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УДК 339.138

ІННОВАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Анісімов А.О.
магістрант
Національного університету «Києво-Могилянська академія»

У статті досліджено питання важливості впровадження інноваційних інструментів маркетингу 
на підприємствах різних галузей задля зростання прибутку компанії, її частки ринку та кількості 
користувачів або споживачів. Було розкрито основні інструменти, які можна вважати інноваційними 
і приклади їх використання у реальних компаніях в світі. Детально було описано переваги customer 
development, growth hacking, customer experience над застарілими і вже не ефективними інструмен-
тами просування продукції та аналізу ринку. В якості прикладів креативного маркетингу розглянуті 
українські компанії із результатами таких кампаній.
Ключові слова: Growth hacking, customer experience, customer development, гіпотеза цінності про-
дукту, креативний маркетинг, ноу-хау.

Постановка проблеми. Кожне підприємство, не 
важливо у якій країні та на якому ринку, має на меті 
одне – збільшення прибутків компанії.

Для цього підприємства використовують вели-
чезну кількість департаментів, людей, інструментів 
та підходів. Проте з часом будь-який інструмент або 
підхід вичерпують себе і підприємству потрібно 
шукати нові можливості для того, щоб протистояти 
конкурентам та задовольняти потребам їх клієнтів та 
користувачів.

Ресурси витрачаються на різні дослідження 
і покращення роботи усіх департаментів та підрозді-
лів на підприємстві. Наприклад, хтось робить ставку 
на лояльність працівників і пропонує різні бонуси, 
гарний офіс, обіди або навіть такі речі як персональ-
ний психолог або масажист на підприємстві. Усе це 
робиться задля того, щоб лояльний працівник краще 
працював і приносив компанії більшу користь. Також 
таким чином зменшуються витрати на рекрутингові 
операції, так як зменшується «текучка» працівників.

Деякі підприємства вносять корективи у струк-
туру менеджменту і управління задля покращення 
внутрішнього середовища у компанії і підвищення 
комунікабельності між працівниками. Таким чином 
з’явилась нова система управління – холократія 
(не плутати із охлократією), котра передбачає від-
сутність вертикального менеджменту і таким чином 
на підприємстві усі рівні, проте це підходить не для 
кожного підприємства.

Наприклад, для виробництва це дуже сумнівна 
практика, тому що мають бути чіткі правила контр-
олю якості, які не терплять коливань або похибок.

Проте у невеликій юридичній фірмі, наприклад 
української Axon partners, цей підхід цілком є доціль-
ним і повністю себе виправдовує. До речі, якщо ми 
говоримо про інновації, то треба зазначити, що саме 
ця юридична компанія вперше стала керувати про-
ектами на засадах Agile Scrum. Це методологія гнуч-
кого керівництва проектами, котра була розроблена 
саме для проектів зі сфери інформаційних техноло-
гій, проте деякі компанії із зовсім інших сфер змогли 
впровадити цю методологію у себе, як Axon partners.

Проте тема нашої статті саме інноваційний мар-
кетинг на підприємстві, тому ми розкриємо тему 
впровадження нестандартних ноу-хау у компаніях 
саме в департаменті маркетингу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Прак-
тичну реалізацію аспектів Customer development, 
Growth hacking та Customer experience досліджу-
вали: Стів Бланк (Steve Blank) [1], Ерік Різ (Eric 
Ries) [3], Мейсон Пелт (Mason Pelt) [4], Шон Елліс 
(Shaun Ellis) [5], Чад Ріддерсен (Chad Riddersen) [6], 
Реймонд Фонг (Raymond Fong) [6] тощо.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Багато підприємців плутають 
Customer development та Customer experience, хоча 
це зовсім різні речі. Customer experience – це про-
цес пізнання потенційного клієнта, визначення його 
потреб. Цей процес може тривати навіть без вза-
ємодії із пропонованим продуктом. Проте Customer 
experience – це вже результат взаємодії користувача 
із продуктом і аналіз його вражень.

До того ж, багато маркетологів і підприємців вва-
жають, що можна створити Growth hacking, наче є 
якийсь рецепт. Будь-яка компанія мріє про це, про 
те нема формули швидкого зростання. До того ж, не 
треба плутати Growth hacking і швидкий ріст компанії 
за рахунок капітальних вкладів у розкрутку та просу-
вання. Проте детальніше про все це буде нижче.

Формулювання цілей статті. Головною метою 
статті є визначення теоретично-методичних поло-
жень сучасних інноваційних інструментів марке-
тингу та процесів їх імплементації.

Виклад основного матеріалу. Маркетинг, це 
гілка підприємства, що найчастіше знаходиться най-
ближче до клієнта компанії і знайома із усіма його 
потребами.

Маркетологи на підприємствах знаходяться 
у постійному пошуку священного Грааля, що зможе 
забезпечити стовідсоткову конверсію і постійний 
потік клієнтів. Проте, на жаль, не існує вічного 
інструменту і в маркетингу ці інструменти лідогене-
рації застарівають найшвидше. Раніше найкращими 
маркетинговими інструментами вважалися ті, що 
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пов’язані із просуванням продукції на ринок. Під-
приємства витрачали кошти на візуальну рекламу, 
банери і були такими собі продавцями овочів на 
ринку у гіперболізованому вигляді.

Такий підхід існував тисячі років і ніхто не нама-
гався його змінити. Витрати на маркетинг були 
монументальні і одними із найбільших на підприєм-
стві після виробництва.

Проте у 20-му столітті із розквітом інформацій-
них технологій, що дозволили створити безліч нових 
інструментів, підходів і термінів, з’явився інновацій-
ний маркетинг. Це, можна сказати, наука, що охоплює 
безліч напрямків роботи з компанією із середини 
і ззовні. Саме це поняття створило такі підходи до 
роботи з клієнтом як: Customer development, customer 
journey, target audience, user experience, growth-
hacking. Загалом інноваційний маркетинг відрізня-
ється від звичайного класичного тим, що основний 
акцент зроблено на роботі з ринком і його аналізі.

Customer development (розробка клієнта) – це 
формальна методологія для створення стартапів 
і нових корпоративних підприємств. Це одна з трьох 
частин, що складають Lean Startup [3, с. 13] (Дизайн 
бізнес-моделі, розробка клієнтів, Agile Engineering).

Процес припускає, що на початку підприємства є 
неперевірені гіпотези щодо своєї бізнес-моделі (хто 
є клієнтами, які функції вони хочуть, який канал 
використовувати, стратегія доходу / тактика ціноут-
ворення, як отримати / зберегти / виростити клієнтів, 
стратегічні дії, необхідні для забезпечення продукту, 
внутрішні ресурси, необхідні партнери та витрати.). 
Розробка клієнта починається з ключової ідеї, що 
у вашій будівлі немає фактів, щоб вийти на вулицю, 
щоб перевірити їх. Тестування гіпотез імітує науко-
вий метод – створює гіпотезу бізнес-моделі, розро-
бляє експеримент, виходить з будівлі та перевіряє її. 
Візьміть дані і отримайте деяке розуміння, щоб або

1) Підтвердити гіпотезу,
2) Припинити гіпотезу або
3) Змінити гіпотезу
Багато нових компаній, що розвиваються, при-

свячують всі свої зусилля проектуванню та вдоско-
наленню свого продукту і дуже мало часу «виходу 
з будівлі» [2, с. 134]. Модель розвитку клієнтів зао-
хочує, щоб більше часу витрачалося на місце вияв-
лення потенційних споживачів і навчитися краще 
задовольняти свої потреби. Концепція розвитку клі-
єнта підкреслює емпіричні дослідження.

«Розвиток клієнтів» було розроблено серійним 
підприємцем Стівом Бланком у 1990-х роках[1, с. 17]. 
Коли він писав про свій досвід підприємця в Силі-
коновій долині для своїх мемуарів, Бланк почав 
помічати закономірності в стартапах, з якими він 
займався. Визнаючи, що стартапи – це не просто 
більш дрібні версії великих компаній, він зазначив, 
що підприємці повинні мати системний підхід, який 
би керував своїм пошуком «повторюваних і масшта-
бованих бізнес-моделей».

Одкровення призвело до його першої книги, 
чотирьох кроків до Богоявлення: успішних стратегій 
для продуктів, які виграли, який послужив текстом 

курсу для його першого класу і проголосив наро-
дження розвитку клієнта, який, у свою чергу, поро-
див рух Lean Startup «бережливий стартап».

Друга книга Blank, Посібник для власників авто-
завантаження, є покроковим керівництвом для ство-
рення успішного запуску з використанням принци-
пів розвитку клієнтів [2, с. 2].

Метод розробки клієнта складається з чотирьох 
кроків, які допоможуть уникнути поширених поми-
лок і повторити успішні бізнес-стратегії:

Відкриття клієнта вперше відображає бачення 
засновників і перетворює його на ряд гіпотез бізнес-
моделі. Потім він розробляє план для перевірки реак-
ції клієнтів на ці гіпотези і перетворює їх на факти.

Клієнтська перевірка перевіряє чи повторюється 
та масштабована отримана бізнес-модель. Якщо ні, 
засновники повинні повернутися до відкриття клієнта.

Створення клієнта – це початок виконання. Він 
створює попит на кінцевих користувачів і приводить 
його до каналу продажів для масштабування бізнесу.

Будівництво компанії переходить від організації 
до запуску компанії, орієнтованої на виконання валі-
дованої моделі.

Маніфест розробки клієнта з посібника влас-
ника запуску, написаного Стівом Бланком і Бобом 
Дорфом [2, с. 7]:

1. У Вашій будівлі немає фактів, так що вийдіть 
назовні.

2. Невдача є невід’ємною частиною пошуку.
3. Зробити безперервні ітерації та повороти.
4. Ніякий бізнес-план не переживає перший кон-

такт із клієнтами, тому використовуйте полотно біз-
нес-моделі.

5. Створюйте експерименти та тести для пере-
вірки вашої гіпотези.

6. Погодьтеся щодо типу ринку.
7. Показники запуску відрізняються від показни-

ків у існуючих компаніях.
8. Швидке прийняття рішень, час циклу, швид-

кість і темп.
9. Це все про пристрасть.
10. Початкові назви завдань дуже відрізняються 

від великих компаній.
11. Збережіть всі готівкові кошти до необхідності. 

Потім витрачайте.
12. Спілкування та обмін досвідом.
13. Успіх розвитку клієнтів починається з бай-ін.
Customer experience. У торгівлі, досвід роботи 

з клієнтами (Customer experience) є продуктом вза-
ємодії між організацією та клієнтом протягом три-
валості їхніх відносин. Ця взаємодія складається 
з трьох частин: подорожі клієнта, точки дотику 
бренда, з якими клієнт взаємодіє, та середовища, 
в яких клієнт переживає (у тому числі цифрове 
середовище) під час їхнього досвіду. Всі точки кон-
такту відповідають індивідуальним очікуванням.

Досвід клієнта передбачає залучення клієнтів 
на різних рівнях – таких як раціональне, емоційне, 
сенсорне, фізичне та духовне. Клієнти реагують на 
прямий і непрямий контакт з компанією. Прямий 
контакт зазвичай відбувається, коли покупка або 
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використання ініціюється замовником. Непрямий 
контакт часто включає в себе рекламу, новини, неза-
плановані зустрічі з торговими представниками, 
рекомендації або критику.

«Досвід клієнта» охоплює всі аспекти пропозиції 
компанії – якість обслуговування клієнтів, а також 
рекламу, упаковку, продукти та послуги, зручність 
використання та надійність. Створення прямих від-
носин у місці, де клієнти купують, використовують 
та отримують послуги за допомогою бізнесу, призна-
ченого для клієнтів, наприклад, для контакту з клієн-
том, які можна побачити через взаємодію з клієнтом 
через роздрібний персонал. Потім ми маємо непрямі 
відносини, які можуть мати форму несподіваних вза-
ємодій через представників продукту компанії, пев-
них послуг або брендів і позитивних рекомендацій – 
або навіть можуть мати форму «критики, реклами, 
новин, звітів» і багато інших на цій лінії.

Досвід клієнта створюється внеском не тільки 
цінностей клієнтів, але і внеском компанії, що надає 
досвід.

Всі події, що сталися перед клієнтами до та після 
покупки, є частиною досвіду клієнта. Те, що пере-
живає клієнт, є особистим і може включати сенсорні, 
емоційні, раціональні та фізичні аспекти, щоб ство-
рити пам’ятний досвід. У сфері роздрібної торгівлі 
велику роль у створенні клієнтського досвіду віді-
грають як компанія, так і клієнти.

До того ж, саме завдяки принципам описаним 
вище, з’явилося нове поняття у просуванні проудкту 
на ринок – Growth hacking [4, с. 1].

Growth hacking – це термін для стратегій, орієн-
тованих на зростання. Він використовується у від-
ношенні стартапів на ранній стадії, які потребують 
масового зростання за короткий час на невеликих 
бюджетах. Мета стратегій злому хакерського росту 
полягає в тому, щоб придбати якомога більше корис-
тувачів або клієнтів, витрачаючи якомога менше. 
Команда для злому росту складається з маркетоло-
гів, розробників, інженерів і менеджерів продуктів, 
які спеціально орієнтовані на створення та залу-
чення користувача до бази бізнесу.

Хакери росту (Growth hackers) часто орієнту-
ються на недорогі альтернативи традиційному 
маркетингу, напр. використання соціальних медіа, 
вірусного маркетингу або цільової реклами замість 
того, щоб купувати рекламу через більш традиційні 
засоби масової інформації, такі як радіо, газета та 
телебачення.

Growth hacking особливо поширене у старта-
пів, коли метою є швидке зростання на ранніх ста-
діях запуску нового продукту або послуги на ринок. 
Growth hacking може зосередитися на зниженні вар-
тості придбання клієнта, або він може зосередитися 
на довгостроковій стійкості, як зазначає Мейсон Пелт 
у статті про SiliconANGLE.com «Мета будь-якого 
маркетингу повинна бути довгостроковою. Уявіть 
собі, що ваш бізнес – це відро, а ваші притоки клі-
єнтів – вода, ви не хочете наливати воду у нещільне 
відро, це марна трата грошей. справжній гроус хакер 
буде піклуватися про утримання клієнтів.» [4, с. 1].

Ті, хто спеціалізується на рості, використовують 
різні типи маркетингових і продуктових ітерацій для 
швидкого тестування маркетингу по електронній 
пошті, SEO та вірусних стратегій, серед інших інстру-
ментів і методів, з метою збільшення ставок перехо-
дів і швидкого зростання бази користувачів. Це може 
також включати управління спільнотою в Інтер-
неті та соціальні медіа, або високо персоналізовану 
інформаційну розвідку для поліпшення показників 
ефективності, таких як залучення клієнтів і продаж 
товарів. Деякі вважають, що гроус хакінг є частиною 
екосистеми маркетингу в Інтернеті, оскільки у бага-
тьох випадках хакери зростання використовують такі 
технології, як пошукова оптимізація, аналітика веб-
сайтів, контент-маркетинг і A/B тестування.

Розвиток продукту також сильно залежить від 
мислення гроус хакерів. Замість тривалих циклів 
розробки надавати користувачам на тестування міні-
мальні оновлення в продуктах і отримувати фідбек. 
Хакери зростання починають тестування користува-
чів за допомогою каркасів і ескізів; перевірка ідей 
на кожному етапі. Гроус хакер у ролі розробника 
продукту почне тестування користувачів у кав’ярні 
замість корпоративної «лабораторії корисності».

Шон Елліс придумав термін «хакер зростання» 
у 2010 році [5, с. 1]. У своєму блозі він визначив, що 
гроус хакер є «людиною, чий справжній вектор є зрос-
танням. Все, що він робить, розглядається його потен-
ційним впливом на масштабоване зростання». У блозі 
під назвою «Гроус хакер – новий віце-маркетолог», 
в якому він визначив цей термін і використовував плат-
форму для короткострокової оренди Airbnb в якості 
прикладу. Він писав, що «хакери зростання» – це гібрид 
маркетолога і кодера, який дивиться на традиційне 
питання «Як отримати клієнтів для свого продукту?».

У книзі «Гроус хакінг» Чад Ріддерсен і Раймонд 
Фонг визначають гроус хакера як «надзвичайно 
винахідливий і креативний маркетолог, орієнтова-
ний на високі темпи зростання» [6, с. 1].

Друга щорічна (2013) «Конференція з гроус хаке-
рів» відбулася в Сан-Франциско, створена Гаганом 
Біяні. У ньому представлені гроус хакери з LinkedIn, 
Twitter та YouTube. У 2015 році Шон Елліс і Еверетт 
Тейлор створили GrowthHackers – найбільший веб-
сайт, присвячений хакерству зростання, і що проводить 
тепер щорічну конференцію GrowthHackers. [8, с. 1]

Для боротьби з браком грошей і досвіду, гроус 
хакери використовують підхід маркетингу з акцен-
том на інновації, масштабованість і підключення 
користувачів

Зростання, однак, не є окремим елементом про-
дукту та ефективністю продукту від маркетингу. 
Хакери росту створюють потенційний ріст продукту, 
включаючи придбання користувачів, монетизацію, 
утримання та вірність у самому продукті.

Компанія «Quick growth» використовувала в якості 
прикладу «Запропонований список користувачів 
Twitter»: «Це справжня таємниця Твіттера: він будував 
маркетинг у продукті, а не будував інфраструктуру, 
щоб зробити багато маркетингу». TechCrunch поді-
лився декількома практично вільними хакінгами 
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росту, пояснюючи, що хакерство зростання є ефек-
тивним маркетингом, а не міфічним маркетинговим 
пилком. Оскільки нові інструменти (SaaS) виходять 
спеціально, орієнтуючись на більш просунуті форми 
Зростання клієнтів, все більше і більше інструментів 
пропонуються як безкоштовні. [7, с. 1]

Серцем гроус хакінгу є невпинна орієнтація на 
зростання як єдину метрику, яка дійсно має значення. 
Марк Цукерберг мав саме такий спосіб мислення під 
час зростання Facebook. Хоча точні методи відрізня-
ються від компанії до компанії і від однієї галузі до 
іншої, загальний знаменник завжди є зростанням. 
Компанії, які успішно «зробили хакерство», зазвичай 
мають вірусний цикл, природно вбудований у свій 
процес зростання. Нові клієнти, як правило, чують 
про продукт або послугу через їхню мережу знайо-
мих та використовуючи продукт або послугу, обмі-
нюються думками зі своїми друзями. Цей цикл може 
призвести до експоненціального зростання компанії.

Гроус хакінг обробляє процес придбання корис-
тувача через метафору «воронки» (коротше кажучи, 
нові користувачі проходять через 5 етапів – при-
дбання, активація, утримання, дохід, перенаправ-
лення). Швидка оптимізація цього процесу є осно-
вною метою злому росту, оскільки підвищення 
ефективності кожної стадії послідовності призведе 
до збільшення кількості користувачів у найбільш 
вигідних стадіях воронки.

Twitter, Facebook, Dropbox, Pinterest, YouTube, 
Groupon, Udemy, Instagram і Google – це всі компанії, 
які використовували і досі використовують методи 
злому росту для створення брендів і поліпшення 
прибутку.

Першим прикладом «злому росту» було вклю-
чення Hotmail до «PS I Love You» з посиланням для 
інших, щоб отримати безкоштовну поштову послугу 
в Інтернеті. Іншим прикладом може служити пропо-
зиція більшої кількості пам’яті Dropbox користува-
чам, які посилаються на своїх друзів.

Одним із знакових прикладів в історії гроус 
хакінгу є зростання компанії Ілона Маска PayPal. 
Ідентифиікатором користувачів у цій компанії була 
електронна пошта. Це дозволило засновникам про-
понувати користувачам надсилати гроші навіть тим 
людям, хто ще не був користувачем PayPal. В резуль-
таті, людина отримувала листа, де їй повідомлялось, 
що вона отримала гроші від друга у системі PayPal 
і щоб їх отримати – потрібно зареєструватись на 
цьому ресурсі. Результат – PayPal стала першою ком-

панією, яка отримала інвестиції у розмірі 1 млрд $ 
під час першого раунду інвестування. [8, с. 1]

Поширена по всьому світу незалежна компанія 
з надання житла в оренду, Airbnb, є прикладом гроус 
хакінгу за допомогою технології з’єднання та вина-
хідливості. Airbnb зрозумів, що вони могли б істотно 
зламати масштаб Craiglist.org і натиснути на їхню 
базу користувачів, а також на свій веб-сайт, додавши 
автоматизовані генератори лістингу з Airbnb з функ-
цією під назвою «Post to Craigslist». Зростання ком-
панії було поєднанням розумного мислення та тех-
нічного ноу-хау. [8, с. 1]

Форма подання Ноя Кагана мала чотири поля: 
ім’я, електронна пошта, URL, дохід. Він вирішив 
повністю вилучити поле «дохід», залишивши лише 
три поля – Ім’я, Електронна пошта та URL. Ця неве-
лика зміна означала поліпшення його конверсійної 
ставки на 26%.

Університет Альберти збільшив абонентів елек-
тронної пошти на 500%, використовуючи спливаюче 
опитування Qualaroo, яке запитувало кожного, хто 
витратив більше 10 секунд на сайті: «Ви, здається, 
зацікавлені у новинах UAlberta. Хочете зареєструва-
тися в електронній пошті Daily News?».

Іноді підприємства можуть собі дозволити влас-
ний відділ креативного маркетингу, проте більшість 
компаній все ж таки звертаються до професійних 
агентств таких як Fedoriv, Banda agency. Такі компанії 
мають великий досвід у неординарному просуванні 
і показують досить ефективні результати роботи.

Одним з хороших прикладів є маркетингова кам-
панія KAN development. Це компанія забудовник, що 
створює у Києві досить нестандартні житлові комп-
лекси. У своїй рекламі ЖК Республіка вони не про-
сто рекламують будинок, вони рекламують спіль-
ноту, яка там буде проживати. Компанія зробила 
позиціонування на молодь і запевняє, що ЖК Рес-
публіка – це нове місце для проживання молодих та 
креативних людей. Результатом такого підходу стало 
то, що перші черги комплексу майже повністю роз-
продано задовго до введення в експлуатацію.

Висновки. У статті досліджено важливість імп-
лементації сучасних інноваційних інструментів, 
таких як Customer experience, Growth hacking та 
Customer development. Також закцентовано увагу на 
необхідності аналізувати цінність, яку надає продукт 
користувачеві і уникати нав’язування продукції.

Загалом, можна сказати, що інноваційний марке-
тинг це вже мастхев для будь-якої компанії..
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В статье исследован вопрос важности внедрения инновационных инструментов маркетинга на предприятиях 
разных отраслей для роста прибыли компании, ее части рынка и количества пользователей или потребителей. 
Были раскрыты основные инструменты, которые можно считать инновационными, и примеры их использования 
в реальных компаниях в мире. Подробно описаны преимущества customer development, growth hacking, customer 
experience над устаревшими и уже не эффективными инструментами продвижения продукции и анализа рынка. 
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Стаття досліджує залучення інвестиційних ресурсів підприємством шляхом випуску довгостроко-
вих корпоративних облігацій на прикладі можливостей Миколаївської ТЕЦ.  Структура капіталу 
підприємства або його фінансова структура – це особливе поєднання довгострокової заборгованості 
і власного капіталу, яке  підприємство використовує для фінансування своїх операцій. Характерис-
тики ділової активності і тип активів є важливими детермінантами структури капіталу.  Український 
досвід формування оптимальної структури капіталу дозволяє використовувати таку закономірність, 
як поширення практики залучення боргового капіталу шляхом випуску корпоративних облігацій.
Ключові слова: структура капіталу, інвестування, облігації.
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У 2017 р. ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» відзначило 
своє 115-річчя, це одна з найстаріших електротепло-
генеруючих компаній України, що вийшла у ювілей-
ний рік на електричну потужність 40 МВт, теплову 
потужність – 410 Гкал/год. Вона забезпечує тепловою 
енергією майже 50% житлових будинків і промисло-
вих підприємств м. Миколаєва – обласного центру, 
виробляє 90 441 тис. кВт електроенергії, теплової 
енергії – 348963 Гкал (2017 р.) [12]. Колектив підпри-
ємства досяг найменших у державі питомих витрат 
умовного палива на одиницю продукції серед спорід-
нених підприємств галузі завдяки розробці та вико-
ристанню енергоощадних технологій. Миколаївська 
ТЕЦ, основне обладнання якої працює понад 50 років, 
розпочала широкомасштабну енергоощадну кампа-
нію ще наприкінці 90-х років минулого століття.

Постановка проблеми. В умовах становлення 
ринкової економіки в Україні підприємство повинне 
визначитись з проблемою довгострокових інвести-
цій, з джерелами такого довгострокового фінансу-
вання. При цьому структура капіталу як поєднання 
боргового капіталу та капіталу власного, джерела 
отримання коштів та управління довгостроковим 
фінансуванням, яке необхідне підприємству для 
реалізації своїх довгострокових інвестицій визна-
чають важливу проблему фінансування підприєм-
ства. В цьому зв´язку капітальна структура підпри-
ємства або його фінансова структура – це особливе 
поєднання довгострокової заборгованості і власного 
капіталу, яке підприємство використовує для фінан-
сування своїх операцій. Необхідно визначити опти-
мальне поєднання боргу і власного капіталу, врахо-
вуючи те, що обране поєднання буде впливати і на 
ризик, і на вартість підприємства. Крім того, важ-
ливою проблемою є знаходження найменш дорогих 
джерел фінансування для підприємства.

Невирішена раніше частина проблеми. Досвід 
США свідчить, що з 1977 року емітенти, що праг-
нули розвивати компанії, почали звертатись для 
боргування коштів безпосередньо до населення. 
Першими боржниками шляхом емісії сміттєвих облі-
гацій стали підприємства паливно-енергетичного 
комплексу та інші промислові компанії. Стрімке 
зростання потенціалу компаній одночасно з порів-
няно високими доходами перших інвесторів спри-
яли законодавчому оформленню ринку. Тому на часі 
застосування подібних заходів українськими тепло-
постачальними підприємствами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченню проблеми інвестицій у промисловий 
капітал підприємства присвятили свої дослідження 
О.В. Ареф′єва [1], І.О. Бланк [2; 3], П.О. Лук′яшко [6], 
В.П. Полуянов [8], А.М. Турило та С.В. Капі-
тула [10], О.В. Ульяницька [11] та ін.

Мета дослідження – визначити можливості залу-
чення боргових джерел формування та використання 
капіталу Миколаївської ТЕЦ, спрямувати інвести-
ційні потоки на модернізацію її обладнання.

Виклад основного матеріалу. Питомі витрати 
умовного палива на виробництво електрики Мико-
лаївською ТЕЦ становлять 285,6 г/кВт (за пла-
ном – 297 г/кВтг), на виробництво теплової енер-
гії – 140,1 кг/Гкал (планові показники – 142,6 кг/ 
Гкал) [12]. В Україні середні показники, навіть на 
відносно нових станціях, значно більші. Майже 
12 років тому підприємство розробило програму 
реабілітації, яка передбачала модернізацію стан-
ції з подальшою заміною застарілого обладнання 
на нові ергономічні котли та турбіни. Програма не 
здійснюється з-за відсутності державної підтримки. 
З 2015-го року стрімко зростає ціна на природний газ, 
що на 70% є складовою тарифів теплопостачальних 
підприємств України. Для визначення оптимальної 
структури капіталу необхідно орієнтуватись на те, як 
виглядає рівень забезпеченості власними грошовими 
коштами. Серед показників структури капіталу, один 
з поширених – коефіцієнт фінансової стабільності 
(К ф. ст.). Його можна визначити як відношення влас-
них грошових коштів до боргових (табл. 1).

К ф. ст. = р. 380 ф.1 + р. 430 ф.1 /
/ + р. 620 ф.1 + р. 630 ф.1                   (1)

Приймаємо розмір суми емісії облігацій Мико-
лаївської ТЕЦ – 30 мільйонів гривень, виходячи зі 
зношеності основного обладнання 68% та необхід-
ності заміни такого обладнання. Тоді К ф. ст. = 7210 / 
735555,5 = 0,098. Важливим є коефіцієнт фінансо-
вої незалежності (автономії) (К ф. авт). Його можна 
визначити як відношення власних коштів до валюти 
балансу (рис. 1).

К ф. авт. = р. 380 ф.1 + р. 430 ф.1 / 
/ р. 280 ф.1 або р. 640 ф. 1                  (2)

К ф. авт. = 7210 / 80765,5 = 0,089
Розглянуте нами підприємство формує збільшення 

джерел коштів за рахунок зовнішніх і внутрішніх 
факторів. Але фактор управління структурою капі-
талу, що проявляється у зростанні обсягів боргових 
джерел (емісія облігацій Миколаївської ТЕЦ вартістю 
30 мільйонів гривень), доповнює спроби відновити 
виробничий потенціал і за рахунок власних коштів, як 
показують розрахунки важливих фінансових коефі-
цієнтів таблиці 1, є тільки першим важливим кроком 
у формуванні оптимальної структури капіталу. Досяг-
нення нормативних показників можливе при належ-
ній увазі до вибору боргових джерел поповнення капі-
талу Миколаївської ТЕЦ та формуванні оптимальної 
структури капіталу протягом наступних років.

Таблиця 1
Прогнозні характеристики структури капіталу Миколаївської ТЕЦ

Назва показника Нормативне значення Прогнозне значення на 2019 рік
Коефіцієнт фінансової стабільності 1,0 0,098
Коефіцієнт фінансової автономії 0,5 0,089
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Прогнозні характеристики структури капіталу Миколаївської 
ТЕЦ
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Позитивним у прийнятому варіанті залучення 
боргового капіталу шляхом випуску емісії облігацій 
вартістю 30 мільйонів гривень строком на 30 років 
є нестандартність запропонованого варіанту управ-
ління структурою капіталу та широкі можливості 
вибору трастової фірми або ж відповідної послуги 
банку, яку у м. Миколаєві пропонують багато філій 
комерційних банків. Враховуючи можливість 
випуску облігацій з нульовим купоном, розміщення 
облігацій повинне відбуватись з дисконтом від номі-
налу 1000 гривень. У проспекті емісії необхідно 
також передбачити достроковий викуп облігацій 
Миколаївської ТЕЦ та можливості їх обміну на облі-
гації з іншим строком погашення.

Залучення боргового капіталу шляхом емісії облі-
гацій – перспективний шлях формування оптималь-
ної структури капіталу, тому що облігації є фінансо-
вим контрактом, їх можливі характеристики широко 
варіюються. У світі використовуються доходні облі-
гації, які подібні до звичайних облігацій з фіксова-
ним купоном, за винятком того, що купонні платежі 
за ними залежать від розміру прибутку компанії. 
Відповідно, купони сплачуються власникам обліга-
цій лише у тому випадку, якщо прибуток компанії є 
достатнім для цього. Конвертовані облігації як різно-
вид облігацій відрізняються тим, що їх можна обмі-
няти на фіксовану кількість акцій компанії-емітента 
в будь-який час до моменту погашення облігацій за 
вибором власника.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. При вивченні реальних структур капіталу 
вирізняються дві закономірності: по-перше, зару-
біжні компанії, як правило, не використовують 
великої кількості боргів, але вони сплачують сут-
тєво більші податки. Це передбачає, що існують 
обмеження використання боргів як джерела фінан-
сування для створення засобів зменшення податко-
вого навантаження [10, c. 141]. По-друге, зарубіжні 
компанії в одних і тих же галузях промисловості, як 

правило, обирають ідентичні структури капіталу, 
що дозволяє нам висловити наступне припущення – 
характеристики ділової активності і тип активів є 
важливими детермінантами структури капіталу.

Український досвід формування оптималь-
ної структури капіталу дозволяє використовувати 
останню, другу закономірність, зокрема, у поши-
ренні практики залучення боргового капіталу шля-
хом випуску корпоративних облігацій. Корпоративні 
форми організації бізнесу широко розповсюджені 
у світі. Такі великі фірми, як ІВМ у Сполучених Шта-
тах Америки, утворені у формі корпорацій (акціонер-
них товариств). Корпорація – одна з трьох основних 
юридичних форм організації бізнесу. Вона має чітко 
окреслені переваги та недоліки щодо можливостей 
залучення капіталу і, відповідно, формування його 
оптимальної структури. Корпорація є найбільш важ-
ливою формою (у термінах розміру) організації біз-
несу у США та Євросоюзі. Вона визначається як юри-
дична особа, окрема та відмінна від своїх власників, 
як така, що має права, обов’язки та привілеї фактичної 
особи. У відповідності з законодавством корпорації 
можуть боргувати гроші і володіти власністю, висту-
пати позивачем та відповідачем, укладати контракти. 
Запропоноване вдосконалення структури капіталу 
Миколаївської ТЕЦ має на меті розширення боргової 
частини капіталу підприємства шляхом емісії обліга-
цій. Фактор управління структурою капіталу, що про-
являється у зростанні обсягів боргових джерел (емісія 
облігацій Миколаївської ТЕЦ вартістю 30 мільйонів 
гривень), доповнює спроби відновити виробничий 
потенціал і за рахунок власних коштів, як показу-
ють розрахунки важливих фінансових коефіцієнтів 
таблиці 3.3, є тільки першим важливим кроком у фор-
муванні оптимальної структури капіталу. Досягнення 
нормативних показників можливе при належній увазі 
до вибору інвестиційних джерел формування капі-
талу Миколаївської ТЕЦ та формуванні оптимальної 
структури капіталу протягом наступних років.

Рис. 1. Прогнозні характеристики структури капіталу Миколаївської ТЕЦ

Література:
1. Ареф’єва О.В., Харчук Т.В. Економічні засади формування потенціалу підприємства // Актуальні проблеми економіки. – 

2018. – № 7. – С. 71-76. 
2. Бланк И.А. Управление денежными потоками. – К: Эльга – Н, Ника-Центр – 2017. – 752 с.
3. Бланк И.А. Управление прибылью. – К: Эльга, Ника-Центр. – 2017. – 768 с. 
4. Герасимова С.В. Роль фінансових посередників в організації інвестиційної діяльності акціонерних товариств // Фінанси Укра-

їни. – 2017. – № 4. – С. 103-110.



16

# 2 (24) 2019

5. Захарін С.В. Удосконалення механізму регулювання фінансового забезпечення корпоративних інвестицій // Фінанси Укра-
їни. – 2017. – № 12. – С. 74-82.

6. Лук′яшко П.О. Трансформація схем залучення додаткових ресурсів суб’єктами господарювання на фінансовому ринку Укра-
їни // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 2. – С. 25-32.

7. Марченко С.О., Шемет Л.Г. Роль інвестицій у відтворенні основних засобів (на прикладі Миколаївської області) // Актуальні 
проблеми економіки. – 2018. – № 2. – С. 156-161.

8. Полуянов В.П. Двухставочный тариф как инструмент снижения налоговой нагрузки на предприятие теплоснабжения // Акту-
альні проблеми економіки. – 2016. – № 5. – С. 70-75. 

9. Ребенок А.В. Управління інвестиційним проектом як інструментом реалізації стратегії підприємства // Актуальні проблеми 
економіки. – 2015. – № 1. – С. 154-159.

10. Турило А.М., Капітула С.В. Методика оцінки інвестиційної безпеки підприємства // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – 
№ 4. – С. 140-143.

11. Ульяницька О.В. Вплив інвестиційної активності на розвиток інноваційних проектів // Актуальні проблеми економіки. – 
2016. – № 2. – С. 36-41. 

12. www. ntec.mk.ua.

УЛУЧШЕНИЕ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ  
ПУТЁМ ФОРМИРОВАНИЯ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Атанасий О.В.
магистрант специальности «Финансы, банковское дело и страхование»
Международного классического университета имени Филипа Орлика
Клименко С.А.
кандидат экономических наук, доцент,
Международный классический университет имени Филипа Орлика
Шаповалова А.А.
доцент
Международного классического университета имени Филипа Орлика

Статья исследует привлечение инвестиционных ресурсов предприятием путём выпуска долгосрочных корпо-
ративных облигаций на примере возможностей Николаевской ТЭЦ. Структура капитала предприятия или его 
финансовая структура – это особенное соединение долгосрочной задолженности и собственного капитала, 
которое предприятие использует для финансирования своих операций. Характеристики деловой активности и 
тип активов являются важными детерминантами структуры капитала. Украинский опыт формирования опти-
мальной структуры капитала позволяет использовать такую закономерность, как распространение практики 
привлечения долгового капитала путём выпуска корпоративных облигаций.
Ключевые слова: структура капитала, инвестирование, облигации.
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The article investigates bringing in of investment resourcesanenterprise by producing of long-term corporate bond son 
the example of Mikolaiv warm electro central possibilities. Enterprise capital structure or financial structure is special 
combination of long-term debt and property asset which enterprise uses for financing of the operations. Descriptions 
of business activity and type of assets are important determinations of capital structure. Ukrainian experience of 
optimal capital structure forming allows to use such conformity as distribution of bringing practice for promissory 
capitalby producing of corporate bonds.
Keywords: capital structure, investition, bonds.



17

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

УДК 657(477)

ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ ПРОФСПІЛКИ 
ЯК НЕПРИБУТКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Багрій К.Л.
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Чернівецький торговельно-економічний інститут
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У статті досліджено специфіку діяльності та концептуальні засади податкового обліку в профспілкових 
організаціях. Встановлено, що особливості діяльності неприбуткових організацій обумовлюють відповідні 
особливості податкового обліку в них, а також обмежений склад об’єктів обліку, наявність специфічних 
ділянок обліку. Доведено, що концепція податкового обліку в профспілкових організаціях має виходити 
з того, що для цього виду установ повинні застосовуватися відповідні рівні регламентації обліку; важливо 
обґрунтовано впровадити специфічні рахунки для обліку окремих об’єктів; склад фінансової звітності 
повинен бути спрощеним, а в нормативно-інструктивних документах з податкового обліку в профспіл-
кових організаціях необхідно враховувати специфічні питання, що стосуються виключно їх діяльності.
Ключові слова: неприбуткові організації, профспілкові організації, облік, статус, податковий облік, 
фінансова звітність, податок на прибуток.

Постановка проблеми. Профспілкові організації 
відносять до не бюджетних неприбуткових органі-
зацій. У такого виду неприбуткових організацій за 
наявності багатьох спільних рис із комерційними 
підприємствами існує також й безліч особливос-
тей та невирішених питань щодо оподаткування, 
ведення бухгалтерського обліку, складання звітності, 
що в свою чергу обумовлює потребу розроблення 
відповідних нормативних документів та інструк-
тивно-методичних роз’яснень. Виходячи з вимог 
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінан-
сову звітність в Україні», слід зазначити, що всі юри-
дичні особи, не виняток і профспілкові організації, 
створені відповідно до вітчизняного законодавства, 
незалежно від форм власності та організаційно- 
правової форми зобов’язані вести бухгалтерський 
облік і подавати фінансову звітність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремі питання діяльності профспілок як непри-
буткових організацій досліджувалися в роботах 
таких науковців, як, зокрема, Ю. Верига [1], Т. Воло-
шина [2], Н. Гура [3], С. Левицька [4], Я. Олійник [5], 
А. Толмачова, Ю. Панченкова, Н. Головай [6] та ін.

Беручи до уваги вагомий науковий внесок вище-
зазначених науковців, необхідно відзначити, що 
і досі залишилося багато теоретичних та організа-
ційно-практичних питань, які вимагають подаль-
шого розвитку та застосування нових підходів до 
побудови системи ведення обліку, складання звіт-
ності та оподаткування в профспілкових організа-
ціях. Зокрема, ще не проводились комплексні дослі-
дження щодо податкового обліку в неприбуткових 
профспілкових організаціях.

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
дослідження питань щодо особливостей розвитку 
концептуальних засад податкового обліку в проф-
спілкових організаціях та розроблення рекомендацій 
щодо вирішення виявлених проблем.

Виклад основного матеріалу. Професійна спілка 
(профспілка) – це добровільна неприбуткова громад-
ська організація, що об’єднує громадян, пов’язаних 
спільними інтересами за родом їх професійної (тру-
дової) діяльності (навчання). Порядок оподаткування 
профспілкових організацій регулюється нормами 
п. 133.4 Податкового кодексу України (ПКУ) [7]. 
Головна особливість полягає в тому, що вони не є 
платниками податку на прибуток. Тобто вони можуть 
бути платниками будь-яких інших податків і збо-
рів, звітувати та сплачувати зобов’язання за ними, 
як і інші платники, згідно із загальними правилами 
ПКУ, за винятком податку на прибуток. Однак, для 
цілей податкового обліку ще потрібно підтвердити 
свій статус «неприбутковості».

Для отримання статусу «неприбутковості» проф-
спілкова організація має бути включена до Реє-
стру неприбуткових організацій (Реєстр). Це мож-
ливо за умови її відповідності таким вимогам 
(п. 133.4.1 ПКУ):

– створена та зареєстрована така організація 
в порядку, визначеному законом, що регулює діяль-
ність відповідної неприбуткової організації;

– її установчі документи (або документи органі-
зації вищого рівня, на підставі яких діє профспіл-
кова організація відповідно до закону) передбача-
ють два обов’язкові моменти: 1) заборону розподілу 
отриманих доходів серед засновників, членів, пра-
цівників (крім оплати їх праці, нарахування ЄСВ), 
членів органів управління та інших пов’язаних 
з ними осіб; 2) передачу активів одній або декільком 
неприбутковим організаціям відповідного виду або 
зарахування до доходу бюджету в разі припинення 
юридичної особи.

Якщо всі ці вимоги одночасно виконуються, то 
для включення до Реєстру неприбуткових органі-
зацій слід звернутися до контролюючого органу за 
основним місцем обліку із заявою за формою 1-РН 
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і копією статутних документів, засвідчених належ-
ним чином.

За результатами розгляду заяви та документів, 
наданих до неї, протягом 14 календарних днів з дня 
їх отримання контролюючий орган повідомляє 
організацію про своє рішення. Для новостворених 
профспілкових організацій передбачено включення 
до «неприбуткового» Реєстру з дня їх державної 
реєстрації, за умови подання всіх вищеперелічених 
документів під час або протягом 10 днів з дня дер-
жавної реєстрації.

Для збереження статусу «неприбутковості» необ-
хідно протягом усієї діяльності такої організації 
дотримувати обов’язкову вимогу про використання 
доходів виключно для фінансування витрат на утри-
мання такої організації, реалізації мети (завдань) 
і напрямів діяльності, визначених її установчими 
документами (п. 133.4.2 ПКУ). Отже, після вклю-
чення профспілки до Реєстру можна сміливо керу-
ватися нормами ПКУ, що урегульовують оподатку-
вання неприбуткових організацій.

У загальному випадку для неприбуткових орга-
нізацій, що відповідають вимогам п. 133.4 ПКУ 
і внесені до «неприбуткового» Реєстру, установ-
лено річний податковий (звітний) період. Тепер це 
чітко визначено в п. 133.4.7 ПКУ. Тобто вони звіту-
ють один раз на рік протягом 60 календарних днів, 
що настають за останнім календарним днем такого 
звітного (податкового) року. Для цього неприбут-
кові організації, згідно з п. 46.2 ПКУ, подають Звіт 
про використання доходів (прибутку) неприбуткової 
організації. І його необхідно подати за результатами 
поточного року у строк не пізніше 1 березня наступ-
ного року. Але з цього правила є єдиний виняток. 
Якщо «неприбутківець» допустив порушення вимог 
перебування в Реєстрі неприбуткових організацій, 
спрацьовують правила, прописані п. 133.4.3 ПКУ. 
А саме, «порушник» зобов’язаний відзвітувати 
перед контролюючим органом у строк, визначений 
для місячного податкового (звітного) періоду протя-
гом 20 календарних днів, що настають за останнім 
календарним днем звітного (податкового) місяця [7].

Такий період розпочинається з початку року (або 
з дати отримання статусу «неприбутковості», якщо 
така подія була пізнішою) і триває по останній день 
місяця, в якому таке порушення було вчинено. При-
чому тут зовсім інша історія і «сумні» наслідки.

