а саме Каховська та Північно-Крим-
ський канал. Нині зношеність інженерної інфра-
структури водогосподарського комплексу досягла 
критичного рівня. Видатки загального фонду держав-
ного бюджету на оплату заробітної плати становлять 
майже 80%. У таких умовах забезпечувати ефективну 
роботу зрошувальних систем просто неможливо.

Запровадження принципу аутсорсингу у водній 
сфері дасть змогу задіяти гнучкий механізм викорис-
тання коштів на першочергові потреби водного госпо-
дарства та залучати спеціалізовані організації для ви-
конання технічного сервісу інфраструктури, але для 
цього необхідно скоротити видатки на утримання не-
ефективних ланок водного господарства (варіантом 
є оптимізація районних управлінь водного господар-
ства). Такі заходи сприятимуть наповненню Держав-
ного фонду водного господарства, який був створений 
у 2018 році у складі спеціального фонду Державного 
бюджету України. Значним і вагомим внеском стане 
збільшення відсотка відрахувань рентної плати за 
спецводокористування спочатку з 10% до 55%, а далі 
більше (проєкт Закону України «Про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України» вже розроблений Дер-
жавним агентством водних ресурсів України).

Потребує введення в дію принцип «забруднювач 
платить» як ще одне джерело наповнення бюджету. Цей 
принцип ефективно працює у низці європейських країн. 
Згідно з цим принципом витрати, пов’язані із заходами 
щодо запобігання забрудненню, його контролю та ско-
рочення, відшкодовує забруднювач. Державним агент-
ством водних ресурсів України вже розроблено проєкт 
Закону України «Про внесення змін до Податкового ко-
дексу України щодо стимулювання зменшення скидання 
забруднюючих речовин у водні об’єкти». Цікавою є прак-
тика, застосована у Польщі, коли всі податкові надхо-
дження, пов’язані з водним фактором, а також кошти від 
надання послуг спрямовуються безпосередньо до Фон-
ду розвитку водного господарства без участі держави.

У зв’язку із зазначеними практичними потребами 
та прогнозованою водною кризою, яка зумовлена 
значним антропогенним навантаженням на водні ре-
сурси, формується відносно нове уявлення про воду 
як ринковий товар. Хоча ринок води у світі поки що 
не до кінця сформований, зусилля щодо його ство-
рення стають все більш активними.

Раніше обіг води був лімітований національними та 
політичними кордонами, що зумовлювало укладання 
угод між країнами одного водного басейну, коли торгівля 
водою реалізувалась через продаж послуг водопоста-
чання в рамках спільного користування транскордонни-
ми водними ресурсами. Нині здійснюються спроби тор-
гувати водою між країнами й навіть континентами.

Альтернативою економії споживання води в Україні 
може слугувати стратегія щодо мінімізації споживання 
за допомогою імпорту водоємної продукції, як сільсько-
господарської, так і промислової, включаючи енергетику. 
Оскільки вода, використана під час виробництва кінце-
вих споживчих продуктів, присутня в них у неявному ви-
гляді, то її можна називати «віртуальною». Ситуацію з 
водою в дефіцитному регіоні можна значно поліпшити за 
рахунок імпорту продуктів, які вимагають великих обсягів 
води для виробництва, замість їх самостійного виробни-
цтва, тобто за допомогою імпорту «віртуальної води».
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Торгівля «віртуальною водою» розширить го-
ризонти з розвитку секторів водоємної продукції у 
водозабезпечених регіонах. Розвиток водоємної 
продукції в умовах налагоджування зав’язків і гло-
бального взаємопроникнення економік в перспективі 
може стати тією початковою точкою, з якої почнеться 
формування українського ринку високотехнологічної 
продукції.

До того ж нині в Україні досить розвиненими 
можна визнати кілька водомістких галузей (зокрема, 
основні підгалузі електроенергетики, металургійне 
виробництво, галузь хімії полімерів, сільське госпо-
дарство), які за наукового підходу до розвитку змо-
жуть піднятися на вищий щабель не тільки за рівнем 
продуктивності, але й за екологічністю виробництва 
та стратегічною значущістю.

Одним із методів економічного регулювання во-
докористування є формування ринків лімітів. Осно-
вна ідея таких ринків зводиться до того, що підпри-
ємства, які не тільки не вийшли за межі лімітів, що 
вказані в їх ліцензії (дозволі) на водокористування, 
але й скоротили об’єми водоспоживання або скиду 
забруднюючих речовин, крім зменшення платежів 
до відповідних фондів, отримують право самостій-
но продавати невикористаний залишок свого ліміту. 
При цьому підприємство продовжує оплату до зга-
даних фондів частини ліміту, що продається, неначе 
воно самостійно здійснює відповідні водоспоживан-
ня й скидання забруднюючих речовин. Такий продаж 
буде вигідний підприємству тільки в тому разі, якщо 
ціна ліміту виявиться вищою за платежі на водоспо-
живання та скидання. Проте ціна ліміту не повинна 
перевищувати розміру штрафних санкцій за наднор-
мативне водоспоживання й скидання, щоби покупця-
ми такого ліміту стали підприємства, які за певних 
причин не можуть дотримуватися власних лімітів. 
Тоді виникає дилема: платити штрафні санкції або 
купувати відповідний ліміт. У цьому разі перевага 
віддаватиметься придбанню ліміту.

Висновки. Застосування басейнового принципу 
управління водними ресурсами на регіональному 
рівні, особливо якщо він реалізований на еколо-
го-економічних засадах, приведе до забезпечення 
регіону водою високої якості та в достатніх обся-
гах. Розгляд води як ринкового товару, з яким не-
обхідно поводитися за законами ринку, створює 
можливості для формування ринку води. На міжна-
родному ринку товаром може бути безпосередньо 
вода або водоємна продукція. Щодо внутрішнього 
ринку води, то з урахуванням першорядності зав-
дання держави з управління водними ресурсами, 
пов’язаним зі стимулюванням скорочення антропо-
генного навантаження на водні об’єкти (водоспожи-
вання й скидання забруднюючих речовин), як товар 
доцільно розглядати право на споживання води й 
скиди забруднюючих речовин. Завдяки активній ре-
алізації басейнового принципу управління водними 
ресурсами по регіонах у них з’явиться можливість 
стабілізувати, а згодом покращити екологічний 
стан водних об’єктів та зменшити їх забруднення, 
що сприятиме відновленню природно-екологічного 
стану водної екосистеми, які є основою постачання 
питної води населенню.