По-перше, неприбуткова організація з першого 
числа місяця, що настає за місяцем порушення, 
виключається з Реєстру (тобто позбавляється статусу 
«неприбутковості»), а за результатами останнього 
«неприбуткового» звітного періоду зобов’язана 
самостійно розрахувати та сплатити податок на при-
буток. Однак варто зазначити, що податок на прибу-
ток за такий період розраховується тільки виходячи 
із суми нецільового використання коштів.

По-друге, «порушник», відповідно, з першого 
дня місяця, що настає за місяцем порушення, і до 
кінця такого податкового року зобов’язаний щоквар-
талу звітувати та сплачувати податок на прибуток на 
загальних підставах, як звичайний платник податку 

на прибуток. Навіть у наступному податковому (звіт-
ному) році така організація не зможе повернути свій 
колишній статус «неприбутковості» (п. 133.4.3 ПКУ).

Для профспілкових організацій (п. 46.2 ПКУ) 
установлено тільки один звітний період (місяць) 
і одну підставу для подання Звіту – це порушення 
вимог п. 133.4 ПКУ. Загалом профспілкові органі-
зації не зобов’язані подавати Звіт до контролюючих 
органів доти, доки не «оступляться» і не опиняться 
серед лав порушників з усіма наслідками, що звідси 
випливають. А до моменту такого порушення про 
звітність перед податківцями їм можна забути.

Однак варто зауважити, що таке послаблення 
стосується виключно вищезазначеного Звіту, якщо 
профспілкова організація є платником інших подат-
ків, зборів (у тому числі платником ПДВ), то звіту-
вати їй доведеться згідно із загальними правилами, 
прописаними відповідними нормами ПКУ.

У ч. 3 ст. 11 Закону України «Про бухгалтер-
ський облік та фінансову звітність в Україні» [8] для 
«неприбутківців» установлено скорочену за показ-
никами фінансову звітність у складі балансу та звіту 
про фінансові результати. Причому є застереження, 
що складання звітності базується на вітчизняних 
П(С)БО. Проте до норм П(С)БО 25 [9], що «керує» 
формами скороченої фінансової звітності, зміни 
донині не внесено. У зв’язку з чим на поточний 
день, як і звичайні платники, за орієнтир береться 
ч. 3 ст. 55 Господарського кодексу України [10], що 
дає зрозуміти, до якого виду суб’єктів господарю-
вання ви належите (малого (у тому числі «мікро»), 
середнього або великого підприємництва). Тому, 
якщо керуватися приписами профільного П(С)БО 
25, виходить, що:

– якщо профспілка належить до суб’єкта малого 
підприємництва, то вона може складати фінансо-
вий звіт суб’єкта малого підприємництва (у складі 
ф. № 1-м «Баланс», ф. № 2-м «Звіт про фінансові 
результати»);

– якщо належить до суб’єкта мікропідпри-
ємництва – спрощений фінансовий звіт (у складі 
ф. № 1-мс «Баланс», ф. № 2-мс «Звіт про фінансові 
результати»).

Вважаємо, що якщо профспілка «випала» з кате-
горії малого підприємства, комплект фінансової 
звітності залишиться скороченим (у складі ф. № 1-м 
«Баланс», ф. № 2-м «Звіт про фінансові результати»). 
На підтримку цієї позиції свідчить основний доку-
мент – Закон України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» (ч. 3 ст. 11).

Профспілкова організація звітує перед органами 
Державної служби статистики України та органами 
Державної фіскальної служби України.

Так, якщо профспілка належить до суб’єкта 
малого підприємництва, то вона звітує до органів 
Держстатистики (ф. № 1-м, ф. № 2-м) щокварталу 
і за рік, а якщо мікропідприємництва (ф. № 1-мс, 
ф. № 2-мс) – тільки за рік. Строки подання фінан-
сової звітності: квартальної – не пізніше 25 числа 
місяця, що настає за звітним кварталом; а річної – не 
пізніше 28 лютого року, що настає за звітним.
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Раніше неприбуткові організації могли подавати 
органам Державної фіскальної служби України фінан-
сову звітність за своїм бажанням. Однак, з 1 січня 
2017 року, фінансова звітність – невід’ємна частина 
«неприбуткового» Звіту (абзац 2 п. 46.2 ПКУ). Тому 
профспілкова організація разом із Звітом зобов’язана 
подати до контролюючого органу також фінансову 
звітність.

Ураховуючи, що профспілка подає Звіт про вико-
ристання доходів (прибутку) неприбуткової організа-
ції до органу Державної фіскальної служби України 
виключно в разі порушення вимоги п. 133.4 ПКУ, то 
й фінансову звітність податківцям слід подати тільки 
за такий звітний період.

Проблема полягає в тому, що звітним періодом 
для складання фінансової звітності є календарний 
рік, також передбачена проміжна звітність, що 
формується щокварталу наростаючим підсумком, 
тобто за звітний період – квартал. Таким чином, 
законодавчих підстав для складання фінансової 
звітності за нестандартний період просто немає 
(за винятком новостворених або організацій, що 
ліквідуються).

Але, незважаючи на це, якщо виникне необхід-
ність у поданні Звіту за період, що не дорівнює квар-
тальному або річному, думаємо, сформувати фінан-
сову звітність за такий нестандартний період все ж 
таки доведеться (на підставі даних бухгалтерського 
обліку зробити це не становитиме особливих труд-
нощів). Адже неподання фінансової звітності буде 
підставою для податківців не визнавати «неприбут-
ковий» Звіт. Строк подання профспілкою до контро-
люючого органу фінансової звітності (так само, як 
і для Звіту, разом з яким вона подається) установ-
лено для місячного податкового (звітного) періоду, 
тобто протягом 20 календарних днів, що настають 
за останнім календарним днем місяця, в якому були 
порушені «неприбуткові» вимоги.

Надалі за період з першого дня місяця, що настає 
за місяцем, в якому вчинено таке порушення, по 
31 грудня такого звітного року «неприбутківець» 
щокварталу подає до контролюючого органу фінан-
сову звітність разом з декларацією з податку на при-
буток у порядку, установленому для звичайного 
платника податку на прибуток.

Безумовно, за бажанням профспілки можуть 
реєструватися платниками ПДВ у добровільному 
порядку (п. 182.1 ПКУ). Жодних законодавчих 
обмежень для цього немає. Інша справа, що для 
профспілки така реєстрація, по суті, без потреби. 
А ось, що стосується обов’язкової реєстрації 
профспілки платником ПДВ, то тут потрібно бути 
насторожі. Адже, коли загальна сума від операцій 
з постачання товарів або послуг, що підлягають 
обкладенню ПДВ, у тому числі з використанням 
локальної або глобальної комп’ютерної мережі, 
нарахована (сплачена) такій особі протягом остан-
ніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 
1 млн. грн. (без урахування ПДВ) – реєстрації 
платником ПДВ не уникнути (п. 181.1 ПКУ). А от 
кошти, отримані профспілкою як членські внески, 

брати участь у розрахунку «мільйонної» межі не 
будуть.

Найчастіше основними операціями, що беруть 
участь в розрахунку критерію ПДВ-реєстрації, 
у профспілок є операції з надання путівок чле-
нам профспілок. У тому числі путівок на сана-
торно-курортне лікування, оздоровлення та від-
починок на території України фізичних осіб віком 
до 18 років, інвалідів, дітей-інвалідів, операції 
з постачання яких звільняються від оподаткування 
ПДВ (п. 197.1.6 ПКУ). Проте останні операції, 
як ми вже зазначили, теж повинні враховуватися 
при розрахунку граничного порогу обов’язкової 
ПДВ-реєстрації.

Однак, право власності на путівку не переда-
ється її отримувачу (члену профспілки), а залиша-
ється за профспілковою організацією. Тобто, отри-
мувач не набуває права розпоряджатися путівкою 
як власник (не має права продати або подарувати 
її). Більше того, отримувач путівки зобов’язаний 
підтвердити її використання ним особисто за 
цільовим призначенням, подавши зворотний талон 
про використання. Отже, надання путівки отри-
мувачу не відповідає визначенню постачання 
(п. 14.1.185 і 14.1.191 ПКУ). А оскільки немає 
постачання, то немає оподатковуваної ПДВ опера-
ції (п. 185.1 ПКУ). Таким чином, операції із забез-
печення членів профспілки путівками не врахову-
ються при розрахунку «мільйонного» бар’єру для 
обов’язкової реєстрації платником ПДВ.

Висновки. Таким чином, можемо дійти висно-
вку, що концепція податкового обліку в профспіл-
кових організаціях визначається особливостями 
діяльності цих установ, що зумовлює особливості 
у застосуванні принципів та елементів методу бух-
галтерського обліку, а також специфіку об’єктів 
податкового обліку. Концепція податкового обліку 
в профспілкових організаціях має виходити з того, 
що для цього виду установ повинні застосовува-
тися відповідні рівні регламентації обліку; важливо 
обґрунтовано впровадити специфічні рахунки для 
обліку окремих об’єктів; склад фінансової звіт-
ності повинен бути спрощеним, а в нормативно-
інструктивних документах з податкового обліку 
в профспілкових організаціях необхідно врахову-
вати специфічні питання, що стосуються виключно 
їх діяльності, зокрема: профспілка, що відповідає 
вимогам п. 133.4 ПКУ і включена до Реєстру непри-
буткових організацій, не є платником податку на 
прибуток. При цьому може залишатися платником 
інших податків і зборів (у тому числі платником 
ПДВ) згідно з нормами ПКУ; «Неприбутковий» 
Звіт профспілка зобов’язана подати до контролю-
ючого органу виключно в разі порушень вимог 
п. 133.4 ПКУ; для профспілок установлено скоро-
чену за показниками фінансову звітність у складі 
балансу та звіту про фінансові результати.

Перспективи подальших розвідок у даному 
напрямку полягають у досліджені специфіки ведення 
синтетичного, аналітичного обліку та складання 
фінансової звітності в профспілкових організаціях.
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОГО УЧЕТА ПРОФСОЮЗА  
КАК НЕПРИБЫЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Багрий К.Л.
кандидат экономических наук, доцент,
Черновицкий торгово-экономический институт
Киевского национального торгово-экономического университета

В статье исследована специфика деятельности и концептуальные основы налогового учета в профсоюзных 
организациях. Установлено, что особенности деятельности неприбыльных организаций обусловливают 
характерные особенности налогового учета в них, а также ограниченный состав объектов учета, наличие 
специфических участков учета. Доказано, что концепция налогового учета в профсоюзных организациях 
должна исходить из того, что для этого вида учреждений должны применяться соответствующие уровни 
регламентации учета; важно обоснованно ввести специфические счета для учета отдельных объектов; состав 
финансовой отчетности должен быть упрощенным, а в нормативно-инструктивных документах с налогового 
учета в профсоюзных организациях необходимо учитывать специфические вопросы, касающиеся исключи-
тельно их деятельности.
Ключевые слова: неприбыльные организации, профсоюзные организации, учет, статус, налоговый учет, 
финансовая отчетность, налог на прибыль.

PECULIARITIES OF TAX ACCOUNTING OF A TRADE UNION  
AS A NON-PROFITABLE ORGANIZATION

Bagrii K.L.
Ph.D. in economics
Chernivtsi Institute of Trade and Economic of
Kyiv National University of Trade and Economic

The article explores the specifics of activity and conceptual foundations of tax accounting in trade union organizations. 
It is established that the peculiarities of the activity of non-profit organizations determine the relevant features of tax 
accounting in them, as well as the limited composition of the objects of accounting, the availability of specific areas 
of accounting. It is proved that the concept of tax accounting in trade unions should proceed from the fact that for 
this type of institutions should apply the appropriate levels of accounting regulation; it is important to substantiate the 
introduction of specific accounts for the accounting of individual objects; the composition of the financial statements 
should be simplified, and in the normative and guidance documents on tax accounting in trade union organizations it 
is necessary to take into account specific issues relating exclusively to their activities.
Keywords: non-profit organizations, trade union organizations, accounting, status, tax accounting, financial reporting, 
income tax.
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Стаття розглядає можливості зростання прибутку як важливого напряму стратегії    розвитку підпри-
ємства. Однак стратегія формується на основі  узагальненої, неповної та недостатньо точної інфор-
мації; постійно уточнюється у процесі діяльності, адже фінансовий результат є підсумковим показни-
ком, який характеризує ефективність діяльності суб’єкта господарювання. Фінансовим результатом 
діяльності підприємcтва у звітному періоді може бути прибуток або збиток. Саме прибуток є осно-
вною метою, джерелом фінансування його розвитку, забезпечення всіх форм інвестування.
Ключові слова: прибуток, фінансовий результат, стратегія розвитку.

Фінансовий результат є підсумковим показником, 
який характеризує ефективність діяльності суб’єкта 
господарювання. Фінансовим результатом діяль-
ності підприємства у звітному періоді може бути 
прибуток або збиток. Більшу частину прибутку ста-
новить прибуток від реалізації продукції.

Постановка проблеми. Досліджуючи питання 
визначення фінансових результатів, економісти 
звернули увагу, що виникненню прибутку сприяє 
ряд факторів: підприємницька ініціатива, сприят-
ливі умови, протекція держави та інших суспіль-
них інститутів, залежність прибутку від масштабів 
виробництва, коливань витрат та інтенсивності 
використання капіталу. На отримання прибутку 
також впливає здатність підприємця керувати ризи-
ком та володіння методами передбачення та прогно-
зування. Різноманіття факторів, що впливають на 
прибуток, вимагає їхньої класифікації, що у той же 
час має важливе значення для визначення основних 
напрямків, пошуку резервів підвищення ефектив-
ності господарювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Такі автори, як В.А. Білошапка [1], І.А. Бланк [2], 
І.Ю. Єпіфанова, В.С. Гуменюк [3], О.М. Каль-
ченко, О.В. Шишкіна, О.В. Анікейчик [4], 
С.В. Нестеровa [5], О.В. Раєвнєва, І.В. Чанкіна [6] 
звертають увагу на важливість зростання прибутку 
як основи успішного розвитку підприємств.

Виклад основного матеріалу. Узагальнюючим 
фінансовим показником діяльності підприємства є 
його прибуток. Протягом тривалого часу загальна 
сума отриманого підприємством прибутку визна-
чалась як балансовий прибуток. Отримання балан-
сового прибутку було пов’язане з кількома напрям-
ками діяльності підприємства (рис. 1). Економічна 
стратегія – це комплексна програма дій, спрямована 

на ефективну виробничу, науково-дослідну, комер-
ційну, фінансову та іншу діяльність, реалізація якої 
забезпечить здійснення місії та досягнення цілей 
підприємства. Доцільність розроблення стратегії 
полягає в тому, що вона дає визначення головних 
напрямків і шляхів досягнення цілей та забезпе-
чення виживання підприємству в довгостроковій 
перспективі на основі концентрації зусиль на пев-
них пріоритетах; є способом встановлення взаємодії 
підприємства із зовнішнім середовищем; є інстру-
ментом координації, допомагає здійснювати діагнос-
тику діяльності підприємства, визначаючи причини 
відхилень між цілями та результатами й у випадку 
виникнення конфліктів чи протиріч сприяє досяг-
ненню компромісів; підвищує готовність підприєм-
ства реагувати на непередбачені зміни, демонструє 
зв’язок між функціями посадових осіб, сприяє 
обґрунтованому управлінню [6, с 81]. Однак стра-
тегія формується на основі узагальненої, неповної 
та недостатньо точної інформації; постійно уточню-
ється у процесі діяльності, чому має сприяти добре 
налагоджений зворотній зв’язок, через багатоцільо-
вий характер діяльності підприємство має складну 
внутрішню структуру, тому формуються системи 
стратегій у вигляді «стратегічного набору»; є осно-
вою для створення планів, проектів і програм, які 
є системною характеристикою напрямків росту під-
приємства тощо.

За складом елементів, що формують прибуток, 
розрізняють маржинальний, валовий (балансовий) 
і чистий прибуток підприємства. Під цими термі-
нами звичайно розуміють різні ступені «очищення» 
отриманих доходів від понесених підприємством 
у процесі господарської діяльності витрат. Мар-
жинальний прибуток характеризує суму чистого 
доходу від операційної діяльності за винятком суми 
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змінних витрат. Валовий прибуток характеризує 
суму чистого доходу від операційної діяльності за 
винятком всіх операційних витрат, як постійних, 
так і змінних. Балансовий прибуток характеризую 
різницю між всією cумою чистого доходу підпри-
ємства і всією сумою його поточних витрат, він 
включає три основні елементи: прибуток (збиток) 
від реалізації продукції, виконання робіт, надання 
послуг; прибуток (збиток) від реалізації основних 
засобів, їхнього вибуття, реалізації іншого майна 
підприємства; фінансові результати від позареалі-
заційних операцій (рис. 1). Чистий прибуток харак-
теризує суму балансового (валового) прибутку, 
зменшеного на суму податкових платежів за його 
рахунок. За характером оподаткування прибутку 
виділяють оподатковувану і не оподатковувану 
податком його частини. Такий розподіл прибутку 
відіграє важливу роль у формуванні податкової 
політики підприємcтва, тому що дозволяє оціню-
вати альтернативні господарські операції з позицій 
кінцевого їх ефекту. Склад прибутку, що не підлягає 
оподатковуванню, регулюється відповідним законо-
давством. 3а характером інфляційної «очищення» 
прибутку виділяють номінальний і реальний його 

види. Реальний прибуток характеризує розмір номі-
нально отриманої його суми, скоригований на темп 
інфляції у відповідному періоді. По доcтатності 
рівня формування виділяють низький, нормальний 
і високий прибуток підприємства (критерієм такого 
розподілу виступає рівень нормального прибутку). 
Нормальний прибуток характеризує такий рівень 
його формування, коли після покриття зовнішніх 
і внутрішніх поточних витрат, залишається дохід. 
Він дорівнює мінімальній ставці депозитного від-
сотка. Тобто порівнюються два варіанти: поклаcти 
гроші на депозит чи вкласти їх в бізнес, і якщо 
отриманий прибуток більше, ніж кошти, які б було 
отримано від депозиту, він вважається нормальним. 
Низький і високий прибуток характеризує рівень 
його формування, що відповідно нижче або вище 
рівня нормального прибутку. За характером вико-
ристання в складі чистого прибутку виділяють 
споживану частину і ту, що капіталізується. Капі-
талізований прибуток характеризує ту суму, що 
спрямована на фінансування приросту активів під-
приємства, а спожитий прибуток – ту його частину, 
що витрачена на виплати акціонерам, персоналу 
або на соціальні програми підприємства. За сту-

Рис. 1. Формування прибутку підприємства
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минув термін позовної 
давності;

*ліквідації основних 
фондів;

*інших операцій

Прибуток від фінансових 
інвестицій:

* від володіння 
корпоративними правами:

дивіденди на акції;
прибуток на вкладені 

кошти у статутні фонди 
інших підприємств;

* від державних цінних 
паперів:

- відсотки за облігаціями 
державних і місцевих 
позик, казначейські 

зобов’язання Мінфіну

* відсотки за 
облігаціями, випущені 

підприємствами
* відсотки за коштами, 

розміщеними на 
депозитних рахунках 

банків

Прибуток (збиток) 
від іншої реалізації 

(інші операційні 
доходи й витрати):

*продукції 
підсобних, 

допоміжних і 
обслуговуючих 

виробництв;

*основних фондів;

* нематеріальних 
активів;

* матеріальних 
цінностей;

* цінних паперів та
деривативів;

* купівлі-продажу 
іноземної валюти;

* орендних 
(лізингових) 

операцій

Прибуток 
(збиток) від 

основної 
діяльності: 
реалізації 
продукції 
(товарів та 

послуг)



23

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

Література:
1. Білошапка В.А. Резерви зростання результативності бізнесу в умовах економічного спаду / В.А. Білошапка // Актуальні про-

блеми економіки. – 2017. – №1 (155). – С. 115-117.
2. Бланк И.А. Управление прибылью, 2-е изд., расм. и доп. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2016. – 752 с.
3. Єпіфанова І.Ю. Прибутковість підприємства: сучасні підходи до визначення сутності / І.Ю. Єпіфанова, В.С. Гуменюк // Еко-

номіка і суспільство. – 2016. – Вип. 3. – С. 189-192.
4. Кальченко О.М. Функціональне призначення системи управління прибутком підприємства / О.М. Кальченко, О.В. Шишкіна, 

О.В. Анікейчик // Економіка підприємства : сучасні проблеми теорії та практики : Матеріали п’ятої міжнар. наук.-практ. конф., 
15-16 вересня 2016 р. – Одеса, Атлант, 2016. – С. 276-277.

5. Нестерова С.В. Аналіз методології розрахунку валового прибутку у формах фінансової звітності / С.В. Нестерова // Науковий 
вісник Мукачівського державного  університету.  – 2016. – Серія : Економіка. – Вип. 1. – С. 273-277

6. Раєвнєва О.В. Моделі управління розвитком промислового підприємства в умовах трансформації національної економіки / 
О.В. Раєвнєва, І.В. Чанкіна. – К. : Ліра-К, 2018. – 264 с.

пенем використання виділяють нерозподілений 
і розподілений прибуток підприємства. Нерозподі-
лений прибуток – це частина чистого прибутку, яка 
залишається у розпорядженні підприємства після 
виплати доходів власникам у вигляді дивідендів, 
формування резервного капіталу, поповнення ста-
тутного капіталу та використання на інші потреби. 
В окремих випадках підприємства в результаті своєї 
діяльності зазнають збитків. Сума непокритого 
збитку зменшує кошти у розпорядженні підпри-
ємства після виплати доходів власникам у вигляді 
дивідендів, формування резервного капіталу, попо-
внення статутного капіталу та використання на 
інші потреби. В окремих випадках підприємства 
в результаті своєї діяльності зазнають збитків.

Нерозподілений прибуток поділяється на асиг-
новану й не асигновану частини. Асигнована час-
тина має певне цільове призначення (наприклад, для 
фінансування розвитку підприємства, проведення 
цільових програм тощо); неасигнована частина не 
має конкретного призначення. У зарубіжних кор-
пораціях часто встановлюються обмеження, які 
накладаються на суму нерозподіленого прибутку. 
Такі обмеження тимчасово виділяють певну час-
тину нерозподіленого прибутку, яка могла би бути 
виплачена у вигляді дивідендів. Коли обмеження 
знімаються, ця сума може бути виплачена у вигляді 
дивідендів та використана на інші потреби. Одним 
з найбільш поширених добровільних обмежень є 
обмеження на нерозподілений прибуток з метою роз-
ширення матеріально-технічної бази підприємства. 
Розподілений прибуток характеризує частину сфор-
мованого прибутку, що на даний момент вже роз-
поділена й не використана в процесі господарської 
діяльності. Санаційний прибуток – це специфічний 
вид прибутку, який виникає внаслідок викупу під-
приємством власних корпоративних прав (акцій, 

часток) за курсом, нижчим за номінальну вартість 
цих прав, у результаті їх безкоштовного передання до 
анулювання, зниження номінальної вартості або при 
одержанні безповоротної фінанcової допомоги від 
власників корпоративних прав, кредиторів та інших 
зацікавлених у санації підприємства осіб [2, с. 42].

Головне призначення прибутку в сучасних умо-
вах господарювання – відображення ефектив-
ності виробничо-збутової діяльності підприємства. 
Це обумовлено тим, що у величині прибутку пови-
нне знаходити висвітлення відповідність індивіду-
альних витрат підприємства, пов’язаних з виробни-
цтвом і реалізацією своєї продукції й виступаючих 
у формі собівартості, суспільно необхідних витрат, 
непрямим вираженням яких повинна з’явитися ціна 
виробу. Збільшення прибутку в умовах стабільності 
оптових цін cвідчить про зниження індивідуальних 
витрат підприємcтва на виробництво й реалізацію 
продукції.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Під час дослідження ролі прибутку у госпо-
дарській діяльності підприємства можна прийти до 
висновку, що прибуток є основною метою діяльності 
підприємства, джерелом фінансування його розви-
тку, вдосконалення його матеріально-технічної бази 
та продукції, забезпечення всіх форм інвестування, 
об’єктом оподаткування та джерелом сплати подат-
ків. З метою аналізу та забезпечення ефективного 
управління формуванням прибутку розрізняють такі 
види прибутку: бухгалтерський, економічний, мар-
жинальний, валовий, чистий, номінальний, реаль-
ний, нормальний, високий, низький, розподілений, 
прибуток від звичайної діяльності, прибуток від 
надзвичайних подій, прибуток від позареалізацій-
них операцій, прибуток від операційної діяльності, 
прибуток від інвестиційної діяльності, прибуток від 
фінансової діяльності.
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Статья рассматривает возможности роста прибыли как важного направления стратеги развития предприятия. 
Но стратегия формируется на основе обобщённой, неполной и недостаточно точной информации, постоянко 
уточняется в процессе деятельности, ведь финансовый является суммирующим показателем, который характе-
ризует эффективность деятельности субъекта хозяйстовования. Финансовым результатом деятельности пред-
приятия в отчётном периоде  может быть прибыль или убыток. Именно прибыль является основной целью, 
источником финансирования его развития, обеспечения всех форм инвестирования.
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The article examines the possibilities of income increase  as the important direction of strategy for  enterprise.
development. But strategy is formed on the  incomplete and exact not generalized information. It constantly specified 
in the activity process,  in fact a financial result is a  total score what characterizes activity efficiency  of economical 
subject.  The financial result of enterprise activity  in a covered period will be the profit or  loss. An income is a primary 
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У статті висвітлено особливості менеджменту анімаційного сервісу. Розглянуто роль анімації в діяль-
ності туристичного підприємства, характерні риси аніматора, структуру анімаційної служби. Про-
аналізовано специфіку анімаційного менеджменту, наведено його особливості. Наведено недоліки 
та переваги анімаційного менеджменту. Запропоновано способи вирішення проблем в анімаційній 
діяльності.
Ключові слова: анімація, аніматор, анімаційний менеджмент, анімаційна діяльність, анімаційний 
сервіс, якість.

Постановка проблеми. Зростання конкуренції 
в туризмі зумовило пошук нових конкурентних пере-
ваг туристичних підприємств, однією з яких вияви-
лися анімаційні послуги. Їхня успішність послу-
гувала підставою розвитку анімації, що сьогодні 
розглядається не лише як засіб проведення дозвілля 
туристів, а й як сучасний напрям туристичної діяль-
ності. Саме анімація сьогодні перетворилася на адек-
ватний і доступний засіб у конкурентній боротьбі 
між аналогічними суб’єктами розміщення туристів.

Споживачем послуг туристичної індустрії є 
людина, а вона в першу чергу при виборі місця про-
ведення відпустки хоче максимально задовольнити 
свої потреби у відпочинку отримати позитивний 
заряд емоцій, відволіктися від щоденних турбот, роз-
слабитися, оздоровитися. Почуття задоволеності тут 
спирається на настрій, емоції та психологічний стан, 
які й закладені в основу анімаційної діяльності.

У наш час організація дозвілля туристів зазнає 
змін, що пояснюється тим, що змінюється структура 
використання вільного часу, впроваджуються нові 
технології індустрії розваг, зростає освітній та куль-
турній рівень туристів і активно використовується 
міжнародний досвід курортів. Так само зазнає змін 
і анімаційна діяльність туристичних підприємств – 
від зміни форм та способів її здійснення до зміни її 
ролі в їхній діяльності (зокрема анімаційні послуги 
сьогодні активно розглядаються як форма реклами 
туристичного підприємства), що визначає особли-
вості менеджменту анімаційних послуг.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Сутність анімаційної діяльності, її види, вітчизня-
ний та зарубіжний досвід, менеджмент анімаційного 
сервісу досліджували вітчизняні науковці (С.І. Бай-
лик, О.М. Кравець [1], О.Є. Гарбера [2], М.П. Маль-
ська [3], С. Килимистий [4; 5], Т. Ільтьо [6], 
Ю. Федотова [7] та ін.). Дослідники менеджменту 
анімаційного сервісу вважають анімаційну діяль-
ність одним з найкращих засобів залучення гостей 
до туристичного комплексу, що сприяє створенню 

його позитивного іміджу [6]. Проте незважаючи на 
наявні результати цих досліджень, у менеджменті 
анімаційного сервісу ще є питання, які потребують 
вивчення і мають спиратися на його особливості.

Метою статті є виявлення особливостей менедж-
менту анімаційного сервісу в діяльності туристич-
ного підприємства.

Виклад основного матеріалу. У наш час в Укра-
їні високими темпами розвивається сфера туризму: 
з’являються нові курортні комплекси, готелі і пан-
сіонати. Туристи, які збираються відвідати готель, 
цікавляться не лише умовами проживання та хар-
чування, якістю обслуговування та екскурсійними 
програмами, але і наявністю та якістю анімаційного 
сервісу.

Анімаційні послуги (анімаційний сервіс) є 
результатом анімаційної діяльності туристичного 
підприємства, яка здійснюється з метою підвищення 
якості обслуговування туристів шляхом залучення 
відвідувачів до різноманітних розважальних заходів 
закладу розміщення.

Анімаційна діяльність туристичного підприєм-
ства є багатоцільовою. Серед її цілей доцільно зазна-
чити на такі:

– створення умов не лише комфортного, а й 
цікавого відпочинку туристів;

– поліпшення іміджу туристського підприємства;
– зростання інтересу до туристичного комп-

лексу, підвищення впізнаваності його торгової марки;
– залучення більшої кількості туристів, адже 

анімаційна діяльність має особистісний і індивіду-
альний характер.

Яскравою особливістю анімаційної діяльності 
туристичного підприємства сьогодні є той факт, 
що якість анімаційних послуг та задоволення нею 
туристів становиться своєрідною формою реклами 
туристичного підприємства, способом просуванням 
його туристичного продукту.

Анімаційна діяльність як специфічна форма 
реклами базується на зближення з клієнтами та 
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гостями туристичного підприємства для виникнення 
у них позитивної думки про відпочинок. Тобто ані-
мація на туристичному підприємстві спрямовується 
не лише на розвагу туристів, а й на позиціонування 
самого туристичного закладу. Вона носить макси-
мально особистісний і індивідуальний характер, що 
дає унікальну можливість зробити туриста носієм 
реклами. При грамотній організації анімаційної 
діяльності в рамках загальної стратегії розвитку 
туристичного підприємства можна використовувати 
переваги цієї форми реклами і завбачливо уникнути 
недоліків.

Анімаційна діяльність як специфічна форма 
реклами туристського підприємства дозволяє за 
допомогою відгуків і думок доносити рекламне 
повідомлення безпосередньо до потенційних клієн-
тів туристського підприємства [5]. Завдяки отрима-
ним позитивним емоціям та задоволенню від аніма-
ційних заходів туристи будуть хотіти ще відвідати 
цей туристичний комплекс. Тому разом з основними 
функціями анімації можна говорити і про її рекламну 
функцію, внаслідок чого є підстави стверджувати, 
що анімаційна діяльність є специфічною формою 
просування туристичного продукту, активне та адек-
ватне використання якої сприяє підвищенню прибут-
ковості та конкурентоспроможності туристичного 
підприємства.

Якість анімаційного сервісу як спосіб (форма, 
вид) реклами туристичного підприємства має від-
мітні характеристики порівняно з традиційною 
рекламою:

– спосіб та ступень впливу на цільову ауди-
торію: послуги аніматорів надаються конкретним 
людям, що належать до певної цільової аудиторії 
клієнтів туристичного підприємства;

– наявність особистого контакту з туристами 
під час анімаційної програми, що дозволяє встано-
вити зворотний зв’язок з учасниками програми або 
безпосередньо (під час програми), або одразу після 
її завершення;

– менші витрати порівняно з витратами на тра-
диційні види реклами;

– стисліші терміни проведення (рекламна ані-
маційна програма) порівяно з традиційними засо-
бами реклами;

– різноманіття форм анімаційної діяльності, що 
дозволяє реалізувати різнопланові заходи від акваае-
робіки до інтерактивної гри з туристами.

Анімаційна діяльність як форма реклами турист-
ського підприємства має ряд безперечних переваг, 
серед яких у [1] зазначено на такі.

Реклама туристського комплексу відбувається 
набагато простіше і креативніше, ніж за допомогою 
звичайних засобів реклами. Формування і підтримка 
позитивного іміджу туристського підприємства шля-
хом систематичної організації заходів за допомогою 
емоційного впливу активізує увагу цільової групи 
до туристському підприємству. Часто анімаційна 
діяльність сама стає брендом, що дозволяє широко 
використовувати її при побудові рекламної стратегії 
туристського комплексу.

Широке охоплення цільових аудиторій, висока 
креативність і гнучкість повідомлень, що подаються, 
сприяє залученню до участі в анімаційних заходах 
практично всіх туристів.

Практично будь-яка інформація, що надається 
у розважальній формі, сприймається більш емоційно 
і чуттєво, а отже, краще запам’ятовується і сприй-
мається. Сформувати особистісне ставлення до 
туристського продукту можна різними способами, 
але найбільш дієвим є надання туристу можливості 
отримати реальний досвід спілкування. З психоло-
гічної точки зору це пояснюється таким:

– людина краще запам’ятовує те, що сама пере-
жила на чуттєвому рівні;

– людина, як правило, відчуває вдячність 
і дружнє ставлення за подарований досвід;

– аудиторія краще сприймає ті послуги, які про-
понуються ненав’язливо, оскільки відвідування ані-
маційних заходів є добровільним.

Анімаційна діяльність має «довгограючий» ефект, 
тому що починається задовго до заходу в анонсах, 
афішах і триває в так званих «пост-виходах» інфор-
мації (інтернет-портали з відгуками про готелі).

Учасники анімаційної програми можуть розгля-
датися як велика фокус-група, на якій представники 
туристського підприємства апробують нові види 
розважальних і спортивних послуг і накопичують 
інформацію про побажання туристів.

Анімаційні послуги мають надаватися не сти-
хійно, їхнє надання є об’єктом анімаційного менедж-
менту, якому притаманна низка особливостей. Осно-
вні з них зводяться до такого:

– програми для розваг туристів мають розро-
блятися з урахуванням віку, статі, матеріального та 
соціального становища туристів;

– взаємодія між аніматором і туристом обме-
жена і залежить від тривалості туру;

– анімаційні програми повинні постійно урізно-
манітнюватися, вдосконалюватися;

– анімаційний процес повинен бути організова-
ним таким чином, аби уникати повторів анімаційної 
програми, адже турист перебуває у готелі різну кіль-
кість днів.

Метою анімаційного менеджменту є максимальне 
задоволення потреб туристів, в якому необхідно дотри-
муватися низки вимог та правил анімаційної діяль-
ності, враховувати інтереси та можливості не лише 
туристів, а й туристичного закладу. Для того, щоб знати, 
що хоче турист, аніматори мають бути обізнані із запи-
тами потенційних відвідувачів туристичного закладу. 
Проте туристи перебувають на відпочинку нетривалий 
час, а тому в аніматорів немає можливості докладно 
вивчити їхні запити. В такій ситуації необхідно вда-
ватися до деяких специфічних прийомів анімаційного 
менеджменту, серед яких найпоширенішими є:

– класифікація туристів за певними ознаками 
(вік, стать, туристичний сезон ті ін.);

– отримання інформації про туристів (стать, наці-
ональність, вік та ін.) на усіх етапах обслуговування,

– наявність запасних програм для різних катего-
рій туристів.
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Найпоширенішою ознакою класифікації туристів 
ї їхній вік, що дозволяє у загальному вигляді визна-
чити коло видів відпочинку, що можуть пропонува-
тися туристичним закладом туристам різних вікових 
груп. Так, для молоді люди хочуть відпочивати весело 
і цікаво, надають перевагу колективним формам від-
починку, часто вибирають його екстремальні форми. 
Проте навіть і у цьому сегменті туристів доцільно 
виділити декілька груп, наприклад, молодь віком від 
18 до 24 років та від 25 до 35 років. Сьогодні ці кате-
горії туристів є найбільшими за чисельністю, а їхні 
запити щодо розваг є дуже різноманітними. Тому 
команди аніматорів при проведенні заходів часто 
акцентують увагу саме на цьому сегменті туристів.

Наразі поступово збільшується сегмент турис-
тів похилого віку, що зумовлює потребу у його 
детальному вивченні менеджерами анімаційного 
сервісу [1]. Для людей похилого віку є сприятливим 
період зимового відпочинку та міжсезоння. Логічно, 
що заходи для поціновувачів екстриму не виклика-
тимуть інтересу в людей похилого віку і любителів 
пасивного відпочинку. Цій категорії туристів доціль-
ніше запропонувати нескладні спортивні заходи та 
інтелектуальні ігри.

Анімація сьогодні посідає важливе місце у діяль-
ності туристичного підприємства, якою має займа-
тися окрема служба, яка тісно пов’язана з іншими 
структурними підрозділами (юридичним, фінансо-
вим, кадровим, технічним, службою безпеки). Її пра-
цівники займаються не лише розробкою програм 
роботи з клієнтами, а також беруть активну участь 
у формуванні цінової політики закладу, у вирішенні 
кадрових питань, транспортних, експлуатаційних, 
туристично-екскурсійних та інших проблем [3].

Керівником анімаційної діяльності є менеджер, 
функціональні обов’язки якого достатньо різно-
манітні. Серед них важливе місце належить вияв-
ленню та задоволенню соціально-культурних потреб 
різних груп туристів, розробленню з урахуванням 
цих потреб комплексу анімаційних заходів, вико-
ристанню економічного механізму організації ані-
маційної діяльності, організації роботи аніматорів, 
організації взаємодії колективу анімаційної служби 
з працівниками інших служб готельного закладу [3].

Якість анімаційного менеджменту вирішаль-
ною мірою залежить від кадрового забезпечення 
анімаційної діяльності готельного закладу. Для неї 
потрібні аніматори, до яких висуваються специфічні 
вимоги: вони мають бути енергійними, артистич-
ними, креативними, відповідальними, добре профе-
сійно підготовленими, вміти знаходити спільну мову 
з різними категоріями відвідувачів, усвідомлювати, 
що результати їхньої роботи впливають на репута-
цію готельного закладу. Тому особи, що претенду-
ють на роботу аніматорами, мають задовольняти 
низці вимог, серед яких доцільно вказати на такі:

– творчі задатки та артистичні здібності;
– високий рівень комунікації;
– володіння іноземними мовами;
– вміння створити дружню та невимушену 

атмосферу, атмосферу свята;

– вміння працювати у команді;
– дисциплінованість;
– стресостійкість.
Особливості анімаційної діяльності туристич-

ного підприємства мають враховуватися в менедж-
менті анімаційних послуг. Найбільш виразні з них 
надано на рис. 1. Серед цих особливостей окремо 
слід зазначити на оцінювання анімаційної діяльності 
туристичного підприємства як засобу реклами його 
туристичного продукту.

Оцінювання ефективності реклами загалом є 
одним з важливих питань рекламної діяльності під-
приємства з будь-яким видом діяльності. Визна-
чити ефективність традиційних засобів реклами 
з високою часткою ймовірності дозволяють наявні 
методики. Але оцінити ефективність анімаційної 
діяльності як реклами туристичного підприємства 
достатньо складно. Основне питання зводиться до 
визначення об’єктів та методів вимірювання. Най-
більш часто ефективність анімаційної діяльності як 
реклами туристичного підприємства оцінюють за 
такими показниками:

– чисельність запрошених на анімаційний захід 
туристів і чисельність туристів, що його відвідали;

– чисельність туристів, що прийшли на захід 
і залишилися до його кінця;

– кількість отриманих відгуків від туристів і гос-
тей курортного комплексу. Так, опитування 25% рес-
пондентів надає достатню інформацію для аналізу 
ефективності анімаційних заходів та прогнозування 
ефективності реклами туристичного комплексу [7]. 
Тут важливим є аналіз відповідей на запитання, 
пов’язані з емоційним відчуттям туристів після ані-
маційного заходу (наприклад, чи допомогла аніма-
ційна програма туристам самореалізуватися, відчути 
розуміння і підтримку з боку аніматорів та ін.).

Для того, щоб анімаційна діяльність не лише 
задовольняла потреби туристів, а й ще слугувала 
формою (способом) реклами туристичного підпри-
ємства, причому, ефективною формою, необхідний 
якісний менеджмент анімаційних послуг, в якому 
найважливішою є функція організації (анімаційних 
заходів, залучення туристів до участі в них, роботи 
аніматорів, їхньої співпраці з іншими службами 
туристичного підприємства). Її реалізація дозво-
ляє здійснювати якісну анімаційну діяльність – від 
постановки цілей і завдань, вибору тематики захо-
дів і способів залучення туристів до участі в них до 
формування позитивних вражень від проведених 
заходів в туристів і задоволення аніматорів резуль-
татами своєї праці. За таких умов можна використо-
вувати переваги такої специфічної форми реклами 
в туризмі і завбачливо уникнути недоліків її неякіс-
ного використання.

Висновки. Анімаційна діяльність є важливою 
складовою діяльності туристичного підприємства. 
Сьогодні практично жоден туристичний комплекс 
не обходиться без анімаційних програм. Якість ані-
маційних послуг є не лише однією з конкурентних 
переваг підприємств сфери туризму. Анімаційні 
заходи при виконанні низки вимог та наявності 
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менеджменту анімаційних послуг можуть послугу-
вати засобом реклами туристичного підприємства, 
завдяки якій клієнти туристичного підприємства 
можуть розповсюджувати інформацію про нього 
і повторно скористатися його послугами. Проте 

необхідно враховувати, що результативність розпо-
всюдження негативних думок туристів про якість 
анімаційних послуг туристичного підприємства є 
майже такою (якщо не вище), що і результативність 
розповсюдження позитивних думок.

Туристичні комплекси є 
підприємствами замкнутого 

технологічного циклу, що надають 
туристичний продукт протягом

обмеженого часу

На розроблення та реалізацію анімаційних 
програм відводиться стислий час. Основні 

вимоги до програм: інтерес туристів та 
їхня безпека

Контингент 
споживачів 

анімаційних послуг 
постійно змінюється і 

різниться за 
соціальними і 

психофізичними 
ознаками

Особливості анімаційної 
діяльності туристичного 

підприємства

Неможливість 
контролювати

використання інформації
про якість наданих 
анімаційних послуг

Складність 
оцінювання

ефективності
анімаційних заходів 
як форми реклами 

туристичного 
підприємства

Різноманітність цільових 
аудиторій (за віком, статтю 
та ін.), на які розраховані 

анімаційні заходи

Необхідність постійного 
оновлення анімаційних 

програм, що значно 
посилює вимоги до 

креативності та 
працездатності їхніх 

розробників

 

Рис. 1. Особливості анімаційної діяльності туристичного підприємства,  
що мають враховуватися в менеджменті анімаційних послуг
Складено авторами.
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В статті розглянуто теоретичні засади формування концепції постійного удосконалення. Наведено 
новітні підходи до розвитку концепції постійного удосконалення та етапи формування концепції 
постійного удосконалення. Зазначено ключові фактори, які визначають концепцію постійного удо-
сконалення. Визначено новітні напрямки у концепції постійного вдосконалення та описано конкретні 
приклади використання новітніх напрямків концепції постійного удосконалення.
Ключові слова: концепція, концепція постійного удосконалення, кайдзен, напрямки розвитку, розвиток.

Постановка проблеми. Підписання Україною 
угоди про Асоціацію з ЄС посилило важливість 
виходу на нові ринки збуту і одночасно актуалізу-
вало питання посилення конкурентоспроможності 
і продукції вітчизняних підприємств, і самих під-
приємств. Для забезпечення відповідного рівня 
якості продукції для європейського ринку необхідно 
постійно удосконалювати всі компоненти системи 
управління підприємства на підставі сучасних кон-
цепцій управління. Найбільш придатною у цьому 
контексті вбачається концепція постійного вдоско-
налення, поява якої в менеджменті японських під-
приємств та наступне застосування в менеджменті 
підприємств інших країн зумовлено:

– недостатньою ефективністю багатьох захід-
них принципів та інструментів управління під-
приємством;

– непередбачуваністю соціальних процесів, що 
мають місце на підприємствах, та їхніх наслідків для 
результатів діяльності;

– зміною моделей і технологій менеджменту;
– необхідністю переорієнтації менеджменту на 

поведінкові теорії внаслідок визнання зміни ролі 
персоналу в діяльності підприємства.

Застосування концепції постійного вдоскона-
лення спрямовано на підвищення конкурентоспро-
можності підприємства завдяки зменшенню витрат 
і підвищення якості всіх процесів, що відбуваються 
в діяльності підприємства, що зумовлює поліпшення 
якості вироблюваної продукції підприємства.

Методи і інструменти, які є дієвими в менедж-
менті підприємства в інших країнах, не завжди при-
датні для вітчизняних підприємств, вони потребу-
ють певної адаптації та модифікації, також потрібна 

зміна умов в діяльності вітчизняних підприємств для 
результативного застосування зарубіжного інстру-
ментарію менеджменту.

Концепція постійного вдосконалення останнім 
часом набирає все більшої популярності. Застосу-
вання концепції постійного вдосконалення дозво-
лило добилися успіхів таким відомим компаніям 
як Toyota, Ford, Nissan, Canon, Honda, Komatsu, 
Matsushita (підвищення рентабельності і конку-
рентоспроможності бізнесу без значних капітало-
вкладень) [1, с. 45].

Вивчення інструментарію менеджменту на япон-
ських підприємствах, можливості його адаптації до 
умов діяльності вітчизняних підприємств залиша-
ється актуальним науковим завданням.

Огляд результатів попередніх досліджень. 
Виникнення концепції постійного вдосконалення 
є початком тенденції до звернення у менеджменті 
підприємства до так званого здорового глузду, від-
мови від використання складних інструментів та 
технологій управління, які потребують значних 
витрат і великих організаційних зусиль [2, с. 12]. 
Така тенденція виявляється у вигляді появи, 
наприклад, доказового менеджменту Д. Пфеффера 
та Р. Саттона [3], перетворювального менедж-
менту [4], що до деякої міри нагадує концепцію 
постійного удосконалення.

Уперше концепція постійного вдосконалення 
запропонована Масаакі Імаіа [5] (опублікована 
у книзі «Кайдзен»). Постійне удосконалення – 
це система цінностей, яка дозволяє сформувати 
принципово інші, суттєво надійніші та якісніші 
контакти між елементами управлінської системи 
для досягнення відповідних завдань. Філософія 
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концепції постійного удосконалення базується на 
п’яті великих системах стосунків між людиною 
і організацією [6, с. 12]:

– система довічного найму;
– система навчання на робочому місці;
– система ротації;
– система достоїнств;
– система винагород.
З числа відомих напрацювань стосовно менедж-

менту підприємства концепція постійного вдоскона-
лення є найменш вивченою, незважаючи на ту увагу, 
яку приділяли їй численні науковці залежно від 
предмета своїх наукових інтересів вибраних позицій 
(Д. Аакер [7], Ф. Котлер [8], Г. Ассель [9], Ж-Ж. Лам-
бен [10], М. Портер [11]).

У сучасних наукових публікаціях не лише роз-
кривається сутність концепції постійного удоско-
налення, їхні автори намагаються адаптувати її для 
застосування в управлінні вітчизняними підприєм-
ствами. Адже очевидно, що багато у чому ця концеп-
ція базується на особливостях менталітету японців. 
І хоча вже є переконливі докази щодо неможливості 
через цю причину повною мірою застосовувати кон-
цепцію постійного вдосконалення (достатньо сум-
ний досвід спроб її використання в управлінні під-
приємствами в Європі та США), все ж такі окремі 
положення цієї концепції можуть знайти викорис-
тання в управлінні вітчизняними підприємствами. 
Але публікації такого характеру в українській 
управлінській науці нечисленні і саме тому заслу-
говує на увагу думка їхніх авторів щодо можливості 
використання концепції постійного вдосконалення 
в менеджменті вітчизняних підприємств.

Метою статті є аналіз можливості застосування 
концепцій постійного вдосконалення у менеджменті 
вітчизняних підприємств з використанням наявних 
прикладів результативного використання концепції 
в цілому або її окремих положень.

Виклад основного матеріалу. У пошуках найе-
фективніших інструментів менеджменту невипадко-
вим є звертання до інструментарію управління, який 
створено та успішно застосовується на японських 
підприємствах, адже якісний менеджмент підпри-
ємства сьогодні все впевненіше становиться засобом 
конкурентної боротьби.

Як відомо, використання концепції постійного 
удосконалення передбачає формування особливої 
корпоративної культури, при якій працівники під-
приємства мотивовані для виявлення невиріше-
них або нових проблем в діяльності підприємства, 
мають право заявити про них і запропонувати шляхи 
їхнього розв’язання. Тобто концепція постійного 
вдосконалення передбачає, що у всіх структурних 
підрозділах підприємства постійно виявляються 
процеси та їхні операції, які можна хоча б незначно, 
але поліпшити, причому без великих організаційних 
перетворень та інвестицій.

По суті, концепція постійного удосконалення 
базується на двох фундаментальних принципах: 
постійне вдосконалення діяльності підприєм-
ства завжди і повсюди і обов’язковість врахування 

виявлених змін у діяльності підприємства. Саме 
постійність змін в діяльності підприємства створює 
підставу для його розвитку. Адже розвиток підпри-
ємства – це безупинний процес змін в діяльності 
підприємства, завдяки яким підприємство пере-
ходить до нового стану, який є якіснішим за попе-
редній, через що у підприємства з’являються нові 
властивості, якості та характерні риси [12]. У публі-
каціях вітчизняних дослідників показано, що засто-
сування окремих положень концепції постійного 
вдосконалення може перевести підприємство, його 
підсистеми, процеси, що відбуваються, до іншого, 
якісно нового стану, тобто забезпечити розвиток 
підприємства [13; 14].

За результатами аналізу останніх досліджень 
щодо застосування концепції постійного вдоскона-
лення в управлінні підприємством можна визначити 
види діяльності підприємства, в яких достатньо 
швидко можна отримати удосконалення із застосу-
ванням цієї концепції:

– інноваційна, де необхідно використову-
вати передові досягнення у різноманітних сферах 
діяльності;

– економічна, де використання інструментів 
концепції дозволить підвищити рентабельність та 
рівень фінансової стабільності підприємства;

– стратегічна, в якій визначаються переваги під-
приємства, що дозволять у майбутньому отримати 
суттєву перевагу над конкурентами;

– маркетингова, де застосування унікальних 
рекламних інструментів та підходів, креативних 
рішень дозволить розширити аудиторію споживачів 
продукції підприємства.

Вибір видів діяльності підприємства та положень 
концепції постійного вдосконалення, що мають 
використовуватися, залежать від особливостей його 
діяльності та продукції, що виробляється, міри уста-
леності його ринкової позиції, фінансових результа-
тів діяльності та готовності керівників та власників 
підприємства до застосування положень концепції. 
При цьому одні види діяльності можуть стати прі-
оритетними, а в інших використання положень кон-
цепції постійного вдосконалення може виконувати 
допоміжну роль.

Не викликає сумнівів, що використання поло-
жень концепції постійного вдосконалення доцільно 
при розробленні стратегії розвитку підприємства 
в межах ресурсного підходу. Алгоритм розроблення 
стратегії розвитку підприємства на засадах концеп-
ції постійного вдосконалення подано на рис. 1.

Особливості розроблення стратегії розвитку під-
приємства на засадах концепції постійного вдоско-
налення зводяться до такого:

– завершення циклу не спричиняє завершення 
дії стратегії, а лише змінює її цілі;

– цикл реалізації стратегії не може перевищу-
вати одного року та не може містити більше однієї 
мети;

– порушення технології використання стратегії 
може не лише спричинити спад її ефективності, але 
й призвести до появи негативного результату.
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Серед ключових чинників, які визначають стра-
тегію розвитку підприємства на основі концепції 
постійного вдосконалення, доцільно звернути увагу 
на такі:

– орієнтація на виявлення та формування конку-
рентних переваг підприємства;

– врахування позиції власників підприємства та 
його вищого керівництва;

– підвищення вимог до кваліфікації персоналу 
підприємства, зокрема у частині її постійного під-
вищення;

– прийняття підприємством сукупності 
зобов’язань щодо персоналу підприємства та їхнє 
неухильне дотримання (соціальні пакети, оплата 
підвищення кваліфікації та професійного навчання, 
чітке визначення правил нагороди та матеріального 
стимулювання працівників тощо);

– врахування міри залежності діяльності та роз-
витку підприємства від стану його зовнішнього сере-
довища;

– час, що потрібний для зміни поглядів керів-
ників та працівників підприємства на використання 
положень концепції постійного вдосконалення, 
посилення лояльності працівників, зміни їхнього 
ставлення до підприємства і ставлення керівників до 
працівників;

– орієнтація на фінансові результати, які можна 
досягти у майбутньому.

З використанням послідовності розроблення 
стратегії розвитку підприємства на основі концепції 
постійного вдосконалення (див. рис. 1) можна сфор-
мувати декілька альтернатив стратегії з урахуванням 
наявного досвіду використання концепції.

Одним з найвірогідніших варіантів стратегії 
розвитку підприємства на основі концепції постій-
ного вдосконалення є постійне внесення змін саме 
до інноваційної діяльності. У такій стратегії голов-
ною конкурентною перевагою є інноваційність 
продукції, а не витрати на її виготовлення і, відпо-

відно, ціна або ефективність рекламної кампанії. 
Надання переваг саме інноваційності у стратегії 
розвитку підприємства на основі концепції постій-
ного вдосконалення зумовлено підвищеним інтер-
есом споживачів до нових продуктів, які за зовніш-
нім виглядом, набором функцій, якістю та іншими 
характеристиками суттєво відрізняється від попе-
редніх товарів. Прикладів успішної реалізації такої 
стратегії розвитку достатньо багато, стосовно медіа 
продуктів США їх навів В.В. Касьяненко [15]: про-
екти «Game of Thrones» та «West World» компанія 
HBO, «The Man in High Castle» та «Grand Tour» 
компанії Amazon, «Narcos» та «House of Cards» 
компанії Netflix

Зміни відповідно до концепції постійного вдо-
сконалення можуть вноситися у будь-які підсис-
теми підприємства, навіть у ті, де вони на перший 
погляд можуть здаватися неможливими. Наприклад, 
йдеться про підсистему збуту продукції. Свого 
часу дуже позитивно позначилося на результатах 
діяльності виробників зближення зі споживачами 
їхньої продукції та відмова від послуг посередни-
ків, що дозволило зекономити кошти на її просу-
вання. Свого часу компанія «Dell» змогла досягнути 
лідерських позицій завдяки тому, що прямо і без-
посередньо почала домовлятися зі своїми спожи-
вачами про поставки необхідних компонентів, що 
дозволило ліквідувати рекламні бюджети, складну 
мережу логістики та ін. [16]. Білоруська компанія 
«Wargaming» для підвищення прибутку від онлайн-
ігор використовує продаж випадкового ігрового 
майна через платні коробки, що може надати деяку 
перевагу під час гри або певним чином виділитися 
серед інших гравців. При цьому механіка балансу 
не страждає, гравці отримують можливість при-
дбати певне ігрове майно, а компанія зменшує 
витрати на просування продукції [16]. Таким чином, 
скорочення шляху продукції від виробника до її 
споживача начебто є не дуже значною зміною, але 
достатньою мірою інноваційною в процесах збуту 
продукції і дозволяє виробникам, зокрема на ринку 
комплектуючих до комп’ютерів та ігрової індустрії 
зменшувати витрати, відповідно, збільшувати при-
буток і залучати нових споживачів.

У науковій літературі достатньо давно доведено 
економічну доцільність орієнтації підприємства на 
стратегічні конкурентні переваги, для досягнення 
яких потрібні або зміни в діяльності революційного 
характеру у стислі терміни, або поступові неухильні 
зміни протягом тривалого часу. У світовій економіці 
є приклади результативності обох векторів.

Після Другої Світової війни великі японські 
автомобільні компанії діяли у надзвичайно склад-
них умовах, головною причиною яких став дефіцит 
ресурсів. Саме тому на світовому ринку з’явилися 
автомобілі, на виробництво яких витрачено менше 
матеріальних ресурсів (майже на 20%) і які були 
дешевшими в експлуатації (потребували менше 
пального). Спочатку ринки європейських країн та 
США не відреагували на японські автомобілі, став-
лення до них було дуже спокійним, адже у 60-і роки 

Рис. 1. Етапи розроблення стратегії  
розвитку підприємства на основі концепції 
постійного вдосконалення
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минулого століття пальне для автівок було відносно 
дешевим. Але японські виробники не здавалися 
і продовжували удосконалювати свою продукцію не 
лише за допомогою суттєвих інновацій, а й шляхом 
внесення на перший погляд незначних, але резуль-
тативних у підсумку змін у конструкції автомобілів, 
процеси їхнього виробництва та його обслугову-
вання. З початком у європейський країнах та США 
енергетичної кризи, яка призвела до суттєвого під-
вищення цін на пальне, на світових ринках відбу-
лося різке зростання обсягів продажів автомобілів 
японського виробництва [17]. Ще одним прикладом 
є компанія «Ferarri», яка свого часу пожертвувала 
комфортністю, низькою ціною та економічністю 
(витрати пального) заради суттєвого посилення 
спортивних характеристик своїх автівок [17]. Так, 
деякий час компанія «Ferarri» мала суттєві збитки 
через падіння уваги споживачів до її продукції, але 
з часом компанія отримала унікальну конкурентну 
перевагу – бренд спортивних автівок і сьогодні 
у світі їй навряд чи є достойні суперники.

Використання концепції постійного вдоскона-
лення може бути результативним і тоді, коли здій-
снювані зміни локалізовані у певній сфері діяльності 
підприємства. Прикладами локального застосування 
концепції постійного вдосконалення, які є яскравим 
свідченням її результативності, є формування пози-
цій країн на міжнародному туристичному ринку, 
завдяки чому недоліки країн уходять на другий план. 
Наприклад, Колумбію, одну з найбідніших країн 
Латинської Америки, яка має неоднозначну репу-
тацію та напружену соціально-політичну ситуацію, 
кожного року відвідують понад 2 млн. туристів, які 
привозять у країну $2 млрд. Ботсвані, одній з найбід-
ніших країн африканського материка, де більшість 
території займають пустелі та небезпечні джунглі, 
сьогодні належать передові позиції в екстремаль-
ному туризмі [18].

Отже, приклади результативного використання 
концепції постійного вдосконалення свідчать про 
доцільність її використання в діяльності та розвитку 
вітчизняних підприємств (якщо не в повному обсязі, 
то хоча б на ідейному рівні, керуючись основними 
концептами концепції). Але при такому викорис-
танні необхідно враховувати ті обставини, що мають 
місце у менеджменті вітчизняних підприємств. Такі 
обставини зводяться до такого.

Використовувати концепцію постійного вдо-
сконалення необхідно відповідно до з урахуванням 
історичного аспекту управління на вітчизняних під-
приємствах, яке формувалося зовсім за іншою про-
грамою, ніж у європейській, американській і тим 
більш японській школах менеджменту і дотепер 
перебуває під значним впливом ідейних установок 
часів адміністративно-централізованої економіки 
(зокрема йдеться про репресивний характер управ-
ління на підприємствах).

У передмові до книги М. Імаї «Кайдзен: ключ 
к успеху японских компаний» Ю. Адлер особливо 
наголосив про важливість ролі керівників підприєм-

ства у застосуванні концепції постійного вдоскона-
лення в його менеджменті, адже саме ним належить 
формування стратегії і тактики поведінки підпри-
ємства на жорсткому глобальному ринку, де вже 
не діють звичні правила та закони, але ще не стали 
звичними і навіть зрозумілими нові [6, с. 11].

Ставлення власників та керівників українських 
підприємств до нового інструментарію менедж-
менту, до людини-працівника дотепер не можна 
визнати таким, що відповідає установкам управ-
ління на підприємствах у розвинених країнах. Сьо-
годні з низки причин власники та керівники україн-
ських підприємств орієнтовані на вирішення навіть 
не поточних, а оперативних завдань і застосування 
інструментів управління, які є наслідком все тієї ж 
адміністративно-централізованої економіки (вико-
ристання адміністративних важелів, неформальних 
зв’язків з владою та ін.).

При вивченні можливості застосування концепції 
постійного вдосконалення в менеджменті вітчиз-
няних підприємств необхідно встановити «про-
стір допустимого» або «поле можливого», в межах 
якого здійснювати реальні та результативні зміни 
в діяльності підприємства. Адже неможливо вирі-
шити будь-яке управлінське завдання без обме-
жень – в діяльності підприємства немає повної сво-
боди. Тому в менеджменті підприємства необхідно 
спиратися не лише на категорію мети, а й на більш 
фундаментальні категорії, якими є обмеження та 
заборони. Саме такі обмеження-заборони в діяль-
ності підприємства, зокрема в його поведінці на 
ринку необхідно визначити при спробах застосувати 
концепцію постійного вдосконалення в управлінні 
вітчизняними підприємствами.

Висновки. Концепція постійного вдосконалення 
спрямована на підвищення якості всіх процесів та 
операцій, які у сукупності становлять діяльність 
підприємства, та поступове зменшення витрат опе-
раційної діяльності. Застосовувати її можна до всіх 
функціональних підсистем підприємства, а можна 
застосовувати і локально, у тих функціональних 
підсистемах підприємства, де спостерігаються най-
більш гострі проблеми. Принципово не існує зна-
чних перешкод у використанні концепції постійного 
вдосконалення у менеджменті вітчизняних підпри-
ємств, якщо не у повному обсязі, то хоча б окремих 
її положень. У першу чергу, йдеться про підвищення 
рівня інноваційності виробництва, поглиблення 
стратегічного управління та посилення ринкової 
позиції підприємства.

Із загального числа проблем в діяльності 
вітчизняних промислових підприємств, які можна 
повністю або частково розв’язати за допомогою 
використання положень концепції постійного вдо-
сконалення, можна виділити такі як зменшення 
виробничих і адміністративних витрат, підвищення 
кваліфікації технічних працівників, посилити 
виробничу дисципліну, лояльність персоналу, його 
зацікавленість у результатах діяльності підприєм-
ства загалом.
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В статье рассмотрены теоретические основы формирования концепции постоянного совершенствования. При-
ведены новейшие подходы к развитию концепции постоянного совершенствования и этапы формирования кон-
цепции постоянного совершенствования. Указаны ключевые факторы, определяющие концепцию постоянного 
совершенствования. Определены новые направления в концепции постоянного совершенствования и описаны 
конкретные примеры использования новейших направлений концепции постоянного совершенствования.
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У статті досліджено, як капітал дозволяє банку продовжувати фінансові операції навіть у випадку 
виникнення великих непередбачуваних витрат. При масових неплатежах клієнтів за позиками вико-
ристовується частина акціонерного капіталу. Якщо банк опиняється в кризовій ситуації, сформовані за 
рахунок власного капіталу активи слугують додатковим джерелом погашення його зобов’язань. Своєю 
функціональністю банківський капітал забезпечує збереження довіри до банків з боку населення, здій-
снення поточних та стратегічних функцій, реалізує фінансову стійкість банківської системи.
Ключові слова: банківський капітал, активи, фінансова стійкість.

Постановка проблеми. У міжнародній бан-
ківській практиці економічний капітал виступає 
дієвим інструментом щодо ідентифікації та виміру 
всіх видів банківських ризиків. При цьому сукупна 
величина ризиків, на які наражається банк, транс-
формується у величину капіталу, необхідну для 
їх покриття, відповідно до цільового рівня плато-
спроможності банку. Основна функція банківського 
капіталу захисна, саме тому його якість має бути 
високою, а сам капітал – реальним. Захисна функ-
ція полягає в тому, що власним капіталом банку 
покриваються збитки і оплачуються зобов’язання 
перед вкладниками [6, с. 59]. Капітал дозволяє банку 

продовжувати фінансові операції навіть у випадку 
виникнення великих непередбачуваних витрат. 
Для фінансування подібних витрат існують спеці-
альні резервні фонди, що включені у власний капі-
тал, а при масових неплатежах клієнтів за позиками 
використовується частина акціонерного капіталу. 
Якщо банк опиняється в кризовій ситуації, сформо-
вані за рахунок власного капіталу активи слугують 
додатковим джерелом погашення його зобов’язань.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченню проблеми банківського капіталу присвя-
тили свої дослідження Б.П. Адамик [1], О.В. Васю-
ренко [2], В.В. Волкова [3], В.А. Глубокий [4], 
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Функції капіталу банку

Капітал слугує регулятором загального розвитку банку в довгостроковій 
перспективі

Капітал є підґрунтям для структурного розвитку фінансово-кредитної 
установи, розробку і впровадження нових послуг

Капітал підтримує довіру клієнтів банку і переконує кредиторів у його 
фінансовій спроможності

У разі несприятливої ситуації і непередбачених витрат капітал відіграє роль 
буфера, що дає змогу продовжувати банку функціонування

Капітал є основою для створення та організації банку, а також для його 
діяльності до часу накопичення достатнього рівня ресурсів

Рис. 1. Основні функції, що виконує капітал банку

О.В. Дзюблюк [5], В.В. Коваленко [6], С. Маттен [7] 
та ін.

Виклад основного матеріалу. Проведені окре-
мими вченими дослідження з використанням мето-
дів екстраполяції тенденції (тренду) дають змогу 
стверджувати, що при збереженні нинішніх темпів 
зростання активів та капіталу в 2019 р. банківська 
система України має недостатній обсяг капіталу – не 
виконується норматив Н2 адекватності регулятив-
ного капіталу, а відповідно зменшаться банківські 
інвестиції в економіку.

Проте недооцінювати чи ігнорувати захисну 
функцію не доцільно, особливо на перших етапах 
створення та функціонування банку, коли за рахунок 
власного капіталу формується його інфраструктура 
та розгортається банківська діяльність

З іншого боку, власний капітал, розміщений 
в матеріальні активи, можна віднести до захищеного, 
оскільки в ситуації фінансової кризи його активи 
можна реалізувати і хоча б частинами розрахуватися 
за своїми зобов’язаннями [6, с. 76].

Виконання регулятивної функції власного капі-
талу банку базується на зацікавленні суспільства 
в успішному функціонування банківської системи. 
За допомогою показника власного капіталу органи 
контролю здійснюють нагляд за діяльністю банків. 
При цьому вимоги до власного капіталу банку стосу-
ються і його мінімальної величини, а також охоплю-
ють обмеження за активами та умовами купівлі акти-
вів іншого банку. Економічні нормативи, встановлені 
Національним банком України, також базуються на 
величині власного капіталу банку [5, с. 89]. Зокрема, 
встановлення нормативу платоспроможності має на 
меті не допустити надмірної мінімізації банками 
власного капіталу заради максимізації отримуваних 

доходів, знизити ризик банкрутства банків і підви-
щити рівень захисту інтересів вкладників і креди-
торів [6, с. 51]. Це забезпечується функціями, що їх 
виконує капітал банку (рис. 1). Існує також інший 
підхід щодо поділу функцій, які виконує власний 
капітал. Функції поділять на поточні та стратегічні. 
Поточні функції визначають властивості реалізації 
банківського капіталу від початку його акумулю-
вання до відтворення у практичній реалізації. Стра-
тегічні функції визначають пріоритетні і стратегічні 
властивості банківського капіталу у розвитку та 
діяльності банку та банківської системи загалом.

1. Інвестиційна функція банківського капіталу – 
відповідно, коли створюється банк, капітал у формі 
статутного капіталу забезпечується підприємством, 
державою чи конкретною особою необхідними 
коштами для здійснення банківської діяльності, є 
засобом для функціонування та розвитку банку до 
часу акумулювання достатнього обсягу залучених 
і позичених коштів.

2. У разі форс-мажорних обставин, що стосується 
втрати нематеріальних активів банку, а також непе-
редбачених ситуацій у разі втрати основних засобів 
банку капітал банку забезпечує страхову функцію для 
коштів вкладників і кредиторів. Ця функція дає змогу 
забезпечити безперервну діяльність, зокрема обслу-
говування клієнтів, здійснення операцій. Різні збитки 
покриваються за рахунок резервів, які входять до 
складу капіталу. У разі нестачі резервів на покриття 
збитків, коли сформованих коштів не вистачає, вони 
покриваються за рахунок статутного капіталу, а не за 
рахунок залучених або позичених коштів.

Банківський капітал виконує функцію іннова-
ційності. Упродовж діяльності банку відбувається 
розподіл між акціонерами банку при виявленні 
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доходів і виплати дивідендів за акціями, проходить 
розподіл між фондами банку, зокрема частина бан-
ківського капіталу та його складників іде на збіль-
шення статутного капіталу та підвищення рівня 
капіталізації банку.

3. Таким чином, оновлюється власний капітал 
банку та створюється можливість створення нових 
продуктів і послуг. Капітал виконує гарантійну функ-
цію, наприклад, якщо банк опиняється в кризовій 
ситуацій, то сформовані за рахунок власного капіталу 
активи слугують додатковим джерелом погашення 
його зобов’язань перед вкладниками і кредиторами, 
які є пріоритетними порівняно з інтересами власни-
ків банку. Тому, чим більший у банку обсяг власного 
капіталу, тим більший буде рівень довіри до нього 
з боку клієнтів, навіть за поточної збиткової діяль-
ності. Це забезпечує керівництву банку та його регу-
лятивному органу додатковий резерв часу для виводу 
банку з кризової ситуації. Якщо ж банкрутства банку 
не вдається уникнути або він ліквідується, то нега-
тивні для кредиторів і вкладників наслідки у високо 
капіталізованого банку будуть значно менші, ніж 
у недостатньо капіталізованого. Банківський капітал 
повинен бути більшим від достатньо забезпеченого 
для того, щоб впевнити позичальників та вкладників 
у тому, що вони вчасно зможуть отримати кредит чи 
забрати депозит, навіть у кризові періоди економіки. 
Для вкладників банків, які не є учасниками фонду 
гарантування вкладів населення, і для кредиторів 
банківський капітал є кінцевим і єдиним джерелом 
погашення зобов’язань банків.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Серед функцій, які виконує банківський капі-
тал, можна виділити стратегічні функції:

1. Комунікаційна функція банківського капіталу, 
завдяки якій висвітлення фінансової звітності, вели-
чина банківського капіталу стимулює розвиток конку-
рентного середовища між банківськими установами.

2. Індикативна функція банківського капіталу, 
яка сприяє фінансовій стійкості та розвитку банків-
ської системи загалом.

3. Мобілізаційна функція, яка полягає в тому, 
що частина банківського капіталу іде на форму-
вання кредитних ресурсів банку, які розміщуються 
серед суб’єктів господарювання і сприяють розвитку 
реального сектору економіки та підвищенню еконо-
мічного зростання країни.

4. Стимулююча функція банківського капіталу, 
що забезпечує поступове розширення банківського 
бізнесу, банківських операцій та послуг, створення 
нових продуктів, максимально ефективно стимулює 
роботу банківської установи. Збільшення обсягів 
прибутку створює джерело для збільшення соці-
альних виплат та покращення умов праці колективу 
банку, в тому числі його керівництва.

5. Функція планування, за допомогою якої фор-
мування капіталу банку спрямовується на певні цілі 
у довгостроковому періоді, здійснення стратегічного 
інвестування, довгострокового кредитування для 
виходу на зовнішні ринки і здійснення міжнародного 
банківського бізнесу. Обігова функція банківського 
капіталу полягає в кругообігу виробничого процесу, 
оскільки він здійснюється за рахунок банківського 
капіталу, тобто, здійснюється кредитування економіки.

При розрахунку величини регулятивного капі-
талу використовуються дані балансу банку, фінан-
сової та статистичної звітності, а також сукупність 
нормативно встановлених параметрів. Величина 
економічного капіталу банку визначається на основі 
фактичних даних ринку (інформації щодо змін кур-
сів валют; динаміки цін цінних паперів; коливань 
процентних ставок тощо), а також накопиченої 
інформації щодо показників діяльності банку про-
тягом тривалого періоду (обсягів і структури нада-
них кредитів; ймовірності настання дефолту різних 
груп позичальників; вартості активів, які підпадають 
під дію кредитного ризику в разі настання дефолту 
позичальників; рівня втрат при дефолті; рівня опе-
раційних втрат тощо). У процесі розрахунку вели-
чини економічного капіталу також використовується 
інформація щодо встановленого цільового рівня 
платоспроможності, схильності банку до ризику, 
довірчого рівня, величини ризикових позицій та 
прогнозів зміни ринкових і внутрішньобанківських 
факторів ризику тощо.

Визначені функції власного капіталу банку дають 
змогу нам зробити висновок, що власний капітал є 
динамічним, функціональним утворенням, що забез-
печує поточну банківську діяльність від початку 
його утворення. Своєю функціональністю банків-
ський капітал забезпечує збереження довіри до 
банків з боку населення, здійснення поточних та 
стратегічних функцій реалізує фінансову стійкість 
банківської системи.
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В статье исследовано, как капитал позволяет банку продолжать финансовые операции даже в случае появ-
ления больших непредвиденных затрат. При массовых неплатежах клиентов по займам используется часть 
акционерного капитала. Если банк попадает в кризисную ситуацию, сформированные за счёт собственного 
капитала активы служат дополнительным источником погашения его обязательств. Своей функционально-
стью банковский капитал обеспечивает сохранение доверия к банкам со стороны населения, осуществления 
текущих и стратегических функций, реализует финансовую устойчивость банковской системы.
Ключевые слова: банковский капитал, активы, финансовая устойчивость.
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The article investigates capital possibilities to continue financial operations even in case of large unforeseeable 
charges. The part of the stockholder capital  will issue at the mass defaults of clients after loans. The assets formed 
due to an own capital serve as additional source of obligations redemption if will be the crisis situation. Bank capital 
functions provide maintenance of people trust, realization of current and strategic functions and will realize financial 
firmness of the banking system.
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Досліджені практичні питання реалізації конкурентної політики в Україні на основі опитування 
суб’єктів господарювання, що діють у різних секторах економіки. Розкриті позитивні зрушення та 
найбільш значимі виклики на сучасному етапі розвитку національної економіки. Охарактеризовані 
питання інтенсивності внутрішньої конкуренції, а також прояви недобросовісної практики. Особлива 
увага відведена питанням дискримінаційності умов ведення підприємницької діяльності.
Ключові слова: конкурентне середовище, інтенсивність конкуренції, підприємство, ринок, регуля-
торні бар’єри.

Постановка проблеми. На відміну від 2017 року 
вплив стану конкурентного середовища у 2018 р. 
на економічний розвиток країни в цілому можна 
охарактеризувати як не дуже сприятливий. Так, 
зокрема, лише близько 35% підприємств під тиском 
конкуренції змушені були підвищити ефективність 
своєї роботи (що на 6 в. п. менше від рівня 2017 р.), 
41% – намагаючись втриматися на ринку протягом 
року, знижували ціни на власну продукцію (порів-
няно з 2017 роком таких підприємств стало менше 
на 2 в. п.) [2, с. 104]. Менш вираженим був вплив 
конкуренції на зниження собівартості виробництва 
продукції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ваго-
мий внесок у розбудову теоретико-методологіч-
них основ формування конкурентного середовища, 
зокрема, оцінок процесів злиття та поглинань в Укра-
їні зробили провідні вітчизняні вчені Венгер В., 
Герасименко А., Єгорова Г., Ігнатюк А., Лагутін В., 
Ніколенко С., Рибальченко Н., Филюк Г. та інші. 

Однак недостатньо розкритими питаннями залиша-
ються сучасні чинники посилення та послаблення 
розвитку національного ринкового середовища.

Метою даної роботи є аналіз викликів та пози-
тивних чинників розвитку національного конкурент-
ного середовища.

Виклад основного матеріалу. Аналіз такого 
показника як поширеність ринкового домінування 
в економіці України (на основі даних Світового еко-
номічного форуму) показує сталу тенденцію у роз-
витку конкурентного середовища протягом останніх 
років (див. рис. 1) [1].

Показник інтенсивності внутрішньої конкурен-
ції у 2018 р. залишився на рівні попереднього року. 
Саме це і відмічали респонденти в опитуванні, про-
веденому Центром комплексних досліджень з питань 
антимонопольної політики. Тобто оцінки міжнарод-
них експертів підтверджуються позицією україн-
ських підприємців щодо підвищення рівня конку-
ренції на внутрішніх ринках. Результати опитування 

 
 

Рис. 1. Динаміка експертних оцінок стану конкурентного середовища  
в економіці України, значення у балах
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респондентів також показали, що у 2018 році вирі-
шальний вплив на інтенсивність внутрішньої конку-
ренції чинив фактор проникнення на основні ринки 
збуту підприємства (30% від загального впливу 
у порівнянні з 23% у 2017 році). Вплив цього чин-
ника є сприятливим для розвитку конкуренції на 
галузевих ринках, створюючи потенційні можли-
вості для збільшення кількості конкурентів на них. 
Слід зазначити, що свого часу роль даного чинника 
суттєво скоротилася у період світової фінансово-еко-
номічної кризи 2008-2009 років, після чого наміти-
лася тенденція до суттєвого зростання відкритості 
ринків, тобто посилюється конкурентний тиск на 
вітчизняних учасників національного конкурент-
ного середовища [2, с. 112].

Показник стримування цін конкурентами з Укра-
їни, що займав 3 місце у 2017 році (22,2%), зараз 
посідає 7 сходинку – 11,8%. Його впливовість різко 
зросла у період кризи 2014 р. (коли оцінки впливу 
на діяльність підприємства даного чинника зросли 
до 10,0% від загальної кількості респондентів, що 
відповіли на питання, проти 7,8% – у 2010 р.), адже 
для того, щоб втриматися на ринку в умовах масо-
вого збідніння населення підприємства змушені 
були стримувати зростання цін на власну продукцію. 
Втім, через неможливість подальшого стримування 
цін в умовах зростання собівартості виробництва 
(в першу чергу через суттєве подорожчання імпор-
тованих сировини і матеріалів), протягом 2015 року 
впливовість цінового чинника інтенсифікації конку-
ренції дещо скоротилася, досягнувши 9,3% у 2016 р. 
Незважаючи на поступове послаблення ролі цінового 
чинника інтенсифікації внутрішньої конкуренції, 
низький рівень життя населення України зумовлює 
його затримку на досить високих позиціях рейтингу 
впливовості на діяльність підприємств України.

У 2018 р. відмічається суттєвий вплив на інтен-
сивність конкуренції діяльності органів законодав-
чої та виконавчої влади, а саме: Верховної Ради 
України – 21,2% – і це друге місце серед чинників, 
що здійснюють вплив на інтенсивність внутрішньої 
конкуренції (16% у 2017 р.), Кабінету міністрів Укра-
їни – 16,5% – четверте місце (11% у 2017 р.), Анти-
монопольного комітету України, на жаль, всього 
9,4% (13% у 2017 р.), але у загальному підсумку 
зазначене може свідчити про збільшення інститу-
ційного впливу на структурні передумови функці-
онування ринків. Так, одним з напрямків захисту 
конкуренції державними органами влади є контр-
оль за процесом ціноутворення на ринках природ-
них монополій. Зважаючи на те, що продукція під-
приємств природних монополій використовується 
практично в усіх виробничих процесах та задоволь-
няє першочергові потреби населення, ефективність 
функціонування природних монополій впливає на 
діяльність усіх інших учасників зазначених ринків. 
Як свідчать результати проведеного у 2018 р. опи-
тування, на сьогоднішній день спостерігається від-
чутний негативний вплив високих тарифів на ринках 
природних монополій. Більш як 95% респондентів, 
які змогли визначитися з відповіддю на це питання, 

відзначили, що високі тарифи на послуги природ-
них монополій у 2018 р. негативно позначилися на 
результатах діяльності їх підприємства. З них пере-
важна більшість (а саме 85,8% респондентів, що від-
чули на собі негативний вплив високих тарифів на 
природно-монопольні послуги) була змушена під-
вищити ціни на продукцію власного виробництва 
через зростання її собівартості. Значно менше рес-
пондентів (9,5% керівників підприємств, що визнали 
наявність негативного впливу високих тарифів на 
природно-монопольні послуги) заявили, що зрос-
тання тарифів природних монополій призвело до 
скорочення обсягів випуску продукції. У порівнянні 
з 2017 р. частка респондентів, що відзначили нега-
тивний вплив високих тарифів природних монопо-
лій на обсяги виробництва зменшилась на 3,2 в. п. 
Також, на 6,1 в. п. зросла частка респондентів, що 
відзначили безпосередній вплив тарифів природних 
монополій на вартість продукції їх підприємства. 
Виявлені в ході дослідження закономірності загалом 
підтверджують тенденції до зростання у 2018 році 
частки респондентів, що у відповідь на зростання 
тарифів підвищили ціни реалізації продукції. Порів-
няно з 2017 р. спостерігається зменшення частки під-
приємств (на 2,9 в. п.), які відзначають вплив тарифів 
на обсяг виробленої продукції.

Втім, незважаючи на наявність безпосереднього 
взаємозв’язку між зростанням тарифів природних 
монополій та підвищенням собівартості виробни-
цтва і, відповідно, рівня цін готової продукції, сила 
впливу даного фактору на конкурентоспроможність 
українських підприємств є далеко не найвищою. 
Основною проблемою суб’єкти господарювання 
визнають рівень корупції (65% ‒ полягає у наданні 
дозволів, пільг та привілеїв певним суб’єктам госпо-
дарювання) (див. рис. 2) [2, с. 117].

Слід зазначити, що із набранням чинності 
у повній мірі з 02.08.2017 року Закону України 
«Про державну допомогу суб’єктам господарю-
вання», де Антимонопольний комітет України визна-
чено як уповноважений орган у сфері контролю за 
державною допомогою, утворились правові підстави 
аналізу заявок на отримання підтримки в контексті 
оцінки сумісності з правилами добросовісної кон-
куренції. Тобто, з 2017 р. в Україні створено дієвий 
механізм захисту єдиних недискримінаційних умов 
функціонування учасників товарних ринків, що 
повною мірою відповідає європейським стандартам. 
Центром комплексних досліджень з питань антимо-
нопольної політики у дослідженні 2017 року до пере-
ліку питань анкети були додані змінні, які визначати-
муть, наскільки активно почав діяти даний Закон та 
наскільки ефективними були заходи державної під-
тримки окремих суб’єктів господарювання у 2017 та 
2018 роках. За результатами дослідження у 2018 р. 
лише 10% отримали державну допомогу. При цьому 
у 2017 р. її отримали 7,6% опитаних. Серед реципі-
єнтів державної допомоги у 2018 році 82% підпри-
ємців отримували її на рік, у підприємців 2017 року 
ця цифра складає 46%. Для 2018 р. найменший від-
соток складають підприємства, що отримали допо-
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могу до 5 років – 6%. Для 2018 р. найбільші відсотки 
за формою надання державної допомоги отримали 
субсидії – 53% (у 2017 р. лише 8%); дотації – 29% 
(у 2017 р. – 38%); збільшення державної частки 
в статутному капіталі суб’єктів господарювання або 
збільшення вартості державної частки – 29% (взагалі 
не надавались у 2017 р.); надання податкових пільг – 
18% (у 2017 р. – 15%). Також 6% у 2018 р. припа-
дає на продаж державного майна за цінами, нижче 
ринкових, що було відсутнє у 2017 р. При цьому 
загальний обсяг субсидій та дотацій у 2018 р. порів-
няно з попереднім роком збільшився на 36 в. п. Від-
повідно, слід розробити заходи з метою покращення 
ситуації за цим напрямом.

Представниками бізнес спільноти наступним 
за важливістю названо питання валютно-курсових 
коливань – 53%. Підприємці вважають значною 
проблемою для свого бізнесу падіння гривні та її 
подальшу сезонну нестабільність. Далі йде проблема 
скорочення платоспроможного попиту населення 
протягом останніх років (34,8% відзначених респон-
дентами проблем полягають у зниженні купівельної 
спроможності населення та відповідному скороченні 
попиту на продукцію їх підприємств).

На п’ятому місці у відповідях респондентів (13%) 
знаходиться чинник зростання собівартості вироб-
ництва продукції, зокрема, за рахунок підвищення 
природними монополіями тарифів на свої послуги, 
також зростання цін на пальне та, відповідно, тран-
спортних витрат, висока вартість оренди приміщень, 
значні витрати на модернізацію обладнання, зрос-
тання цін на сировину, матеріали та інші чинники 
збільшення виробничої собівартості продукції. Рес-
понденти, що відзначили наявність проблем на рин-
ках збуту своєї продукції, вважають, що ефективно 
працювати їх підприємствам «заважає» надмірна 
конкуренція на внутрішньому ринку (15%), що свід-
чить про висококонкурентні умови діяльності таких 
суб’єктів господарювання. Недосконалість законо-
давчої бази, як джерело проблем на ринках збуту, 
відзначили 10% респондентів.

Добросовісна конкуренція є специфічним фено-
меном правового регулювання господарської діяль-
ності, оскільки залежно від особливостей відносин, 
що регулюються, вона може виступати як право або 
інтерес учасників конкурентного змагання та спожи-

вачів, а також як засіб досягнення балансу між пра-
вами і законними інтересами субʼєктів господарю-
вання, держави та споживачів. Особливістю захисту 
від недобросовісної конкуренції є те, що реалізація 
права на захист інтересів субʼєктів господарювання 
є одночасно основою для формування добрих і чес-
них звичаїв у підприємницькій діяльності в країні. 
Тобто, недобросовісна конкуренція, на відміну від 
монополістичних правопорушень, є якісним, а не 
кількісним порушенням, оскільки у процесі встанов-
лення факту недобросовісної конкуренції підґрунтям 
для прийняття рішення конкурентним відомством є 
оцінка відповідності дій суб’єкта господарювання 
торговим та іншим чесним звичаям, вимогам добро-
совісності, розумності та справедливості.

За результатами опитування встановлено, що 
у 2018 р. з проявами недобросовісної конкуренції 
стикалися 45,9% респондентів (44,5% у 2017 р.). 
Серед них найбільша частка, а саме 18,8%, зазна-
чили, що про товар або діяльність їх підприємства 
розповсюджувалися неправдиві, неточні або неповні 
відомості. У 2017 р. таких респондентів було 15,9% 
(див. рис. 3) [2, с. 122].

Другим за широтою поширення проявом недо-
бросовісної конкуренції є отримання підприєм-
ствами неправомірних переваг у конкуренції, на яке 
скаржилися 15,9% респондентів (тоді як у 2017 р. 
12,8%), що стикалися протягом року з проявами 
недобросовісної конкуренції (12,8% у 2017 році). 
8,8% проявів недобросовісної конкуренції полягали 
у неправомірному використанні торговельної марки 
чи ділової репутації іншого підприємства (4,7% 
у 2017 році), а ще 5,4% – стосувались порівняльної 
реклами (3% у 2017 році). Варто відзначити, що зага-
лом у 2018 році спостерігається збільшення частоти 
випадків нечесних методів конкурентної боротьби 
на 1,4% у порівнянні з попереднім періодом.

Зростання частоти проявів недобросовісної конку-
ренції у минулому та поточному роках можна сприй-
мати як результат інтенсифікації боротьби між учас-
никами ринку у відповідь на неспроможність досягти 
конкурентних переваг чесними методами, зокрема, 
через постійні реформаційні процеси в державі, які 
поки що не дозволяють добросовісним підприєм-
ствам ефективно функціонувати на ринках не лише 
у середньо-, але й у короткостроковій перспективі.

Рис. 2. Розподіл відповідей респондентів щодо основних проблем  
на ринках збуту основної продукції їх підприємств у 2018 р., %
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У 2018 році від підприємців були зібрані думки 
щодо превентивних заходів, спрямованих на попе-
редження порушень конкурентного законодавства. 
Найбільший відсоток – 43,5% – зібрав варіант про 
внесення зміни до конкурентного законодавства 
України. Майже третина респондентів – 27,1% – 
виступили за активну популяризацію міжнародного 
досвіду пом’якшення відповідальності за порушення 
конкурентного законодавства, а 24,7% зазначили, що 
потрібно підвищити довіру до органів Антимоно-
польного комітету України і 12,4% вказали про збіль-
шення повноважень Антимонопольного комітету 
України. 14,1% обрали варіант збільшення розміру 
штрафних санкцій за особливо тяжкі порушення 
конкурентного законодавства. Також 6,5% опитаних 
взагалі дотримувались думки про введення кримі-
нальної відповідальності за найбільш тяжкі пору-
шення конкурентного законодавства. Разом з цим, 
лише 0,6% респондентів відзначили необхідність 
активного роз’яснення положень конкурентного 
законодавства з метою попередження порушень.