Публікація містить результати досліджень, прове-
дених за грантом Президента України за конкурсним 
проєктом Ф 84.
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МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БАЗИ  
ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ

THE MECHANISM OF FORMATION OF THE FINANCIAL BASE 
OF THE MORTGAGE LENDING OF THE AGRARIAN SPHERE
У статті наведено порівняльну характеристику зовнішніх і внутрішніх джерел залучення фінансових 

ресурсів у систему іпотечного кредитування аграрної сфери. Визначено ризики та пов’язані з ними ком-
пенсаційні заходи. Проведено аналіз стану іноземного інвестування в аграрний сектор. Наголошено на 
важливості внутрішніх джерел для формування фінансової бази іпотечного кредитування аграрної сфери. 
Виокремлено заходи щодо пожвавлення інвестиційно-кредитних процесів у сфері іпотечного кредитуван-
ня аграрної галузі. Окреслено напрями вдосконалення інституційного потенціалу іпотечного кредиту-
вання через введення в систему інституційних одиниць, а саме Державного іпотечного агентства та 
Державного земельного агентства. Складено типову схему руху фінансових потоків у системі іпотечного 
кредитування аграріїв.

Ключові слова: іпотечне кредитування, аграрна сфера, фінансові ресурси, фінансові потоки.

В статье приведена сравнительная характеристика внешних и внутренних источников привлече-
ния финансовых ресурсов в систему ипотечного кредитования аграрной сферы. Определены риски и 
связанные с ними компенсационные меры. Проведен анализ состояния иностранного инвестирования в 
аграрный сектор. Сделан акцент на важности внутренних источников для формирования финансовой 
базы ипотечного кредитования аграрной сферы. Выделены меры по оживлению инвестиционно-кредит-
ных процессов в сфере ипотечного кредитования аграрной отрасли. Определены направления совер-
шенствования институционального потенциала ипотечного кредитования через введение в систему 
институциональных единиц, а именно Государственного ипотечного агентства и Государственного зе-
мельного агентства. Составлена типичная схема движения финансовых потоков в системе ипотечного 
кредитования аграриев.

Ключевые слова: ипотечное кредитование, аграрная сфера, финансовые ресурсы, финансовые потоки.

One of the basics of realizing the potential of agrarian mortgage lending is the formation of a coherent financing 
system. The purpose of this work is to build a mechanism for the formation of a financial base of mortgage lending, 
to identify problems specific to the land mortgage market and to identify possible ways of solving them. The article 
describes the comparative characteristics of external and internal sources of attraction of financial resources in the 
system of mortgage lending to the agricultural sector. External sources include: investments of foreign corporations, 
financing by international organizations under programs of support and development of agrarians. Internal sources 
include: savings of the population, accumulated funds due to the introduction of the cumulative level of the pension 
system, reinvested profit of enterprises due to the introduction of capital tax. Risks and associated compensation 
measures have been identified. The analysis of the state of foreign investment in the agrarian sector is carried out. 
The importance of internal sources for the formation of the financial base of a mortgage lending to the agrarian sec-
tor has been emphasized. The measures for revitalization of investment-credit processes in the field of mortgage 
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lending to the agricultural sector were singled out: reduction of norms of obligatory reserves for mortgage loans in 
the agricultural sector; encouraging reinvestment of profits instead of payment through dividends; the introduction 
of a capital tax; complication of the procedure of withdrawal of funds into offshore; counteracting the withdrawal of 
savings outside the country through a transfer pricing mechanism by improving the conditions for saving savings 
within the country; stimulating industrial lending as opposed to consumer credit. The directions of improvement of 
the institutional potential of mortgage lending through introduction into the system of institutional units: the State 
Mortgage Agency and the State Land Agency have been outlined. The functions of the State Mortgage Agency and 
the State Land Agency have been determined. The ways of accumulation by the State Mortgage Agency of invest-
ment resources have been determined. A typical scheme of movement of financial flows in the system of mortgage 
lending to farmers has been drawn up.

Keywords: mortgage lending, agrarian sphere, financial resources, financial flows.

Постановка проблеми. Однією з основ реалі-
зації потенціалу аграрного іпотечного кредитування 
є формування злагодженої системи фінансування. 
Акумульовані спеціалізованими державними та при-
ватними установами грошові кошти є потенційним 
фінансовим джерелом для кредитування на довго-
терміновій основі аграрних підприємств та фермер-
ських господарств. Причому довгостроковий харак-
тер досліджуваних кредитних операцій потребує, 
відповідно, довгострокових джерел фінансових ре-
сурсів. Актуальності цьому питанню додає наявний 
дисбаланс в активах банківської системи та джере-
лах їх формування. Отже, задача створення в Украї-
ні дієвої системи аграрного іпотечного кредитування 
ускладняється пошуком резервів розширення бази 
довгого та дешевого грошового ресурсу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Питання побудови ефективних механізмів іпотечно-
го кредитування аграрної сфери досліджувались у 
працях таких учених, як І. Базилевич, Л. Вдовенко, 
О. Гривківська, О. Ґудзь, М. Дем’яненко, О. Євтух, 
І. Лютий, О. Любунь, Б. Пасхавер, Н. Погорєльцева, 
П. Саблук.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Відзначаючи вагомий внесок цих 
науковців у розвиток теорії та практики іпотечного 
кредитування, зазначаємо, що питання формування 
фінансової бази земельно-іпотечного кредитування 
аграрного виробництва в умовах сьогодення, коли 
точаться гострі дискусії навколо впровадження ринку 
землі в Україні, набувають особливої актуальності.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є побудова механізму формування 
фінансової бази іпотечного кредитування, визначен-
ня проблем, характерних для земельно-іпотечного 
ринку, та окреслення можливих шляхів їх вирішення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Глобалізаційні процеси, що панують у сучасному 
світі, ставлять перед суб’єктами господарювання 
певні виклики, серед яких варто відзначити функці-
ональне управління грошовими потоками на мікро-
рівні. Суб’єкти аграрного підприємництва, зокрема, 
задля забезпечення власної фінансової стійкості 
використовують у процесі господарювання як влас-
ні, так і залучені джерела. Інтеграція у світову еко-
номіку надає додаткові можливості для залучення 
іноземних інвестицій у розвиток вітчизняного сіль-
ського господарства, що є значним потенціалом для 
ресурсного забезпечення довгострокового іпотечно-
го кредитування аграріїв. Проте статистика останніх 
років вказує на досить низький рівень інвестування 

в аграрний сектор. Так, за 2017–2018 роки в колі ін-
тересів іноземних інвесторів перебували фінансова 
та страхова діяльність, оптова та роздрібна торгівля, 
ремонт автотранспорту; у 2018 році відбувся незна-
чний приплив іноземних капіталовкладень у сферу 
наукової та технічної діяльності. Негативним факто-
ром є те, що надмірні капіталовкладення прямих іно-
земних інвестицій у фінансовий сектор, наповнюючи 
вітчизняну фінансову систему обіговими коштами, 
забезпечуючи стабільну ліквідність у коротко- та се-
редньостроковій перспективі, сприяють екстенсив-
ному розвитку національної економіки.

Серед країн-інвесторів найбільшим обсягом ка-
пітальних вливань в економіку України відзначають-
ся Кіпр, Нідерланди, Велика Британія, Німеччина, 
Франція, Австрія, Російська Федерація та Швейцарія 
[1]. Наявна географічна складова інвест-портфе-
ля України нині не відповідає повністю відповідній 
структурі більшості розвинутих країн, проте важливі 
для вітчизняної економіки інвестори з держав, ви-
знаних технологічними лідерами, а саме Франції, 
Італії, Німеччини, спрямовують капіталовкладення в 
Україну, зокрема в аграрну галузь.