Висновки. Підсумовуючи вищенаведене, можна 
наголосити на значній ролі цінових чинників інтен-
сифікації конкуренції в умовах скорочення плато-
спроможного попиту населення. Зниження собівар-
тості виробництва продукції і, як наслідок, зниження 

відпускних цін (чи принаймні скорочення темпів 
зростання даних показників) є важливою умовою 
збереження конкурентних позицій на ринку. В свою 
чергу, відчутне підвищення цін неминуче призво-
дить до скорочення попиту на продукцію. Даний 
факт нерідко стає причиною зниження вартості 
продукції підприємства за рахунок погіршення її 
якості. За таких умов не дивним є зростання ролі 
інформаційних чинників інтенсифікації конкурен-
ції, як з використанням правомірного (поширення 
реклами, промо-акції), так і недопустимого (оман-
лива реклама, поширення інформації, що вводить 
в оману) інструментарію. Незважаючи на загалом 
сприятливу тенденцію до підвищення оцінок керів-
никами підприємств ефективності діяльності орга-
нів державної влади, значна частка проблем, з якими 
стикаються суб’єкти господарювання на ринках 
збуту своєї продукції, все ще лежить у площині зло-
вживання адміністративною владою, недосконалості 
законодавчої бази, недостатньої ефективності регу-
ляторної політики (в контексті незбалансованості 
податкового навантаження та цінового регулювання) 
тощо. Саме тому важливим напрямом подальших 
досліджень є аналіз ефективності впливу державної 
політики на розвиток конкурентного середовища 
в економіці України.

 Рис. 3. Динаміка частоти виявлення фактів  
недобросовісної конкуренції суб’єктами господарювання у 2014-2018 рр., %
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Исследованы практические вопросы развития конкурентной среды в Украине на основе опроса субъектов 
хозяйствования, действующих в различных секторах экономики. Охарактеризованы вопросы интенсивности 
внутренней конкуренции, а также проявления недобросовестной практики. Раскрыты позитивные изменения 
и наиболее значимые проблемы на современном этапе развития национальной экономики. Особое внимание 
уделено вопросам дискриминационности условий ведения предпринимательской деятельности. 
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ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІН СТАНУ  
НАЦІОНАЛЬНОГО КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

Бугаєнко Н.М.
кандидат економічних наук, доцент,
Київський національний торговельно-економічний університет

В роботі розглянуті результати оцінювання підприємцями тенденцій розвитку конкурентного сере-
довища на відповідних ринках. Розкрито особливості домінування суб’єктів господарювання в наці-
ональній економіці на основі опитування, проведеного Центром комплексних досліджень з питань 
антимонопольної політики у 2018 році. За результатами проведеного опитування проаналізовано 
рівень внутрішньої конкуренції у галузевому розрізі та фактори, які можуть посилювати або посла-
блювати  конкурентні позиції підприємств. Особлива увага відведена питанням оцінки інтенсивності 
економічної конкуренції на відповідних ринках.
Ключові слова: ринок, конкуренція, конкурентне середовище, підприємство, домінування.
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Постановка проблеми. Захист та розвиток 
конкурентного середовища є необхідною умовою 
для ефективного функціонування ринку. Сьогодні 
в Україні макроекономічна ситуація обумовлює наяв-
ність негативних процесів у самому національному 
конкурентному середовищі. Серед іншого можна 
виділити доволі неоднозначні ринкові реформи, 
недостатньо продумане використання адміністра-
тивних методів втручання в економіку. Враховуючи, 
що конкурентна політика є складовою економічної, 
актуальним завданням залишається аналіз переду-
мов розвитку конкурентного середовища у різних 
секторах економіки України. Відповідні опитування 
підприємців є цінними, оскільки у національній сис-
темі статистичних спостережень відсутні показники, 
які б характеризували тенденції змін конкурентного 
середовища на внутрішньому ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ваго-
мий внесок у розбудову теоретико-методологічних 
основ формування та розвитку конкурентного сере-
довища зробили провідні вітчизняні вчені Венгер В., 
Герасименко А., Ігнатюк А., Ковтун Н., Лагутін В., 
Филюк Г., Хвостенко О. та інші. Однак поза їхньою 
увагою залишаються питання оцінки конкурентного 
середовища відповідного ринку на мікрорівні (тобто, 
з точки зору самих підприємців).

Мета дослідження. Метою даної роботи є аналіз 
особливостей розвитку конкурентного середовища 
в національній економіці.

Виклад основного матеріалу. Традиційно 
в Україні відмічається переважання внутрішньої кон-
куренції між підприємствами-резидентами над кон-
куренцією з боку зарубіжних компаній. Дана тенден-
ція була закономірно продовжена у 2017-2018 роках. 
Зокрема, за даними проведеного опитування 58% 
респондентів відзначили, що вплив внутрішньоу-
країнської конкуренції на діяльність їх підприємств 
є суттєвішим за вплив зарубіжних компаній.

Результати аналізу домінуючої в Україні вну-
трішньої конкуренції свідчать про те, що конку-
рентне середовище в Україні є сформованим. Так 
22% керівників підприємств, які у 2018 році при-
йняли участь в опитуванні Центру комплексних 
досліджень з питань антимонопольної політики, 
повідомили, що вони в тій чи іншій мірі відчувають 
конкуренцію з боку інших українських підприємств. 
Відтак, беручи до уваги лише респондентів, які 
надали оцінки інтенсивності внутрішньої конкурен-
ції в Україні, 58% підприємств відзначили наявність 
конкуренції з боку інших українських компаній (див. 
рис. 1) [1, с. 137].

У 2018 р. спостерігаємо зменшення конкурент-
ного тиску між українськими компаніями на 3 в. п. 
(див. рис. 2) [1, с. 138]. Слід зазначити, що зросло 
число респондентів, які оцінили інтенсивність кон-
куренції у своїй сфері як «помірна» (з 39% у 2017 р. 
до 44% у 2018 р.). Спостерігається значне зниження 
в оцінках високої інтенсивності конкуренції (частка 
таких респондентів зменшилась з 50% до 35%).

Негативні тенденції, обумовлені втратою 
контролю над значною частиною території нашої 

країни в результаті анексії АР Крим та військо-
вих дій на сході України, руйнуванням торгових 
зв’язків, девальвацією національної валюти тощо, 
призвели до масштабного скорочення економічної 
активності та масового виходу з ринків суб’єктів 
господарювання (переважно малих підприємств, 
які виявилися неспроможними вести бізнес у кри-
зових умовах), що, в свою чергу, стало причиною 
цілком закономірного скорочення конкуренції на 
внутрішніх ринках України. У 2018 та 2017 роках 
підприємницькі оцінки інтенсивності конкуренції 
майже не змінились. У галузевому розрізі високий 
рівень внутрішньої конкуренції відзначили 45,7% 
підприємств виробничої промисловості; 40% – 
інформації та телекомунікації; 33,3% – сільське 
господарство; 31,6% суб’єктів господарювання 
у сфері торгівлі (див. табл. 1). Як бачимо, високо-
конкурентними є ринки підприємств виробництва 
товарів, торгівлі, сільськогосподарської продукції, 
телекомунікацій.

 Рис. 1. Оцінка інтенсивності конкуренції  
між підприємствами-резидентами України 
у 2018 р., %

Як видно з таблиці 1 у 2018 р. суб’єктами господа-
рювання відзначено значне зниження інтенсивності 
конкуренції на внутрішньому ринку у сфері тран-
спорту, постачання електроенергії та газу, а також 
вже не високий рівень у добувній сфері, будівництві, 
фінансовій та страховій діяльності. Зокрема, у порів-
нянні з попереднім роком на 17 в. п. зросла частка 
респондентів, що не відчувають конкуренції з боку 
вітчизняних підприємств, які надають транспортні 
послуги на 29 в. п. – у сфері постачання електроенер-
гії та газу, на 5 в. п. у сфері торгівлі. Тому в цілому, 
респонденти відчули в тій чи іншій мірі зменшення 
конкурентного тиску на всіх ринках.

Слід зазначити, що 54% респондентів розцінили 
якість вітчизняної та імпортної продукції як при-
близно однакову. У 2018 р. частка респондентів, які 
зазнавали конкуренцію відносно постачальників 
імпортних товарів збільшилась на 9,0% порівняно 
з 2017 р. та на 2,5% порівняно з 2016 р. Разом з цим 
для імпортної продукції характерним є значне пере-
вищення відпускних цін (див. рис. 3): 50% респон-
дентів, що відзначають наявність імпортної продук-
ції на ринках збуту свого підприємства, оцінюють 
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ціни на імпортні товари як більш високі у порівнянні 
з власними цінами [1, с. 133].

 
Рис. 3. Оцінка суб’єктами господарювання 
якісних характеристик імпортної продукції 
у порівнянні з продукцією власного 
виробництва, 2014-2018 рр., %

Аналізуючи тенденції зміни оцінок суб’єктами 
господарювання хара ктеристик імпортної продук-
ції у порівнянні з продукцією власного виробництва, 

можемо простежити деяке зростання оцінок якісних 
характеристик імпортної продукції за останній рік. 
Хоча, 36% відповіли, що імпортна продукція має 
вищу якість, ніж вітчизняна (а це на 9 в. п. більше, ніж 
у 2017 році), проте, 10% все ж впевнені, що імпорт 
менш якісний, ніж вітчизняні товари (ця цифра 
збільшилась на 1 в. п. у порівнянні з 2017 р.). Така ж 
ситуація простежується з оцінками цін на імпортну 
продукцію. Респонденти спостерігають вищі ціни 
на іноземні товари – 50% опитаних, на противагу 
43% у 2017 році. При цьому 17% вважають, що ціни 
імпорту нижчі, і кількість таких підприємств збіль-
шилась з 2017 р. на 5 в. п.

Загальна оцінка рівня монополізації в регіоні 
також сходиться з оцінкою інтенсивності вну-
трішньої конкуренції від міжнародних експер-
тів [1, с. 143]. 19% респондентів зазначили, що 
ділова активність у регіоні поширена серед вели-
кої кількості незалежних компаній і 12% – серед 
великої кількості відносно незалежних компаній. 
При цьому 31% відповіли, що ділова активність 
у регіоні зосереджена в рамках 3-5 бізнес-груп, 
а 9% – в рамках більше п’яти бізнес-груп. І 15% від-
повіли, що ділова активність у регіоні зосереджена 

 

 Рис. 2. Динаміка підприємницьких оцінок інтенсивності конкуренції  
між підприємствами-резидентами України за 2008-2018 рр., %

Таблиця 1
Частка респондентів, що охарактеризували рівень конкуренції  
на галузевих ринках як високий, 2015-2018 рр.

Галузі промисловості України Внутрішньоукраїнська конкуренція, %
2015 2016 2017 2018

Добувна промисловість 44,44 42,86 33,30 0,00
Транспорт 44,23 30,77 36,40 8,30
Постачання електроенергії, газу, пари  
і кондиційованого повітря 17,86 20,00 27,80 14,30

Будівництво 60,87 47,83 41,70 0,00
Торгівля 53,68 50,88 61,00 31,60
Інформація та телекомунікації 36,84 30,00 30,00 40,00
Фінансова та страхова діяльність 63,64 54,84 72,70 0,00
Сільське господарство 56,10 58,67 47,80 33,30
Виробнича промисловість 44,62 44,00 58,50 45,70
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в рамках однієї бізнес-групи, що на 7 в. п. переви-
щує дані 2017 р.

Вплив стану конкуренції в поточному році 
на економічний розвиток країни в цілому можна 
охарактеризувати як не дуже сприятливий. Так, 
зокрема, близько 35% підприємств під тиском кон-
куренції змушені були підвищити ефективність 
своєї роботи (що на 6 в. п. менше від рівня 2017 р.), 
41% – намагаючись втриматися на ринку протягом 
року знижували ціни на власну продукцію (порів-
няно з 2017 р. таких підприємств стало менше на 
2 в. п.) (див. рис. 4). Менш вираженим був вплив 
конкуренції на зниження собівартості виробництва 
продукції. За результатами опитування 2018 р. лише 
21% підприємств змогли зменшити собівартість 
(це менше за рівень 2017 р.). Також 13% підприємств 
відзначили, що їм не вдалося уникнути зростання 
собівартості виробництва продукції під дією макро-
економічних чинників (нестабільність політичної та 
економічної ситуації в країні, руйнування усталених 
торгових зв’язків, відповідне підвищення цін поста-
чальниками сировини та матеріалів, тощо).

Негативним був вплив інтенсивності конкуренції 
на обсяги випуску продукції українськими виробни-
ками: частка підприємств, що скоротили виробни-
цтво власної продукції у 2018 р. на 21 в. п. переви-
щила частку підприємств, що, навпаки, наростили 
обсяги виробництва. Втім, тенденція до поступового 
згортання обсягів виробництва зберігається про-
тягом останніх чотирьох років, чому сприяло різке 
скорочення платоспроможного попиту населення 
у період з 2014 по 2015 рр., проте в середині цього 
року спостерігається підвищення індексу спожив-
чих настроїв, а у червні він найвищий за весь період 
з початку 2015 р., хоча і дещо зменшився до жовтня 
2018 р. (див. рис. 5) [1, с. 146].

Загалом, підприємці-респонденти виділили різні 
фактори, які можуть посилювати або послаблювати 
конкурентні позиції їхнього підприємства. Так, серед 
факторів, що посилюють конкурентні позиції під-
приємства, найбільш істотний вплив має валютно-
курсова політика держави – 27%. Найбільший 
помірний вплив здійснює високе задоволення пла-
тоспроможного попиту – 29%. Найбільший процент 

 

 

Рис. 4. Вплив інтенсивності конкуренції на українські підприємства, 2015-2018 рр., %

Рис. 5. Динаміка індексу споживчих настроїв населення України, 2015-2018 рр.
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респондентів, які відзначили відсутність впливу на 
посилення конкурентної позиції підприємства, при-
падає на фактор «Наявність надлишкових потуж-
ностей» – 24%. Сумуючи будь-який вплив, що може 
чинити той чи інший фактор (істотно, незначно, 
помірно), отримуємо, як результат, що «Високе задо-
волення платоспроможного попиту» має найвищий 
відсоток – 64%. Потрібно зазначити, що в питаннях 
посилення чи послаблення конкурентної позиції під-
приємства майже третина респондентів по кожному 
з факторів дала відповідь «Важко оцінити», що свід-
чить про мінливе становище кожного фактору.

Серед факторів, що послаблюють конкурентні 
позиції підприємства за оцінками респондентів, 
найбільш істотний вплив має «Наявність великих 
і потужних підприємств – конкурентів, які контр-
олюють значну частку ринкової пропозиції» – 
36%. Також значний відсоток істотного впливу має 
«Незадоволеність платоспроможного попиту» – 
27%. Серед помірного впливу найбільш значущим 
фактором є «Незадоволеність платоспроможного 
попиту» – 31%. Відсутність впливу щодо посла-
блення конкурентної позиції підприємства з най-
більшим відсотком отримує: «Відсутність надлиш-
кових потужностей» – 21%.

Загальний найвищий підсумковий відсоток 
(істотно, незначно, помірно) у фактора «Незадоволе-
ність платоспроможного попиту» – 67%, далі ідуть 
чинники «Наявність великих і потужних підпри-
ємств – конкурентів, які контролюють значну частку 
ринкової пропозиції» (66%), «Високі транспортні 
витрати» і «Прив’язаність постачальників і спожива-
чів до традиційних виробників продукції» (по 63%). 
Очевидно, саме ці фактори найбільше впливають на 
інтенсивність конкуренції на відповідних ринках.

Підсумовуючи усе викладене вище, можемо 
стверджувати, що результати оцінювання суб’єктами 
господарювання інтенсивності конкуренції, як 

в цілому в економіці України, так і на окремих галу-
зевих ринках, загалом узгоджуються із загальними 
тенденціями економічного розвитку. Значні макро-
економічні дисбаланси, глибокі структурні диспро-
порції, недостатній рівень прозорості у державному 
секторі управління призвели до того, що ситуація 
вимагає системних антикризових дій. Оскільки 
Україна перебуває у дуже складній політичній та 
економічній ситуації, для її стабілізації є необхід-
ним проведення державної політики, яка повинна 
супроводжуватися втіленням ключових структурних 
реформ. Експерти наполягають на необхідності деті-
нізації економіки, проведення жорсткої фіскальної 
політики; продовження політики плаваючого валют-
ного курсу; реформ газового сектору, продовження 
дерегуляції бізнесу; залучення іноземних інвести-
цій, всебічного сприяння розвитку малого та серед-
нього підприємництва в Україні.

Висновки. Підсумовуючи викладене вище, 
можемо стверджувати, що результати оцінювання 
суб’єктами господарювання інтенсивності кон-
куренції, як в цілому в економіці України, так і на 
окремих галузевих ринках, загалом узгоджуються 
із загальними тенденціями економічного розвитку. 
Значні макроекономічні дисбаланси, глибокі струк-
турні диспропорції, недостатній рівень прозорості 
у державному секторі управління призвели до того, 
що ситуація вимагає системних антикризових дій. 
Україна перебуває у дуже складній політичній та 
економічній ситуації, для стабілізації якої є необ-
хідним проведення ключових структурних реформ. 
Реальна детінізація економіки, проведення жорсткої 
фіскальної політики; подальша дерегуляція бізнесу; 
залучення іноземних інвестицій, всебічне сприяння 
розвитку малого та середнього підприємництва 
в Україні безумовно позитивно позначаться на роз-
витку саме конкурентних передумов розвитку вну-
трішнього ринку.
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В работе рассмотрены результаты оценки предпринимателями тенденций развития конкурентной среды на 
соответствующих рынках. Раскрыты особенности доминирования субъектов хозяйствования в национальной 
экономике на основе опроса, проведенного Центром комплексных исследований по вопросам антимонополь-
ной политики в 2018 году. По результатам проведенного опроса проанализированы уровень внутренней кон-
куренции в отраслевом разрезе и факторы, которые могут усиливать или ослаблять конкурентные позиции 
предприятий. Особое внимание отведено вопросам оценки интенсивности экономической конкуренции на 
соответствующих рынках.
Ключевые слова: рынок, конкуренция, конкурентная  среда, предприятие, доминирование.
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В статье рассмотрены особенности процесса привлечения иностранных инвестиций в экономику 
Украины, исследованы главные проблемы поступления инвестиций и предложены основные пути 
их решения. Сформулированы практические рекомендации по повышению инвестиционной при-
влекательности экономики Украины. В результате анализа автор доказывает, что особенностями 
привлечения иностранных инвестиций в Украину в условиях формирования современного глобаль-
ного пространства является ориентированность на внутреннего потребителя, вложения инвестиций 
в предприятия с более высоким уровнем рентабельности и быстрым сроком окупаемости. Особое 
внимание обращается на проблемы привлечения инвестиций в украинскую экономику, а также на 
основные пути решения данных проблем.
Ключевые слова: иностранная инвестиция, прямые иностранные инвестиции, акционерный капи-
тал, акции, приоритетные отрасли экономики, глобализация мировой экономики, иностранный 
инвестор, инвестиционный климат, стимулирования инвестиционной деятельности.
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The results of evaluation by the entrepreneurs of the tendencies of the competitive environment development on 
relevant markets are investigated in this work.  Features of domination of economic entities in the national economy 
are revealed, based on a survey conducted in 2018 by the Center for complex researches on antimonopoly policy. 
According to the results of the survey тhe level of internal competition in the sectoral section and factors that can 
strengthen or weaken the competitive positions of enterprises are analyzed. Particular attention is paid to the evaluation 
of the intensity of economic competition in relevant markets.
Keywords: market, competition, competitive environment, entity, domination.

Постановка проблемы. Процесс привлече-
ния иностранных инвестиций в экономику страны 
играет значительную роль в экономическом раз-
витии любого государства независимо от уровня 
ее экономического развития и способствуют эко-
номическому росту принимающей экономики на 
основе эффективного использования национальных 
ресурсов. Объем иностранных инвестиций является 
одним из показателей, характеризующих степень 
интеграции страны в мировое сообщество и зависит 
от привлекательности объекта инвестирования. При-
влечение иностранных инвестиций на протяжении 
многих лет является приоритетным направлением 
развития экономики Украины, в условиях экономи-
ческого кризиса требует особого внимания. Про-

блематика иностранного инвестирования относится 
к актуальных вопросов, дискутируются в мировой 
экономической литературе и требуют практического 
решения.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Большой вклад в развитие вопросов процесса при-
влечением иностранных инвестиций в экономику 
Украины внесли отечественные и зарубежные уче-
ные: Луцик У.М., Бабинская, О.В. Бланк И.А., Его-
ров П.В., Макогон Ю.В., Шевчук В.Я., Александер Г., 
Бейли Дж., Портер М., Ширмер Я. Фишер П., Шарп У., 
Харламова Г.А. Кушлак А.И., Семененко Д.Ю., 
Бланк И.А., Егоров П.В., Макогон Ю.В. Следует 
отметить, что в Украине проблемам исследования 
особенностей иностранного инвестирования посвя-
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щены работы таких известных ученых экономистов: 
М. Бирки, И. Боярко, Л. Борщ, Т. Говорушко, В. Гри-
нева, Б. Губского, А. Волчанка, Л. Докиенко, А. Кири-
ченко, Ю. Козака, В. Коломойцева, В. Куценко, 
Д. Лукьяненко, Т. Майоровой, И. Матюшенко, 
И. Павленко, А. Пересади, А. Пехник, С. Реверчук, 
А. Рогач, Л. Руденко, Д. Степанова, А. Сухорукова, 
С. Тесле, В. Федоренко, А. Филипенко, Л. Шморгуна, 
А. Яновского, и др. Однако, дальнейших изучений 
требуют вопросы определения и уточнения поня-
тийно-категориального аппарата исследования ино-
странных инвестиций в Украину.

Постановка задачи. В статье изложены резуль-
таты исследования процесса привлечения иностран-
ных инвестиций в экономику Украины.

Целью исследования является проанализиро-
вать процесс привлечения иностранных инвести-
ций в экономику Украины на основе статистических 
данных за последние годы. Проявить ряд основных 
проблем, препятствующих эффективному процессу 
привлечению иностранных инвестиций и их зависи-
мость от различных факторов. Рассмотреть важней-
шие факторы решения проблем, определить положи-
тельные аспекты иностранного инвестирования для 
Украины и мировой экономики, предложены меры 
по стимулированию развития инвестиционной дея-
тельности в Украине.

Изложение основного материала исследова-
ния. Особое внимание уделяется вопросам, свя-
занным с механизмом привлечения иностранных 
инвестиций в страну. Однако следует отметить, что 
привлечение иностранных инвестиций зависит от 
многих факторов, а именно от политических, эконо-
мических, социальных параметров страны-реципи-
ента. Именно особенности привлечения иностран-
ных инвестиций является актуальным вопросом 
в исследованиях ученых-экономистов на современ-
ном этапе. Актуальность приобретает определение 
направлений, инструментов и методов привлечения 
инвестиций, их нацеленность на обеспечение дина-
мичного развития национальной экономики. Осу-
ществление рыночных преобразований в Украине 
происходит в условиях привлечения иностранных 
инвестиций, особенности которых, как объект управ-
ления, определяются противоречиями националь-
ных интересов и интересов иностранного инвестора 
это составляет круг проблем определения потребно-
сти в инвестициях, направлениях их стратегического 
размещения, формирования механизма управления 
инвестиционными средой и привлекательностью 
реципиентов иностранных инвестиций [1].

Современный кризис в Украине в большей сте-
пени кризисом управления: как на макро-, так и на 
микроуровне. Поэтому освоение передового управ-
ленческого и организационного опыта, высокого 
уровня менеджмента является важнейшей особен-
ностью повышения инвестиционной привлекатель-
ности предприятий-реципиентов иностранного 
капитала. Практический опыт привлечения ино-
странного капитала показывает, что успехов дости-
гают активные руководители предприятий, которые 

готовы и хотят идти на сотрудничество с иностран-
ными инвесторами, умеют вести переговоры, выпол-
няют взятые на себя обязательства, способны соз-
дать атмосферу сотрудничества и вызвать доверие 
у иностранных инвесторов. Указанные черты для 
руководителей самом деле очень важны, поскольку, 
несмотря на инвестирование в производство кон-
курентоспособной продукции, уменьшение нега-
тивного влияния неблагоприятных макроэкономи-
ческих условий, все же можно потерпеть неудачу 
вследствие плохой сотрудничества с представите-
лями Украины. Свидетельство этому заключается 
в том, что среди стран Восточной Европы в Укра-
ине самая низкая приток иностранных инвестиций 
на душу населения, отсюда страна рискует потерять 
свои ключевые отрасли [2].

По данным Госстата в 2018 году в экономику 
Украины иностранными инвесторами вложено 
3763,7 млн. долл. США и изъято 891,3 млн. долл. 
США прямых инвестиций (акционерного капи-
тала). Уменьшение капитала за счет переоценки, 
потерь и переклассификации, по данным Госстата, 
за этот период составляет 5245,8 млн. долл. США 
(в т. ч. за счет курсовой разницы – 5024300000. 
долл. США). Объем привлеченных с начала инве-
стирования прямых иностранных инвестиций 
(акционерного капитала) в экономику Украины 
на 31.12.2018 года составил 43371,4 млн. дол. 
США. Инвестиции направляются в уже разви-
тые сферы экономической деятельности. На пред-
приятиях промышленности сосредоточено 30,6% 
общего объема прямых инвестиций в Украину, 
в учреждениях финансовой и страховой деятельно-
сти – 27,3%. В десятку основных стран-инвесторов, 
на которые приходится 83,0% общего объема пря-
мых инвестиций, входят: Кипр – 11744,9 млн. долл. 
США, Нидерланды – 5610,7 млн. долл. США, 
Германия – 5414,3 млн. долларов США, Рос-
сийская Федерация – 3392,1 млн. долл. США, 
Австрия – 2402,4 млн. долл. США, Великобритания – 
1852,5 млн. долл. США, Виргинские острова (Брит.) – 
1798,9 млн. долл.США, Франция – 1528,1 млн. долл. 
США, Швейцария – 1364,2 млн. долл.США и Ита-
лия – 972,4 млн. долл.США [5].

К десяти регионов: Днепропетровской, Донец-
кой, Харьковской, Киевской, Луганской, Львовской, 
Одесской, Запорожской, Полтавской, Ивано-Фран-
ковской областей и в г. Киев поступило более всего 
инвестиций – 93,9 процента всех привлеченных пря-
мых иностранных инвестиций. Такое направление 
прямых иностранных инвестиций и капитальных 
инвестиций в региональном разрезе не способствует 
равномерному социально-экономическому разви-
тию регионов и усиливает дальнейшее увеличение 
разрыва в их развитии [3].

Объемы привлечения капитальных инвестиций 
предприятий Украины в январе-сентябре 2018 состав-
ляют 160 700 000 000 грн., что составляет 94,0 про-
цента к соответствующему периоду 2014 года. Веду-
щими сферами экономической деятельности, по 
объемам привлечения капитальных инвестиций, 
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в январе – сентябре 2018 остаются: промышлен-
ность – 55,4 млн. грн., строительство – 24,7 млн. грн., 
информация и телекоммуникации 17,6 млн. грн., 
сельское, лесное и рыбное хозяйство – 17,2 млн. грн., 
оптовая и розничная торговля; ремонт автотран-
спортных средств и мотоциклов – 12,7 млн. грн., 
транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьер-
ская деятельность – 10,7 млн. грн., операции с недви-
жимым имуществом – 59 млн. грн. [2].

Главным источником финансирования капиталь-
ных инвестиций по-прежнему остаются собствен-
ные средства предприятий и организаций, за счет 
которых в январе – сентябре 2018 освоено 69,3 про-
цента капиталовложений. Доля кредитов банков 
и других займов в общем объеме капиталовложений 
составляла 8,8 процента. За счет государственного 
и местных бюджетов освоено 4,4 процента капи-
тальных инвестиций. Доля средств иностранных 
инвесторов составляла 3,9 процента всех капиталов-
ложений, доля средств населения на строительство 
жилья – 11,6 процента. Другие источники финанси-
рования составляют 2,0 процента [3].

Итак, Украина остается привлекательной для 
инвестиций, в то же время она не находится в сто-
роне от мировых процессов, достаточно интегриро-
ванной в мировое хозяйство и нарушение макроста-
бильности на внешних рынках имеет свой отголосок 
в Украине. В рейтинге инвестиционной привлека-
тельности стран мира International Business Compass 
2018 год, опубликованном компанией BDO, Украина 
за год поднялась на 20 позиций [6].

Украина в рейтинге располагается на 89 месте 
и входит в перечень стран, показали лучшее рост за 
год, наравне с Белоруссией и Латвией. В 2014 году 
наша страна занимала 109 место. Указанные индексы 
формируются компанией BDO совместно с Гамбург-
ским институтом мировой экономики, и характеризует 
экономическую и финансовую привлекательность 
различных стран мира на основании трех основных 
показателей: экономических, политических и соци-
окультурных условий. В рейтинге легкости ведения 
бизнеса, его заключает Всемирный банк, Украина 
заняла 83 место и улучшила свои позиции на 4 пун-
кта по сравнению с прошлым годом. В докладе Doing 
Business 2016 отмечается, что ключевой реформой, 
которая способствовала повышению рейтинга Укра-
ины, является упрощение регистрации бизнеса. Так, 
в сфере регистрации предприятий Украины заняла 
30-е место и улучшила свои позиции на 40 пунктов 
по сравнению с прошлым годом. В Украине сокра-
щено время на регистрацию предприятия налогопла-
тельщиком и отменен сбор за государственную реги-
страцию бизнеса [10].

Для дальнейшего улучшения инвестиционного 
климата Украины актуальным на сегодня является 
вопрос совершенствования правовой и организаци-
онной базы для повышения дееспособности меха-
низмов обеспечения благоприятного инвестицион-
ного климата и формирования основы сохранения 
и повышения конкурентоспособности отечествен-
ной экономики [2].

Ряд положительных шагов в этом направлении 
уже сделаны [9].

На сегодня в Украине создано правовое поле для 
инвестирования и развития государственно-част-
ного партнерства. Законодательство Украины опре-
деляет гарантии деятельности для инвесторов, эко-
номические и организационные основы реализации 
государственно-частного партнерства в Украине.

На территории Украины к иностранным инвесто-
рам применяется национальный режим инвестици-
онной деятельности, то есть предоставлены равные 
условия деятельности с отечественными инвесто-
рами. Иностранные инвестиции в Украине не под-
лежат национализации.

Подписано и ратифицировано Верховной Радой 
Украины межправительственные соглашения 
о содействии и взаимной защите инвестиций с более 
чем 70 странами мира. В частности, в текущем году 
(05.02.2018 г.) Подписано Соглашение между Укра-
иной и Японией о содействии и защите инвести-
ций, которое ратифицировано Законом Украины от 
03.06.2018 № 505-VIII.

Упрощение деятельности субъектов хозяйство-
вания, дерегулирование предпринимательской дея-
тельности:

– отменено 16 документов разрешительного 
характера (разрешения, решения, заключения, согла-
сования);

– установлен срок регистрации бизнеса в тече-
ние не более двух дней

– введена выдача документов разрешительного 
характера через центры предоставления админи-
стративных услуг;

– усилена защита субъектов хозяйствования от 
чрезмерного вмешательства правоохранительных 
органов;

– созданы условия для стимулирования раци-
онального использования сельскохозяйственных 
земель и упрощенно отношения в сфере аренды 
земли;

– усовершенствована отношения в нефтегазо-
вой отрасли (Закон Украины от 12.02.2015 № 191-VII 
«О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Украины относительно упрощения усло-
вий ведения бизнеса (дерегулирование)»);

– обеспечено адаптацию национального законо-
дательства о технических регламентах и оценку соот-
ветствии с законодательством Европейского Союза 
(Закон Украины от 15.01.2015 № 124-VIII «О техни-
ческих регламентах и оценку соответствия»);

– усовершенствован понятийный аппарат, госу-
дарственные принципы лицензирования предпри-
нимательства, порядок лицензирования, в частно-
сти, упрощение выдачи лицензий, контроля в сфере 
лицензирования и применения мер воздействия 
и санкций, надзора за органами лицензирования 
и информационного обеспечения государственного 
управления в этой сфере. Также предусмотрено 
введение бессрочности действия лицензии для 
всех видов хозяйственной деятельности, подлежа-
щих лицензированию, и возможность ее получе-
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ния в электронном виде или на бумажном носителе 
(Закон Украины от 02.03.2015 № 222-VIII «О лицен-
зировании определенных видов хозяйственной дея-
тельности» (вступил в силу с 28.06.2015));

– усовершенствована процедура государствен-
ной регистрации прав на земельные участки сель-
скохозяйственного назначения (Закон Украины от 
05.03.2015 № 247-VIII «О внесении изменений 
в некоторые законы Украины относительно уточне-
ния полномочий нотариусов и особенностей реги-
страции производных прав на земельные участки 
сельскохозяйственного назначения»);

– введен единый подход по снижению кворума 
для всех акционерных обществ, усовершенство-
ван механизм избрания и деятельности органов 
акционерного общества, обеспечено действен-
ный механизм исполнения решений общества по 
выплате дивидендов акционерным обществом 
(Закон Украины от 19.03.2015 № 272-VIIІ «О вне-
сении изменений в Закон Украины «Об акционер-
ных обществах»);

– заложены основы для обеспечения адаптации 
законодательства Украины к законодательству Евро-
пейского Союза в части защиты прав инвесторов, 
что, в свою очередь, будет способствовать улучше-
нию инвестиционного климата и имиджа Украины 
(Закон Украины от 07.04.2015 № 289-VIII «О внесе-
нии изменений в некоторые законодательные акты 
Украины по защите прав инвесторов»);

– отменено чрезмерное государственное 
регулирование в некоторых сферах предприни-
мательской деятельности, в частности пищевой, 
аграрной, нефтегазовой и ИТ отраслях (поста-
новление Кабинета Министров Украины от 
28.01.2015 № 42 «Некоторые вопросы дерегуляции 
хозяйственной деятельности»);

– упрощен порядок предоставления админи-
стративных услуг в сфере государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и их обремене-
ний (постановление Кабинета Министров Украины 
от 18.03.2015 № 137);

– утвержден План действий по дерегуляции 
хозяйственной деятельности и упрощение регуля-
торной базы, направленный на упрощение лицен-
зионных и разрешительных, таможенных и нало-
говых процедур, совершенствование процедур 
технического регулирования и государственного 
надзора (контроля), облегчение условий осуществле-
ния предпринимательской деятельности в аграрной, 
пищевой, строительной, нефтегазовой, электроэнер-
гетической отраслях и в сфере информационных тех-
нологий и телекоммуникаций (распоряжение Каби-
нета Министров Украины от 18.03.2015 № 357-р) [8].

Повышение эффективности управления государ-
ственным сектором экономики [4]:

– утверждены перечни объектов государствен-
ной собственности, которые планируется прива-
тизировать в 2015 году (постановление Кабинета 
Министров Украины от 12.05.2015 № 271 «О про-
ведении прозрачной и конкурентной приватизации 
в 2015 году»);

– заложены основы для обеспечения проведе-
ния качественного и независимого аудита госком-
паний с привлечением лучших аудиторских фирм 
с целью получения объективного представления 
о финансовом состоянии и результатах деятельно-
сти госпредприятий, улучшение управленческих 
решений и содействия привлечению инвестиций 
(постановление Кабинета Министров Украины от 
04.06.2015 № 390 «Некоторые вопросы проведения 
аудита субъектов хозяйствования государственного 
сектора экономики»);

– очерченные вопросы, которые должны быть 
решены Кабинетом Министров Украины, для про-
ведения реформы управления государственной соб-
ственностью (распоряжение Кабинета Министров 
Украины от 27.05.2014 № 662-р «Об одобрении 
Стратегии повышения эффективности деятельности 
субъектов хозяйствования государственного сектора 
экономики»);

– изменены подходы конкурсного отбора руко-
водителей субъектов хозяйствования государствен-
ного сектора экономики государственных предпри-
ятий. Введен порядок назначения руководителей 
особо важных для экономики предприятий по пред-
ставлению комитета по назначению руководителей 
при условии их согласования с Кабинетом Мини-
стров Украины;

– утвержден перечень независимых негосудар-
ственных экспертов, которые входят в состав Коми-
тета по назначению руководителей (распоряжение 
Кабинета Министров Украины от 11.02.2015 № 209-р 
«О согласовании кандидатур в состав Комитета по 
назначению руководителей особо важных для эконо-
мики предприятий»);

– утверждено Положение о Комитете по назна-
чению руководителей (приказ Минэкономразвития 
от 23.02.2015 № 157, зарегистрирован в Минюсте 
24.02.2015 за № 210/26655);

– предусмотрено обнародование информации 
о субъектах хозяйствования государственного сектора 
экономики и результатов их деятельности, обеспече-
ния открытого доступа к информации о деятельности 
предприятий государственного сектора экономики 
не только для органов власти, но и для инвесторов, 
потенциальных деловых партнеров (приказ Минэко-
номразвития от 11.02.2015 № 116 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по обеспечению про-
зрачности деятельности субъектов хозяйствования 
государственного сектора экономики»);

– утвержден Порядок составления, утверж-
дения и контроля выполнения финансового плана 
субъекта хозяйствования государственного сектора 
экономики, целью которого является упорядоче-
ние работы по финансовому планированию и обе-
спечению действенного контроля за деятельностью 
предприятий государственного сектора экономики 
(приказ Минэкономразвития от 02.03.2015 № 205, 
зарегистрирован в Минюста от 19.03.2015 под 
№ 300/26745).

Повышение эффективности использования 
финансовых ресурсов в энергетической сфере:
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– заложены основы для внедрения передовых 
механизмов функционирования рынка природного 
газа, используемых в международной практике, 
способствовать повышению эффективности управ-
ления, совершенствованию организационно-право-
вых и экономических основ рынка природного 
газа, обеспечению готовности рынка природного 
газа в Украине к функционированию в конкурен-
тоспособном рыночной среде (Закон Украины от 
09.04.2015 № 329-VIII «О рынке природного газа»);

– урегулирован порядок финансирования расхо-
дов на оплату договоров «Энергосервис», согласно 
которому в целях комплексного решения вопросов 
энергосбережения в бюджетной сфере вводится 
механизм предоставления энергосервисных услуг 
(Закон Украины от 09.04.2015 № 328-VIII «О вне-
сении изменений в Бюджетный кодекс Украины 
относительно введения новых инвестиционных воз-
можностей, обеспечение прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности для 
проведения масштабной энергомодернизации»);

– определены правовые и экономические 
основы осуществления энергосервиса с целью 
повышения энергетической эффективности объ-
ектов государственной и коммунальной собствен-
ности (Закон Украины от 09.04.2015 № 327-VIII 
«О введении новых инвестиционных возможностей, 
обеспечение прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности для проведения 
масштабной энергомодернизации»);

– определен порядок урегулирования вопро-
сов по взысканию задолженности потребителей 
перед компанией «Нафтогаз Украины» и ее дочер-
ним предприятием за использованный природный 
газ и предотвращения образования задолженности 
в дальнейшем (Закон Украины от 14.05.2015 № 423-
VIII «О внесении изменений в некоторые законы 
Украины по стабилизации финансового состояния 
Национальной акционерной компании» Нафтогаз 
Украины») [6].

После присоединения к Декларации, Украине 
предоставляется право получить статус:

– Ассоциированного члена в Инвестиционном 
Комитете ОЭСР (в работе, связанной с Декларацией).

– Ассоциированного члена в Рабочей группе 
ОЭСР по вопросам ответственного бизнес-поведения.

– Ассоциированного члена в Проекте ОEСР 
о свободе инвестирования.

– Участника в специальных встречах Рабочей 
группы ОЭСР по вопросам международной инвести-
ционной статистики.

По результатам отбора государственных инве-
стиционных проектов Межведомственной комис-
сией отобрано 10 проектов, включенных в государ-
ственный бюджет на 2016 год с соответствующим их 
финансированием. Вместе с тем, в Минэкономраз-
вития начиная с конца 2015 года проводится работа 
с главными распорядителями средств государствен-
ного бюджета по подготовке и представления госу-
дарственных инвестиционных проектов с целью 
обеспечения их реализации в 2017 году [7].

Кроме того, сегодня предусмотрена государствен-
ная поддержка реализации инвестиционных про-
ектов в приоритетных отраслях экономики, в част-
ности, путем освобождения от налогообложения 
ввозной пошлиной при ввозе определенного перечня 
товаров, необходимых для реализации таких проек-
тов, и отсрочка уплаты НДС (до 60 дней) в отноше-
нии ввозимых товаров на основании векселя (Закон 
Украины «О стимулировании инвестиционной дея-
тельности в приоритетных отраслях экономики 
с целью создания новых рабочих мест») [2].

Также государственная поддержка предоставля-
ется при создании индустриальных парков и реали-
зации проектов в рамках этих парков (Закон Укра-
ины «Об индустриальных парках»).

Нормами Таможенного кодекса Украины (ста-
тья 287) предусмотрено освобождение от уплаты 
ввозной пошлины товаров, ввозимых иностранными 
инвесторами на срок не менее трех лет с целью 
инвестирования на основании зарегистрированных 
договоров (контрактов) или как взнос иностранного 
инвестора в уставный капитал предприятия с ино-
странными инвестициями.

Растаможка таких товаров осуществляется в пер-
воочередном порядке.

Также, начат на постоянной основе диалог с биз-
несом для урегулирования проблемных вопросов 
по инвесторов – ежеквартальные рабочие встречи 
с участием представителей министерств и бизнеса; 
создана рабочая группа по вопросам привлечения 
иностранных инвестиций, которая изучает и готовит 
предложения по воплощению лучшей мировой прак-
тики по поддержке инвестиционной деятельности со 
стороны государства; прорабатывается вопрос соз-
дания портала invest in.ua, который будет содержать 
полную информацию об инвестиционном потенци-
але Украины [1].

Приоритетность привлечения иностранных инве-
стиций для экономики Украины оговариваются:

– во-первых, иностранные инвестиции дают 
возможность реализоваться долговременным инте-
ресам реципиента;

– во-вторых, иностранные инвестиции способ-
ствуют переносу международного опыта организа-
ции производства и управления;

– в-третьих, иностранные инвестиции обеспе-
чивают приток финансовых ресурсов в значитель-
ных объемах независимо от суммы внешних долгов.

Особенности формирования у иностранных 
инвестиционных ресурсах определяются необходи-
мостью:

– удовлетворения потребностей в инвестици-
онных ресурсах за счет привлечения иностранных 
инвестиций. В условиях низкого уровня оплаты 
труда в Украине, приток иностранных инвестиций 
приводит к созданию новых высоко оплачиваемых 
рабочих мест, по сравнению со средним уровнем 
заработной платы в стране;

– лучшего удовлетворения потребностей вну-
треннего рынка. Производство продукции предпри-
ятиями с участием иностранных инвестиций может 
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быть дешевым, качественным и обеспечивается 
широким сервисным обслуживанием в отличие от 
продукции отечественных товаропроизводителей;

– привлечение техники и технологий, способ-
ствующих индустриализации и конкурентоспособ-
ности страны – реципиента [3].

Исходя из этого, целями привлечения иностран-
ных инвестиций в экономику Украины:

– структурная перестройка промышленного 
комплекса;

– содействие достижению современного техни-
ческого уровня развития на основе новых технологий;

– увеличение объемов экспортного потенциала 
Украины;

– преодоления зависимости экономики от 
импорта;

– создание производств с использованием мест-
ных природных ресурсов содействие развитию част-
ного сектора [1].

Следовательно, привлечение иностранных инве-
стиций в экономику Украины – объективно необходи-
мый процесс. От того, насколько успешно экономика 
Украины будет интегрироваться в мировое сообще-
ство, зависит стратегия и тактика государств [9].

Выводы из проведенного исследования. 
Для достижения поставленных целей представля-
ется необходимым выделить основные особенно-
сти привлечения иностранных инвестиций, процесс 
стратегического управления которыми предпола-
гает компенсацию нехватки внутренних инвести-

ционных ресурсов за счет привлечения иностран-
ных инвестиций, согласования инвестиционной 
стратегии иностранного инвестора и реципиента 
иностранных инвестиций с учетом условий внеш-
ней инвестиционной среды и повышение уровня 
инвестиционной привлекательности предпри-
ятий – реципиентов и иностранных инвестиций. 
В результате проведенного исследования установ-
лено, что особенностями привлечения иностранных 
инвестиций в Украину в условиях формирования 
современного глобального пространства является 
ориентированность на внутреннего потребителя, 
вложения инвестиций в предприятия с более высо-
ким уровнем рентабельности и быстрым сроком 
окупаемости. Главными проблемами в привлече-
нии иностранных инвестиций на сегодня являются: 
политическая и законодательная нестабильность, 
отсутствие надежных гарантий защиты от измене-
ний украинского законодательства, значительный 
налоговый и административное давление, высо-
кий уровень коррумпированности и бюрократизма, 
значительный уровень инфляции в стране и слож-
ность регистрационных, лицензионных и таможен-
ных процедур. Основными путями решения данных 
проблем могут быть: создание системы институтов 
и механизмов, облегчающих деятельность инвесто-
ров в Украине и осуществления скоординированной 
информационно-маркетинговой политики, суще-
ственно улучшит инвестиционную привлекатель-
ность Украины в мире [3].
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У статті розглянуто особливості процесу залучення іноземних інвестицій в економіку України, вивчені основні 
проблеми надходження інвестицій та запропоновано основні шляхи їх вирішення. Сформульовано практичні 
рекомендації щодо підвищення інвестиційної привабливості економіки України. В результаті аналізу автор дово-
дить, що особливостями залучення іноземних інвестицій в Україну в умовах формування сучасного глобального 
простору є орієнтованість на внутрішнього споживача, вкладення інвестицій в підприємства з більш високим 
рівнем рентабельності та швидким терміном окупності. Особлива увага звертається на проблеми залучення 
інвестицій в українську економіку, а також на основні шляхи вирішення даних проблем.
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У статті проаналізовано теоретичні основи кластеру, характерні особливості і переваги кластерних 
формувань. Обґрунтовано методологічні основи створення та функціонування індустріальних парків 
на прикладі індустріального парку «Мелітополь». Зроблено попереднє визначення основних ресур-
сів, витрат та планових надходжень фінансових коштів. Підкреслено, що інвестування на території 
індустріального парку є сприятливою для інвестора формою ведення бізнесу й одночасно ефектив-
ним механізмом державної промислової й інвестиційної політики та політики регіонального роз-
витку. Визначено ключові завдання щодо створення індустріального парку, пріоритетні напрямки 
його діяльності. Зроблено прогноз фінансових результатів, надходжень в розрізі міського бюджету на 
період 2018 – 2022 роки та розрахунок прогнозних інвестицій. Акцентовано, що створення індустрі-
ального парку у місті Мелітополь стане точкою зростання економіки регіону. 
Ключові слова: кластер, індустріальний парк, конкурентоспроможність кластерних формувань, 
інвестиційно-інноваційна політика, регіональний розвиток.

Постановка проблеми. Негативні тенденції 
розвитку української економіки впродовж останніх 
років та невтішні прогнози щодо їхнього продо-
вження вимагають пошуку синергетичних механіз-
мів стимулювання економіки, здатних активізувати 
економічну й інвестиційну діяльність і одночасно 
забезпечити структурно-технологічну модернізацію 
виробничого комплексу. В умовах жорсткої конку-
ренції, глобалізації та обмежень Світової організації 
торгівлі, Україна має шукати альтернативні форми 
захисту власного ринку та нові можливості для роз-
витку промисловості.

Важливою і актуальною тенденцією сучасного 
світового економічного розвитку стали процеси еко-
номічної кластеризації, направлені на підвищення 
конкурентоспроможності економічних суб’єктів 
на мікро, мезо- и макрорівнях. Зміст кластеризації 
полягає у прискоренні економічного розвитку і під-
вищенні конкурентоспроможності окремих економіч-
них суб’єктів (підприємств, регіонів, країн, окремих 
територій і міст) шляхом використання переваг сус-
пільного поділу праці і ущільнення їх науково-вироб-
ничої взаємодії в результаті так званих кластерних 
об’єднань. Кластери, які є втіленням складної сис-
теми взаємозв’язків між економічними суб’єктами, 
дозволяють підсилити корисний ефект від підприєм-
ницької діяльності і виступають дієвим інструментом 
організації економіки, контролю економічної діяль-
ності, підвищенню конкурентоспроможності як окре-
мих суб’єктів господарювання, так і регіонів, країн, 
макроінтеграційних угруповань в цілому [1, с. 44].

Одним з таких проявів кластерізації виступають 
індустріальні парки, створення яких в Україні є над-
звичайно актуальним завданням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ґрун-
товними дослідженнями розвитку теорії кластерів 

є роботи всесвітньовідомих науковців П. Кругмана, 
М. Портера, А. Скотта. Обґрунтуванню необхід-
ності та окремим аспектам кластеризації в Україні 
присвячено праці О. Амоші, П. Бубенко, В. Геєця, 
Т. Дерев’янко, М. Дмитерко, Н. Каніщенко, М. Кро-
пивко, І. Мартиняк, О. Марченко, С. Онишко, 
П. Саблука, С. Соколенко та ін.

Заслуговують на увагу визначення кластеру, що 
були сформульовані вітчизняними дослідниками:

– кластер – добровільне об’єднання підпри-
ємців, які тісно співпрацюють з науковими уста-
новами та місцевою владою з метою підвищення 
конкурентоспроможності власної продукції та 
сприяння економічному розвитку регіону. Кластер-
ний підхід дозволяє поєднати всі переваги співро-
бітництва між компаніями та поглиблення їх спе-
ціалізації, створюючи значний мультиплікативний 
ефект в економіці [2];

– кластер в організації виробництва – це 
об’єднання взаємодоповнюючих підприємств, 
організацій і зв’язаних з ними за географічною й 
функціональною ознаками органів державного 
управління, наукових закладів тощо на засадах 
спільної діяльності на певній території з вироб-
ництва конкурентоспроможної на внутрішньому 
і зовнішньому ринках продукції та збільшення при-
бутків учасників кластера [3].

Характерною особливістю і перевагою кластер-
них формувань є те, що увага концентрується не на 
самих підприємствах, а на взаємовідносинах між 
підприємствами та установами, які входять до складу 
кластера. А взаємовідносини будуються, насампе-
ред, на засадах кооперації, відкритості, довіри та 
довгострокових договірних стосунків. Саме ство-
рення нових ефективних зав’язків між учасниками 
об’єднання породжує властивості, якими не володіє 
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жодний із учасників, що забезпечує комплексну сис-
тему генерації знань, перетворення їх в інновації, 
а також подальшу комерціалізацію останніх [4, с. 64].

Але теоретико-методологічниі основи ство-
рення індустріальних парків в Україні та їх вплив 
на економіку регіонів країни є актуальним аспектом 
наукового пошуку, заслуговує детального розгляду 
і подальшого вивчення.

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
обґрунтування методологічних основ створення та 
функціонування індустріальних парків на прикладі 
індустріального парку «Мелітополь», включаючи 
попереднє визначення основних завдань, витрат та 
планових надходжень фінансових коштів.

Виклад основного матеріалу. Кластеризація набу-
ває широкого визнання у світі як основний інструмент 
розвитку конкурентоспроможності, стимулювання 
інновацій, залучення інвестицій, створення нових 
технологій. Досвід розвинених країн свідчить, що 
можливості кластерного підходу використовують для 
вирішення завдань, спрямованих на підйом економіки 
окремих галузей і регіонів. Кластери залучають наба-
гато більше інвестицій, ніж окремі (поодинокі) ком-
панії. Цьому, як правило, сприяють мультиплікативне 
підсилення дій підприємств, які об’єднуються для 
досягнення спільної мети – підвищення індивідуаль-
ної конкурентоспроможності на основі використання 
сумарних конкурентних переваг.

Визначальним у високій конкурентоспромож-
ності кластерних формувань є:

– з одного боку – використання конкурентних 
переваг територій, на яких концентрується те або 
інше виробництво (наявність та якість ресурсів, ква-
ліфікація і вартість робочої сили, територіальне роз-
міщення, природно-кліматичні умови тощо), що дає 
змогу використати дані переваги для виробництва 
конкурентоспроможного продукту й підвищення 
доходів жителів і бюджетів цих територій. З такого 
погляду кластери виконують функцію своєрідних 
«точок зростання» регіональних економік, а поде-
куди й держав в цілому;

– з іншого – посилення конкурентних переваг 
через налагодження прямих зав’язків між учасни-
ками кластера (як формальних, так і неформальних), 
що формуються для спільної діяльності з великото-
варного виробництва і конкурентоспроможного про-
дукту – окремий учасник без співпраці з іншими та 
спеціалізації не може налагодити ефективне вироб-
ництво. Одночасно ще й конкуренція партнерів та 
інтенсивний обмін інформацією і взаємними вимо-
гами, які спонукають їх до запровадження інновацій 
[3, с. 6]. Кластери вигідні усім: університетам, які 
мають зв’язок з реальною економікою і можуть пере-
давати знання і розробки; стартапам, які отримують 
консультування і підтримку для створення власного 
бізнесу; державі, яка таким чином сприяє інновацій-
ному розвитку економіки і середнього класу; місце-
вим спільнотам, які утримують в себе креативний 
клас та інновації [5].

Кластер, як система підприємств, організацій, 
окремих осіб, може мати потенціал, який переви-

щує просту суму потенціалів окремих складових. 
Цей приріст виникає як результат співпраці і ефек-
тивного використання можливостей партнерів 
в тривалому періоді, поєднання кооперації і конку-
ренції. Компанії виграють, маючи можливість діли-
тися позитивним досвідом і знижувати витрати, 
спільно використовувати одні і ті ж послуги та 
постачальників.

Процес формування мережі індустріальних пар-
ків в Україні розглядався насамперед як інструмент 
територіального розвитку. Його було започатковано 
прийняттям у 2006 році Концепції створення інду-
стріальних (промислових) парків в Україні [6].

Індустріальний парк (ІП) – це визначена норма-
тивними документами певна територія, облашто-
вана технологічною інфраструктурою, у межах якої 
учасники індустріального парку можуть здійсню-
вати господарську діяльність у сфері промислового 
виробництва, науково-дослідну діяльність, діяль-
ність у сфері інформації і телекомунікацій. У якості 
додаткового і вагомого бонусу підприємства, що 
працюють в індустріальному парку, мають низку 
податкових і законодавчих пільг, зокрема:

– звільнення від податку на прибуток на перші 
п’ять років і на 50% в наступні п’ять;

– звільнення від ввізного мита на обладнання й 
устаткування;

– розстрочення сплати ПДВ на 60 днів на вве-
зення обладнання і устаткування;

– податкові пільги з боку місцевої влади (без 
гарантії);

– гарантії на 15 років відсутності погіршення 
податкових умов.

Така державна підтримка сприятиме активізації 
інвестиційної діяльності, зростанню обсягів прямих 
інвестицій в країну, стимулюванню промислового 
виробництва, створенню нових високотехнологіч-
них виробництв та сотень тисяч високопродуктив-
них робочих місць. А також – збільшенню обсягів 
та асортименту випуску експортоорієнтованої про-
дукції та, як наслідок, підвищенню конкурентоспро-
можності економіки. Розвиток мережі індустріаль-
них парків забезпечить створення нових робочих 
місць для громадян України та відповідно – наповне-
ння місцевих бюджетів через гарантовану законом 
сплату податку з доходів фізичних осіб.

Ці законодавчі пільги є одним з ключових чин-
ників для продовження процесу децентралізації, 
а саме подальшого зміцнення фінансової незалеж-
ності територіальних громад. Вони надають органам 
місцевого самоврядування можливість скористатися 
законним правом на створення індустріальних пар-
ків на території будь-якої з територіальних громад, 
внаслідок чого можуть бути створені умови для 
сприяння активному розвитку малого і середнього 
бізнесу на місцевому рівні. Індустріальні парки 
можуть стати однією з форм ведення бізнесу і допо-
магати залучати інвестиції. Але їх основою має стати 
надання зручного виробничого майданчика для роз-
міщення компаній, які вже вийшли на ринок і не 
потребують митних та податкових пільг [7].
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Інвестування на території індустріальних парків 
є сприятливою для інвестора формою ведення біз-
несу й одночасно ефективним механізмом держав-
ної промислової й інвестиційної політики та полі-
тики регіонального розвитку. Сприяння створенню 
індустріальних парків віднесено до пріоритетних 
напрямів удосконалення інвестиційно-інноваційної 
політики. Державна стратегія регіонального розви-
тку на період до 2020 року [8] розглядає створення 
індустріальних парків як механізм запобігання зрос-
танню диспропорцій, що гальмують розвиток регі-
онів. Стратегією передбачено надання державної 
підтримки суб’єктам господарювання, що створю-
ють індустріальні парки як «точки зростання» та 
розв’язують проблеми зайнятості населення, активі-
зації економічної ініціативи, розвитку підприємни-
цтва на місцевому рівні.

Покращення рівня життя мешканців будь-якого 
міста можливе за умови стабільного зростання місь-
кої економіки. Тільки економічне зростання при-
зведе до зростання доходів і жителів міста, і місь-
кого бюджету. Мелітополь стоїть перед викликом 
створення нової економічної платформи для свого 
подальшого розвитку, що вимагає активізації еконо-
мічної діяльності суб’єктів господарювання. Голо-
вним завданням при цьому є подолання проблеми 
недостатньої кількості сучасних робочих місць із 
високим рівнем оплати праці.

Місто Мелітополь – це поєднання вигідного 
географічного розташування, наукових і трудових 
ресурсів, розвинутої промисловості.

Відповідно до основних документів, що регу-
люють регіональний розвиток на середньострокову 
перспективу – Програм розвитку міста та регіону до 
2020 року визначено, що ключовою метою є ство-
рення міста сталого розвитку, де гармонійно поєдну-
ватимуться інноваційна високотехнологічна промис-
ловість, висока якість життя та безпечне довкілля.

В якості одного з пріоритетних напрямків роз-
витку міста було визначено економічний розвиток, 
спрямований на високий та якісний рівень зайня-
тості, досягненню якого в найбільшій мірі сприя-
тиме створення та розвиток індустріального парку.

Стратегічна ціль «Запорізький край – інвести-
ційно приваблива територія з розвинутими індустрі-
альним комплексом та інфраструктурою» є базовою 
стратегічною ціллю, яка повинна забезпечити струк-
турні зміни в реальному секторі економіки, сприяти 
розвитку інноваційного виробництва, підкріпле-
ного інвестиційним ресурсом, забезпечити переду-
мови для розвитку підприємництва, яке спроможне 
швидко пристосовуватись до змін в середовищі та 
в значній мірі компенсувати відсутність робочих 
місць в інших секторах економіки.

Основними загрозами у економічній сфері є:
– зниження конкурентоспроможності продукції 

місцевих підприємств аж до зупинки багатьох з них 
внаслідок зносу основних фондів на 70-90%, а також 
великої енерговитратності виробництва;

– скорочення кількості робочих місць, змен-
шення кількості малих підприємств та фізичних 

осіб-підприємців, через коливання ринку, а відтак, 
скорочення бюджетних надходжень;

– скорочення зовнішніх та внутрішніх інвестицій.
Отже, залучення інвестиційного ресурсу, віднов-

лення промислових підприємств, проведення полі-
тики стимулювання розвитку малого і середнього 
бізнесу, сприяння розвитку експортних можливос-
тей разом із підтримкою місцевого виробник на вну-
трішньому ринку, сприятимуть досягненню страте-
гічної цілі.

Основною метою створення індустріального парку 
в місті Мелітополь є формування єдиної території 
з облаштованою інфраструктурою для розміщення 
нових об’єктів промисловості, інноваційної сфери, 
логістики та супутнього сервісу з ціллю отримання 
прибутків від створення нових власних підприємств 
та оренди виробничих та офісних приміщень, а також 
економічного зростання, створення нових робочих 
місць, підвищення конкурентоспроможності та акти-
візації інвестиційної діяльності в місті Мелітополь.

Законодавчу базу розробки Концепції створення 
індустріального парку «Мелітополь» [9] складають: 
Закон України «Про індустріальні парки», Закон 
України «Про інвестиційну діяльність», Закон Укра-
їни «Про інноваційну діяльність», Закон України 
«Про оренду землі», Закон України «Про регулю-
вання містобудівної діяльності», Земельний Кодекс, 
Податковий Кодекс, Бюджетний Кодекс та інші нор-
мативно-правові акти, що регулюють питання госпо-
дарської діяльності.

Створення та розвиток індустріального парку 
в м. Мелітополь дозволить вирішити актуальні для 
міста питання та забезпечити високий рівень сталого 
розвитку міста і регіону в цілому.

Ключовими завданнями щодо створення інду-
стріального парку є такі:

– значне зростання економічного потенціалу 
фірм ініціаторів, шляхом створення нових підпри-
ємств в різних сферах економічної діяльності;

– створення сприятливого інвестиційного клі-
мату та забезпечення значного залучення інвестицій;

– забезпечення зростання обсягів зовнішньое-
кономічної діяльності.

– створення сприятливих умов для ділової 
активності і розвитку середнього і малого бізнесу 
в місті та в районі;

– впровадження інноваційних напрямків в еко-
номіку, в тому числі: IT технології, електроніка, аль-
тернативна енергетика та енергозбереження;

– створення екологічно чистих промислових 
підприємств;

– забезпечення зростання надходжень до 
бюджету міста і в інші бюджетів та цільових фондів, 
в першу чергу за рахунок створення нових робочих 
місць і збільшення рівня заробітної плати, а також за 
рахунок орендної плати за землю.;

– створення нових, високотехнологічних робо-
чих місць для молоді, підвищення професійного 
рівня працівників;

– створення економічних умов для подальшого 
соціально-культурного розвитку міста і району.
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Базовими принципами, які покладено в основу 
створення та функціонування індустріального парку, 
є наступні:

– раціональність та ефективність використання 
існуючого потенціалу міста, включаючи природні, 
економічні та людські ресурси;

– системність в процесі створення єдиного 
комплексу комунікацій, інфраструктури та послуг, 
необхідних для реалізації діяльності учасниками 
індустріального парку;

– партнерство приватних інвесторів та держави 
в процесі благоустрою території навколо індустрі-
ального парку;

– рівність та недискримінаційне ставлення до 
резидентів парку незалежно від обсягу інвестицій 
і країни походження;

– самостійність діяльності резидентів індустрі-
ального парку;

– дотримання принципів соціального партнерства;
– екологічність виробничо-господарської діяль-

ності учасників індустріального парку;
– стимулювання створення нових робочих місць 

та залучення інвестицій на всіх рівнях.
Ініціаторами створення індустріального парку є 

компанії – ТОВ «ІЗАТЕКС-ІНДАСТРІ», ПАТ «МЕЛІ-
ТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ХОЛОДИЛЬНОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ «РЕФМА», ТОВ «ТОРГІ-
ВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР «ЕКВАТОР», ТОВ «МЕТСТАР 
КОМПАНІ», які являються орендарями земельних 
ділянок та власниками виробничих приміщень. 
Для управління діяльністю індустріального парку 
створюється керуюча компанія, якій будуть надані 
в оренду приміщення, та суборенду – земельні 
ділянки. Але в подальшому функціонуванні парку 
при взаємодії з керуючою компанією, учасниками, 
ініціатором буде виступати юридична особа ТОВА-
РИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ІЗАТЕКС-ІНДАСТРІ»

Загальна площа індустріального парку стано-
вить 16,3 га. На території планується 5 зон з різ-
ними видами діяльності. Сумарна площа приміщень 
для оренди становить 84000 кв. м. Враховуючи 
можливість забезпечення індустріального парку 
енергетичними ресурсами та спираючись на існу-
ючий науковий та виробничий потенціал міста, 
його структуру, функціональне призначення інду-
стріального парку становлять наступні пріоритетні 

напрямки діяльності підприємств резидентів парку: 
виробництво запчастин та комплектуючих для сіль-
госптехніки та автомобілів; глибока переробка 
та зберігання сільгосппродукції (овочі, фрукти); 
логістика; ІТ-технології; бізнес-центр та підприєм-
ства соціально-культурного призначення; послуги 
керуючої компанії.

Важливо зазначити, що перелік галузей може 
бути розширений та/або належним чином скориго-
ваний, відповідно до актуальних потреб громади та 
об’єктивних умов ринку, а також рівня попиту на 
продукцію.

В Концепції створення індустріального парку 
«Мелітополь» відображені прогнозні фінансові 
результати його діяльності (табл. 1).

В розрізі бюджетів кошти розподіляються наступ-
ним чином:

– податок з доходів фізичних осіб – 60% – місь-
кий бюджет, 40% – державний та обласний;

– податок на прибуток (при умові, що новоство-
рені підприємства будуть приватної власності, тобто 
не комунальні підприємства) – державний бюджет;

– оренда за користування земельною ділянкою – 
міський бюджет;

– єдиний соціальний внесок – державний бюджет;
– податок на додану вартість – державний бюджет.
Створення та функціонування індустріального 

парку значно збільшить надходження до міського 
бюджету (табл. 2).

Вищенаведені розрахунки показують, що ство-
рення індустріального парку в м. Мелітополь є 
фінансово привабливим проектом з високим рівнем 
ефективності інвестицій (табл. 3).

Таким чином, загальна сума отриманого чистого 
прибутку учасниками індустріального парку за 
10 років, враховуючи поступове введення його в екс-
плуатацію, складе 1674000 тис. грн.

Термін 10 років було взято, оскільки вважається, 
що інвестиційно привабливий проект повинен мати 
термін окупності не більше 10 років. Тобто за цей 
термін інвестор має повністю повернути вкладені 
інвестиції у вигляді прибутку. Отже, можна зробити 
висновок, що орієнтовна сума прямих інвестицій, 
які можна залучити на розвиток індустріального 
парку, за умови їхньої окупності протягом 10 років 
за рахунок отриманого прибутку складе близько 
1674000 тис. грн. (64,5 млн. дол.).

Таблиця 1 
Прогнозні фінансові результати діяльності індустріального парку  
на період 2018-2022 років, тис. грн. 

Найменування Роки
2018 2019 2020 2021 2022 Всього

ПДВ 473,4 41251,3 86978,0 138256,0 147248,4 414207,1
Податок на прибуток 0 0 0 0 39400,0 39400,0
Оренда землі 0 1173,6 1173,6 1173,6 1173,6 4694,4
Податок з доходу фізичних осіб 0 6095,7 14299,0 25166,2 33931,4 79492,3
ЄСВ 0 7450,3 17476,5 30758,6 41471,8 97157,2
Разом 473,4 55970,9 119927,1 195354,4 263225,2 634951,0

Джерело: розраховано авторами Концепції індустріального парку Мелітополь
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Враховуючи досвід створення та розвитку інду-
стріального парку можна стверджувати, що це 
неминуче призведе до розвитку малого та серед-
нього бізнесу. Зокрема, кожні 20 робочих місць, 
створених в промисловості приводять до створення 
3-4 місць в обслуговуючих галузях, також у місті, як 
правило, використовуються від 30% до 40% доходів 
населення, отриманих у вигляді заробітної плати, 
на придбання товарів повсякденного побуту, що 
пропонуються на ринку суб’єктами підприємниць-
кої діяльності – переважно представниками малого 
і середнього бізнесу. Таким чином, можна зробити 
висновок, що діяльність промислового парку при-
веде не тільки до збільшення кількості суб’єктів 
малого та середнього бізнесу, але й до суттєвого 
зростання їх доходів.

Загалом варто відзначити, що створення інду-
стріального парку у м. Мелітополь є дуже значним 
і масштабним проектом, «точкою зростання», що 
дозволить отримати наступні позитивні результати:

– створити сприятливі умови для розміщення 
нових підприємств, у тому числі з іноземним капіталом;

– активізує процеси залучення в економіку 
зовнішніх та внутрішніх інвестицій;

– збільшить надходження до бюджетів усіх рів-
нів податків, зборів та обов’язкових платежів;

– здійснить технічне переоснащення підприємств;
– забезпечить випуск конкурентоспроможних 

товарів;
– забезпечить ефективне використання потенці-

алу існуючих підприємств;

– збільшить регіональні темпи зростання про-
мислового виробництва;

– збільшить кількість зайнятого населення, і, як 
наслідок, покращення соціальних стандартів та еко-
номічної ситуації як у місті, так і в районі і у регіоні 
в цілому;

– забезпечить зростання рівня заробітної плати, 
підвищення рівня і якості життя населення;

– мінімізує негативний вплив кризи та її наслід-
ків на економіку регіону.

Підсумовуючи вищевикладені орієнтовні роз-
рахунки, можна передбачати, що функціонування 
індустріального парку забезпечить високий рівень 
економічної, фінансової та бюджетної ефективності.

Висновки. За результатами дослідження вияв-
лено системний причинно-наслідковий зв’язок між 
створенням кластерних систем та підвищенням кон-
курентних переваг регіонів.

Створення та функціонування індустріальних 
парків сприяє інтенсифікації розвитку підприємни-
цтва і посиленню ринкових позицій економічних 
суб’єктів. Індустріальний парк є основою для фор-
мування єдиної території з облаштованою інфра-
структурою для розміщення нових об’єктів промис-
ловості, інноваційної сфери, логістики та супутнього 
сервісу з ціллю отримання прибутків від створення 
нових власних підприємств та оренди виробничих 
та офісних приміщень, а також економічного зрос-
тання, створення нових робочих місць, підвищення 
конкурентоспроможності та активізації інвестицій-
ної діяльності в регіоні.

Таблиця 2
Прогнозні надходження в розрізі міського бюджету, тис. грн.

Найменування Роки
2018 2019 2020 2021 2022

Податок з доходу фізичних осіб - 3657,4 8579,4 15099,7 20358,8
Орендна плата за землю - 1173,6 1173,6 1173,6 1173,6
Пільга по орендній платі за землю - -1173,6 -1173,6 -1173,6 -1173,6
Разом з урахуванням пільги - 3657,4 8579,4 15099,7 20358,8

Джерело: додатково можливі надходження від сплати акцизу на слабо-алкогольні напої та реєстраційні збори фізичних 
осіб-підприємців

Таблиця 3
Розрахунок прогнозних інвестицій, тис. грн.

Найменування Роки
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Всього

Чистий прибуток підпри-
ємств ІП, тис. грн. 0 0 0 0 180000 250000 311000 311000 311000 311000 1674000

Джерело: розраховано авторами Концепції індустріального парку Мелітополь
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ПРОЦЕССЫ КЛАСТЕРИЗАЦИИ И СОЗДАНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ  
КАК ИНСТРУМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Верховод И.С.
кандидат экономических наук, доцент,
Мелитопольский государственный педагогический университет
имени Богдана Хмельницкого

В статье проанализированы теоретические основы кластера, характерные особенности и преимущества кла-
стерных формирований. Обоснованны методологические основы создания и функционирования индустри-
альных парков на примере индустриального парка «Мелитополь». Сделано предварительное определение 
основных ресурсов, расходов и плановых поступлений финансовых средств. Подчеркнуто, что инвестиро-
вание на территории индустриального парка является благоприятной для инвестора формой ведения бизнеса 
и одновременно эффективным механизмом государственной промышленной и инвестиционной политики 
и политики регионального развития. Определены ключевые задачи по созданию индустриального парка, при-
оритетные направления его деятельности. Сделан прогноз финансовых результатов, поступлений в разрезе 
городского бюджета на период 2018-2022 годы и расчет прогнозніх инвестиций. Акцентировано, что создание 
индустриального парка в городе Мелитополь станет точкой роста экономики региона.
Ключевые слова: кластер, индустриальный парк, конкурентоспособность кластерных формирований, инве-
стиционно-инновационная политика, региональное развитие.

THE PROCESSES OF CLUSTERIZATION AND CREATION OF INDUSTRIAL PARKS  
AS AN INSTRUMENT OF REGIONAL DEVELOPMENT 

Verkhovod I.S.
Ph.D. in еconomics
Melitopol Bohdan Khmelnitsky State Pedagogical University

In this article the theoretical bases of the cluster, characteristic features and advantages of cluster formations are 
analyzed. The methodological bases of creation and functioning of industrial parks on the example of the industrial 
park "Melitopol" are substantiated. The preliminary determination of the main resources, expenses and planned 
revenues of financial resources are conducted. It was emphasized that investing in the industrial park area is a form 
of business conducive to the investor and at the same time an effective mechanism of state industrial and investment 
policy and regional development policy. The key tasks for creation of an industrial park and priority directions of its 
activity are determined. The forecast of financial results, revenues in the context of the city budget for the period 2018-
2022 years and the calculation of investments are made. It is emphasized that the creation of an industrial park in the 
city of Melitopol will be the point of growth of the region's economy.
Keywords: cluster, industrial park, competitiveness of cluster formations, investment-innovation policy, regional 
development.
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ВПЛИВ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЧИННИКІВ  
НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Вінокуров Я.О.
аспірант
Університету державної фіскальної служби України

У статті проаналізовано вплив інституційних факторів на функціонування фінансового ринку Укра-
їни; надано визначення поняттю «інституція» та визначено його місце у системі забезпечення функ-
ціонування фінансового ринку України; сформовано перелік показників ефективності інституційного 
середовища, визначено ключові проблеми інституційного середовища, що впливають на ефектив-
ність операцій на фінансовому ринку України; проаналізовано методи покращення інституційного 
середовища України, які здатні здійснити позитивний вплив на ефективність функціонування фінан-
сового ринку України; наведено перелік ключових реформ, здійснення яких очікувано призведе до 
підвищення ефективності функціонування фінансового ринку на сучасному етапі розвитку еконо-
міки України.
Ключові слова: інституції; інституційне забезпечення; фінансовий ринок; інституційні реформи; 
інвестиційний клімат; економічний розвиток; економічний інститут; законодавче забезпечення.

Постановка проблеми. На початку 2019 року 
стан розвитку економіки України можна було оха-
рактеризувати поступовим виходом з комплексної 
економічної та політичної кризи. Так, за даними 
Державної служби статистики, темпи росту еконо-
міки почали зростати [1], а за даними Міністерства 
економічного розвитку рівень середньої заробітної 
плати у доларовому еквіваленті досяг докризового 
рівня. Водночас, дане економічне відновлення, яке 
стало наслідком поступової політичної стабілізації, 
має короткотерміновий характер та, за оцінками 
державних [2] та недержавних аналітиків має упо-
вільнитися у 2019 році. Причиною цього є зрос-
таючий ризик політичної дестабілізації та майже 
повністю відсутня інституційна стійкість до полі-
тичних змін.

Мета дослідження. Інституційне середовище 
являє собою складну систему взаємозв’язків, яка 
лежить в основі функціонування економіки, адже 
створює загальноприйняті «правила гри». Неста-
більність інституційного середовища та його мінли-
вість, а також низька якість, стають факторами, що 
негативно впливають на ділові очікування, якість 
інвестиційного клімату та функціонування фінан-
сової системи загалом. Відтак метою даного дослі-
дження є пошук «точок дотику» інституційного 
середовища до фінансового ринку України, вплив на 
які здатен замінити нестійкий розвиток економіки на 
стійке економічне зростання, забезпечене якісним 
функціонуванням фінансового ринку.

Об’єктом дослідження є інституційне серед-
овище України, яке прямо чи опосередковано впли-
ває на ліквідність та ефективність функціонування 
фінансового ринку. Предметом дослідження є вплив 
інституційного середовища на діяльність суб’єктів 
фінансового ринку та ефективність перерозподілу 
валового внутрішнього продукту через систему вза-
ємовідносин, що виникають на фінансовому ринку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Діяльність інститутів на фінансовому ринку та 
влив якості інституційного середовища досліджу-
вали численні вітчизняні та іноземні вчені. Зокрема, 
діяльність інститутів стала предметом нової галузі 
економіки – інституційної економіки, у якій утвори-
лась підгалузь – інституційні фінанси. На написання 
даної роботи вплинули дослідження таких вчених та 
дослідників, як Т. Веблен, Дж. Коммонс, Г. Степа-
нова та інших. Крім цього, у роботі використано дані 
дослідження українських аналітичних організацій та 
експертів неурядових організацій, таких як В. Черка-
шина, В. Дубровського, а також аналітичні дані Дер-
жавної служби статистики та щорічні дослідження 
Світового банку.

Виклад основного матеріалу. На початку нового 
століття відносини у світовій економіці почали при-
ймати нову форму. Розвиток глобалізації вийшов за 
межі товарних та фінансових ринків, що породило 
принципово нове явище – конкуренцію юрисдикцій. 
На відміну від конкуренції між державами, в основі 
якої лежать політичні та владні амбіції, конкурен-
ція юрисдикцій є поняттям економічним та ґрунту-
ється на бажанні кожної країни (або частини країни) 
залучити якомога більший інвестиційний ресурс. 
З ростом пропозиції капіталу на світовому ринку, 
бар’єри між державами стають умовними. Основна 
увага інвесторів зосереджується не на географічній 
близькості чи культурній спорідненості країни, де 
знаходиться об’єкт інвестицій, а на загальних умо-
вах та захищеності таких інвестицій, яка досягається 
якістю інституційного середовища.

Засновник інституціоналізму Т. Веблен вбачав 
у інституціях «поширений образ думки в тому, що 
стосується окремих відносин між суспільством і осо-
бистістю і окремих виконуваних ними функцій» [3]. 
Дж. Коммонс характеризує інституції у вузькому зна-
ченні, тобто як «систему законів чи природних прав, 
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в межах яких індивіди діють як в’язні» та у широ-
кому – як «колективну дію по контролю, лібералі-
зації та розширенню індивідуальної діяльності» [4].

Зазначимо, що у даній роботі під «інституцією» 
розуміється сукупність органів влади або регулю-
вання, законодавчого поля, у якому вони функціо-
нують, а також їхніх взаємозв’язків з економікою 
загалом та фінансовими ринками зокрема. Іншими 
словами, інституція – це законодавчо та традиційно 
закріплені «правила гри», моделі поведінки суб’єктів 
фінансового ринку, які проявляються у законодав-
чому забезпеченні операцій на фінансовому ринку, 
державному (та недержавному) регулюванні цих 
операцій та діяльності цих суб’єктів.

Якість функціонування фінансового ринку у кра-
їні у великій мірі залежить від якості умов підпри-
ємництва. Навіть, якщо потенційний інвестор не 
має наміру займатись підприємницькою діяльністю, 
а планує здійснити портфельні інвестиції у підпри-
ємство-резидент, умови ведення бізнесу, що панують 
у даній юрисдикції, відіграватимуть ключову роль 
в успішності такого підприємства, а отже й інвес-
тиції загалом. Саме тому при аналізі інституційного 
середовища в державі значну увагу варто приділити 
умовам ведення бізнесу.

Якість бізнес середовища є одним з ключо-
вих наслідків якості інституційного середовища 
держави, який прямо впливає на функціонування 
фінансових ринків. Так, якщо бізнес середовище є 
якісним, у ньому здійснюються інвестиції, компа-
нії залучають та інвестують кошти, користуючись 
інструментами фінансового ринку, збільшуючи 
попит на такі інструменти та пропозицію тимчасово 
вільного капіталу. У підсумку це призводить до зрос-
тання ліквідності фінансового ринку та підвищення 
ефективності транзакцій на ньому.

Комплексна щорічна оцінка умов ведення біз-
несу в різних юрисдикціях проводиться Світовим 
банком на основі аналітичної роботи та експертної 
оцінки, а також опитування підприємців по всьому 
світу. Результати роботи публікуються у рейтингу, 
відомому як Doing business, який залишається одним 
з найбільш авторитетних аналітичних показників, 
що впливає на вибір інвестора юрисдикції для інвес-
тування.

Зазвичай, країни, що мають достатньо висо-
кий рейтинг у Doing Business, показують достатньо 
високі показники приросту ВВП та показники ВВП 
у розрахунку на душу населення.

Одним із критеріїв інвестиційної привабли-
вості, що береться до уваги при складанні рейтингу 
Doing Business, є якість податкового регулювання. 
За останні декілька років в Україні було зроблено 
чимало зусиль задля покращення ефективності та 
якості податкового середовища, проте не всі вони 
були виправданими та ефективними.

Основними проблемами для платників податків 
залишаються нестабільність, складність та заплу-
таність податкового законодавства, що створює 
непрозорі умови процесу сплати податків. Непро-
зорі правила гри та корупційний тиск змушують 

підприємства або переходити у «тіньовий сектор» 
економіки, або йти на співпрацю з недоброчесними 
працівниками податкових органів. За підрахунками 
експертів Інституту соціально-економічної транс-
формації, щорічно через корупційну та схемну 
діяльність платників податків та співпраці працівни-
ків фіскальних органів, державний бюджет недора-
ховується приблизно 100-160 млрд. грн. [5].

За таких умов стає очевидним, що основні чин-
ники, що негативно впливають на інвестиційний 
клімат, не в повній мірі розкриваються у рейтингу 
Doing Business, адже вони знаходяться у інститу-
ційному полі. Загальний стан розвитку інституцій 
є надважливим показником при оцінці інвестицій-
ної привабливості юрисдикцій, адже він показує 
наскільки ефективно в тій чи іншій країні працює 
уряд, бюрократичний апарат, наскільки якісними є 
державні послуги та чи в безпеці будуть знаходитись 
інвестовані активи.

Одним з найважливіших показників з цього 
ряду є захист прав власності. Захищеність прав 
власності інвесторів є базовим показником, що дає 
змогу провадити інвестування як таке. За умов, якщо 
інвестору не гарантується його право на володіння 
інвестиціями (реальними, фінансовими чи інтелек-
туальними), здійснення інвестування для нього втра-
тить будь-який сенс.

Ситуацію зі станом прав власності в Україні 
можна пояснити з декількох позицій. По-перше, 
зі здобуттям незалежності країна так і не змогла 
сформувати культуру ставлення до прав власності. 
Роками у населення намагались викорінити дане 
поняття як «соціально шкідливе». Це проявлялось 
у всіх сферах життя: освіті, промисловості, торгівлі, 
сільському господарстві та навіть містобудуванні. 
Зі здобуттям незалежності майже все населення було 
позбавлене відчуття власності, тому не одразу могло 
вдало та ефективно розпоряджатись своїм майном. 
По-друге, більшість бюрократичних органів та їхніх 
функцій не пристосовувались до нових реалій, не 
надаючи належної ваги захисту прав власності гро-
мадян та підприємців. Це пояснює, зокрема, поточну 
ситуацію з поширенням «пірацького» контенту.

Інституційна складова фінансового ринку є 
основою, на підставі якої приймається рішення про 
доцільність інвестицій. Більше того, високий рівень 
розвитку інституцій результує в економічне зрос-
тання та загальний добробут країни [6]. Інституційна 
складова впливає на ефективність використання 
перерозподілених через державний сектор фінан-
сових ресурсів, рівень зарегульованості економіки, 
корупції та умови ведення бізнесу.

Між якістю функціонування інституцій та еко-
номічним зростанням існує зв’язок: вища інститу-
ційна спроможність призводить до ефективнішого 
використання коштів державою, покращення умов 
ведення бізнесу та розвитку приватного сектору.

Інституційно розвинені держави гарантують 
інвесторам не лише захищені умови діяльності, але 
й отримання якісних послуг, пов’язаних з держав-
ним сектором, наприклад, при сплаті податків чи під-
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ключенні комунікацій для підприємств. Крім цього, 
високий рівень інституційного забезпечення гаран-
тує, що акумульовані державою ресурси у вигляді 
податкових платежів будуть витрачатись більш 
ефективно. Тобто, інвестор буде впевненим у тому, 
що якість державного управління буде еквівалент-
ною ціні (податковим видаткам).

Таким чином, якісне інституційне середовище не 
лише заохочує інвестування, але й впливає на якість 
життя населення. Даний показник так само можна 
вважати важливим при оцінці впливу інституційного 
середовища на фінансові ринки. По-перше, висока 
якість життя в країні стимулює потенційних інвесто-
рів, які шукають юрисдикцію для проведення інвес-
тиції, емігрувати та розпочати власну справу або 
інвестувати у нерухомість. По-друге, високий рівень 
життя населення, як правило, означає високу якість 
робочої сили. Це означає, що персонал у юрисдикціях 
з вищими показниками якості життя не має серйозних 
проблем зі здоров’ям, має доступ до якісної освіти 
(відповідно, є кваліфікованим) та знань, менше схиль-
ний до вчинення злочинів на виробництві тощо.

Одним з найважливіших з точки зору якості 
інвестиційного клімату є індекс купівельної спро-
можності населення. Купівельна спроможність віді-
грає ключову роль поряд з обсягом ринку країни 
(її населенням) та географічним розташуванням. 
Інвестори зацікавлені вкладати в країну кошти, якщо 
вони будуть впевнені, що продукція, яка буде виро-
блятись, знаходитиме свого споживача всередині 
країни, тобто буде купуватись її населенням. Якщо ж 
населення не може дозволити собі купівлю тієї чи 
іншої продукції, тоді єдиний інтерес інвестора – 
мати можливості експортувати продукцію.

З цієї позиції Україна є непривабливою для інвес-
торів. Згідно з оцінками Світового банку, Україна 
посідає 115 місце в світі за легкістю експорту, зна-
ходячись між Лівією та Парагваєм [7]. Попри те, що 
Україна має достатньо вдале та привабливе геогра-
фічне розташування, вихід до морів та можливість 
торгівлі з країнами Східної та Центральної Європи, 
бюрократичні умови, корупція, доступ до кредитів 
та фіскальні правила роблять міжнародну торгівлю 
достатньо складним та довгим процесом, що від-
штовхує інвесторів.

Перераховані вище показники формують загальну 
картинку інвестиційної привабливості України. Кон-
курентоздатність країни є одним з фундаменталь-
них показників, що впливають на обсяги залучених 
інвестицій та їхнього перерозподілу на фінансовому 
ринку. За оцінками різних міжнародних організацій, 
Україна має достатньо низькі показники конкурен-
тоздатності. Так, згідно з даними Європейської біз-
нес-асоціації, індекс конкурентоздатності України 
станом на кінець 2017 року складає 3,15 з 5 мож-
ливих. При цьому, за всю історію вимірювання – 
з 2008р. – індекс жодного разу не сягнув позитивної 
зони – вище 4 балів [8]. Однією з ключових проблем 
для інвесторів на сьогодні є відсутність прогресу 
у проведенні інституційних реформ та боротьбі 
з корупцією.

Інституційне середовище в Україні є вкрай 
несприятливим для провадження діяльності на 
фінансовому ринку. Якщо аналізувати інвестицій-
ний клімат, то можна виявити ряд фундаменталь-
них проблем, що призводять до відтоку капіталу 
з України. Через широкомасштабний розвиток 
корупції, навантаження на приватний сектор також 
зростає. Окрім наявного податкового навантаження, 
що саме по собі є в межах європейських норм, під-
приємці зіштовхуються з додатковими витратами, 
пов’язаними з якістю функціонування інститу-
цій – сплатою корупційної ренти або «корупційного 
квазі податку». Засилля перевіряючих органів разом 
з недосконалістю нормативно-правового забезпе-
чення, що дозволяє трактувати норми законів різним 
чином залежно від конкретної ситуації, є підставою 
виникнення та розвитку корупційних взаємозв’язків, 
що нищать конкурентне середовище та знижують 
прибутковість реальних інвестицій.

При цьому якість урядування також є вкрай низь-
кою. Через поширення корупції у центральних орга-
нах влади, в тому числі у вигляді лобізму певних 
законодавчих та регулятивних ініціатив, держава, 
в особі економічних та політичних інститутів, втра-
чає свою незаангажованість. Дана ситуація небез-
печна тим, що призводить до надмірної зарегульо-
ваності ринку та створення монополій. Відтак, ціна 
входу на український ринок часто є вищою, ніж ціна 
входу на ринки інших країн, що однозначно впливає 
на рішення інвесторів щодо здійснення інвестицій 
в економіку України.