Компонування джерел фінансування іпотечної 
системи кредитування є важливим ресурсом рефі-
нансування кредитів. У табл. 1 нами наведено порів-
няльну характеристику зовнішніх та внутрішніх дже-
рел фінансування іпотечної системи України.

Найважливішим резервом для формування фі-
нансової бази іпотечного кредитування аграрної 
сфери ми вважаємо внутрішні заощадження насе-
лення та фонди підприємств, які завдяки комплексу 
економіко-політичних заходів можна спрямувати у 
фінансову систему України для забезпечення потреб 
інвестиційного розвитку.

Згідно з усередненими оцінками з огляду на дані 
різних досліджень виведення готівкових заощаджень 
домогосподарств до банківсько-фінансової системи 
дасть змогу акумулювати додатково фонди в розмі-
рі близько 350–400 млрд. грн., які обертаються поза 
банківською системою [6]. Редиректинг заощаджень 
домогосподарств в інвестиційний сектор дасть змогу 
реструктурувати економіку країни та зменшити дисба-
ланс між потребою реального сектору у фінансових ре-
сурсах та наявним інвестиційним капіталом, що може 
спричинити синергетичний ефект як для економічного 
становища, так і для соціального забезпечення.

Вагомою перешкодою, що гальмує розвиток іпо-
течного кредитування сільського господарства, є не-
достатня мотивація та стимулювання вливання ка-
піталу в іпотечну систему. На нашу думку, дієвими 
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заходами щодо пожвавлення інвестиційно-кредит-
них процесів у сфері іпотечного кредитування аграр-
ної галузі можуть стати:

– зниження норм обов’язкових резервів для іпо-
течних кредитів в аграрну сферу, що сприятиме 
зменшенню відсоткових ставок за кредитами саме в 
цьому напрямі та зробить іпотеку доступнішою для 
представників малого та середнього агробізнесу;

– заохочення реінвестування прибутку замість 
виплати через дивіденди, тобто запровадження по-
датку на виведений капітал;

– ускладнення процедури виводу коштів в офшори;
– протидія виводу заощаджень за межі країни че-

рез механізм трансфертних цін шляхом поліпшення 
умов збереження заощаджень всередині країни, що 
залишить заощадження підприємств в банківській 
системі України;

– стимулювання промислового кредитування на 
противагу споживчому.

Ефективна реалізація процесу формування та 
використання ресурсного потенціалу іпотечного кре-
дитування аграрної сфери неможлива без наявності 
дієвого чіткого механізму фінансування та рефінан-
сування іпотечної системи, який потребує формалі-
зації умов та принципів взаємодії усіх її учасників, 
забезпечення узгодження інтересів суб’єктів іпотеч-
но-інвестиційного процесу та мінімізації об’єктивних 
ризиків для кожного з них.

Інституційний потенціал іпотечного кредитування 
можна вдосконалити із введенням в систему важли-

вих інституційних одиниць, а саме Державного іпо-
течного агентства та Державного земельного агент-
ства. Інтеграція цих установ у систему іпотечного 
кредитування сільського господарства України дасть 
змогу диверсифікувати ризикові вектори та створи-
ти сприятливі умови для здійснення іпотечних опе-
рацій з використанням як застави земель сільсько-
господарського призначення, що значно розширить 
платформу для залучення додаткових кредитних 
ресурсів у систему задля задоволення потреб галузі 
у фінансуванні.

До функцій Державного земельного агентства на-
лежать акумулювання ресурсів та формування зе-
мельного фонду із заставного майна позичальників, 
що втратили спроможність погашати зобов’язання 
за іпотечними кредитами. Нині банківські установи, 
що мають можливість та надають іпотечні кредити 
сільськогосподарським виробникам, з пересторогою 
ставляться до земель сільськогосподарського при-
значення як застави з огляду на те, що утримання 
земельного фонду на балансі банківської установи є 
обтяжливим для останньої та не є одним з напрямів 
господарської діяльності банку.

Отже, установа, метою діяльності якої є фор-
мування, утримання та раціональний перерозподіл 
фонду земель сільськогосподарського призначення, 
є тою відсутньою ланкою, що дасть змогу перезаван-
тажити систему іпотечного кредитування в аграрній 
сфері. Державний нагляд за перерозподілом страте-
гічного запасу сільськогосподарських земель дасть 

Таблиця 1
Порівняльний аналіз можливих джерел залучення фінансових ресурсів  

в систему іпотечного кредитування аграрної сфери
№ Джерело фінансових ресурсів Пов’язані ризики Компенсаційні заходи
1 Зовнішні джерела

1.1 Інвестиції іноземних корпорацій
Втрата контроля над земельними 
ресурсами (національним 
багатством).

Забезпечення правового захисту 
власників паїв; лобіювання інтересів 
вітчизняних сільськогосподарських 
товаровиробників.

1.2
Фінансування міжнародними 
організаціями за програмами 
підтримки й розвитку аграріїв

Ризик неотримання кредитних 
коштів суб’єктами малого та 
середнього аграрного бізнесу 
через складність процедури 
участі в програмах, підготовки 
документації.

Оптимізація та спрощення умов 
та вимог щодо участі у програмах 
фінансування для представників 
МСБ аграрної сфери.

2 Внутрішні джерела

2.1 Мобілізація заощаджень 
населення

Ризик неповернення депозитних 
вкладень внаслідок оголошення 
банкрутства банківських установ.

Підтримання ліквідності кредитної 
установи шляхом утворення 
страхових резервів на виплату 
депозитів населенню; реалізація 
функцій Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб.

2.2
Акумульовані кошти за рахунок 
впровадження накопичувального 
рівня пенсійної системи

Ризик втрати та/або знецінення 
пенсійних вкладів.

Розроблення та впровадження 
системи страхування пенсійних 
заощаджень населення.

2.3
Стимулювання реінвестування 
прибутку підприємств за рахунок 
запровадження податку на 
виведений капітал

Ризик зростання тінізації 
вітчизняної економіки.

Реалізація процедури контроля 
над підозрілими фінансовими 
операціями; посилення 
відповідальності за утворення 
та виведення тіньового капіталу 
суб’єктами господарювання.

Джерело: складено автором на основі джерел [2–5]
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змогу забезпечити недопущення іноземної промис-
лової інтервенції, розорення, занедбання та знищен-
ня родючих земель, що є національним багатством, 
вітчизняними та іноземними безвідповідальними 
землекористувачами.