Низька якість державного регулювання при-
зводить не лише до виникнення численних право-
порушень через перевищення владних повнова-
жень, але й до хаотичних зв’язків на самому ринку. 
Через відворотність покарання, яка є можливою 
через поширення корупції, підприємці самі досить 
часто порушують об’єктивність ринку, здійснюючи 
різноманітні економічні правопорушення та під-
риваючи засади чесної конкуренції. Недосконала 
нормативно-правова база в податковій та митній 
сфері робить можливим поширення контрабанди та 
контрафактних товарів (зокрема через можливість 
суб’єктам малого підприємництва не вести облік та 
не надавати документацію щодо походження това-
рів). Численні правопорушення пов’язані з міні-
мізацією податкового зобов’язання, проте, були б 
неможливими без сприяння з боку працівників регу-
люючих органів.

Зрозуміло, що наведений вище комплекс проблем 
необхідно вирішувати впровадженням комплексу 
змін. Проте постає питання першочерговості прове-
дення інституційних реформ, які б покращили інвес-
тиційний клімат України. По-перше, існує гостра 
потреба у реформі фіскальної служби та проведенні 
податкової реформи з метою створення прозорих 
умов сплати податків та недопущення випадків 
корупції у податковій сфері. Проте дана реформа не 
буде результативною через можливості її саботажу. 
Так, спроби реформувати систему відшкодування 
ПДВ свого часу зіткнулись з саботажем зі сторони 
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податкових органів, які таким чином приховували 
багатомільйонні корупційні зловживання [9].

З іншого боку, такі ж можливості щодо саботажу 
реформ, включаючи зміну умов нормативно-пра-
вових актів у процесі їхнього затвердження парла-
ментом, можливі і в ході проведення інституційних 
реформ. Зокрема, за рахунок лобізму рентоорієн-
тованих груп впливу, що лобіюють вигідні умови 
ведення бізнесу для конкретних підприємств, отри-
муючи та зберігаючи за собою монопольне стано-
вище на ринку.

Отже, ключовими «точками дотику» інституцій-
ного середовища на покращення функціонування 
фінансового ринку в України на даному етапі є про-
ведення інституційних реформ, які у підсумку здатні 
забезпечити підвищення якості функціонування дер-
жавних інституцій, зростання інвестиційної прива-
бливості України та забезпечення сталого розвитку. 
До таких реформ варто віднести:

1. Проведення виборчої реформи, зокрема 
запровадження моделі виборчої системи, яка дозво-
ляє впливати виборцям на персональний склад Вер-
ховної Ради України при збереженні конституцій-
ної ролі політичних партій як загальноукраїнських 
носіїв політичних програм розвитку держави і сус-
пільства. Прийняття Закону про внесення змін до 
Закону України «Про місцеві вибори» (щодо фінан-
сування підготовки і проведення перших виборів 
старост) [10] та Закону про вибори народних депута-
тів України [11];

2. Проведення судової реформи, зокрема ухва-
лення законодавчих актів щодо якісного оновлення 
суддівського корпусу та підвищення ефективності 
процесу оцінки кваліфікації суддів [12] а також 
проведення перегляду чинного суддівського складу 
в Україні;

3. Створення спеціального антикорупційного 
суду та забезпечення умов його незаангажованого та 
неупередженого функціонування [13], підвищення 

прозорості діяльності вищих законодавчих та вико-
навчих органів влади в Україні [14].

4. Проведення реформи правоохоронних орга-
нів, зокрема прокуратури [15], а також створення 
ефективного механізму інституційної взаємодії та 
розподілу владних повноважень.

5. Створення та затвердження принципово 
нової бюджетної стратегії України, яка передбачає 
поступове зменшення частки державних видатків та 
загальної кількості функцій держави, а також про-
ведення інших реформ у податковій, митній, регуля-
торній та інших сферах.

Про реальність, здійсненність та ефективність 
подібного варіанту реформування інституційного 
середовища свідчить історичний досвід, зокрема 
країн Східної Азії.

Висновки. Отже інституційне середовище дер-
жави є невід’ємною складовою розвитку та функці-
онування фінансових ринків. Інституції створюють 
засадчі «правила гри», що лежать в основі фінан-
сових операцій між суб’єктами фінансового ринку. 
Такі правила існують у формі законодавства (подат-
кового, адміністративного, а також судового та зако-
нодавства у сфері захисту прав власності), а також 
у якості функціонування державних органів влади. 
Ключовими точками взаємодії інституційного сере-
довища з фінансовим ринком є не лише законодавче 
забезпечення діяльності такого ринку, але й зако-
нодавство на загальнодержавному рівні, яке прямо 
чи опосередковано впливає на захист прав влас-
ності, платоспроможність населення, незаангажо-
ваність державного апарату тощо. Відтак, з метою 
покращення функціонування фінансового ринку за 
посередництва інституційних факторів, необхідно 
проводити інституційні реформи, направлені на 
підвищення ефективності державного управління, 
передбачуваності економічної діяльності та зрос-
тання довіри інвесторів до фінансового ринку, як 
невід’ємної складової економіки, загалом.
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В статье проанализировано влияние институциональных факторов на функционирование финансового рынка 
Украины; дано определение понятию «институция» и определено его место в системе обеспечения функ-
ционирования финансового рынка Украины; сформирован перечень показателей эффективности институци-
ональной среды, определены ключевые проблемы институциональной среды, влияющие на эффективность 
операций на финансовом рынке Украины; проанализированы методы улучшения институциональной среды 
Украины, которые способны осуществить положительное влияние на эффективность функционирования 
финансового рынка Украины; приведен перечень ключевых реформ, осуществление которых ожидаемо при-
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The article analyzes the influence of institutional factors on the functioning of the financial market of Ukraine, defines 
the concept of “institution" and its place in the financial market development. In the article, the list of indicators of 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Гарматюк О.В.
викладач,
Уманський державний педагогічний університет
імені Павла Тичини

Розглянуто основні тенденції розвитку українського фармацевтичного ринку і основні стримуючі 
його фактори. Розглянуто такі показники, як: співвідношення імпортних і вітчизняних товарів, струк-
тура продажів на фармацевтичному ринку різних груп товарів, а також виділені лідери серед вироб-
ників лікарських препаратів, визначена частка фармацевтичних підприємств у загальній місткості 
фармацевтичного ринка.
Ключові слова: лікарські засоби, ринок, імпорт, експорт, фармацевтичний ринок, дистриб’ютори.

Постановка проблеми. Однією з найважливі-
ших завдань державної політики є охорона здоров’я 
його громадян шляхом забезпечення ефективного 
функціонування системи охорони здоров’я, спрямо-
ваної на зростання рівня і якості життя населення, 
збереження його працездатності. Однією з централь-
них складових системи охорони здоров’я є фарма-
цевтична галузь країни, в зв’язку з чим різні аспекти 
її функціонування і розвитку є предметом дослі-
джень вчених всіх країн світу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідженням проблем розвитку фармацевтич-
ної галузі займаються провідні українські науковці 
О.В. Посилкіна, З.М. Мнушко, О.М. Ковінько, 
С. Кулицький, О.М. Ковінько. Однак фармацевтична 
галузь динамічно розвивається, що вимагає постій-
ного дослідження стану та динаміки змін фармацев-
тичної галузі.

Метою дослідження є аналіз стану та тенденцій 
розвитку фармацевтичної галузі.

Виклад основного матеріалу. Стан фармацев-
тичної галузі впливає на ситуацію в охороні здоров’я, 
страхування, фінансування, зайнятості населення та 
інших сферах, а також сприяє розвитку взаємодій 
з різними галузями промисловості (Хімічна, маши-
нобудування, сільське господарство, біотехнології, 
військово-промисловий комплекс і ін.)

Фармацевтична галузь – це потужний сектор еко-
номіки та одна із найбільш динамічно розвинутих 
вітчизняних галузей [4].

Фармацевтична промисловість України на сьо-
годні залишається другим за обсягом серед країн 
СНД. Структура продажів на ринку, як і в минулі 
роки, в основному складається з готових лікар-
ських засобів (84% від загального обсягу продажів 
у 2017 році), виробів медичного призначення, косме-
тики та дієтичних добавок.

Загалом 93% експорту української фармацев-
тичної продукції спрямовано до країн СНД, однак 
імпорт фармацевтичної продукції з цих країн стано-
вить лише 4,5%. Дослідження стану фармацевтич-
ного ринку України дає підстави охарактеризувати 
його як такий, що потребує подальшого розвитку, 

залучення інвестицій, реструктуризації та диверси-
фікації структури експорту за рахунок збільшення 
в ньому частки наукоємної, високотехнологічної про-
дукції, що відповідає міжнародним стандартам [3].

Сучасний фармацевтичний ринок України вклю-
чає виробництво лікарських засобів, дієтичних 
добавок, лікувальної косметики та виробів медич-
ного призначення, оптових і роздрібних продажів 
продукції через аптечні мережі, спеціалізовані про-
дажі та дистрибуцію. Серед ключових економічних 
характеристик цього ринку можна виділити великий 
рівень конкуренції за невеликих обсягів продажу 
та виробництва, велику імпортозалежність, низь-
кий рівень маржинальності, відсутність державного 
фінансування [5].

Структура продажів на внутрішньому ринку, як 
і в минулі роки, залишається незмінною – 83,7% від 
загального обсягу продажів у 2018 році припадало 
на лікарські засоби, 7,6% – на вироби медичного 
призначення рис. 1.

В останні роки на українському фармацевтич-
ному ринку спостерігається тенденція до збіль-
шення частки дієтичних добавок в структурі ринку. 
У 2018 році цей тренд триває. За підсумками IV кв. 
2018 року частка дієтичних добавок в структурі 
ринку в грошовому вираженні склала 5,5%, в той час 
як в I кв. 2016 року цей показник знаходився на рівні 
3,4% (рис. 4). В цілому за підсумками 2018 року 
частка дієтичних добавок в структурі роздрібних 
продажів склала 5,2%. В останні роки темпи при-
росту продажів дієтичних добавок значно вище 
середньо ринкового показника.

Найбільший інтерес з точки зору різноплановості 
діяльності представляють саме компанії-виробники, 
до яких відносяться такі фармацевтичні гіганти, як: 
Фармак, Корпорація «Артеріум» «Фармак», і «Teva». 
Як ми можем бачити з таблиці 1 незмінним лідером 
фармацевтичної галузі протягом 2016-2018 років 
залишається Фармак. За підсумками 2018 року рей-
тинг фармацевтичних підприємств за обсягом прода-
жів товарів «аптечного кошика» в грошовому вира-
женні очолюють «Фармак», Корпорація «Артеріум» 
і «Teva» (табл. 1).
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Таблиця 1
Рейтинг фармацевтичних компаній  
по обсягу продажів за 2016-2018 рр.
№ Підприємства 2016 2017 2018
1 Фармак (Україна) 1 1 1

2 Корпорація 
"Артеріум"(Україна) 2 2 2

3 Teva (Ізраїль) 5 5 3
4 Дарниця (Україна) 3 3 4
5 Санофі (Франція) 4 4 5
6 Berlin-Chemie (Німеччина) 6 6 6
7 Юрія-Фарм (Україна) 9 9 7

8 Група компаній «Здоров’я» 
(Україна) 7 7 8

9 Київський вітамінний завод 
(Україна) 8 8 9

10 KRKA (Словенія) 10 10 10
Джерело: опрацьовано автором за матеріалами [1]

Необхідно відзначити, що в сфері дистрибуції на 
українському ринку триває процес консолідації – на 

найбільші три компанії припадає близько 75-80% від 
загального обсягу поставок. Це в свою чергу знижує 
рівень диверсифікації структури покупців і збільшує 
ризики залежності фармацевтичних виробників від 
окремих контрагентів.

Такий рівень концентрації у сфері дистрибуції на 
ринку фармацевтичних товарів в Україні об’єктивно 
сприяє підвищенню впливу великих оптових поста-
чальників (дистриб’юторів) фармацевтичних това-
рів на цей вітчизняний ринок. Це, у свою чергу, 
несе в собі потенційну загрозу зростанню монопо-
лізму на фармацевтичному ринку. У результаті не 
можна виключати формування ситуацій, особливо 
на локальних чи навіть регіональних ринках Укра-
їни, коли додаткові прибутки монополістів від підви-
щення цін на фармацевтичні товари будуть оплачу-
ватись споживачами цих товарів [4].

Всі компанії з топ-10 продемонстрували приріст 
продажів. При цьому серед них лише компаній змо-
гли 4 збільшити свою частку на ринку, характеризує 
її зміна, ще для 2 компаній цей показник не змінився 
в порівнянні з 2017 роком рис. 2.

 
 

 
 

Рис. 1. Структура продажів на фармацевтичному ринку різних груп товарів за 2016-2018 рр.
Джерело: опрацьовано автором за матеріалами [1]

 
 

Рис. 2. Частка фармацевтичних підприємств у загальній місткості фармацевтичного ринка за 2018 р.
Джерело: опрацьовано автором за матеріалами [1]
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19 червня 2016 року набув чинності закон, згідно 
з яким спрощена процедура реєстрації лікарських 
засобів поширюється на препарати (в тому числі 
генерики, традиційні, гомеопатичні та інші), зареє-
стровані компетентними органами Австралії, США, 
Японії, Канади, Швейцарії. Якщо препарат з ЄС, 
то спрощена процедура стосується зареєстрованих 
з централізованого процедурі. Завдяки цьому очі-
кується зниження вартості на препарати. Але у від-
повідь уряду українські фармакологічні компанії 
ініціювали розгляд АКУ (Антикорупційний комітет 
України) впливу на конкуренцію цих реєстраційних 
процедур.

За даними Proxima Research, процентне співвід-
ношення в грошовому вираженні українських і зару-
біжних виробників склало 37% і 63% на користь 
закордонних. А частки продажів по упаковках вигля-
дали наступним чином: 73% – українського вироб-
ництва, 27% – зарубіжного.

На сьогоднішній день імпорт дозованих і фасо-
ваних лікарських засобів в порівнянні з 2014 роком 
зменшився в 2,9 рази в грошовому еквіваленті і в два 
рази – в кількості тон (рис. 3).

Картина експорту подібна імпорту (рис. 4). 
У 2014 році вивезли в 1,2 рази більше медикаментів, ніж 
в 2018. У світовому рейтингу експортерів фармацевтич-
ної продукції в 2017 році Україна займала 61-у сходинку 
з показником $0,18 млрд. Це свідчить про значний екс-
портний потенціал українських фармацевтичних під-
приємств, чиє виробництво сертифіковане за GMP.

Висновки. Підбиваючи підсумки аналізу ролі 
фармацевтичної промисловості в економічному роз-
витку держави, необхідно підкреслити її важливу 
соціальну складову, тісний взаємозв’язок з іншими 
галузями промисловості, а також високу інноваційну 
та інвестиційну привабливість.

Таким чином, на даному етапі розвитку вітчиз-
няна фармацевтична промисловість має певні труд- 
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Рис. 3. Загальний об’єм імпорту лікарських засобів, тон
Джерело: опрацьовано автором за матеріалами [6]

Рис. 4. Сукупний об’єм експорту лікарських засобів, тон
Джерело: опрацьовано автором за матеріалами [6]
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нощі. В той же час, намічена чітка стратегія щодо 
їх подолання. Необхідно переломити ситуацію по 
лікарської залежності від зарубіжних виробників, 
надаючи тим самим високоякісну лікарську допо-
могу населенню, і поширення позитивного досвіду 
за межі України. зараз відзначаються темпи спади 
фармацевтичного ринку. Інновації є, і їх багато, 

тільки потрібно сконцентруватися на їх впрова-
дженні. Саме фармацевтичний бізнес в будь-якій 
країні світу, один з найбільш пріоритетних і при-
буткових, адже незалежно від місця проживання, 
соціальної та расової приналежності, людям влас-
тиво хворіти, а державі піклуватися про здоров’я 
своїх громадян.
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Рассмотрены основные тенденции развития украинского фармацевтического рынка и основные сдержива-
ющие его факторы. Рассмотрены такие показатели, как: соотношение импортных и отечественных товаров, 
структура продаж на фармацевтическом рынке различных групп товаров, а также выделены лидеры среди 
производителей лекарственных препаратов, определенная доля фармацевтических предприятий в общей 
емкости фармацевтического рынка.
Ключевые слова: лекарственные средства, рынок, импорт, экспорт, фармацевтический рынок, дистрибьюторы.
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The main tendencies of development of Ukrainian pharmaceutical market and its main restraining factors are 
considered. In the article defined such indicators of the pharmaceutical market as the ratio of imported and domestic 
goods, the structure of sales in the pharmaceutical markets of different groups of goods, as well as selected leaders 
among producers of medicines, identified shares of pharmaceutical companies.
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РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА  
ТА НАПРЯМИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ

Георгіца В.О.
магістрант
Національного університету «Києво-Могилянська академія»

У статті досліджено теоретичні аспекти застосування принципу «омніканальності» в побудові реклам-
ної стратегії компанії. Визначено дефініцію термінів «реклама» та «рекламна діяльність». Визначено 
основні функції реклами та інструменти, які забезпечують виконання даних функцій на відповідних 
етапах. Обґрунтовано проблему низької лояльності споживачів без застосування принципу омніка-
нальності в рекламній стратегії компанії. Визначено шлях застосування принципу «омніканальності» 
в побудові рекламної стратегії компанії. Запропоновано методологію «Шлях прийняття рішення про 
покупку споживачем» («Consumer Decision Journey») для роботи зі споживачем на виділених етапах 
та обґрунтовано необхідність його застосування. Визначено ефект від застосування принципу «омні-
канальності» із застосуванням методології «Шлях прийняття рішення про покупку споживачем» на 
рекламну ефективність компанії.
Ключові слова: реклама, рекламна стратегія, комунікація, омніканальність, шлях прийняття рішення 
про покупку споживача, діджиталізація.

Постановка проблеми. Зважаючи на стрімкий 
розвиток рекламних каналів та тренд на діджиталі-
зацію рекламна індустрія зазнає значних змін, які 
стосуються поведінки споживача та стратегії кому-
нікації з ним. Сьогодні не достатньо бути присутнім 
у одному (одноканальна стратегія), навіть, у всіх 
каналах взаємодії зі споживачем (мультиканальна 
стратегія). Споживач стає розумнішим і вибагливі-
шим. Споживачу не потрібна диверсифікація кана-
лів на офлайн і онлайн. Він хоче мати можливість 
мати єдиний простір для взаємодії у всіх каналах. 
Тому зараз брендам необхідно змінити свої рекламні 
стратегії у бік омнікальності аби споживач отримав 
позитивний досвід взаємодії з ними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Прак-
тичні аспекти реалізації рекламної діяльності на під-
приємстві досліджували такі науковці та практики: 
Уільям Уеллс [3], Філіп Котлер, Байрон Шарп, Девід 
Курт [8], Дейв Елзінга [8], Сьюзан Мюлдер [8], Олє 
Джорген Ветвік [8] тощо.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Діджитал-трансформація дала багато 
можливостей у використанні технологій для від-
криття і управління бізнесом. Також вона відкрила 
нові канали взаємодії зі споживачами (реклама 
у соціальних мережах та пошукова оптимізація 
сайту), які відокремились від традиційної медій-
ної та текстової реклами. Це стало причиною того, 
що компанії почали використовувати один або два 
канали реклами свого продукту/послуги і перестали 
використовувати інші [1]. Проте сьогодні для бізнесу 
надто важливо використовувати кожен із рекламних 
каналів. Саме омніканальна рекламна стратегія була 
створена для того, аби використовувати усі рекламні 
і маркетингові канали і обєднати їх у єдиний підхід.

Методичний підхід омніканальності в реклам-
ній стратегії певним чином застосовано в ком-

паніях країн Європи та США, проте в Україні це 
питання майже не досліджене і потребує детального 
вивчення.

Формування цілей статті. Головною метою 
статті є визначення теоретико-методичних поло-
жень рекламної діяльності компанії та формування 
методології застосування теорії омніканальності 
в рекламній стратегії компанії.

Виклад основного матеріалу. Термін «реклама» 
походить від латинського слова «reclamare», що озна-
чає «гукати раз-у-раз, знову викликати, повторно 
вигукувати» [2]. Уільям Уеллс автор книги «Реклама. 
Принципи і практика», дає сучасне визначення 
реклами: оплачена неособиста комунікація, яка 
здійснюється будь-яким спонсором і яка використо-
вує засоби масової інформації, в тому числі і інтер-
активні, для того аби переконати цільову аудиторію 
в чому-небудь або вплинути на неї певним чином [3]. 
А згідно Закону України «Про рекламу», реклама – 
це інформація про особу чи товар, розповсюджена 
в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена 
сформувати або підтримати обізнаність споживачів 
реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару [4].

Рекламна діяльність – «це сукупність засобів, 
способів та методів поширення інформації в певній 
сфері економічної та суспільної діяльності людей 
з метою приваблення уваги потенційних споживачів 
до об’єктів рекламування» [10].

З точки зору рекламодавця реклама виконує 
7 базових функцій:

• створює обізнаність про товари і бренди;
• формує імідж бренду;
• інформує про товари і бренди;
• переконує людей;
• надає стимули до здійснення дій;
• забезпечує нагадування про бренд;
• підкріплює минулий досвід покупок бренду [3].
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Для кожної з функцій реклами інсують інструменти 
реклами, які виконують дані функції. Наприклад:

• для побудови знання про товари і бренди 
доцільно використовувати радіо-, теле-, зовнішню 
рекламу, оскільки це перевірені часом інструменти 
побудови швидкого охоплення і зростання знання, 
проте ці рекламні інструменти відносно дорогі та 
ефективно працюють тільки на «широку» аудито-
рію. А у випадку коли продукт має чітку цільову 
аудиторію доцільніше використовувати інструменти 
Інтернет-маркетингу: медійну рекламу, таргетовану 
рекламу, також слід звернути увагу на лідерів думок 
(експерти, блогери) [5].

• Для зростання продажів компанії необхідно 
одразу розділи рекламні заходи на офлайн і онлайн. 
У офлайн випадку коли аудиторія добре обізнана про 
продукт компанії потрібно лише стимулювати спо-
живача здійснити покупку і привести його до точки 
продажів. В даному випадку ефективними інстру-
ментами буде навігаційна зовнішня реклама (щити, 
зупинки, які знаходяться неподалік місця покупки, 
геолокаційна мобільна, таргетована і контекстна 
реклама в радіусі 1-3 км, крім того e-mail розсилки, 
в яких пропонується відвідати місце покупки та 
промо. Про онлайн слід сказити більш конкретно. 
Оскільки сайт бренду, соціальні мережі за допо-
могою систем аналітики є базою для інформації 
про споживачів бренду, тому можна легко дізна-
тися про ключові характеристики цільової аудиторії 
бренду: стать, вік, інтереси, частоту заходів на сайт 
до покупки і джерела трафіку, які привели її на сайт. 
Крім вищезазначених e-mail розсилок бренд може 
використовувати інструменти ремаркетингу: ремар-
кетинг на покинутий кошик, ремаркетинг на підпис-
ників мереж відвідувачів сайту та ремаркетинг на 
look-a-like аудиторії [5].

• Для стимулювання повторної покупки 
доцільно використовувати персоналізовані пропози-
ції (за допомогою e-mail маркетингу), бонусну про-
граму, де розмір знижки залежить від частоти і об’єму 
покупок, соціальні мережі (правильно оформлена 
контентна стратегія буде ефективно нагадувати про 
продукт і стимулювати до повторної покупки), амба-
садорів бренду (потрібно заохочувати аудиторію 
ділитися позитивною інформацією про бренд) [5].

У статті було вище зазначено інструменти, які 
можна використовувати для виконання двох функцій 
реклами. Насправді, існують сотні рекламних інстру-
ментів з різною ступінню ефективності. На графіку 
1 можна побачити, які онлайн-інструменти маркето-
логи вважають найефективнішими та їх порівняння 
за рівнем складності впровадження [6].

Суть омніканального підходу в тому, що підхід 
бере кожен рекламний інструмент (як онлайн, так 
і офлайн), і інтегрує їх в цілісний підхід. Кожен дотик 
(touchpoint) споживача, який він має із компанією 
уніфіковано [6]. Наразі слід дати визначення омні-
канальної рекламної стратегії: стратегія, в основі 
якої лежить створення взаємовигідного поєднаного 
досвіду через онлайн і офлайн канали, замість кон-
центрації зусиль на створення контенту і повідо-
млень для кожного окремого каналу [7].

Коли споживачі стикаються з брендом вони пере-
суваються, наприклад, з персонального комп’ютеру 
до смартфону, зі смарфтону на ТВ, з ТВ до офлайн-
магазину. Омніканальна стратегія замінює фраг-
ментований, мультиканальний підхід своєю послі-
довністю, простотою доступу і кращим досвідом 
користувача. Однак, омніканальний підхід вимагає 
від бренду бути спритним і обізнаним. Крім того 
бренд має скасувати неефективні рекламні канали, 
для того аби отримати дійсно позитивний досвід.

Графік 1. Аналіз ефективності каналів і важкості їх впровадження
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Використання омніканальної рекламної стратегії 
допоможе об’єднати усі досвіди, яки отримає спо-
живач в один єдиний. Аудиторії бренду визначають 
їх досвід як споживача через те, як бренд доставляє 
послання і керує кожною точкою взаємодії. Спо-
живачі очікують від бренду послідовного досвіду 
у всьому: контенті, листах, пропозиціях та взаємо-
діях, які пропонує бренд. Наприклад, коли бренд 
взаємодіє зі споживачами через веб-сайт, колл-центр 
і мобільний додаток керування взаємодією в цих точ-
ках як єдиним шляхом взаємодії забезпечить бренду 
задоволених клієнтів, які матимуть плавний перехід 
між рекламними каналами.

Для того аби побудувати дійсно ефективну омні-
канальну рекламну стратегію необхідно розуміти 
який шлях прийняття рішення про покупку спожи-
вача бренду проходить споживач і в яких ключових 
точках бренд може взаємодіяти з ним.

Дану методологію «Шлях прийняття рішення 
про покупку споживача» («Consumer Decision 
Journey») розробила міжнародна консалтингова ком-
панія «McKinsey & Company». Маркетологи завжди 
шукали такі моменти взаємодії (тачпоінти), коли спо-
живачі найбільш відкриті до впливу. Раніше, марке-
тологи розуміли моменти взаємодії через метафору 
«воронка» – споживачі починали свій шлях з того, 
що у мали у своїй свідомості декілька потенційних 
брендів на вибір (широка кінцівка «воронки»), потім 
за допомогою маркетингу і реклами споживачі зву-
жували кількість брендів на вибір і рухалися нижче 
по воронці і в кінці у споживачів виникав лише один 
бренд який вони обирали до покупки. Але дана кон-
цепція воронки провалилася, оскільки вона не взмозі 
охопити усі точки дотику та ключові фактори купівлі. 
Причиною цього стало те, що на ринку відбувся бум 
у виборі продуктів і в каналах взаємодії в діджитал-

середовищі, що також поєднується з виникненням 
у споживачів здатності проникати в усі дрібниці 
продукту та їх широка обізнаність. Таким чином 
виник більш довершений підхід, який допомагає 
маркетологам керувати середовищем, в якому знахо-
диться споживач, оскільки підхід «Шлях прийняття 
рішення про покупку споживача» менш лінійний 
ніж, традиційна воронка, та більш складний у наборі 
факторів [8].

Загалом, можна сказати, що процес прийняття 
рішення це циклічний шлях, який складається 
з чотирьох основних фаз, на яких ведеться рекламна 
взаємодія: первинний розгляд (initial consideration); 
активна оцінка (active evaluation) або процес дослі-
дження потенційних брендів для покупки; закриття 
(closure), коли споживач вже купує товар; і досвід 
після покупки (postpurchase experience), коли спо-
живачі оцінюють досвід взаємодії з брендом. Схема 
роботи шляху прийняття рішення про покупку спо-
живача зображена на рисунку 1 [8].

Споживачі говорять, що фрагментування медіа 
і значне розширення продуктових асортиментів 
змушує їх скорочувати число брендів, які вони 
вибрали для розгляду на початку шляху. Стикнув-
шись із надлишком у виборі і комунікаціях, спо-
живачі схиляються до думки, що потрібно повер-
нутися до лімітованого набору брендів, який виник 
у ході широкої комунікації з ними. Обізнаність про 
бренд (brand awareness) має значення: бренди, які 
вже попали на стадію первинного розгляду можуть 
купуватися до трьох разів краще, ніж бренди які не 
попали до нього [8].

Але бренди, які не попали на першу стадію ще 
мають можливість попасти в інші стадії шляху при-
йняття рішення про покупку споживача. Число брен-
дів, які залишилися поза розглядом протягом фази 

Рис. 1. Схема шляху прийняття рішення про покупку споживача
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активної оцінки на даному етапі може розширитися, 
оскільки споживачі постійно шукають інформа-
цію про продукти категорії. Бренди мають можли-
вість «перебивати» процес прийняття рішення про 
покупку шляхом входу в стадію розгляду і навіть 
шляхом застосування свого впливу виводити конку-
рентів з неї.

Друга значна зміна, яка відбувалася при пере-
ході від класичної «воронки» до «шляху прийняття 
рішення про покупку споживача» полягає в тому, що 
охоплення споживачами маркетологів стало значно 
важливіше, ніж маркетингове охоплення споживачів. 
Маркетинг використовувався для того щоб рухати 
компанію вперед; маркетинг «проводив» споживачів 
через традиційну рекламу, direct-маркетинг, спон-
сорство і інші канали. На кожному етапі «воронки» 
коли споживачі зменшували кількість варіантів 
брендів на вибір, маркетологи намагалися впливати 
на рішення споживачів. Даний неточний підхід часто 
провалювався, оскільки не міг охопити потрібних 
споживачів в потрібний час [8].

В новій моделі прийняття рішення про покупку, 
consumer-driven маркетинг стає все більш важли-
вим, оскільки споживачі повністю контролюють 
процес покупки і активно збирають інформацію, 
яка їм необхідна. Дослідження компанії «McKinsey 
& Company» показали, що 2/3 точок взаємодії про-
тягом стадії активної оцінки включають consumer-
driven рекламні активності, такі як Інтернет від-
гуки, word-of-mouth рекомендації від друзів чи 
сім’ї та робота з минулим досвідом споживача. 
Третина точок взаємодії включала company-driven 
маркетинг. Традиційний маркетинг і реклама зали-
шаються важливими, але зміна шляху, який прохо-
дять споживачі аби прийняти рішення про покупку 
певного бренду означає, що маркетологи повинні 
агресивно рухатися за межі звичайної комунікації 
і вчитися, як впливати на consumer-driven точки 
взаємодії, шляхом використання рекламних інстру-
ментів word-of-mouth та інформаційних сайтів 
в Інтернет [8].

Коли споживачі приймають рішення в момент 
покупки, робота маркетолога лише починається: 
досвід після покупки (postpurchase experience) фор-
мує думку споживача про конкретний бренд після 
кожної наступної покупки в категорії, тому «шлях» – 
це цикл, який постійно працює. Наприклад, більше 

ніж 60% споживачів продуктів для догляду за 
обличчям ідуть в Інтернет для того аби провести 
подальші дослідження після покупки. Таку точку 
дотику неможливо спрогнозувати на етапі створення 
воронки [8].

Крім того, потреба впровадження досвіду після 
покупки який стимулює лояльність і відповідно сти-
мулює до повторних покупок це не новинка, не вся 
лояльність однакова в нинішньому комплексному 
світі в якому конкуренція зростає. Серед спожива-
чів, які відчувають лояльність до бренду є такі, які 
не лише є просто лояльними, але і такі, що рекомен-
дують бренд іншим. Інша частина лояльних спожи-
вачів є пасивними лояльними споживачами: вони 
залишаються бути просто відданими бренду, але 
не рекомендують його іншим. Незважаючи на свою 
вірність, пасивні лояльні споживачі відкриті до пові-
домлень від інших брендів, які дають їм підстави для 
переходу до іншого бренду [8].

Коли крос-медійні платформи об’єднані вони 
впливають на споживачів і направляють їх по моделі 
«шляху прийняття рішення про покупку спожи-
вача». Дослідження показують, що омніканальні 
рекламні кампанії призводять до підйому показни-
ків в охопленні, залученні, увазі до бренду, сприят-
ливості до бренду і намірах придбання. Показники, 
об’єднаних в омніканальній стратегії, каналів нада-
ють можливість дізнатися яку саме рекламну актив-
ність побачив споживач і на якому конкретному при-
строї. Таким чином бренд може використовувати 
інформацію про споживачів і відображати відповідні 
рекламні оголошення на основі поведінки кожного 
споживача [9].

Висновки. На основі проведеного дослідження ми 
можемо зазначити, що омніканальність повинна стати 
нормою для українських та світових брендів. Для 
того аби уникнути непорозумінь зі споживачами на 
швидкозмінному ринку, бренди мають докласти зна-
чних зусиль аби побудувати ефективну омніканальну 
рекламну стратегію. Рекомендацією автора є застосу-
вання нової моделі «Шляху прийняття рішення про 
покупку споживача» розробленою консалтинговою 
компанією «McKinsey & Co», оскільки вона на від-
міну від старої моделі «воронки», показує «шлях спо-
живача» як циклічний процес, і в основі омніканаль-
ності лежить робота з лояльністю споживачів, тому 
зазначені теорії взаємодоповнюють одна одну.
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РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЁ РАЗВИТИЯ

Георгица В.А.
магистрант
Национального университета «Киево-Могилянская академия»

В статье исследованы теоретические аспекты применения принципа «омниканальности» в построении 
рекламной стратегии компании. Определена дефиниция терминов «реклама» и «рекламная деятельность». 
Определены основные функции рекламы и инструменты, которые обеспечивают выполнение данных функ-
ций на соответствующих этапах. Обоснованно проблему низкой лояльности потребителей без примене-
ния принципа омниканальности в рекламной стратегии компании. Определены путь применения принципа 
«омниканальности» в построении рекламной стратегии компании. Предложена методология «Путь принятия 
решения о покупке потребителем» ( «Consumer Decision Journey») для работы с потребителем на выделенных 
этапах и обоснована необходимость его применения. Определен эффект от применения принципа «омника-
нальности» с применением методологии «Путь принятия решения о покупке потребителем» на рекламную 
эффективность компании.
Ключевые слова: реклама, рекламная стратегия, коммуникация, омниканальность, путь принятия решения о 
покупке потребителя, диджитализация.
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In the article author investigates the theoretical aspects of the application of the principle of «omnichannel» in creation 
company’s advertising strategy. Author provides the definition of the terms of «advertising» and «advertising activity». 
In the article mentioned the main function of advertising and main tools which companies may use in their advertising 
tactics to ensure implementations of these functions at the appropriate stages. Author describes the problem of low 
loyalty level of consumers with use of the principle of «omnichannel» in the advertising strategies of companies. It is 
necessary to consider that author writes about the way of application of the principle of «omnichannel», in the creation 
of the advertising strategies of companies. Author recommend to use a methodology «Consumer Decision Journey» 
for work with consumers at the appropriate stages and and explain it necessity of its application. Author provides the 
information about effect on the advertising effectiveness of companies from the implementation of the principle of 
«omnichannel» and methodology of «Consumer Decision Journey».
Keywords: advertising, advertising strategy, communication, omnichannel, consumer decision journey, digitalization.
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Стаття підкреслює визначальні аспекти спроможності позичати кошти, що означає наявність у клі-
єнта права на подачу заявки на кредит, підпису кредитного договору або ведення переговорів, тобто 
наявність певних повноважень у представника підприємства або фірми. Рівень кредитоспроможності 
клієнта свідчить про ступінь індивідуального (приватного) ризику банку, пов’язаного з видачею 
підстави їх професіоналізму (освіта, досвід роботи), моральних якостей, фінансового положення, 
Не зважаючи на єдність критеріїв та засобів оцінки, існує специфіка в аналізі кредитоспроможності 
юридичних та фізичних осіб, великих, середніх та малих клієнтів.
Ключові слова: кредитоспроможність, банківський кредит, позичальник.

Постановка проблеми. Рівень кредитоспромож-
ності клієнта свідчить про ступінь індивідуального 
(приватного) ризику банку, пов’язаного з видачею 
конкретного боргу конкретному позичальнику. Сві-
това та вітчизняна банківська практика дозволила 
виділити критерії кредитоспроможності клієнта: 
характер клієнта, спроможність позичати кошти, 
спроможність заробляти кошти в ході поточної діяль-
ності для погашення боргу (фінансові можливості), 
капітал, забезпечення кредиту, умови в яких здійсню-
ється кредитна умова, контроль (законодавча основа 
діяльності позичальника, відповідність характеру 
кредиту стандартам банку та органів нагляду).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зна-
чна кількість дослідників і вчених висловила свої 
припущення щодо оцінки кредитоспроможності 
позичальника. Це такі, як Т.Н. Агапова [1], І. Бріт-
ченко та Р. Перепелиця [2], В. Галасюк та В. Гала-
сюк [3], Л. Кот [4], А.О. Єпіфанов, Н.А. Дехтяр, 
Т.М. Мельник, І.О. Школьник [5], О. Терещенко [6], 
Я. Чайковський [7].

Виклад основного матеріалу. Банківський кре-
дит – дуже зручна й у багатьох випадках незамінна 
форма фінансових послуг, яка дозволяє гнучко врахо-
вувати потреби конкретного позичальника і пристосо-
вувати до них умови одержання позики (у відмінність, 
наприклад, від ринку цінних паперів, де терміни й інші 
умови позики стандартизовані). Банківський кредит 
надається суб’єктам кредитування усіх форм власності 
у тимчасове користування на умовах раціонального 
кредитування, передбачених кредитним договором. 
Основними із них є: забезпеченість, повернення, стро-
ковість, платність та цільова направленість.

Основними джерелами формування банківських 
кредитних ресурсів є власні кошти банків, залишки 

на розрахункових та поточних (валютних) рахунках, 
залучені кошти юридичних та фізичних осіб на депо-
зитні рахунки до запитання та строкові, міжбанків-
ські кредити та кошти, одержані від випуску цінних 
паперів. До кредитних операцій належать активні 
операції банку, що пов’язані з наданням клієнтам 
залучених коштів у тимчасове користування (надання 
кредитів у готівковій або безготівковій формі, на 
фінансування будівництва житла та у формі враху-
вання векселів, розміщення депозитів, проведення 
факторингових операцій, операцій репо, фінансо-
вого лізингу тощо) або прийняттям зобов’язань про 
надання коштів у тимчасове користування (надання 
гарантій, поручительств, авалів тощо), а також опе-
рації з купівлі та продажу цінних паперів за дору-
ченням клієнтів і від свого імені (включаючи андер-
райтинг), будь-яке продовження строку погашення 
боргу, яке надано в обмін на зобов’язання боржника 
щодо повернення заборгованої суми. Під характером 
клієнта розглядається його репутація як юридичної 
особи та репутація менеджерів, ступінь відповідаль-
ності клієнта за погашення боргу, чіткість його уяв-
лення про мету кредиту, відповідність її кредитній 
політиці банка.. Репутація клієнта як юридичної 
особи складається з тривалості його функціонування 
в даній сфері, відповідності економічних показників 
середньо галузевим, з його кредитної історії, репута-
ції в діловому світі його партнерів (постачальників, 
покупців, кредиторів). Репутація менеджерів оціню-
ється на підставі їх професіоналізму (освіта, досвід 
роботи), моральних якостей, особового фінансового 
и сімейного положення, результатів взаємовідносин 
структур, якими вони керують з банком. Навіть при 
чіткому розумінні клієнтом цілі бажаного кредиту, 
видача його є ризикованою, якщо вона суперечить 
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затвердженій кредитній політиці (наприклад, пору-
шує затверджені ліміти окремих сегментів кредит-
ного портфелю). Спроможність позичати кошти 
означає наявність у клієнта права на подачу заявки 
на кредит, підпису кредитного договору або ведення 
переговорів, тобто наявність певних повноважень 
у представника підприємства або фірми, досягнення 
повноліття або інші ознаки діє спроможності пози-
чальника – фізичної особи. Підписання договору 
не уповноваженою або не дієспроможною особою 
означає велику ймовірність втрат для банку.

Одним з основних критеріїв кредитоспромож-
ності клієнта є його здатність заробляти кошти для 
погашення боргу в ході поточної діяльності. Відома 
і інша позиція, коли рівень кредитоспроможності клі-
єнта свідчить про ступінь індивідуального (приват-
ного) ризику банку, пов’язаного з видачею підставі їх 
професіоналізму (освіта, досвід роботи), моральних 
якостей, особового фінансового и сімейного поло-
ження, результатів взаємовідносин структур, якими 
вони керують з банком. Навіть при чіткому розумінні 
клієнтом цілі бажаного кредиту, видача його є ризи-
кованою, якщо вона суперечить затвердженій кре-
дитній політиці (наприклад, порушує затверджені 
ліміти окремих сегментів кредитного портфелю). 
На першому етапі банківського кредитування ана-
лізуються і відбираються заявки клієнтів на одер-
жання кредиту. У заявці визначаються цільове при-
значення кредиту, його сума, термін використання, 
дата погашення, характеристика і економічний ефект 
проекту від кредитування, форми забезпечення кре-
диту. Ризик є невід’ємною ситуативною характерис-
тикою будь-якої діяльності кожного суб’єкта бізнесу. 
У розрiзi банкiвських кредитних операцiй можна 
розглядати кредитний ризик – тобто ризик несплати 
позичальником основного боргу (суми наданої 
позики) i вiдсоткiв, якi належать сплатi банку за 
користування кредитом у термiни, визначенi у кре-
дитному договорi. Несплата процентiв за позикою 
здатна спричинити неотримання прибутку банку 
вiд кредитної дiяльностi, неповернення ж самого 
кредиту викликає появу прямих збиткiв та можливу 
втрату банкiвського капiталу.

Щодо причин неповернення позичальником кре-
диту, що їх здатен спровокувати банк, називають:

а) необгрунтовано лiберальне ставлення до пози-
чальника при розглядi заявки на отримання кредиту. 
Тут можуть мати мiсце такi чинники, як:

– надання необгрунтовано великої суми кредиту 
(кредитiв) одному клiєнту або групi позичальникiв 
(концентрацiя кредитних ринкiв);

– надання кредитiв позичальникам, котрi 
пов’язанi системою участi з банкiром або бан-
ком, наявнiсть дочiрнiх структур банку (чинник 
«зв’язаного кредитування»).

б) неякiсне проведення оцiнки кредито-
спроможностi позичальника внаслiдок недостат-
нього професiоналiзму банкiвських спецiалiстiв 
або вiдсутностi чiткої методики проведення оцiнки 
фiнансового стану позичальника, передбаченої нор-
мативними актами.

в) помилки в оцiнцi забезпечення позики 
внаслiдок завищення його реальної ринкової 
вартостi, лiквiдностi тощо.

г) неповне вiдображення у кредитному договорi 
умов, що забезпечують iнтереси банку у поверненнi 
кредиту та плати за нього повною мiрою.

д) вiдсутнiсть контролю за позичальником 
у перiод користування кредитом та погашення 
позики (проведення обстежень, перевiрок викорис-
тання кредиту та стану забезпечення позики, контр-
оль поточної фiнансової дiяльностi клiєнта тощо).

е) надмiрне розширення або швидке збiльшення 
обсягiв кредитних операцiй:

– надання позик в обсягах, що не вiдповiдають 
капiталу банку;

– поширення кредитної дiяльностi на регiони 
та сфери, не знайомi банку або для функцiонування 
в котрих банк недостатньо оснащений;

є) неефективне стягнення позик та процентiв 
у зв’язку з конфлiктами мiж банком та компанiями, 
що знаходяться у власностi банкiра або банку.