За результатами дослідження нами складено 
типову схему руху фінансових потоків у системі іпо-
течного кредитування аграріїв, що представлена на  
рис. 1. До представленої на рис. 1 концепції руху фі-
нансових потоків між учасниками ринку іпотечного 
кредитування слід дати такі пояснення:

– 1–7 – рух фінансових потоків в межах І рівня 
іпотечної системи кредитування:

– 1 – акумулювання в кредитній системі віль-
них фінансових ресурсів у вигляді довгострокових 
вкладів суб’єктів господарювання та заощаджень 
населення, бюджетних коштів за державними кре-
дитними програмами для сільськогосподарських ви-
робників, коштів міжнародних організацій за спеціа-
лізованими програмами фінансового донорства;

– 2–3 – спрямування фінансових потоків для кре-
дитування аграрних підприємств та фермерських 
господарств під заставу нерухомого майна, зокрема 
земель сільськогосподарського призначення;

– 4 – спрямування кредитних коштів у сектор ре-
ального виробництва через втілення інвестиційних 
проєктів;

– 5 – зворотний рух грошових потоків у вигляді 
доходів від реалізації готової продукції та окупності 
інвестицій;

– 6–7 – рух грошових потоків у процесі погашення 
іпотечних кредитів;

– А–Г – рух фінансових потоків в межах ІІ рівня 
іпотечної системи кредитування:

– А – рефінансування наданих суб’єктам аграр-
ної сфери кредитів шляхом залучення фінансових 
ресурсів в результаті реалізації сформованих іпотеч-
них пулів Державному іпотечному агентству (ДІА);

– Б – акумулювання Державним іпотечним агент-
ством інвестиційних ресурсів шляхом реалізації іпо-
течних облігацій та інших цінних паперів, забезпе-
чених придбаними іпотечними пулами, інвесторам, 
зокрема державному пенсійному фонду, міжнарод-
ним, державним та приватним корпораціям, страхо-
вим компаніям, недержавним пенсійним фондам;

– В – фінансовий потік внаслідок погашення до-
говірних зобов’язань кредитора перед Державною 
іпотечною агенцією;

– Г – рух грошових коштів в процесі погашення 
облігацій та інших іпотечних цінних паперів ДІА пе-
ред інвесторами;

– Д – взаємодія суб’єкта аграрного бізнесу та 
Державного земельного агентства в разі неспромож-
ності виконання першим зобов’язань перед кредито-
ром та виникнення необхідності викупу заставного 
майна задля погашення заборгованості.

Комплектування та реалізація буферній устано-
ві, а саме Державному іпотечному агентству, іпо-
течних пулів дає можливість залучити додаткові 
кошти для забезпечення іпотечної системи необ- 
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Рис. 1. Концепція руху фінансових потоків між учасниками ринку  
іпотечного кредитування аграрної сфери

Джерело: розроблено автором



120

Держава та регіони

хідними фінансовими ресурсами. Державне іпотеч-
не агентство також реалізує процедуру рефінансу-
вання, невід’ємною частиною якого в цьому разі є 
сек’юритизація, що є накопиченням іпотечних пулів 
та емісією іпотечних облігацій, забезпечених за-
кладними на нерухоме майно позичальника. Необ-
хідність існування Державного іпотечного агентства 
зумовлена потребою вітчизняної іпотечної системи 
кредитування у забезпеченні надійності кредитних 
операцій та мінімізації ризиків усіх учасників іпотеч-
ного процесу. Враховуючи кращий зарубіжний досвід 
функціонування системи іпотечного кредитування 
аграріїв, можемо стверджувати, що Державне іпо-
течне агентство в ролі оригінатора забезпечить при-
плив додаткових кредитних ресурсів з мінімальним 
ризиком як для інвестора, так і для кредитора.

Висновки. Вжиття вищевикладених заходів щодо 
вдосконалення системи іпотечного кредитування агра-
ріїв повинно мати обов’язковий характер задля забез-
печення поступального розвитку як сільського госпо-
дарства, так і фінансового сектору економіки країни, 
забезпечуючи соціальну стабільність та економічне 
зростання, що неможливе без ефективного та раціо-
нального природокористування й забезпечення еколо-
гічної безпеки держави на всіх рівнях управління.
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АНАЛІЗ ЗМІНИ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ РИНКУ  
МОРСЬКИХ ЕКСПЕДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

ANALYSIS OF CHANGES IN KEY INDICATORS  
OF THE UKRAINIAN SHIPPING FORWARDING MARKET
У статті проаналізовано ринок експедиторських послуг, що супроводжує морські перевезення. Вияв-

лено основні етапи розвитку ринку транспортних послуг і фактори, які справили на нього найбільший 
вплив. Надано огляд проблем, які виникають під час побудови ланцюга доставки, визначено проблему дис-
петчеризації всього процесу доставки вантажів. Виділено гравців з найбільшими частками ринку. За їхніми 
даними розраховано індекс концентрації ринку, індекси Лінда різних порядків, індекс Герфіндаля-Гіршмана 
та індекс Джині. Складено порівняльну таблицю ключових показників на підставі даних 2016–2018 рр. Про-
аналізовано тенденцію зміни ключових показників за вказаний період. За отриманими даними зроблено 
висновки про конкурентну структурі ринку експедиторських послуг, які супроводжують морські переве-
зення. Побудовано криву Лоренца.

Ключові слова: ключові показники, індекс Лінда, індекс Джині, експедирування, ланцюг постачання, по-
рівняльні характеристики, крива Лоренца.

В статье проанализирован рынок экспедиторских услуг, сопровождающий морские перевозки. Выявле-
ны основные этапы развития рынка транспортных услуг и факторы, которые оказали на него наиболь-
шее влияние. Предоставлен обзор проблем, которые возникают при построении цепи доставки, опреде-
лена проблема диспетчеризации всего процесса доставки грузов. Выделены игроки с самыми крупными 
долями рынка. По их данным рассчитаны индекс концентрации рынка, индексы Линда различных порядков, 
индекс Херфиндаля-Хиршмана и индекс Джинни. Составлена сравнительная таблица ключевых показа-
телей на основе данных 2016–2018 гг. Проанализирована тенденция изменения ключевых показателей за 
указанный период. По полученным данным сделаны выводы о конкурентной структуре рынка экспедитор-
ских услуг, сопровождающих морские перевозки. Построена кривая Лоренца.

Ключевые слова: ключевые показатели, индекс Линда, индекс Джинни, экспедирование, цепь постав-
ки, сравнительные характеристики, кривая Лоренца.
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The article is devoted to the review of the freight forwarding services market accompanying shipping. Despite the 
fact that many researchers are engaged in the study of monopolization and concentration of various markets, the mar-
ket of forwarding services accompanying sea transportation has not yet been analyzed. Key indicators are described 
that can be used to assess the concentration of a given market. The main stages of the development of the transport 
services market and the factors that had the greatest influence on it were identified. The development trends of the 
global economy in the field of logistics services are analyzed and the impact of legislative tightening of requirements, 
in particular in the field of ecology, is examined. An overview of the problems that arise during the construction of the 
delivery chain is given, and the need for dispatching the entire process of cargo delivery is determined. Based on the 
data of the national maritime rating of Ukraine, the players with the largest market shares of forwarders in maritime 
transport are identified. A graphical representation of changes in market shares over the past 3 years is given. Accord-
ing to these data, the market concentration index, Linda indices of various orders, the Herfindahl-Hirschman index 
and the Gini index were calculated. A comparative table of key indicators based on data from 2016–2018 is compiled. 
To calculate the Gini index, the Lorenz curve for 2018 is also built. The tendency of changes in key indicators for the 
specified period is analyzed. Based on the data obtained, conclusions are drawn about the competitive structure of 
the forwarding services market accompanying shipping. During the research, the following methods were used: math-
ematical modeling (to build a system of key indicators of the concentration of the freight forwarders market); expert 
review (to identify the primary data necessary for subsequent analysis); analytical and structural (for searching, cal-
culation and convenient presentation of data for 3 years); graphic (for visual presentation of primary and intermediate 
results). Further prospects of research in the field of forwarding services market are revealed.

Keywords: key indicators, Linda index, Gini index, forwarding, supply chain, comparative characteristics, Lo-
rentz curve.

Постановка проблеми. Ринок транспортних по-
слуг є однією з важливих складових деяких еконо-
мічних процесів, наприклад, зростання виробництва 
та світової торгівлі. На етапі становлення експедито-
ри надавали тільки окремі види послуг, будучи спо-
лучною ланкою між відправником, основним пере-
візником та одержувачем вантажу [1]. З розвитком 
масового виробництва й світової торгівлі, ускладня-
лися шляхи доставки товарів, були задіяні різні види 
транспорту. На цьому етапі часто було задіяно кіль-
ка експедиторів, кожен з яких обслуговував свій вид 
транспорту (морський, авто, залізничний тощо). Їхні 
розкоординовані дії приводили до збоїв в роботі та 
збільшення термінів доставки.

Далі розвиток промисловості вийшов на якісно 
новий рівень, а саме відмови від величезних склад-
ських приміщень та до повного комплексу виробни-
цтва в межах однієї точки. Оптимізація оподаткуван-
ня, скорочення терміну зберігання сировини й пошук 
найбільш ефективної робочої сили приводять до 
процесу створення готового продукту на проміжних 
точках, розкиданих в межах великих територій, на-
віть різних країн. Наявність широкого асортименту 
продукції та великої географії споживання приводить 
до додавання в процес експедирування нових функ-
цій. Перераховані фактори підкреслюють необхід-
ність диспетчеризації всього процесу перевезення, 
а не тільки його окремих частин. У зв’язку з цим в 
останні п’ятнадцять років набув великого поширення 
новий науковий напрям, а саме логістика та управ-
ління ланцюгами поставок.

У транспортному секторі України велике міс-
це посідають саме морські перевезення, причому 
основна перевалка здійснюється в портах Великої 
Одеси (одеський, чорноморський, південний). Екс-
педирування морських перевезень здійснює понад 
400 компаній.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ана-
лізу концентрації різних галузевих ринків приділяли 
увагу багато дослідників. Зокрема, Н.І. Корецька 
[3] та В.В. Герасименко [4] розглядали ринок бан-
ківських послуг; О.Ю. Бєлєнкова [5] зосередилась 

на ринку нерухомості, як світовому, так і Київської 
області; Т.В. Цихай [6] та І.О. Цимбалюк [7] заклали 
теоретичні основи контролю за економічною кон-
центрацією.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Однак дослідження ринку мор-
ського експедирування заслуговує окремої уваги.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є визначення концентрації ринку 
експедирування морських вантажів України шляхом 
обчислення комплексу показників, а також проведен-
ня порівняльного аналізу цих показників за 3 роки  
(з 2016 по 2018 рр.).

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Незважаючи на те, що галузь морських перевезень 
є найважливішою складовою транспортного сектору 
України, впровадження нових технологій відбуваєть-
ся в ній вкрай повільно. Ще кілька років тому задіяні 
під час перевезення структури не мали навіть мож-
ливість ефективного відстеження місця знаходжен-
ня вантажу. Навіть зараз, коли ця проблема загалом 
вирішена, залишається низка інших факторів, що не-
гативно впливають на роботу експедитора.

Загальносвітове падіння обсягу контейнерних пе-
ревезень привело до появи судноплавних альянсів 
(вантажі декількох ліній об’єднуються на судні, що 
належить одній з ліній), що змусило логістичні ком-
панії об’єднувати зусилля, зокрема, для використан-
ня загальних каналів отримання інформації.

Щорічно в багатьох країнах на законодавчому 
рівні відбувається посилення стандартів, що стосу-
ються захисту довкілля. Безсумнівно, ця тенденція з 
часом торкнеться експедиторів України.

Перераховані фактори свідчать про необхідність 
дослідження ринку логістичних послуг України, особ-
ливо в області експедиції морських перевезень.

У табл. 1 наведені дані по 13 найбільшим ком-
паніям України за підсумками 2016, 2017 і 2018 рр. 
[8–10]. TEU – міжнародна одиниця виміру перевал-
ки, яка дорівнює одному контейнеру у 20 футів. Так 
само наводиться частка ринку відповідної компанії у 
відсотках.
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На рис. 1 надано порівняльну характерис-
тику ринкових часток вибраних експедиторів за 
2016–2018 рр.

Під час оцінювання концентрації ринку перш за 
все використовується індекс концентрації, тобто по-
казник, який характеризує частку ринку, що припадає 
на його найбільших гравців [11]. Істотним недоліком 
використання цього індексу є те, що він ніяк не вра-
ховує структуру розподілу ринкових часток підпри-
ємств, що використовуються під час його підрахунку, 
тому цей індекс використовується під час аналізу-
вання тільки в комплексі з іншими показниками.

Взявши для аналізу по 4 найбільших гравця в 
кожному році, отримаємо такі значення:

2016CR4 = 6,2 + 5,1 + 3,3 + 3,1 = 17,7;
2017CR4 = 6,7 + 4,2 + 3,5 + 3,4 = 17,8;
2018CR4 = 5,8 + 3,3 + 3,2 + 2,7 = 15,1.

Індекс концентрації за вибрані періоди не підда-
вався сильним коливанням і завжди перебував ниж-
че 20%. Це свідчить про низьку концентрацію ринку, 
відсутність монополії та вироблення диференційо-
ваної послуги (кожне підприємство може надати свій 
набір сервісів).

Разом з індексом концентрації використовуються 
індекси Герфіндаля-Гіршмана та Лінда. Причому пер-
ший більш характерний для США, а другий – для ЄС.

Індекс Герфіндаля-Гіршмана в США закріплений 
на законодавчому рівні й застосовується під час ви-
дачі дозволу на злиття або поглинання. Він дає змо-
гу більш точно оцінити ступінь монополізації ринку. 
У нашому разі отримаємо такі значення:

HHI2016 = 6,2 ^ 2 + 5,1 ^ 2 + ... + 1,7 ^ 2 + K <137;
HHI2017 = 6,7 ^ 2 + 4,2 ^ 2 + ... + 1,8 ^ 2 + K <139,9;
HHI2018 = 5,8 ^ 2 + 3,3 ^ 2 + ... + 1,4 ^ 2 + K <111.