На підставі оцінки фінансової діяльності та поточ-
ного фінансового стану позичальника, можливих 
перспектив розвитку банк поділяє позичальників – 
юридичних осіб на категорії. кредитоспроможнiсть 
позичальника – це здатнiсть юридичної або фiзичної 
особи повнiстю та у строк розрахуватися зi своїми 
борговими зобов’язаннями. Вона, як правило, не 
фiксує неплатежі за минулий період або на якусь 
конкретну дату, а прогнозує його платоспроможність 
на найближчу перспективу.

Процес аналізу та оцінювання кредитоспромож-
ності клієнта складається з двох етапів:

– оцінювання моральних та етичних якостей 
позичальника, його репутації та намірів щодо повер-
нення позички;

– прогнозування платоспроможності позичаль-
ника на період кредитування.

Національний банк України розробив методику 
аналізу фінансового стану позичальника, яка має 
враховуватися банками обов’язково. Методика оці-
нювання фінансового стану позичальника, перелік 
аналітичних показників, їхні нормативні значення 
та значущість (встановлюється за бальною систе-
мою з огляду на вагомість кожного показника серед 
інших) визначаються окремо для кожної групи пози-
чальників. У загальному випадку виокремлюють 
такі групи позичальників: юридична особа, банк, 
фізична особа.

Аналiз кредитоспроможностi та фiнансового 
стану позичальника проводяться банком на пiдставi: 
документiв та матерiалiв, отриманих безпосередньо 
вiд клiєнта; документiв та матерiалiв про клiєнта 
у базах даних банку; iнформацiї з оточення клієнта.

Для здійснення оцінки фінансового стану пози-
чальника – юридичної особи банк має враховувати 
такі основні економічні показники його діяльності:

платоспроможність (коефіцієнти миттєвої, поточ-
ної та загальної ліквідності); фінансова стійкість 
(коефіцієнти маневреності власних коштів, співвід-
ношення залучених і власних коштів); обсяг реалі-
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Статья подчёркивает определяющие аспекты способности одалживать средства, что значит наличие у клиента 
права подать заявку на кредит. подписи кредитного договора либо проведения переговоров, то есть наличие 
определённых полномочий у представителя предприятия или фирмы. Уровень кредитоспособности клиента 
свидетельствует о степени индивидуального (частного) риска банка, связанного с предоставлением оснований 
их профессионализма (образование, опыт работы), моральних качеств, финансового положення. Несмотря 
на единство критериев средств оценки, существует специфіка по аналізу кредитоспособности юридических 
и физических лиц, больших, средних и малых клиентов.
Ключевые слова: кредитоспособность, банковский кредит, заёмщик.

зації; обороти за рахунками (співвідношення над-
ходжень на рахунки позичальника і суми кредиту, 
наявність рахунків в інших банках; наявність кар-
тотеки неплатежів – у динаміці); склад та динаміка 
дебіторсько-кредиторської заборгованості (за остан-
ній звітний та поточний роки). Вивчається у дина-
міці: собівартість продукції; прибутки та збитки; 
рентабельність. Досліджується кредитна історія 
(погашення кредитної заборгованості в минулому, 
наявність діючих кредитів).

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Викладені критерії оцінки кредитоспро-

можності клієнта банка визначають зміст засобів її 
оцінки. До числа цих способів відносяться: оцінка 
ділового ризику; оцінка менеджменту; оцінка фінан-
сової стійкості клієнта на підставі системи; оцінка 
фінансових коефіцієнтів; оцінка грошового потоку; 
збір інформації про клієнта; спостереження за робо-
тою клієнта шляхом виходу на місце. Не зважаючи 
на єдність критеріїв та засобів оцінки, існує специ-
фіка в аналізі кредитоспроможності юридичних та 
фізичних осіб, великих, середніх та малих клієнтів. 
Ця специфіка міститься в комбінації засобів, що 
застосовуються для оцінки, а також в їх змісті.
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The article underlines the qualificatory aspects of possibilityto lend money. It means client has the rights to filing the 
credit application,  the signature of credit agreement  or conduct of negotiations the representative of enterprise or firm 
has a presence of certain plenary powers. The level of client solvency  testifies to the degree of individual (private) 
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ФОРМУВАННЯ HR БРЕНДУ КОМПАНІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ 
КОНЦЕПЦІЇ ПАРТНЕРСЬКОЇ ЛОГІКИ «КАНДИДАТСЬКИЙ ВОЯЖ»
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У статті досліджене питання важливості формування HR бренду компанії у сучасному бізнес серед-
овищі, необхідність запровадження партнерської логіки у відносинах з колегами та претендентами 
на посади. Проведено аналіз основних помилок менеджменту компаній та виявлено чинники, що 
потребують посилення під час роботи з кандидатами на вакансії. Запропоновано дефініцію терміну 
«кандидатський вояж» (Candidate Journey) та обґрунтовано суть і значення сформованого поняття. 
Розроблено базову методику практичної реалізації HR бренду компанії у сучасному бізнес серед-
овищі з використанням реперних точок на виділених семи етапах.
Ключові слова: кандидатський вояж, Candidate Journey, реперні точки, HR бренд, концепція парт-
нерської логіки, вакантні посади, кандидати, рекрутери.

Постановка проблеми. Розвиток концепції парт-
нерської логіки призводить до модифікацій стратегій 
компаній з набуттям нових рис. Внаслідок значної 
диференціації продуктів за сегментними групами, 
чинники якості товарів, послуг чи ідей стають менш 
впливовим. Витрати на маркетингові комунікації 
зростають, а ефект від них зменшується. В умовах 
глобалізації кадрових ринків, менеджменту ком-
паній стає все важче утримувати співробітників та 
вишукувати нових на відкриті вакансії.

Стагнація ринку праці стає значною проблемою, 
про яку наголошують спеціалісти відділів кадрів та 
рекрутери більшості іноземних та українських компа-
ній. Саме тому власники підприємств та менеджмент 
вищого рівня вимушені приймати стратегічні рішення 
щодо інвестування у пізнаваність та привабливість 
власних HR брендів на ринку праці. Статистичні дані 
свідчать про значні вкладення роботодавців у влас-
ний бренд: у 2016 р. інвестиції компаній збільшились 
на 59%, порівняно до попереднього періоду. Вияв-
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лені тенденції зростання обсягів фінансування у HR 
бренди компаній та зазначені раніше чинники обумо-
вили актуальність теми цього дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Певні 
аспекти практичної реалізації процесу «кандидат-
ського вояжу» (Candidate Journey) та його вплив 
на HR бренд компанії досліджували такі науковці 
та практики: Деніса Шилл (Denisa Schill) [1], Алек-
сандр Х. Краклауер (Alexander H. Kracklauer) [1], 
Крістоф Раше (Christoph Rasche) [1], Тім Верховен 
(Tim Verhoeven) [2], Лінь Хоанг (Linh Hoang) [3] тощо.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Сучасні науковці та фахівці виділять 
два схожих терміни, які є різними за змістовним напо-
вненням: «кандидатський вояж» (Candidate Journey) 
та «кандидатський досвід» (Candidate Experience). 
Основна різниця полягає в тому, що перший термін 
характеризує процес, а другий – результат. «Канди-
датський вояж» (Candidate Journey) – це сучасний 
інноваційний підхід до роботи з претендентами на 
посади, що базується на залученні кандидатів у про-
цеси компанії для формування позитивного HR 
бренду. Для досягнення поставлених цілей потрібно 
враховувати різні аспекти які корегуються відпо-
відно до дії чинників зовнішнього та внутрішнього 
середовища компанії. Вітчизняний процес «канди-
датський вояж» (Candidate Journey) є новим видом 
взаємодії з кандидатами на вакантні посади і дещо 
відрізняється від аналогів закордоном. Методичний 
підхід Candidate Journey певною мірою протесто-
вано у деяких європейських і американських ком-
паніях, проте в Україні акомодований процес «кан-
дидатський вояж» на основі застосування концепції 
партнерської логіки потребує детального вивчення 
та адаптації.

Формулювання цілей статті. Головною метою 
статті є визначення теоретично-методичних поло-
жень формування та розвитку процесу «кандидат-
ський вояж» (Candidate Journey) в компанії із вра-
хуванням основних цілей, принципів та завдань 
концепції партнерської логіки.

Виклад основного матеріалу. Не зважаючи на 
колосальне залучення коштів у власне ім’я, компа-
нії часто допускають фатальні помилки, які не дають 
їм можливість отримувати саме тих спеціалістів, на 
яких вони очікують, тому що рекрутери та HR мене-
джери компаній не можуть адаптуватися у сучасних 
реаліях до нового профілю кандидата. Наявні світові 
тенденції демонструють, що вже у 2020 р. більш, ніж 
51% всіх позицій у компаніях будуть зайняті мілені-
алами покоління «Y» та молоддю покоління «Z», що 
потребує від рекрутерів та HR менеджерів змінити 
стратегію, методи та методології підбору персоналу.

Відповідно до теорії поколінь [4], розвиток сус-
пільства є невід’ємною частиною історії людства, де 
розвиток технологій і культури є циклічним безпе-
рервним та безкінечним процесом, який впливає на 
модель поведінки та тип мислення.

Розвиток штучного інтелекту, автоматизовані сис-
теми та процеси, які імплементовані та впроваджу-
ються у життя призводять до заміни вертикального 

способу мислення (спеціалізованого, глибинного) 
на горизонтальне (широке, крос-функціональне). 
Тобто, у кандидатів на вакантні посади з’явилась 
можливість не занурюватися глибоко у ті чи інші 
процеси, присвячуючи власне життя чомусь одному 
у розмаїтті колосальних можливостей, а опанувати 
основи професії за короткий період (від шести міся-
ців до року).

Відповідно до концепції партнерської логіки, роз-
виток компанії напряму залежить від розвитку спів-
робітників. Взаємодія керівництва з працівниками, 
які є внутрішніми клієнтами компанії, є певним 
транслятором внутрішньо корпоративних цінностей, 
що водночас ретранслюють HR бренд на зовнішніх 
клієнтів компанії. Так, Ласло Бок зазначає, що клю-
човим чинником успішного HR бренду компанії 
Google стала теза «Дайте людям свободу – і вони 
здивують вас» [5]. Дослідження Стенлі Маккрістал 
доводять, що компаніям потрібно адаптуватися до 
нових умов на ринку праці і переходити від тради-
ційної і неповороткої «вертикальної» системи управ-
ління до «горизонтальної» з делегуванням прав 
ухвалення відповідальних рішень. Такими діями 
роботодавці демонструють значимість кожного пра-
цівника, свою довіру до нього, скорочують час на 
ухвалення рішень і прискорюють виконання певних 
задач [6].

Валерій Пекар запропонував теорію «різнобарв-
ного менеджменту», де типізував парадигми мис-
лення за певними кольорами [7]. Згідно зазначеної 
теорії, синя колективна парадигма поступово замі-
нюється на індивідуалістичну помаранчеву пара-
дигму мислення сучасних міленіалів і представників 
покоління Z. Відповідно, компанії з синьою управлін-
ською культурою засновані на вертикальній струк-
турі управління з систематизацією та нормуванням 
всіх процесів діяльності без креативу, яскравості та 
емоцій. Компанії з помаранчевою управлінською 
культурою базуються на горизонтальній структурі 
управління (без жорсткої ієрархії) з орієнтацією на 
результат, де місце людини визначається не посадою, 
а кваліфікацією та досягненнями. Рішення у таких 
організаціях приймаються у спеціально сформова-
них групах, які після вирішення поставлених задач 
розформовуються. Тобто, синя організація структу-
рована за професійними компетенціями (відділами), 
а помаранчева – за проектами (потоками обслуго-
вування), де формальності робочого процесу стира-
ються: робочий день слабко нормований, умовності 
відсутні, межі відповідальності та спеціалізації під-
розділів розмиті.

На українському ринку праці, в основному, вико-
ристовують концепцію «підбору персоналу», під яким 
в інтерпретації Крушельницької О.В. розуміється 
процес вивчення психологічних і професійних якос-
тей працівника з метою встановлення його відповід-
ності до вимог робочого місця і підбору з наявних 
претендентів того, хто найкраще відповідає певному 
робочому місцю, з врахуванням кваліфікації, спеці-
альності, особистих якостей, здібностей, характеру 
та інтересів організації [8]. Використання зазначеної 
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концепції відповідає виробничо-орієнтованій еконо-
міці, що обмежується світоглядом власників та мене-
джерів певних компаній та встановлених ними цілями.

На відміну від «підбору персоналу», «кандидат-
ський вояж» (Candidate Journey) відповідає сервісно-
орієнтованій економіці, де основна увага приділяється 
клієнтам та їх ступеню задоволеності, що вимірю-
ється якістю клієнтського досвіду (Client Experience). 
За рахунок того, що компанії можуть налічувати 
тисячі, а то і мільйони клієнтів, що в «n» разів переви-
щує управлінський апарат вищого рівня, бізнес, який 
працює у сучасній логіці та ретельно зчитує зворотні 
зв’язки клієнтів, здатен до необмеженого розвитку, 
що визначається кількістю власних споживачів.

За визначенням інформаційної платформи 
«TallentLyft» зазначена концепції містить всі типи 
поетапної взаємодії кандидата з компанією: з моменту 
відгуку на вакансію чи запрошення до моменту закін-
чення випробувального терміну (або до моменту 
закінчення контактування на будь-якому етапі) [9].

Запропонована методика «кандидатського вояжу» 
(Candidate Journey) базується на ґрунтовному дослі-
дженні KARAS agency, у межах якого проведено 
понад сорока експериментальних програм у різ-
них вітчизняних компаніях. Метою експерименту 
є дослідження процесу взаємодії між менеджерами 
компаній та кандидатами на основі реалізації кон-
цепції партнерської логіки. У результаті визначено 
основні етапи (реперні точки) «кандидатського 
вояжу» (Candidate Journey), які формують позитивне 
враження про компанію для співробітників і претен-
дентів на посади (рис. 1).

Враховуючи специфіку мислення, умови реаліза-
ції концепції партнерської логіки і цінностей канди-
датів на посади в українські компанії, сформовані такі 
основні етапи (реперні точки) для розвитку та адапта-
ції вітчизняних підприємств до нових умов ділового 
середовища: вакансія, перший контакт, персональна 
зустріч, перший день у компанії, останній день 
випробувального терміну, відмова, підтримка відно-
син. Відповідно, «кандидатський вояж» (Candidate 
Journey) є однією зі складових бренду роботодавця, 
наряду з такими як ідея та діяльність компанії, стиль 
управління, репутація серед партнерів та клієнтів, 
умови праці та цінності компанії тощо.

Дослідження різних джерел KARAS agency дозво-
лили встановити масштабність впливу «кандидат-
ського вояжу» (Candidate Journey) на фінансові показ-
ники та бренд роботодавця компанії. Так, наприклад, 
згідно даних дата-центру компанії Вьорджин Медіа 
(Virgin Media) встановлено, що протягом 2017 р. 
негативний досвід кандидатів на вакантні позиції 
призвів до втрати понад 15 млн. доларів США.

Зазначимо, що на кожному з етапів «кандидат-
ського вояжу» компанія справляє враження на пре-
тендента на посаду, яке посилюється на наступному. 
Психологи вважають, що перше враження форму-
ється за перші 2-7 секунд розмови чи контакту під 
впливом когнітивних упереджень, які формуються 
протягом усього життя. Тому компанії мають спра-
вити максимально позитивне враження за короткий 
термін на кожному з етапів.

Перший етап (реперна точка) «кандидатського 
вояжу» (Candidate Journey) є відправним пунктом 
взаємодії та знайомством з компанією, її цінностями, 
описом функціональних обов’язків. На цьому етапі 
роботодавцю важливо: надати кандидату інформацію 
про компанію для формування загального враження 
про сферу діяльності та перспективи; продемонстру-
вати унікальність та відмінність вакансії від схожих; 
викликати у кандидата бажання продовжити комуніка-
цію з кампанією. Результати проведеного дослідження 
доводять, що актуальність, відповідність і деталізація 
є основними елементами успішного закриття вакансії 
та першими фільтрами для кандидатів на посади.

Наступним етапом є перший контакт, де головним 
завданням HR-ів компанії зробити його швидким, 
клієтоорієнтованим, дружелюбним і позитивним. 
У спілкуванні із кандидатами найбільш важливою 
функцією контактної особи роботодавця є макси-
мальне розкриття претендента як особистості, його 
особливостей та здібностей. Проте часто, особливо 
у компаніях де плинність кадрів є високою (кол-
центри, фінансові послуги, сервісна підтримка), 
рекрутери підміняють процес пошуку претендента 
на вакантну позицію виконанням перед керівни-
цтвом персональних KPI (ключових показників 
оцінки ефективності) по продзвону кандидатів.

До того ж, важливим аспектом, на який не зважає 
велика кількість сучасних компаній є проведення 

кваліфікованого телефонного 
інтерв’ю. Результати дослі-
дження продемонстрували, що 
успішна реалізація цього етапу 
дозволяє представникам ком-
паній, що потребують нових 
співробітників, отримати такі 
переваги: зекономити часові 
та матеріальні ресурси, визна-
чити можливість потенційної 
співпраці на цьому етапі та 
прискорити процес прийняття 
правильного рішення з обох 
сторін. Згідно проведеного 
аналізу, компанії, які прово-
дили кваліфіковане телефонне 

 

Рис. 1. Основні етапи (реперні точки) «кандидатського вояжу»/
Candidate Journey 
Джерело: розроблено KARAS agency
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інтерв’ю до персональної зустрічі із претендентами 
на вакантну позицію, частіше приймали правильне 
рішення відносно зміни статусу особи із «кандидат» 
на «співробітник».

Наступним, природним кроком «кандидатського 
вояжу» є етап співбесіди. За нашими спостережен-
нями лояльність до компаній зростає саме завдяки 
правильно побудованій структурі цього процесу. 
Проаналізувавши різні моделі проведення пер-
сональних зустрічей, виділено найефективнішу: 
«інтерв’ю + співбесіда». За формою цей етап вигля-
дає як одна зустріч і одна розмова. Проте критично 
важливим аспектом такої моделі є умовне розмеж-
ування та розділення зазначеної процедури на дві 
змістовні складові. Головним значенням «інтерв’ю» 
є можливість розкрити кандидата як особистість, де 
критично важливим є розуміння абстрактної суб-
станції – цінності. Водночас, головним значенням 
«співбесіди» є формування профілю кандидата за 
компетенціями чи навичками.

Сучасна реальність ділового середовища вітчиз-
няних компаній трансформується і призводить до 
того, що погляди, принципи та підходи претендентів 
на посади часто стають важливіші за навички. Саме 
тому, невідповідність кандидата цінностям компанії 
загрожує втратою часових та матеріальних ресурсів, 
що спричиняє необхідність у пошуку нового претен-
дента на відкриту вакансію. Проведене дослідження 
KARAS agency дозволило встановити, що базовими 
аспектами довготривалої перспективи ділових від-
носин між компанією та співробітником є задоволені 
з обох сторін такі цінності: погляди, підходи, прин-
ципи, розуміння єдиного вектору розвитку. Тільки 
після узгодження зазначених цінностей можна пере-
ходити до етапу спілкування на тему навичок та ком-
петенцій у форматі «співбесіда».

Глобальний світовий ринок перебуває у безкінеч-
ній взаємозалежності його складових та елементів, 
що означає неможливість зміни одного без впливу на 
інший. Цей аспект безпосередньо стосується і ринку 
праці, який є частиною загального ринку. Дослі-
дивши типи сучасних претендентів на посади та 
їхню специфіку відповідно до теорії поколінь, вияв-
лено, що введення у модель «інтерв’ю + співбесіда» 
елементів стрес-тестів чи стрес-інтерв’ю створює 
значну загрозу для бренду компанії.

Відповідно до сучасних ринкових тенденцій, про-
позиція наявних вакансій часто перевищує кількість 
кваліфікованих претендентів. Відповідно такий пре-
тендент на посаду має певну свободу вибору щодо 
місця самореалізації та досягнення власних цілей. 
Зазначена ситуація на вітчизняному ринку праці 
призвела до виникнення унікальної ситуації, де ком-
панії конкурують між собою за найкращих канди-
датів. Водночас, проведення стрес-тестів чи стрес-
інтерв’ю значно зменшують можливості компаній 
створювати лояльність з боку майбутніх та дійсних 
співробітників. За результатами проведеного опиту-
вання KARAS agency понад 200 осіб віком від 18 до 
27 років, переважна більшість респондентів наголо-
сили на негативному відношенні до такого формату 

випробувань, аргументуючи це тим, що стрес не 
є природньою реакцією організму і не відображає 
квінтесенції особистості. Психологи і соціологи 
у своїх роботах також визначають негативний вплив 
стресу на організм індивідуума, оскільки цей меха-
нізм існує заради виживання в умовах, що карди-
нально відрізняються від стандартизованих.

Наступним базовим етапом імплементації «кан-
дидатського вояжу» є залучення (onboarding), який 
складається із двох реперних точок – перший та 
останній день випробувального терміну. Наявні дані 
свідчать, що щороку компанії різних сфер діяль-
ності втрачають близько 15% співробітників через 
неправильно налаштовану процедуру орієнтації. 
Дослідження KARAS agency продемонстрували, що 
під час «залучення» кандидатів у діяльність ком-
панії необхідно ознайомити майбутніх співробіт-
ників з основними ідеями компанії (візією, місією, 
цінностями), презентувати корпоративну культуру, 
продемонструвати реальну цінність кожного спів-
робітника, залучити кандидата у робочій процес та 
навчити необхідним компетенціям.

У глобальному розуміння термін «орієнтація» 
дозволяє безперешкодно, у природній та найбільш 
ефективний спосіб долучити потенційного спів-
робітника у сформований колектив. Відповідно до 
реперних точок, у перший день кандидат має усвідо-
мити стратегічну орієнтацію, тобто познайомитись 
з командою та офісом, зрозуміти специфіку діяль-
ності компанії, її фактичний стан та напрями розви-
тку. Паралельно з цим відбувається професійна орі-
єнтація, тобто розуміння свого значення у компанії 
з точним визначенням функціональних компетенцій. 
Під час випробувального терміну кандидат деталь-
ніше знайомиться зі своїми правами і обов’язками, 
кількість задач поступово збільшується, що сприяє 
досягненню другої реперної точки наприкінці випро-
бувального терміну, тобто розуміння претендентом 
основних бізнес-процесів компанії у які він прямо 
або опосередковано залучений.

Зазначимо, що деякі українські компанії почали 
запроваджувати певні елементи описаних етапів про-
цесу «кандидатського вояжу» (Candidate Journey). 
Проте існують два етапи («відмова» та «підтримка 
відносин з кандидатами»), які сьогодні залишаються 
поза увагою вітчизняних компаній. Проведене дослі-
дження KARAS agency дозволило встановити, що 
менш ніж 10% вітчизняних компаній допускають 
важливість проактивної відмови на будь-якому етапі 
«кандидатського вояжу» і жодна з цих компаній не 
підтримує подальші відносини із претендентами на 
посади, яким відмовлено.

KARAS agency виділяє відмову як реперну 
точку «кандидатського вояжу» (Candidate Journey) 
і зазначає, що цей етап потребує розробки певної 
процедури відмови кандидатові, що сприяє форму-
ванню успішного кандидатського досвіду і покра-
щенню бренду роботодавця. Процедура відмови 
претендентам має базуватись на таких основних 
принципах: обов’язкове озвучення відмови (ігнору-
вання не допускається); зрозуміла та м’яка форма 
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повідомлення (озвучення причин відмови та надання 
рекомендацій для особистого покращення компетен-
цій кандидатів); дотримання термінів оголошення 
кадрового рішення (до п’яти робочих днів). Запро-
вадження виділених принципів дозволяє компаніям 
захистити бренд роботодавця, отримати позитивні 
відгуки про кандидатський досвід і створити умови 
для подальшої співпраці за інших умов. Під час про-
ведення серії експериментів, KARAS agency вста-
новлено, що понад 65% претендентів, яким компанії 
відмовили з дотриманням зазначених рекомендацій, 
поширювали позитивні відгуки про компанії у сво-
єму найближчому оточенні.

Проте, жодна з досліджених компаній не підтри-
мує подальші відносини із колишніми кандидатами 
та співробітниками. Саме тому у «кандидатському 
вояжі» цей процес виділено в окремий етап. Про-
ведена серія опитувань за фокус-групами студентів, 
які перебували у пошуку роботи дозволила вста-
новити, що переважна більшість кандидатів заці-
кавлені у подібному моніторингу з боку компаній 
та цінують поради роботодавців щодо покращення 
компетенцій. Відповідно до концепції «партнерської 
логіки» такий нетрадиційний зворотній зв’язок стає 
потужним важелем позитивного впливу на кандида-
тів і створює лояльність до HR бренду та прихиль-
ність до бренду компанії.

KARAS agency розроблено експериментальну 
методику підтримки відносин із кандидатами «3-2-1» 

(використовується у Vladychynska Consulting –  
Сервіс-консалтинг України). Зазначена методика 
дозволяє створювати партнерські відносини з колиш-
німи співробітниками і претендентами на посади. 
Вихідною її ідеєю є те, що протягом визначеного 
періоду (залежно від кількості людей) потрібно кож-
ному кандидату надіслати три листи, два рази зателе-
фонувати і провести з ним одну персональну зустріч.

Імплементація запропонованого процесу «кан-
дидатського вояжу» (Candidate Journey) дозволить 
вітчизняним компаніям зменшити витрати на пошук 
нових співробітників, адаптуватись до нових рин-
кових умов, прискорити процес закриття вакансій, 
підібрати найбільш відповідних кандидатів, змен-
шити показники плинності кадрів та одночасно 
сформувати лояльний бренд роботодавця.

Висновки. У статті досліджено важливість імп-
лементації «кандидатського вояжу» (Candidate 
Journey) та основні етапи (реперні точки) процесу. 
Описано серію експериментів KARAS agency щодо 
дослідження взаємодії між менеджерами компаній 
та кандидатами на основі реалізації концепції парт-
нерської логіки. Запропоновано методику підтримки 
відносин із кандидатами «3-2-1» для формування 
позитивного враження про компанію, запровадження 
якої дозволить створити прихильність потенційних 
співробітників компанії, підвищити ефективність 
кадрової політики та зменшити витрати на пошук 
претендентів на посади.
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В статье исследован вопрос важности формирования HR бренда компании в современной бизнес среде, необ-
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У статті розглядається питання формування стратегії технологічного розвитку підприємства в умовах 
динамічного економічного середовища. Визначено послідовність розробки та напрями формування 
стратегії технологічного розвитку підприємства. Зроблено висновок про перспективність та необхід-
ність використання стратегії технологічного розвитку підприємства за умов визначення механізму 
інтеграції стратегічного та технологічного розвитку промислового підприємства.
Ключові слова: стратегічний розвиток, технологічний розвиток, стратегія технологічного розвитку, 
технологічні відносини.

Постановка проблеми. В умовах інноваційної 
економіки здатність ефективно використовувати 
технології як форму реалізації наукових, техноло-
гічних та інноваційних знань сприяє забезпеченню 
конкурентоспроможності підприємства, що є важ-
ливою умовою його розвитку за наявності жорсткої 
конкурентної боротьби. Проте в умовах української 
дійсності проблеми оцінки технологічного рівня 
виробництва, формування технологічного портфелю 
підприємства, моніторингу перспективних та клю-
чових технологій залишаються невирішеними, що 
дає підстави говорити про необхідність формування 
стратегії технологічного розвитку підприємства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
У сучасній економічній літературі зарубіжних та 
вітчизняних спеціалістів широко висвітлюється про-
блема формування стратегії технологічного розвитку 
підприємства. Різні аспекти та фактори (зовнішні та 
внутрішні), які безпосередньо впливаю на процес 
прийняття та реалізації стратегії технологічного 
розвитку були розкриті у працях: Кінга У., Бачев-
ського Б.Є., Ильяшенко К.В., Устенка С., Твисс Б., 
Забєліна П.В, Наливайка А.П., Туленкова М.В., тощо. 
Однак, при всій важливості проведених досліджень 
та численних публікацій по темі особливості форму-
вання стратегії технологічного розвитку підприєм-
ства в умовах інноваційної економіки, даний напря-
мок потребує подальшого поглибленого вивчення. 
Незавершеність наукових розробок та істотна прак-
тична значущість цієї проблеми для розвитку високо-
технологічних підприємств підкреслює об’єктивний 
характер актуальності теми дослідження.

Мета дослідження. З позиції процесного підходу 
поставлено мету розробити засади формування стра-
тегії технологічного розвитку підприємства.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні техно-
логічна потужність окремого підприємства визнача-
ється через забезпечення базовими технологічними 
можливостями. Прогнозування потреб у пріоритет-
них технологіях є ключовим моментом формування 

стратегії технологічного розвитку підприємства, 
головною метою якого є поліпшення технологічного 
процесу, що в кінцевому підсумку впливає на вели-
чину випуску продукції та отримання прибутку під-
приємством.

Розглянемо послідовність розробки стратегії тех-
нологічного розвитку підприємства, яка наведена на 
рис. 1 та включає 6 етапів:

1. Аналіз технологічних відносин і вибір голов-
ного напрямку формування технологічної стратегії 
підприємства. Вибір стратегії залежатиме від осо-
бливостей технологічних відносин підприємства. 
Великі промислові підприємства використовують 
таку форму відносин, як технологічний ізоляціо-
нізм, тому що вони мають великий технологічний та 
фінансово-економічний потенціал і самостійно наро-
щують його. Більшість середніх та малих підпри-
ємств використовують форму технологічної взаємо-
дії, що передбачає як кооперацію, так і технологічне 
суперництво. В залежності від форм технологічних 
відносин визначено три типа технологічних страте-
гій, відображених на рис 2:

– стратегія «нарощування» передбачає розвиток 
власного інноваційного потенціалу і формування 
чинників конкурентоспроможності;

– стратегія «запозичення» включає викорис-
тання ноу-хау, технологічний протекціонізм, захист 
патентів;

– стратегія «кооперації» включає міжнародну 
передачу технологій, розширення інноваційної 
діяльності.

2. Аналіз тенденцій технологічного розвитку 
галузі та виявлення критичних технологій (най-
важливіших) для підприємства. На основі оцінки 
технологічного рівня галузі та очікуваних змін його 
в перспективі визначаються ключові технології для 
даного підприємства, впровадження яких сприятиме 
підвищенню його конкурентоздатності.

3. Аналіз і оцінка технологічної позиції підпри-
ємства та визначення пріоритетів його технологіч-



85

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

ного розвитку. Ця оцінка має здійснюватися шляхом 
порівняння з технологією конкурентних підпри-
ємств, а також визначення витрат, необхідних для 
підвищення технологічного рівня підприємства.

4. Формування технологічного портфеля під-
приємства. При виборі портфеля технологій необ-
хідно поряд із удосконаленням власних технологій 
оцінити доцільність закупівлі технологій, які мають 
інші підприємства.

5. Визначення функцій відгуку активів техноло-
гічного портфеля здійснюється з допомогою різних 
методів («витрати-випуск» тощо), що відображають 
рівень технології підприємства або його техноло-
гічну активність.

6. Експертна оцінка («технологічний аудит») 
бажаних сценаріїв розвитку та вибір оптимального. 
Мета цього етапу полягає в об’єктивній оцінці різних 
сценаріїв (варіантів) стратегії технологічного роз-
витку підприємства та виборі оптимального з них. 
Для цього можуть залучатися як сторонні експерти, 
так і менеджери власного підприємства. В техноло-
гічній стратегії повинні бути визначенні її мета, прин-
ципи, завдання, проблеми та можливі варіанти вирі-
шення, механізм її формування та реалізації. Важливо 
передбачити вплив технологічної стратегії на досяг-
нення фінансових цілей підприємства [1, с. 155].

Контроль за реалізацією стратегії та оцінка її 
результатів має здійснюватися спеціально створе-

ною для цього на підприємстві службою, завдання 
якої полягає у здійсненні моніторингу виконання 
стратегічних планів послідовно у відповідності до 
визначених періодів їх реалізації. Ця служба періо-
дично подає керівництву підприємства оперативну 
інформацію про стан виконання плану, виявлені 
вузькі місця, невиконання певних складових плану, 
про виклики, загрози та ризики, що виникли в про-
цесі виконання плану. Для цього мають застосовува-
тися різні методи та підходи.

Узагальнюючи вище сказане можливо навести 
схему, яка визначає механізм інтеграції стратегіч-
ного та технологічного розвитку промислового під-
приємства як базису формування та реалізації стра-
тегії технологічного розвитку (рис. 3.).

Визначені етапи в процесі формування стратегіч-
ної поведінки є найбільш важливими з точки зору тех-
нологічного розвитку. Так, оцінка технологічної полі-
тики вимагає визначення зовнішніх стратегічних змін, 
які можуть виникнути в результаті освоєння техно-
логічних інновацій. Оцінка технологічної активності, 
в свою чергу, направлена на те, щоб при проведенні 
аналізу внутрішнього середовища та формуванні стра-
тегічних цілей розвитку підприємства розглядався 
науково-дослідний досвід та економічні можливості 
по впровадженню нових технологій [4, с. 350].

Завдання технологічного розвитку підприємства 
повинні бути сформульовані як в економічних так 

3. Аналіз і оцінка технологічної позиції 
підприємства та визначення пріоритетів 
його технологічного розвитку
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Рис. 1. Етапи формування стратегії технологічного розвитку
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і технічних термінах (із вказаними конкретними 
числовими параметрами), наприклад, збільшення 
продуктивності праці на основі зростання фондо-
місткості, зниження ресурсомісткості продукції, 
поліпшення споживчих властивостей машин та 
обладнання, зростання виробничих потужностей.

При розробці стратегії технологічного розви-
тку можуть бути використанні методи, які засто-
совуються при формуванні загальної стратегії роз-
витку підприємства. Слід виділити стратегічні 
технологічні зони, для чого із множини технологій, 
які використовуються на промислових підприєм-
ствах відбираються найбільш важливі для значимих 
характеристик виробничого обладнання; оцінити 
ступінь впливу технологічних факторів на пер-
спективи розвитку підприємства; сформулювати 
оптимальний портфель технологій, які мають пріо-
ритетне значення для успішної господарської діяль-
ності (табл. 1).

Стратегія технологічного розвитку у рамках 
визначених стратегічних технологічних зон може 

варіюватися в залежності від ступеня активності 
впровадження технологічних інновацій, орієнта-
ції на прогресивні базові технології, інтенсивності 
оновлення продукції.

Накопичений у світовій практиці стратегічного 
управління практичний досвід показує, що, як пра-
вило, мова йде не про одноосібний вибір одного із 
різновидів стратегічної орієнтації, а про їх опти-
мальне співвідношення в процесі розподілу ресур-
сів. Відокремлена у ряді випадків стратегія ліцен-
зування (закупівля та продаж ліцензій та «ноу-хау») 
існує в якості додаткового елементу в наступальній 
і дифузній стратегіях технологічного розвитку.

Важливим етапом процесу розроблення страте-
гії є встановлення її альтернатив та обґрунтування 
вибору за відповідними критеріями. При цьому слід 
враховувати реальний стан розвитку економіки кра-
їни та стратегічні пріоритети як на макро-, так і на 
макрорівні. Так, для українських підприємств різно-
видами такої стратегії можуть бути:

1. Стратегія інтеграції технологічного розвитку.
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Рис. 2. Форми технологічних відносин підприємства  
і напрями формування стратегій його технологічного розвитку
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Рис. 3. Механізм інтеграції стратегічного та технологічного управління підприємства
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Таблиця 1 
Функції стратегії технологічного розвитку промислових підприємств

Сфера впливу та обліку Стратегія технологічного розвитку підприємства  

Цілі Визначення стратегії економічним станом підприємства та внутрішніми закономір-
ностями технологічного прогресу в галузі

Ресурси Оптимальний розподіл між технологіями та структурними підрозділами

Області функціонування
Синхронізація інноваційних та інвестиційних процесів у сфері технологічного роз-
витку. Формування оптимального технологічного профілю та перспективного ста-
тусу підприємства.

Джерело: сформовано за [2, с. 203, 205]

2. Стратегія модернізація виробничого апарату.
3. Стратегія трансферу технологій.
Висновки. Сучасні умови інноваційного розви-

тку характеризуються глобальною конкуренцією на 
усіх рівнях, внаслідок чого ефективність та динамізм 
технологічної сфери перетворилися у вирішальний 
чинник забезпечення конкурентоспроможності та 

значною мірою визначають місце кожного підпри-
ємства на ринку.

Важливою передумовою для розробки та реаліза-
ції стратегії технологічного розвитку повинно бути 
чітке та обґрунтоване визначення відповідних етапів 
формування стратегії з подальшою імплементацією 
в загальну стратегію підприємства.
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ МЕНЯЮЩЕЙСЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

Иванова А.С.
кандидат экономических наук, доцент,
Одесский государственный аграрный университет

В статье рассматривается вопрос формирования стратегии технологического развития предприятия в усло-
виях динамической экономической среды. Определена последовательность разработки и направления фор-
мирования стратегии технологического развития предприятия.  Сделан вывод о перспективности и необходи-
мости использования стратегии технологического развития предприятия при условии разработки механизма 
интеграции стратегического и технологического развития промышленного предприятия.
Ключевые слова: стратегическое развитие, технологическое развитие, стратегия технологического развития, 
технологические отношения.

FORMATION OF THE STRATEGY OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT  
OF THE ENTERPRISE IN CONDITIONS OF THE MULTILINGUAL ENVIRONMENT

Ivanova A.S.
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The article deals with the question of formation of a strategy of technological development of an enterprise in the 
conditions of a dynamic economic environment. The sequence of development and directions of formation of the 
technological development strategy of the enterprise was determined. The conclusion about the prospect and necessity 
of using the strategy of technological development of the enterprise in the conditions of definition of the mechanism 
of integration of the strategic and technological development of the industrial enterprise is made.
Keywords: strategic development, technological development, technological development strategy, technological 
relations.
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МАРКЕТИНГОВІ ЗАХОДИ ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГІВ ЗБУТУ

Каблукова В.В.
магістрант
Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Стаття присвячена дослідженню особливостей використання маркетингових засобів у мережі Інтер-
нет для збільшення обсягів збуту продукту на сучасному ринку. Вивчено сутність маркетингових 
інструментів в середовищі Інтернет-маркетингу. Проведено порівняльний аналіз традиційних і циф-
рових медіа каналів. Особливу увагу приділено особливостям використання можливостей Інтернету 
для просування товарів. Проаналізовано використання маркетингових заходів провідними компані-
ями України. Основним висновком статті є те, що в сучасному світі важко зацікавити потенційного 
покупця старими маркетинговими інструментами та заходами, а використання мережі Інтернет, соці-
альних мереж, банерної та контекстної реклами дозволяє охопити та зацікавити велику кількість спо-
живачів, і, як наслідок, покращити збутову діяльність підприємства.
Ключові слова: маркетингові засоби, маркетинг, товар, соціальні мережі, збут.

Постановка проблеми. Збільшення обсягів 
продажу є однією з кількох важливих маркетин-
гових цілей. Компанії часто ставлять за основу цю 
мету, щоб побудувати та поповнити клієнтську базу, 
потім, генерувати грошовий потік або ж продати всі 
залишки товару до кінця сезону. Саме специфічні 
методи маркетингу працюють ефективно, коли необ-
хідно збільшити обсяги збуту.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питанням пошуку адекватних форм стимулювання 
збуту присвячені дослідження таких зарубіж-
них учених, як Г. Стюарт, Дж. Болт, А. Стиркленд, 
а також вагомий внесок у дослідження проблеми 
зробили вітчизняні вчені такі як О.В. Артамонова, 
О.С. Братко, В.В. Рубан. В роботах цих вчених роз-
глянуто шляхи, методи, засоби, які допомагають під-
вищити ефективність збутової діяльності підприєм-
ства, а також їх переваги та недоліки.

Мета дослідження. Метою статті є дослідження 
заходів та засобів стимулювання збутової політики 
методами маркетингу.

Виклад основного матеріалу. Науково-техніч-
ний прогрес сьогодні призводить до поширення 
і стрімкого розвитку цифрової економіки, що є 
похідною від електронної економіки, концептуальні 
засади якої в 1995 р сформулював Н. Негропонте, 
узагальнивши нові риси економічного існування 
цивілізації [1, с. 43]. «Цифрова економіка – це гло-
бальна мережа економічної і соціальної діяльності, 
яка доступна через такі платформи як Інтернет, 
мобільні і сенсорні мережі» [2, с. 9]. Зазначені обста-
вини зумовлюють виникнення абсолютно нових 
запитів у сучасних споживачів або виводять наявні 
на якісно новий рівень. Крім того, слід зазначити, що 
відмінності між продуктами стають все більш ефе-
мерними, що в свою чергу вимагає розробки нового 
підходу до управління брендами з більшим ступе-
нем залучення споживача до комунікації. І якщо 
ключові парадигми маркетингу залишаються акту-
альними в контексті розгляду його як сучасної філо-

софії ведення бізнесу, то певні традиційні прийоми 
і методи маркетингового комплексу в умовах існу-
вання цифрового соціуму вже не в змозі забезпечу-
вати очікуваний результат на цільовому ринку.

Споживачі починають поступово втрачати довіру 
до традиційних медіа, до того ж вони давно навчи-
лися ігнорувати звичайну рекламу в Інтернеті: 
банери, контекстну рекламу, брендовані сторінки 
і багато іншого. Швидкий розвиток технологій при-
звів до того, що взаємодія з потенційними клієнтами 
відбувається вже не по одному – двох напрямах, як 
це було раніше, а за допомогою більш широкого 
спектру комунікативних каналів [3, с. 245].

Цифровий маркетинг є однією з важливих сфер 
сучасного інформаційного суспільства. Цифровий 
або digital (діджитал) маркетинг є загальним терміном 
для маркетингу товарів і послуг, який використовує 
цифрові канали для залучення та утримання клієнтів. 
Часто це поняття ототожнюють з інтернет-маркетин-
гом. Проте цифровий маркетинг включає в себе інтер-
нет-маркетинг, але не обмежується лише інтернетом.

Потрібно наголосити на тому факті, що Інтернет-
маркетинг включає SEO-просування сайту, контек-
стну рекламу, тощо, тобто всі канали, які доступні 
користувачеві тільки в Інтернеті. Цифровий марке-
тинг включає все вищеперераховане, рекламу і про-
сування на будь-яких цифрових носіях поза мере-
жею. Тобто він передбачає цифрову комунікацію, яка 
відбувається і онлайн, і офлайн.

Експерти цифрової реклами ВРК, готуючи оцінку 
обсягу ринку, дотримувалися класифікації IAB 
(Interactive Advertising Bureau) для того, щоб процес, 
структура, логіка оцінки і прогнозування повністю 
знаходилися у світовому контексті (табл. 1).

Таким чином, за підсумком 2018 року ринок 
медіа реклами виріс на 25%. За прогнозами на 
2019 рік зростання не лише збережеться, але і навіть 
прискориться – до +27%. Інтернет реклама продо-
вжує бути лідером за темпами приросту. При цьому, 
в сучасності Інтернету вже «тісно» в традиційному 
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медійному ринку і частина його бюджетів винесена 
за рамки медіа (табл. 2).

Традиційними методами просування продукції та 
збільшення обсягів збуту є: диверсифікація продук-
ції, акції, реклама, гарантії споживачам. Розглянемо 
їх більш детально.

Диверсифікація продукції. Маркетинг і дослі-
дження продукту є елементами маркетингу, спрямо-
ваними на підвищення бажаності пропозиції товарів 
для цільового ринку. Це включає розробку «нових 
і вдосконалених» продуктів. Компанії часто онов-
люють і запускають нові версії успішних продуктів, 
таких як Apple iPad або Sony Playstation, як спосіб 
стимулювання продажу користувачам, задоволеним 
попередніми версіями. Крім того, компанії можуть 
використовувати сильний бренд для розширення 
на інші подібні або незв’язані категорії продуктів. 
Це дозволяє збільшити обсяг продажів існуючим клі-
єнтам, які довіряють бренду та репутації компанії [5].