Таблиця 1
Основні показники найбільших експедиторських компаній за 2016–2018 рр.

№ Компанія 2016 р. 2017 р. 2018 р.
TEU частка, % TEU частка, % TEU частка, %

1 «Глобал Оушен Лінк» 20 848 6,2 25 373 6,7 26 827 5,8
2 «Юні-Ламан Груп» 17 212 5,1 15 865 4,2 14 767 3,2
3 Група «Формаг» 11 232 3,3 12 760 3,4 11 149 2,4
4 «Ітеріс» 10 274 3,1 13 030 3,5 12 317 2,7
5 «Арена Марін» 9 022 2,7 9 083 2,4 15 356 3,3
6 «Кота Логістик» 8 845 2,6 8 256 2,2 6 378 1,4
7 «Стар Шайн Шиппінг» 8 446 2,5 9 130 2,4 6 419 1,4
8 «Лукра» 7 621 2,3 12 047 3,2 12 583 2,7
9 «Сі Гейт Лтд» 6 407 1,9 7 148 1,9 6 245 1,4

10 «Олімп» 5 823 1,7 6 799 1,8 8 616 1,9
11 «КТЛ України» 6 869 1,8 10 313 2,2
12 «Транс-Фаворит» 6 055 1,6 9 372 2,0
13 «Хіллдом Логістикс» 54 0,0 6 519 1,4
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Рис. 1. Порівняльна діаграма часток ринку за 2016–2018 рр.
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Держава та регіони

Тут К<20 – це поправка до коефіцієнта, розрахо-
вана для фірм, що не увійшли в число найбільших 
гравців.

Бачимо, що за будь-який вибраний період 
HHI<1 000, що характерно для низькоконцентрова-
ного ринку, на якому відсутній монополіст.

Індекс Лінда визначає ступінь нерівності між лі-
дируючими на ринку експедиторами. Зазвичай роз-
раховується відразу кілька індексів (для 2, 3 і 4 го-
ловних гравців). Його недоліком, як і щодо індексу 
концентрації, є упущення з виду ситуації на «околи-
ці» ринку.

Детально розрахуємо індекси Лінда для даних за 
2016 рік.
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У табл. 2 наведено порівняльну таблицю всіх ін-

дексів за 2016–2018 рр.

Таблиця 2
Індекси концентрації, Херфіндаля-Хіршмана, 

Лінда для 2016–2018 рр.
Коефіцієнт 2016 р. 2017 р. 2018 р.

Концентрація ринку 17,7 17,8 15,1
Індекс Лінда 2 121,57 159,52 174,70
Індекс Лінда 3 159,42 164,87 160,47
Індекс Лінда 4 165,10 160,08 164,52
Індекс Херфіндаля-
Хіршмана 137 139,9 111,0

Бачимо, що індекси Лінда для різної кількості 
компаній не дуже відрізняються один від одного. Це 
свідчить про відсутність жорсткої олігополії. Найзна-
чніший розрив спостерігається під час переходу від 
двох гравців до трьох у 2016 р. Це означає, що ком-
панії «Глобал Оушен Лінк» і «Юні Ламан Груп» ста-
новили ядро ринку, але згодом втратили свої позиції.

Для побудови кривої Лоренца й пошуку коефіці-
єнта Джині скористаємося даними табл. 3.

Крива Лоренца призначена для графічного відо-
браження нерівності ринкових часток порівняно з аб-
солютною рівністю. На рис. 2 пряма OA відображає 

Таблиця 3
Фактичні частки ринку найбільших підприємств і частки під час рівномірного розподілу

№ Компанія TEU Частка, % Кумулятивна 
частка

Рівномірний 
розподіл, %

Кумулятивний 
рівномірний 

розподіл
1 «Хіллдом Логістикс» 6 519 1,4 1,4 9,09 9,09
2 «Олімп» 8 616 1,9 3,3 9,09 18,18
3 «Транс-Фаворит» 9 372 2,0 5,3 9,09 27,27
4 «КТЛ України» 10 313 2,2 7,6 9,09 36,36
5 Група «Формаг» 11 149 2,4 10,0 9,09 45,45
6 «Ітеріс» 12 317 2,7 12,7 9,09 54,54
7 «Лукра» 12 583 2,7 15,4 9,09 63,63
8 «Юні-Ламан Груп» 14 767 3,2 18,6 9,09 72,72
9 «Арена Марін» 15 356 3,3 22,0 9,09 81,81

10 «Глобал Оушен Лінк» 26 827 5,8 27,8 9,09 90,91
11 Інші 331 429 72,2 100,0 9,09 100

Загалом 459 248 100 100

 
Рис. 2. Крива Лоренца з умовними позначеннями для коефіцієнта Джині
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абсолютну рівність усіх учасників ринку, крива OA 
відображає фактичний стан на ринку.

Бачимо, що фактичний розподіл часток далекий 
від рівномірного розподілу.

Для підрахунку коефіцієнта Джині потрібно об-
числити площу фігури S, що обмежена кривою OA й 
прямою OA. Для цього обчислимо площу прямокут-
ного трикутника OAB=100х100/2=5 000 й площу фі-
гури S1, обмеженою кривою OA й прямими OB і AB.

Для наближеного обчислення площі фігури 
S1 скористаємося методом трапецій, тоді отри-
муємо S1=1 584. Тоді коефіцієнт Джині має таке  
значення:
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S S
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OAB S
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�

�

�

1 5000 1584

5000
0 68 68, % .

Таке значення індексу говорить про наявність не-
рівномірності в розподілі часток ринку та помірній 
концентрації.

Висновки. З вищевикладеного матеріалу можна 
зробити такі висновки:

– ринок морського експедирування подолав кіль-
ка етапів розвитку;

– екологічні стандарти й підвищення вимог до 
якості доставки вимагають впровадження інновацій-
них технологій;

– індекс концентрації разом з індексом Герфінда-
ля-Гіршмана говорить про відсутність монополії на 
ринку експедирування;

– індекси Лінда 2, 3 і 4 порядків свідчать про від-
сутність жорсткої олігополії;

– крива Лоренца та індекс Джині виявили нерів-
номірність у розподілі часток ринку.

Подальші дослідження ринку морського експе-
дирування України слід продовжити з урахуванням 
даних 2019 р., щоби виявити загальні тенденції 
протягом чотирьох років. Також слід взяти до уваги 
той факт, що чорноморський рибний порт, який не 
є державним підприємством, почав надавати дані 
щодо перевалки тільки з 2018 р. Надалі потрібно до-
сліджувати те, як сильно ці дані вплинули на зміни 
індексів.
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МОДЕЛІ MAR SPLINES ОЦІНЮВАННЯ  
ТОРГІВЛІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

MAR SPLINES MODELS FOR EVALUATION  
OF UKRAINIAN REGIONS’ TRADE
У статті застосовано багатомірний адаптивний регресійний аналіз для оцінювання торгівлі регіонів 

України засобами пакета програм STATISTICA 10. Проаналізовано те, як демографічна ситуація у регі-
онах України, добробут населення, ситуація на ринку праці, ВРП у розрахунку на одну особу та індекс 
промислової продукції впливають на показники експорту та імпорту на душу населення. Під час дослід-
ження використано статистичні дані регіонів України Державної служби статистики України протягом  
2010–2016 рр. За результатами аналізу побудовано MAR Splines моделі для встановлення взаємозалеж-
ності між показниками експорту та імпорту на душу населення у регіонах України та деякими демографіч-
ними й економічними ідентифікаторами. Отримано два рівняння мультифакторної регресії для показників 
експорту та імпорту на душу населення, що описують відповідні залежності.

Ключові слова: інтелектуальний аналіз даних, моделювання, регресійний аналіз, сплайни, торгівля.

В статье применен многомерный адаптивный регрессионный анализ для оценивания торговли реги-
онов Украины средствами пакета программ STATISTICA 10. Проанализировано то, как демографическая 
ситуация в регионах Украины, благосостояние населения, ситуация на рынке труда, ВРП в расчете на 
одного человека и индекс промышленной продукции влияют на показатели экспорта и импорта на душу 
населения. При исследовании использованы статистические данные регионов Украины Государственной 
службы статистики Украины в течение 2010–2016 гг. По результатам анализа построены MAR Splines 
модели для установления взаимозависимости между показателями экспорта и импорта на душу населе-
ния в регионах Украины и некоторыми демографическими и экономическими идентификаторами. Получе-
ны два уравнения мультифакторной регрессии для показателей экспорта и импорта на душу населения, 
которые описывают соответствующие зависимости.

Ключевые слова: интеллектуальный анализ данных, моделирование, регрессионный анализ, сплайны, 
торговля.

In the article the multidimensional adaptive regression analysis for estimation of Ukrainian regions’ trade was applied 
with the STATISTICA 10 software package. There are large number of studies using data mining techniques, however, 
the problem of identifying hidden relationships between main trade indicators and the factors influencing them is relevant, 
and the received results give the opportunity to choose the right tools for further trade developments. The main purpose 
of the study is to construct the MAR Splines models for evaluation trade of the regions of Ukraine based on the use of 
multivariate adaptive regression analysis in order to establish correlations between the indicators of trade and some 
economic and demographic characteristics of the regions of Ukraine. The advantage of using multidimensional adaptive 
regression analysis is its simplicity and high efficiency for solving problems with large data sets. The study used statistical 
data from the regions of Ukraine of the State Statistics Service of Ukraine during 2010–2016. The dependent variables 
are Y1 – volume of exports per capita of the regions of Ukraine and Y2 – volume of imports per capita of the regions of 
Ukraine. The impact of demographics in the regions of Ukraine, population’s well-being, labor market situation, GRP per 
capita and industrial production index on export and import indicators per capita was analyzed. According to the results of 
the analysis, MAR Splines models were constructed in order to establish the correlation between exports and import per 
capita in the regions of Ukraine and some demographic and economic identifiers. Two multivariate regression equations 
for export and import per capita, describing the respective dependencies were obtained. On the basis of the multidimen-
sional adaptive regression analysis, there is a strong correlation between the main indicators of trade (export and import 
per capita) and such factors as: migration of population, employment of the population aged 15–70 years, unemployment, 
average monthly wage, GRP per person calculation, industrial production index.

Keywords: data mining, modeling, regression analysis, splines, trade.
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Постановка проблеми. Торгівля країн загалом має 
значний вплив на національну економіку країни, сприяє 
економічному зростанню та національному добробуту, 
тому важливо підібрати правильний підхід до оціню-
вання та вимірювання цього процесу. У наш час, коли 
комп’ютерні інформаційні технології стрімко розвива-
ються, щоразу більшої популярності набуває інтелекту-
альний аналіз даних як один з інструментів дослідження 
та моделювання торгівлі. Задля проведення ефектив-
ного аналізу даних, пошуку кореляційних взаємозв’язків 
використовують технології Data Mining, що призначені 
для пошуку закономірностей між об’єктами баз даних. 
Основним завданням інтелектуального аналізу даних 
переважно є пошук прихованих, об’єктивних закономір-
ностей, що є корисними для практичного застосування 
у великих інформаційних масивах даних. До методів ін-
телектуального аналізу даних належить багатовимірний 
адаптивний регресійний аналіз.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Чимало робіт відомих учених присвячено інтелекту-
альному аналізу даних, зокрема застосуванню ме-
тодів багатомірних адаптивних регресійних сплайнів 
під час моделювання соціально-економічних про-
цесів. Серед них слід відзначити таких науковців, 
як Г.В. Горбань [1; 2], О.О. Барсегян, М.С. Купрія-
нов, В.В. Степаненко, І.І. Холод [3], І.В. Турський [4], 
В.В. Стрижов, Р.А. Сологуб [5].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на велику кількість 
досліджень із використанням методів інтелектуаль-
ного аналізу даних, проблема виявлення прихованих 
взаємозв’язків між основними показниками торгівлі та 
факторами впливу на ці показники є актуальною, а 
одержані висновки дадуть змогу правильно вибрати 
інструменти для подальших розробок у сфері торгівлі.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є побудова MAR Splines моделей для 
оцінювання торгівлі регіонів України на основі викорис-
тання багатомірного адаптивного регресійного аналізу 
для встановлення взаємозалежності між основними 
показниками торгівлі та деякими економічними й демо-
графічними характеристиками регіонів України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Вперше новий метод гнучкого регресійного моделю-
вання масивів багатовимірних даних запропонував 
американський статистик Джером Фрідман (Jerome 
Harold Friedman) у своїй праці «Багатовимірні адап-
тивні регресійні сплайни» (1991 р.) [6], де він описав 
процедуру розв’язування регресійних задач і задач 
класифікації, в яких потрібно оцінити взаємозв’язок між 
наборами залежних і незалежних змінних. Ця процеду-
ра вмотивована рекурсивним підходом до регресії та 

володіє більшою потужністю й гнучкістю для моделю-
вання взаємозалежності між множинами змінних.

Перевагами застосування багатомірного адап-
тивного регресійного аналізу є простота й висока 
ефективність під час розв’язування задач з масива-
ми даних великої розмірності.

У попередніх дослідженнях ми вже застосовува-
ли MAR Splines моделі для оцінювання міжнародної 
торгівлі країн Європейського Союзу [7]. Доведемо, 
що цю методику багатомірного адаптивного регре-
сійного аналізу можна застосувати для оцінювання 
теперішнього стану торгівлі регіонів України.

Залежними змінними визначимо Y1 – обсяг екс-
порту на душу населення, тис. дол. США; Y2 – обсяг 
імпорту на душу населення, тис. дол. США. Оціни-
мо залежність основних показників торгівлі від таких 
факторів, як X1 – міграційний рух населення, тис. 
осіб; X2 – зайнятість населення віком 15–70 років, 
тис. осіб; X3 – безробіття, тис. осіб; X4 – середньо-
місячна заробітна плата населення, грн.; X5 – доходи 
населення, млн. грн.; X6 – індекс споживчих цін, % до 
попереднього року; X7 – ВРП у розрахунку на одну 
особу, грн. X8 – індекс промислової продукції, % до 
відповідного періоду попереднього року; X9 – капі-
тальні інвестиції, млн. грн.

Для аналізу використано статистичні дані регіо-
нів України Державної служби статистики України [8] 
протягом 2010–2016 рр. (без урахування тимчасово 
окупованої території Автономної Республіки Крим, м. 
Севастополя та частини тимчасово окупованих те-
риторій у Донецькій та Луганській областях).

Використовуючи модуль Data Mining/MAR Splines 
Analysis програмного продукту STATISTICA 10, одер-
жуємо результати аналізу (рис. 1) та матрицю коефі-
цієнтів моделі (рис. 2).

Model Summary (Spreadsheet1)
Model specifications Value
Independents
Dependents
Number of terms
Number of basis functions
Order of interactions
Penalty
Threshold
GCV error
Prune

9
2

15
14
1

2,000000
0,000500
445686,8

Yes
 

Рис. 1. Результати MAR Splines Analysis
Джерело: отримано автором засобами STATISTICA 10

Оскільки вибрано дві залежні змінні для аналізу, 
отримуємо два рівняння мультифакторної регресії:
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– для експорту:
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– для імпорту:

нятості населення та мінімальних значень показ-
ника безробіття населення. Ця залежність підтвер-
джується як для обсягів експорту, так і для обсягів 
імпорту. Наочно залежність ілюструється за допо-
могою сплайнових регресійних поверхонь, побудо-
ваних для невідомих Y1, X2, X3 (рис. 3) та для Y2, X2, 
X3 (рис. 4).

Model coefficients (Spreadsheet1)
NOTE: Highlighted cells indicate basis functions of type
max(0, independent-knot), otherwise max(0, knot-independent)

Coefficients, knots
and basis functions

Coefficients
Експорт на

душу
населення, Y1

Coefficients
Імпорт на

душу
населення, Y2

Knots
Міграційний

рух, X1

Knots
Зайнятість
у віці 15-70
років, X2

Knots
Безробіття,

X3

Knots
Середньомісячна
заробітна плата,

X4

Knots
Доходи

населення,
X5

Knots
Індекс

споживчих
цін, X6

Knots
ВРП на душу
населення, X7

Knots
Індекс промислової

продукції, X8

Knots
Капіиальні
інвестиції,

X9
Intercept
Term.1
Term.2
Term.3
Term.4
Term.5
Term.6
Term.7
Term.8
Term.9
Term.10
Term.11
Term.12
Term.13
Term.14

1599,396 2345,754
0,021 0,119 22509,30
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0,024 0,006 26943,00

-0,053 -0,022 26943,00
0,042 0,153 4982,000
0,093 -0,023 4982,000

17,809 25,030 112,8000  
Рис. 2. Матриця коефіцієнтів моделі

Джерело: отримано автором засобами STATISTICA 10
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Побудовані MAR Splines моделі для оцінювання 
обсягів експорту та імпорту регіонів України дають 
змогу виявити певні важливі залежності.

За результатами аналізу доходимо висновку, 
що високі значення показників обсягів експорту й 
імпорту на душу населення регіонів України будуть 
досягнуті за максимальних значень показника зай-
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Рис. 3. Сплайнові регресійні поверхні (експорт на душу населення, 
зайнятість населення віком 15–70 років, безробіття населення)

Джерело: побудовано автором засобами STATISTICA 10
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Так, чим більше буде робочих місць, чим нижче 
буде рівень безробіття населення певного регіону, 
тим вище будуть значення основних показників 
торгівлі.

Така ж тенденція простежується для показни-
ків середньомісячної заробітної плати й безробіття 
населення. Чим більше буде матеріальне забезпе-
чення населення, чим нижче буде рівень безробіття 
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Рис. 4. Сплайнові регресійні поверхні (імпорт на душу населення, 
зайнятість населення віком 15–70 років, безробіття населення)

Джерело: побудовано автором засобами STATISTICA 10
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Рис. 5. Сплайнові регресійні поверхні (експорт на душу населення, 
зайнятість населення віком 15–70 років, середньомісячний дохід населення)
Джерело: побудовано автором засобами STATISTICA 10

певного регіону, тим вище будуть значення основних 
показників торгівлі.

Також дослідження підтвердило, що суттєвими 
будуть значення показників обсягів експорту й ім-
порту на душу населення за максимальних значень 
показників зайнятості населення та середньомісяч-
ного доходу населення. Отже, чим краще ситуація на 
ринку праці в певному регіоні та чим більш оплачу-
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вана праця населення, тим більш значущі показники 
торгівлі цього регіону. Це підтверджено сплайновими 
регресійними поверхнями побудованої MAR Splines 
моделі для показників експорту на душу населення 
(Y1, X2, X4) (рис. 5) і для показників імпорту на душу 
населення (Y2, X2, X4) (рис. 6).

Крім того, заслоговує на увагу залежність обся-
гів експорту й імпорту на душу населення від індексу 
промислової продукції.

Бачимо, що найвищі значення показників обся-
гів експорту й імпорту на душу населення будуть 
досягнуті за максимальних значень індексу про-
мислової продукції. Підтвердження цієї залежності 
проілюстровано за допомогою сплайнових регре-
сійних поверхней, побудованих для показників екс-
порту на душу населення (Y1, X4, X8) (рис. 7) і для 
показників імпорту на душу населення (Y2, X4, X8) 
(рис. 8).
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Такий же вплив на показники обсягів експорту й 
імпорту на душу населення має ВРП у розрахунку на 
одну особу. Крім того, спостерігається досить силь-
ний зв’язок між показниками торгівлі регіонів України 
та міграційним рухом населення.

Висновки. Таким чином, проведений багато-
вимірний адаптивний регресійний аналіз дає змогу 
стверджувати, що забезпечення достатньої кількос-
ті робочих місць та високий дохід населення спри-
ятимуть зменшенню рівня безробіття, підвищенню 
індекса промислової продукції, збільшенню ВРП, а 
також зростанню основних показників торгівлі.

За побудованими MAR Spline моделями отримано 
два регресійних рівняння, що описують лінійну залеж-
ність основних показників торгівлі від вищеописаних 
факторів. З огляду на різні результати регресійного 
моделювання задля оцінювання впливу всіх факто-
рів економічного розвитку для підвищення показни-
ків країни у сфері торгівлі доцільно буде застосувати 
комбіновані методи інтелектуального аналізу даних.
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