Акції. Одним із способів стимулювання прода-
жів, часто за рахунок короткострокового прибутку, 
є використання рекламних акцій. Це включає в себе 
цінову рекламну пропозицію для залучення клієнтів, 
які бажають заощадити на бюджеті. Серед загальних 
акцій – купони, знижки на певний відсоток, знижки 
на певну суму, подарунки та безкоштовні пропози-
ції на купівлю та одержання ще одного екземпляру 
товару, розіграші призів. Цей метод зазвичай вико-

ристовується новими компаніями або існуючими 
компаніями, які намагаються генерувати швидкі гро-
шові кошти або очистити запаси. Проте зловживання 
цим методом просування може негативно вплинути 
на довгострокову рентабельність та імідж бренду.

Розглянемо як приклад акцію при виведенні на 
ринок ТМ «Оболонь Безалкогольне». Локація: Київ 
+ 6 найбільших регіонів країни. Акція включала про-
ведення BTL активностей на автозаправних станціях 
в 7 регіонах України та розіграш.

Дівчата – промоутери в формах, подібних формам 
ДАІ, на яких замість значків були емблеми ТМ «Обо-
лонь Безалкогольне», пропонували водіям придбати 
нове пиво і взяти участь в акції, з розіграшем призів, 
а також наклеїти на своє авто наклейку «Наше пиво 
без обмежень» в дозвільному, синьому трикутнику. 
Наклеюючи наклейку, водій автоматично ставав 
учасником розіграшу автохолодильників. Розіграш 
проходив в прямому ефірі в програмі «Парк Авто-
мобільного Періоду».

Акція ПрАТ «Оболонь» для стимулювання збуту 
нового пива «Оболонь Біле» проводилась дещо по 
іншому. Локація: 40 супермаркетів Києва. Суть акції 
полягала в таких етапах проведення маркетингової 
кампанії:

• 1 тиждень – проведення дегустації в перших 
20 супермаркетах.

• 2 тиждень – дегустація в ще 20 супермаркетах.

Таблиця 1
Digital реклама (по класифікації IAB)

 
Підсумки 

2017 р., 
млн грн

Підсумки 
2018 р., 
млн грн

Доля 
мобайла 
(трафік)

Відсоток 
зміни 2018 

до 2017

Прогноз 
на 2019 р., 
млн грн

Доля 
мобайла 
(трафік)

Відсоток 
зміни 2019 

до 2018
Банерна реклама, оголо-
шення в соціальних мере-
жах, rich медіа

825 951 56% 15% 1 189 60% 25%

Спонсорство 181 210 53% 16% 273 56% 30%
Мобільна реклама 426
Цифрове відео, вкл. Youtube 713 1359 60% 91% 2 310 65% 70%
ВСЬОГО інтернет медіа 2 145 2 520 17% 3 772 50%
Пошук (платна видача 
в пошукових системах), 
включаючи частину GDN

1 800 6 500 63% 261%  
(технічні) 9 100 70% 40%

Інший діджитал 400 520 30% 676 30%
ВСЬОГО ІНТЕРНЕТ РИНОК 4 345 9 540 120% 13 548 42%

Джерело: [4] 

Таблиця 2
Обсяг ринку реклами в Україні 2018 р, прогноз 2019 р. 

 
Підсумки 

2017 р., млн 
грн

Підсумки 
2018 р., млн 

грн

Відсоток 
зміни 2018 до 

2017

Прогноз на 
2019 р., млн 

грн,

Відсоток 
зміни 2019 до 

2018
ТВ-реклама, всього 7 329 9 269 26% 11 526 24%
Реклама в пресі, всього 1 355 1 612 18,9% 1 843 14,4%
Радіо реклама, всього 480 578 20% 715 24%
OOH Media, всього 2 692 3 493 30% 4 307 23%
Реклама в кінотеатрах 40 48 20% 58 20%
Digital (Internet) Медіа реклама 2 145 2 520 17% 3 772 50%
Всього рекламний медіа ринок 14 041 17 520 25% 22 221 27%

Джерело: [4]
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• 3 і 4 тиждень – розіграш призів: ящики 
з пивом, у формі діжок.

• Завершальний етап – розіграш 20 наручних 
годинників Tissot, в тих же 40-ка супермаркетах.

Реклама. Традиційна реклама, за допомогою засо-
бів мовлення, друкованих та цифрових медіа, зазви-
чай використовується для реалізації довгострокових 
цілей маркетингових комунікацій. Однак ефективні 
повідомлення зазвичай з часом збільшують дохід від 
продажу.

Але маркетинг і реклама не є синонімами, і роз-
міщення оголошень не є достатньо ефективним для 
досягнення високого рівня рентабельності підпри-
ємства та покращення іміджу.

Гарантії. Коли споживачі та/або підприємства 
купують товари та/або послуги, вони беруть на себе 
ризики. Один із способів зменшити ризики спожи-
вача та збільшити купівельну активність полягає 
в наданні гарантій клієнту. Гарантії на продукт або 
послугу пропонуються виробниками та посередни-
ками. Гарантія означає, що якщо клієнт буде неза-
доволений продукцією або послугою, фірма пропо-
нує повернення грошей, безкоштовний продукт або 
послугу, безкоштовний ремонт або іншу форму від-
плати. Пропонуючи ці захисні заходи, а також гнучку 
прибутковість продукції, клієнти мають можливість 
купувати новий товар.

Маркетинг – це процес, а не подія. Вона перед-
бачає планування маркетингових цілей і реалізацію 

(часто серії) маркетингових стратегій для їх досяг-
нення [6].

Розглянемо основні маркетингові стратегії:
1) Безкоштовні заняття/семінари, пов’язані 

з продуктами та/або послугами – в офісі, в орендова-
них приміщеннях або в місцевих навчальних закла-
дах. Слід орієнтуватися на певні аудиторії або події, 
якщо це необхідно.

2) Бізнес-організації та інтернет-групи. Їх мар-
кетингові переваги величезні. Після того як члени 
спільноти дізнаються про компанію та її діяльність, 
інші бізнесмени у групі будуть поширювати інфор-
мацію про продукцію іншим потенційним спожива-
чам, і можуть навіть надати реферали зі свого сайту. 
Наприклад, якщо розглянути ПрАТ «Оболонь», 
то 3% кількість переходів на її сайт робиться саме 
з сайтів рефералів (рис. 1, рис. 2).

Безпосередній трафік сайту становить 50%, 
44% – це пошук, 1% – соціальні мережі.

Отже, найбільша кількість відвідувачів заходять 
на сайт з форумів про пиво, Вікіпедії та футбольних 
сайтів. Тобто спонсорство ПрАТ «Оболонь» футболу 
дає свої результати.

Місцеві бізнес-організації також сприяють ство-
ренню та участі в деяких кооперативних маркетин-
гових стратегіях, таких як проведення спеціальних 
Днів ринку або інших подій.

3) Використання спонсорства, активна участь 
у благодійних заходах. Після подібних подій 

 
Рис. 1. Структура переходів на сайт Obolon.ua
Джерело: дослідження автора за допомогою сайту https://www.similarweb.com/website

 Рис. 2. Відсоток рефералів до сайту Obolon.ua
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підприємство може отримати велику кількість пози-
тивних відгуків від преси або споживачів. Ці дії 
сприяють до появи нових клієнтів.

Наприклад, компанія «Оболонь» з 2006 року під-
тримує вітчизняний спорт, зокрема в 2010 році вона 
була генеральним спонсором чемпіонату України 
з футболу. Спонсорський маркетинг створює додат-
кові можливості для стимулювання збуту. Компанія 
«Оболонь» в цьому випадку також не є винятком: до 
115-річчя футболу в Україні випущено спеціальну 
партію пива з колекційною етикеткою з метою при-
вернути увагу до історії розвитку футболу в Україні, 
але тим самим і збільшити обсяги збуту продук-
ції. Таким чином, своєю спонсорською діяльністю 
«Оболонь» створює стійку асоціацію компанії з фут-
болом, а рекламні кампанії пивної продукції поси-
люють зв’язок марки з цільовим ринком – вболіваль-
никами футболу [7].

На базі ФК «Оболонь-Бровар» функціонує сучас-
ний стадіон «Оболонь-Арена», який у 2012 р. мав 
статус тренувального поля Чемпіонату Європи. Сьо-
годні стадіон є також місцем проведення спортивно-
масових заходів і для співробітників компанії.

4) Створення власного блогу та використову-
вання його для залучення людей, що будуть заці-
кавлені у продуктах та/або послугах компанії. Слід 
регулярно писати про теми, пов’язані з бізнесом і те, 
чим займається бізнес. Блог дозволяє зв’язуватися 
з іншими блогерами, діловими людьми та потенцій-
ними клієнтами.

5) Використання соціальних медіа. Якщо специ-
фічний продукт потребує наочності, Instagram може 
бути найкращим засобом заохочення цільової ауди-
торії до продукту, але якщо час і візуальний матеріал 
є обмеженим, то Twitter є також досить непоганим 
маркетинговим інструментом, тому що він дуже 
швидким і простим у використанні.

Також можна використовувати Facebook та 
Youtube.

Наведемо приклади вдалого та невдалого викорис-
тання соціальних мереж для просування продукції.

ПрАТ «Оболонь» має сторінку у соціальних 
мережах, але не дбає про те, щоб позиціонувати себе 

у мережі Інтернет. Остання публікація на офіційній 
сторінці компанії була зроблена 1 вересня 2018 року. 
Тобто, маркетингова служба компанії не розуміє, як 
це важливо, підтримувати комунікації у соціальних 
мережах. На цю сторінку підписано досить невелика 
кількість осіб – біля 8,5 тис читачів, і це не дивує, 
адже вона не надає ніякої актуальної інформації та 
ніяким чином не зацікавлює споживача.

У той же час можна відмітити досить вдалу 
сторінку ПрАТ «Моршинська» у тій же соціальній 
мережі.

Можна помітити, що дана компанія відпові-
дально відноситься до створення сторінки, адже веде 
активну діяльність на ній. Публікації з’являються 
регулярно, для споживачів надається цікава інфор-
мація, є посилання на Youtube канал, тощо. І це дало 
свої результати – сторінка має 24367 підписників.

Можна відмітити, що для просування продук-
ції та збільшення продажів немає нічого поганого 
в рекламі. Просто в більшості випадків вона не буде 
ефективною, якщо вона не є частиною узгодженого 
маркетингового плану.

Основні рекламні носії в Інтернет – банери. Банер 
являє собою картинку розміром звичайно 468х60 пік-
селів, на якому в наочному й привабливому вигляді 
представлена цікава інформація про підприємство.

Можна порекомендувати ПрАТ «Оболонь» вико-
ристовувати банери у власній рекламній компанії 
в Інтернет-середовищі (табл. 3).

З певною періодичністю необхідно проводити 
аналіз досягнутих результатів і коригувати марке-
тингову кампанію.

Висновки. Незважаючи на те, що маркетингові 
засоби для збільшення обсягів збуту товарів було 
розглянуто багатьма авторами досить широко, досі 
відсутні ґрунтовні дослідження щодо використання 
маркетингових цифрових інструментів для просу-
вання товарів в мережі Інтернет. В сучасному світі 
досить важко залучити потенційних покупців за 
допомогою звичайних маркетингових інструментів. 
На даний момент покоління «Z» активно користу-
ються мережею Інтернет та реклама на цих май-
данчиках дозволяє охопити дуже велику кількість 

Таблиця 3 
Медіа-план рекламної кампанії

Площадка для розмі-
щення, вид розміщення

Причина вибору пло-
щадки URL Формат 

реклами
Період 
розмі-
щення

Вар-
тість, 
дол.

Число** 
показів за 

період
Bigmir.net (розміщення з 
оплатою за клік) Іміджева реклама www.bigmir.net/ Банер 

Pop-under місяць 1800 90 000

Гугл: пошук по ключовим 
(показ реклами по контек-
стних запитах з оплатою 
за клик)

Охоплюємо аудиторію 
найбільшого розвідувача 
в російському сегменті

www.google.ru Текстовий 
блок місяць 450 937 000

Бегун: пошук по ключо-
вим (показ реклами по 
контекстних запитах з 
оплатою за клик)

Охоплюємо аудиторію 
інших пошукових сис-
тема (aport.ru, rambler.ru, 
km.ru), дрібних каталогів 
і тематичних площадок

www.begun.ru Текстовий 
блок місяць 6832 3 416 000

Підсумок рекламної кампанії: місяць 9082 4443000
Джерело: [8]
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зацікавлених споживачів. Сукупність основних мар-
кетингових стратегій, таких як реклама в поєднанні 
з вищеописаними стратегіями, допоможе досягти 
бажаних результатів.

Варто зазначити, що використання жодної з цих 
маркетингових стратегій не допоможе залучити дуже 
велику кількість споживачів, але, якщо компанія має 

актуальний продукт або послугу, якщо керівництво 
послідовно працює на результат, працює над мар-
кетинговою стратегією та ретельно продумує всю 
маркетингову кампанію, то результат буде помітним 
доволі швидко – збільшення клієнтів і продажів, 
покращення впізнаваності бренду, збільшення при-
бутків компанії.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМОВ СБЫТА

Каблукова В.В. 
магистрант
Национального университета «Киево-Могилянская академия»

Статья посвящена исследованию особенностей использования маркетинговых средств в сети Интернет для 
увеличения объемов сбыта продукта на современном рынке. Изучена сущность маркетинговых инструментов 
в среде Интернет-маркетинга. Проведен сравнительный анализ традиционных и цифровых медиа каналов. 
Особое внимание уделено особенностям использования возможностей Интернета для продвижения товаров. 
Проанализировано использование маркетинговых мероприятий ведущими компаниями Украины. Основным 
выводом статьи является то, что в современном мире очень трудно заинтересовать потенциального покупа-
теля старыми маркетинговыми инструментами и мероприятиями, а использование сети Интернет, социальных 
сетей, баннерной и контекстной рекламы позволяет охватить и заинтересовать большое количество потреби-
телей, и, как следствие, улучшить сбытовую деятельность предприятия.
Ключевые слова: маркетинговые средства, маркетинг, товар, социальные сети, сбыт.

MARKETING MEASURES TO STIMULATE SALES

Kablukova V.V.
graduate student
National University «Kyiv-Mohyla Academy»

The article is devoted to the study of the features of the use of digital-tools in promoting the product in the modern 
market. The essence and distinctive features of digital-tools are studied through the prism of the functioning of the 
digital economy. A comparative analysis of traditional and digital media channels has been conducted. Particular 
attention is paid to the features of the use of the Internet to promote products. The use of marketing events by leading 
Ukrainian companies is analyzed. The main conclusion of the article is that in today's world it is very difficult to 
interest a potential buyer by the old marketing tools and measures, and the use of the Internet, social networks, banner 
and context advertising allows you to capture and interest a very large number of consumers, and, consequently, 
improve sales activity enterprises.
Keywords: digital-tools, digital media channels, marketing, product, market, promotion.
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ТЕНДЕНЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ 
ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ

Коваль Л.П.
кандидат економічних наук, доцент,
старший науковий співробітник
відділу проблем реального сектору економіки регіонів
Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього
Національної академії наук України

У статті здійснено аналітичне дослідження тенденції виробництва та реалізації продукції дерево-
обробної промисловості в Західному регіоні. Встановлено, що сучасний стан деревообробної про-
мисловості характеризується активізацією виробництва продукції деревообробки на фоні зростання 
обсягів заготівлі деревини За результатами порівняльного аналізу динаміки обсягів промислового 
виробництва та виробництва деревообробної продукції виділено області із домінуючими характерис-
тиками розвитку деревообробної промисловості. Виявлено чітко виражену спеціалізацію окремих 
областей  Західного регіону на виробництві  певних видів деревообробної продукції.
Ключові слова: деревообробна промисловість, деревообробна продукція.

Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. Деревина і вироби з неї є стратегічним 
ресурсом національної економіки. Продукція дерево-
обробної промисловості охоплює більш ніж 300 назв 
товарів, які реалізуються як на внутрішньому, так 
і на зовнішньому ринках. Діяльність деревооброб-
них підприємств на внутрішньому ринку супро-
воджується тісною взаємодією із низкою секторів 
промисловості України (машинобудування, хімічна 
та легка промисловість, транспорт, зв’язок, будів-
ництво), а відтак, обумовлює потужні синергетичні 
ефекти в економіці, які проявляються у залученні до 
виробничих ланцюгів широкого кола підприємств, 
що стимулює вдосконалення логістичних схем та 
створення нових промислових кластерів у відповідь 
на потреби попиту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій Про-
блематикою дослідження перспектив розвитку 
деревообробної промисловості займаються нау-
ковці Л.В. Дейнеко, П.М. Купчак, О.О. Пінчевська, 
З.О. Толчанова. Оскільки сектор деревообробки є 
динамічним, то існує об’єктивна необхідність без-
перервного аналізу тенденцій його розвитку з метою 
визначення проблемних місць та можливих перспек-
тив подальшого зростання. З огляду на це, аналі-
тичні праці, присвячені питанням деревообробки, 
мають важливе значення для формування стратегіч-
них засад розвитку цього сектору промисловості.

Мета дослідження полягає в аналітичній оцінці 
тенденцій виробництва та реалізації деревооброб-
ної продукції в Західному регіоні для обґрунтування 
сильних та слабких сторін розвитку деревообробної 
промисловості в різних областях.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасний стан деревообробної промисловості харак-
теризується активізацією виробництва продукції 
деревообробки на фоні зростання обсягів заготівлі 

деревини. Зокрема, тенденції падіння обсягів вироб-
ництва продукції деревообробної промисловості 
у 2013-2015 роках змінились позитивною динамі-
кою їх зростання у 2016-2017-му. Понад те, індекси 
деревообробної продукції перевищували аналогічні 
показники в переробній промисловості та промисло-
вості загалом: (+12,7% у деревообробці проти –0,7% 
у промисловості в 2016 році та +9,0% у дерево-
обробці проти +6,7% у переробній промисловості та 
+6,0% у промисловості в 2017 році) (табл. 1). Зна-
чення індексів виробництва продукції деревооброб-
ної промисловості перевищують індекс цін виробни-
ків (+10,8% у 2016 році та +7,1% у 2017 році), що 
свідчить про реальне зростання виробництва у дере-
вообробному секторі.

Зростання обсягів виробництва спостерігалося 
за усіма видами продукції. Найбільшим був індекс 
виробництва паперової маси, паперу та картону 
у 2017 році (111,2%), а також лісопильного та стру-
гального виробництва у 2016 році (112,7%). Суттєво 
збільшились обсяги виробництва деревини хвой-
ної (на 22,1% (725 тис. м³) у 2017 р. проти 13,3% 
у 2016 році (384 тис. м³)), а також вікон, дверей бал-
конних та їх рам (на 25,3% (221 тис. шт.) у 2017 році), 
дверей та їх коробок та порогів (на 10,8% (93 тис. 
шт.) у 2017 році) [1].

Існування оберненої залежності між темпами 
зростання обсягів виробництва продукції дерево-
обробки та кількістю деревообробних підприємств 
(одночасно із зростанням обсягів продукції зменшу-
ється кількість підприємств, що займаються її вироб-
ництвом, (7,5% у 2016 році та 5,6% у 2017 році)) 
свідчить про нарощення обсягів виробництва вже 
існуючими суб’єктами господарювання та виведення 
із сегменту деревообробки неефективних учасників. 
(рис. 1). Ринок деревообробної продукції є вільним 
для конкуренції (функціонують три великі підпри-
ємства (0,1% від загальної кількості підприємств), 
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Таблиця 1
Індекси промислової продукції в Україні, %

Вид промислової діяльності 2013 2014 2015 2016 2017
Промисловість 101,2 97,2 98,5 99,3 106,0
Переробна промисловість 101,4 97,3 94,8 99,3 106,7
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна 
діяльність 99,3 93,9 94,4 112,7 109,0

Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім 
меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 100,7 103,0 99,8 105,1 103,9

Лісопильне та стругальне виробництво 93,7 104,2 106,1 114,3 102,5
Виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів 
для плетіння 104,6 102,4 96,8 100,1 104,7

Виробництво паперу та паперових виробів 105,2 94,3 82,8 99,4 107,8
Виробництво паперової маси, паперу та картону 102,1 93,3 90,6 100,6 111,2
Виготовлення виробів з паперу та картону 105,7 94,5 81,5 99,2 107,1
Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 98,3 87,1 85,1 102,5 104,7

Джерело: [1]
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Рис. 1. Темпи приросту обсягів виробництва  
та кількості підприємств деревообробної промисловості в Україні,%
Джерело: побудовано автором на основі [1]
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145 середніх (5,6%) та 2440 малих підприємств 
(94,3%), що свідчить про наявність безпечних кон-
курентних умов ведення бізнесу) [2].

Позитивні тенденції зростання в деревооброб-
ній промисловості проявляються і в областях 
Західного регіону (рис. 2). Найбільш сприятливим 
був 2016 рік, коли в усіх областях спостерігалось 
зростання виробництва деревообробної продукції. 
У 2017 році чотири із семи областей демонстрували 
збільшення виробництва деревообробної продукції 
(Волинська – на 10,0%, Львівська – на 9,0%, Рів-
ненська – на 4,0%, Тернопільська – на 1,6%), тоді як 
у Закарпатській області індекс промислової продук-
ції суттєво знизився (на 13,0%). Водночас, як видно 
з рис. 2, починаючи з 2016 року, індекс продукції 
деревообробної промисловості областей Західного 
регіону (за винятком Львівської області) був суттєво 
нижчим відповідного показника по Україні, що свід-

чить про зниження рівня значимості деревообробної 
промисловості Західного регіону в розвитку цього 
сектору на рівні країни.

За результатами порівняльного аналізу динаміки 
обсягів промислового виробництва та виробни-
цтва деревообробної продукції виділено Волинську 
і Львівську області із домінуючими характеристи-
ками розвитку деревообробної промисловості. Лише 
у цих областях темпи зростання виробництва дерево-
обробної продукції є більшими, ніж в промисловості 
загалом та в переробній промисловості зокрема:

- у Волинській області: 11,9% у 2016 році проти 
0,4% у переробній промисловості та 0,2% у про-
мисловості області; 10,0% у 2017 році проти 6,6% 
у переробній промисловості та 5,7% у промисло-
вості області;

- у Львівській області: 12,7% у 2016 році проти 
0,7% у переробній промисловості та промисловості 
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Рис. 2. Індекс продукції деревообробної промисловості України та областей Західного регіону,%
Джерело: побудовано автором на основі [1]
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області; 9,0% у 2017 році проти 6,7% у переробній 
промисловості та 6,0% у промисловості області.

Позитивну динаміку у 2016 році демонстрували 
також Рівненська (6,5% у деревообробці проти 3,0% 
у переробній промисловості та –1,9% у промисло-
вості області), Тернопільська (42,5% проти 10,8% та 
10,3% відповідно) та Чернівецька (9,1% проти –3,8% 
та –3,1% відповідно) області, проте у 2017 році тен-
денції дещо погіршились, що проявилось у зниженні 
індексу виробництва продукції деревообробної про-
мисловості цих областей.

Як показав аналіз, існує чітко виражена спеці-
алізація окремих областей Західного регіону на 
виробництві певних видів деревообробної продук-
ції. Зокрема, Рівненська область забезпечує близько 
60% від виробництва клеєної фанери, фанерованих 
панелей та матеріалів шаруватих в Україні (63,87% 
у 2016 році, 58,61% у 2017 році). В Івано-Франків-
ській та Закарпатській областях виготовляється понад 
½ столярних виробів та будівельних конструкцій 
в Україні (сумарно 51,57% у 2017 році проти 40,99% 
у 2016-му), а також шпону, листів для клеєної фанери 
(34,07% у 2016 році та 20,47% у 2017 році). Більш 
диверсифікованою є деревообробна промисловість 
Львівської області, яка займає велику частку (проте, 
зі спадною тенденцією) у виробництві більшості 
видів деревообробної продукції, зокрема: 10,89% від 
виробництва клеєної фанери, фанерованих панелей 
та матеріалів шаруватих в Україні у 2017 році (проти 
13,72% у 2016-му); 9,73% від виробництва шпону, 
листів для клеєної фанери (проти 24,77%); 7,51% 
від виробництва столярних виробів та будівельних 
конструкцій (проти 10,07%). Позитивним є той факт, 
що області Західного регіону займають вагомі пози-
ції в країні у виробництві окремих видів продукції 
глибинної переробки з вищою доданою вартістю 
дерев’яних меблів. Зокрема, у Закарпатській області 
виробляється близько 1/4 дерев’яних меблів для спа-
лень (20,19% у 2017 році проти 26,43% у 2015-му). 
Львівська область домінує у виробництві більшості 
видів дерев’яних меблів: меблів для їдалень та віта-
лень (із часткою 31,49% у 2017 році), меблів для спа-
лень (27,94%) та кухонних меблів (13,56%) [1].

Слід також відзначити, що області Західного 
регіону спеціалізуються в основному на вироб-

ництвах, що належать до категорії «виготовлення 
виробів з деревини, корка, соломки та рослинних 
матеріалів для плетіння», яка в структурі реалізації 
продукції деревообробної промисловості в Україні 
складає лише 1/4 грошових надходжень із тенден-
цією до зростання питомої ваги цього виду продук-
ції (27,05% у 2017 році проти 25,06% у 2015 році), 
тоді як основна частка грошових надходжень дере-
вообробної промисловості України забезпечується 
за рахунок реалізації паперу та паперових виробів 
(46,95% у 2017 році) (табл. 2).

Підприємства Західного регіону реалізують 29,4% 
деревообробної продукції в Україні. Найбільшою 
серед областей Західного регіону є частка Львівської 
області, яка, починаючи із 2013 року, стабільно зрос-
тала і в 2017 році становила 9,5% від обсягу реаліза-
ції продукції деревообробної промисловості України. 
Вагомим є також вклад Івано-Франківської (6,6%), 
Волинської (5,9%) та Рівненської (4,2%) областей 
(табл. 3). В той же час, серед лідерів з реалізації про-
дукції лісозаготівлі – Рівненська область, що займає 
друге місце в Україні (після Житомирської області) за 
обсягами реалізації деревини (у 2018 році в області 
реалізовано 1,5 млн. куб. м, вартістю – 1,3 млрд. грн, 
що складає 9,2% реалізації деревини в Україні), 
а також Закарпатська область, яка у 2018 році забез-
печила 6,6% обсягу реалізації деревини в країні 
(1,2 млн. куб. м, вартістю 931,5 млн. грн) [3].

Частка деревообробної промисловості в обсязі 
реалізованої промислової продукції кожної з облас-
тей Західного регіону суттєво перевищує відповід-
ний показник по Україні: якщо у 2017 році обсяг реа-
лізованої продукції деревообробної промисловості 
в Україні складав 3,2% від обсягу реалізації в промис-
ловості (проти 3,39% у 2015 році), то у Волинській 
області цей показник становив 17,08% (проти 16,01% 
у 2015 році), в Івано-Франківській області 11,42% 
(проти 12,31% у 2015 році), в Рівненській області – 
9,74% (проти 8,42% у 2015 році), у Львівській області 
8,72% (проти 8,58% у 2015 році), в Закарпатській 
області 7,51% (проти 7,87% у 2015 році), в Чернівець-
кій області 4,57% (проти 5,15% у 2015 році). Виняток 
становить лише Тернопільська область, частка дере-
вообробної продукції якої є нижчою, ніж по Україні 
2,29% у 2017 році проти 2,42% у 2015 році (табл. 4).

Таблиця 2
Структура реалізації продукції деревообробної промисловості в Україні 

Показник 2014 2015 2016 2017
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 100,00 100,00 100,00 100,00
Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; 
виготовлення виробів з соломки та рослинних матеріалів для плетіння 31,20 34,92 36,76 38,97

лісопильне та стругальне виробництво 7,31 9,86 10,90 11,92
виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для 
плетіння 23,89 25,06 25,86 27,05

Виробництво паперу та паперових виробів 51,94 49,92 48,26 46,95
виробництво паперової маси, паперу та картону 8,68 9,44 9,13 9,56
виготовлення виробів з паперу та картону 43,26 40,48 39,13 37,39
Поліграфічна діяльність, тиражування записаної продукції 16,86 15,15 14,98 14,08

Джерело: розраховано автором на основі [1]
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Таблиця 3
Частка областей Західного регіону в обсязі реалізації  
продукції деревообробної промисловості України, %

Регіон 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Україна 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Західний регіон 23,3 26,3 25,1 25,0 26,1 27,3 28,7 29,4
Волинська 3,6 4,2 4,2 4,5 4,8 5,2 5,8 5,9
Закарпатська 1,4 1,5 1,5 1,4 1,5 1,8 2,1 2,0
Ів-Франківська 6,2 7,2 6,6 6,6 7,1 7,1 6,8 6,6
Львівська 7,1 8,3 8,2 7,9 8,0 8,3 8,7 9,5
Рівненська 3,8 3,9 3,6 3,8 3,8 3,8 4,0 4,2
Тернопільська 0,9 0,7 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6
Чернівецька 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,8 0,6

Джерело: розраховано автором на основі [1]
Таблиця 4

Частка обсягу реалізованої продукції деревообробки (виготовлення виробів з деревини,  
паперу та поліграфічна діяльність) в обсязі реалізованої промислової продукції, %

Регіон 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Україна 2,59 2,42 2,49 2,72 3,07 3,39 3,37 3,20
Західний регіон 8,31 8,06 8,12 8,53 9,32 9,46 10,00 9,50
Волинська 11,82 12,74 12,59 14,84 15,22 16,01 18,18 17,08
Закарпатська 5,32 5,30 5,04 5,09 5,74 7,87 8,20 7,51
Ів.-Франківська 12,01 9,40 8,97 10,73 12,43 12,31 13,19 11,42
Львівська 7,47 8,10 8,06 8,17 8,80 8,58 8,76 8,72
Рівненська 8,17 8,13 10,05 8,63 8,75 8,42 9,26 9,74
Тернопільська 4,24 2,87 2,19 1,95 2,12 2,42 2,39 2,29
Чернівецька 4,26 3,77 4,02 3,98 5,08 5,15 5,89 4,57

Джерело: розраховано автором на основі [1]

Висновки. Підсумовуючи, відзначимо загальні 
позитивні тенденції зростання виробництва та реа-
лізації продукції деревообробної промисловості, 
про що свідчить динаміка індексу продукції дерево-
обробної промисловості, а також сукупних темпів 
приросту обсягів її реалізації. Водночас тенденції 
розвитку деревообробної промисловості в Захід-
ному регіоні суттєво відрізняються за областями. 
Проведений аналіз дав підстави сегментувати дере-
вообробну промисловість регіону в розрізі областей:

- Львівська (з найвищим рівнем диверсифікації, 
який забезпечує найбільшу ефективність виробни-
цтва продукції деревообробної промисловості) та 

Волинська області, що характеризуються доміну-
ючими характеристиками розвитку сектору обро-
блення деревини та виготовлення виробів з неї як 
в Західному регіоні, так і в Україні;

- Рівненська та Закарпатська області з чітко вира-
женою сировинною спрямованістю, а також вузькою 
спеціалізацією в окремих секторах (Рівненська область 
виробництво клеєної фанери, фанерованих панелей та 
матеріалів шаруватих, Закарпатська область виробни-
цтво столярних виробів та будівельних конструкцій);

- Івано-Франківська область – спеціалізація на 
виробництві столярних виробів та будівельних кон-
струкцій, шпону та листів для клеєної фанери.
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ТЕНДЕНЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ЗАПАДНOM РЕГИОНE

Коваль Л.Ф.
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старший научный сотрудник
отдела проблем реального сектора экономики регионов
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В статье проведено аналитическое исследование тенденций производства и реализации продукции деревоо-
брабатывающей промышленности в Западном регионе. Установлено, что современное состояние деревообра-
батывающей промышленности характеризуется активизацией производства продукции деревообработки на 
фоне роста объемов заготовки древесины. По результатам сравнительного анализа динамики объемов про-
мышленного производства и производства деревообрабатывающей продукции выделено области с доминиру-
ющими характеристиками развития деревообрабатывающей промышленности. Выявлено четко выраженную 
специализацию отдельных областей Западного региона на производстве определенных видов деревообраба-
тывающей продукции.
Ключевые слова: деревообрабатывающая промышленность, деревообрабатывающая продукция.

TRENDS OF WOODWORKING INDUSTRY PRODUCTS  
MANUFACTURE AND REALIZATION IN THE WESTERN REGION
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The article analyzes the woodworking industry products production and sales tendencies in the Western region. It is 
established that the current state of the woodworking industry is characterized by intensification of wood products 
production on the background of the wood harvesting growth. Based on the results of the comparative analysis of 
industrial production and wood products production volumes dynamics, the regions with dominant characteristics of 
the woodworking industry development have been identified. A clearly defined specialization of certain regions of the 
Western region in the production of wood products certain types  was revealed.
Keywords: woodworking industry, woodworking products.
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У статті досліджено сучасні механізми зростання національної економіки, які базуються на концеп-
туальних підходах  інвестування в людський капітал з метою зростання конкурентоспроможності 
національної економіки.  Розглянуто нові наукові підходи до джерел та структури інвестицій у люд-
ський капітал в Україні. Проаналізовано динаміку інвестування у людський капітал та визначено 
основні стримуючи фактори зростання інвестицій. Метою даного дослідження є визначення осно-
вних проблем та перспектив розвитку людського капіталу України. Зроблено висновок що дослі-
дження концептуальних підходів до інвестування в людський капітал виступило підставою для появи 
нової концепції опису ринкових процесів, яка базується на аналізі факторів зростання конкуренто-
спроможності національної економіки. 
Ключові слова: людський капітал, інвестиції, збереження людського капіталу, знецінення, конкурен-
тоспроможність, національна економіка.

Постановка проблеми. Сучасне ринкове серед-
овище та прискорення темпів оновлення техніки 
і технології, в умовах інноваційного розвитку вироб-
ництва, потребують наявності робітничих кадрів 
високої кваліфікації, здатних швидко адаптуватися 
до змін навколишнього середовища та спроможних 
постійно перенавчатися та підвищувати свій рівень 
кваліфікації. Це в свою чергу сприяє впровадженню 
інноваційних технологій на підприємствах, підви-
щенню продуктивності праці та випуску конкурен-
тоспроможної продукції.

Стандартні програми підготовки робітничих 
кадрів не здатні в певній мірі задовольнити мін-
ливі вимоги ринку праці. Інновації пронизують усі 
сфери життя, постійно змінюючи попит на різні про-
фесії і самі професії зокрема. Тому підготовку не 
можна закінчити після п’ятого року університету, 
або 2-3 років професійно-технічного навчального 
закладу, вона має тривати і надалі. Саме виперед-
жальний розвиток професійної підготовки кадрів 
стає важливим фактором конкурентоспроможності 
фахівця на ринку праці та вимагає безперервного 
і адаптивного характеру проведення.

Швидкі темпи структурних зрушень у сучасній 
економіці, старіння знань здобутих у процесі первин-
ної професійно-освітньої підготовки, зумовлюють 
необхідність запровадження системи безперервної 
освіти та освіти протягом життя на основі зв’язку між 
всіма ланками освіти, а також оптимізації системи 
перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням дослідження проблем розвитку трудового потен-
ціалу відповідно до потреб як економіки так і виробни-

цтва присвячено наукові роботи відомих українських 
вчених: Е. Лібанової, О. Грішнової, В. Новікова, 
С. Пірожкова, Л. Лісогор, О. Новікової, І. Петрової, 
А. Колота, У. Садової, Г. Дмитренка, М. Семикіної та 
ін. Особливу увагу приділено питанням забезпечення 
та підвищенню якості професійно-кваліфікаційної 
характеристики робітників. Між тим, недостатньо 
опрацьованими залишаються питання, які пов’язані 
з вдосконаленням та перспективами розвитку сис-
теми безперервної професійної підготовки робітничих 
кадрів, підвищення її ефективності, а також оптиміза-
ції діючої системи з урахуванням міжнародних стан-
дартів підготовки висококваліфікованих робітників.

Мета дослідження. Метою даного дослідження 
є визначення основних особливостей та підходів до 
інвестування в людський капітал, визначення про-
блем та перспектив розвитку людського капіталу 
України в сучасних умовах, оцінка стану інвесту-
вання у його відтворення та розвиток.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Інтенсивні інтеграційні процеси, які відбуваються 
в світовій економічній системі, вимагають нагаль-
ного підвищення ефективності національної еконо-
міки. Для економічного зростання України потрібен 
сприятливий інвестиційний клімат, і крім фінансо-
вих джерел інвестування, потрібні ще й інноваційні 
технології та добре підготовлені професійні кваліфі-
ковані робітничі кадри.

В зв’язку з інноваційним характером розвитку 
економіки вдосконалення професійної підготовки 
робітничих кадрів необхідно проводити під кожне 
конкретне робоче місце, враховуючи, перш за все, 
реформи вищої школи та державні програми модер-
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нізації професійно-технічних навчальних закладів 
(ПТНЗ). Результатом мають стати такі робітничі 
кадри, які б були здатні швидко реагувати на потреби 
роботодавця, швидко навчатися, перенавчатися, під-
вищувати свою кваліфікацію та інтенсивно наро-
щувати свої трудові навички. Впровадження нової 
техніки, технологій, обладнання підсилює мотива-
цію роботодавців до підвищення професійно-квалі-
фікаційного рівня найманих ними робітників. Слід 
зазначити, що ми розглядаємо процес вдосконалення 
професійної підготовки робітників не тільки як зрос-
тання зайнятості, але й як забезпечення належного 
рівня конкурентоспроможності як робітника, так 
і вітчизняного виробництва.

В системі професійної підготовки та підвищення 
кваліфікації робітників в Україні виділяють дві осно-
вні організаційні форми: з відривом від виробництва 
та без відриву від виробництва. На сучасному етапі 
розвитку професійної підготовки кадрів додалися ще 
кілька форм [1, с. 23]: державна (на замовлення дер-
жави) та недержавна (на замовлення роботодавця).

Логічний аналіз схеми дослідження має на меті 
розробку системного підходу до організаційно-еко-
номічного забезпечення результатів функціонування 
системи безперервної професійної підготовки робіт-
ничих кадрів з використанням ресурсної бази про-
мислових підприємств.

Участь самого робітника в механізмі безперерв-
ної підготовки спонукає його передбачати вибір 
необхідної професії для самопідготовки та перепід-
готовки, навіть якщо він вже має певну роботу. Це ж 
саме породжує у нього зацікавленість в якості підго-
товки, її змісту, форми, бо від цього залежать кінцеві 
результати професійної підготовки.

Отже, на сьогодні безперервна професійна під-
готовка робітничих кадрів – це процес, що почина-
ється з отримання робітником базової професійної 
підготовки в навчальному закладі і продовжується 
впродовж трудового життя переважно на виробництві 
або у спеціально створених центрах у вигляді різних 
форм подальшої професійної підготовки. В умовах 
впровадження нових технологій виробництва, розши-
рення спектра професій у сфері послуг, підвищення 
вимог до професійного рівня робітничих кадрів вини-
кає потреба у підготовці під кожне конкретне робоче 
місце, з можливістю оволодіти суміжними профе-
сіями, які відповідають потребам швидкоплинного 
інноваційного виробництва та ринку праці.

Сучасній виробничій базі, зокрема на сучасних 
підприємствах, повинна належати центральна роль 
серед інших суб’єктів системи безперервної про-
фесійної підготовки кадрів. Вона безпосередньо 
вирішує практичні завдання з формування та вико-
ристання робітничих кадрів, які здатні адекватно 
забезпечити поліпшення економічних показни-
ків. Багато в чому це залежить від співвідношення 
інвестицій роботодавців в професійну підготовку й 
віддачі від них. Підприємство зацікавлене в інвес-
тиціях в трудовий потенціал в тому випадку, якщо 
вони ведуть до підвищення продуктивності праці та 
стрімкого зростання якості продукції.

Характерним прикладом такої державної полі-
тики є фінансування післядипломної освіти у Фран-
ції. Згідно з законодавством Франції роботодавці 
сплачують податок на професійну освіту за став-
кою 0,5% від річного фонду оплати праці з надбав-
кою 0,1%. Метою встановлення такого податку є 
фінансування розвитку професійно-технічної освіти 
в країні. За наявності працюючих на підприємстві 
більше 10 осіб підприємство зобов’язано брати 
участь у фінансуванні довгострокової професійної 
підготовки своїх працівників за рахунок акумуляції 
податків за ставкою 1,2% від загальної суми заро-
бітної плати. Для підприємств, які використовують 
тимчасову робочу силу, ставка цього податку стано-
вить 2%. Крім цього, запроваджено додатковий збір 
за ставкою 0,3%, який має спрямовуватися на профе-
сійну підготовку молоді. Якщо ж з тих чи інших при-
чин кошти не використовуються за своїм цільовим 
призначенням, то вони перераховуються до держав-
ного бюджету [2, с. 14]. 

Місце країни у рейтингу геополітичної конку-
ренції за посилення інтеграційних процесів світової 
економіки залежить, насамперед, від освітнього рівня 
нації, стану розвитку ключових виробничих сис-
тем новітнього постіндустріального технологічного 
устрою та інформаційного середовища, здатності 
економіки до генерації високої інноваційної актив-
ності. Закономірним є підтримання високої якості 
освітньої системи у контексті забезпечення зростання 
загальної конкурентоспроможності у країнах-лідерах 
інноваційного розвитку (США, Швейцарія, Данія, 
Фінляндія). Дані рейтингу конкурентоспроможності 
країн за 2009-2010 рр. (за методикою World Economic 
Forum) [3, с. 95-98] свідчать про значне відставання як 
України, так й інших країн СНД від країн-членів ЄС 
за якістю та розвитком системи закладів професій-
ної підготовки. Крім того, конкурентоспроможність 
країни – це набір інституцій, чинників і факторів, які 
визначають рівень продуктивності. Одним з чинників 
є саме вища освіта та професійна підготовка.

Продуктивний розвиток економіки країни вима-
гає добре підготовлених робітничих кадрів, які 
здатні швидко адаптуватися до зміни потреб сучас-
ного ринку праці та виробництва. Саме ступінь про-
фесійної підготовки робітничих кадрів, їх здатність 
швидко перенавчатися, забезпечуючи при цьому 
умови для постійного підвищення кваліфікації, 
з точки зору бізнес-спільноти, є одними з ключових 
елементів підвищення конкурентоспроможності, 
підвищення ефективності виробництва та підви-
щення якості продукції на світовому ринку. Досвід 
країн з розвинутою ринковою економікою свідчить 
про пряму залежність темпів розвитку виробництва 
та конкурентоспроможності на світовому ринку від 
рівня професійної підготовки робітників. Впродовж 
останніх 15-20 років саме цей сектор освіти розви-
вався випереджальними темпами [4, с. 27-28].

Особливості безперервної підготовки перед-
бачають, що підготовка має бути чимось біль-
шим, ніж просто середовище для передачі 
навчальних матеріалів певній групі користувачів 
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з можливістю спілкування і подальшим тестуван-
ням. Такі характеристики, як індивідуальність, 
практична доцільність, адресність, безперерв-
ність, гнучкість, мінімізація витрат на підготовку 
та інші особливості безперервної підготовки 
вимагають якісно інших методів і моделей побу-
дови систем навчання [5, с. 27-28].

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень у даному напрямку. В умовах конкурентного 
середовища підвищення конкурентоспроможності 
сучасного підприємства повинно супроводжуватися 
нарощуванням обсягів інвестицій у людський капі-
тал. Від того, як держава буде фінансувати створення 
нового людського капіталу, отримуючи право на 
майбутні прибутки від його використання, залежить 
її соціальний, економічний, культурний розвиток 
у майбутньому. Формування та розвиток людського 
капіталу повинні відбуватися не лише за рахунок 
держави, а й за участі підприємств та організацій. 
На українських підприємствах скорочення бюджету 
витрат здійснюється у першу чергу за рахунок люд-
ського капіталу. Сформований позитивний досвід 
розвинених країн світу у галузі державної політики 
інвестування у людський капітал має стати орієнти-
ром для України.

Рівень освіти людини та медичного обслугову-
вання є не лише найважливішим показником якості 
життя в країни, а й засобом поліпшення перспектив 
економічного росту. На державному рівні повинна 
ставитися задача нагромадження людського капіталу 
країни шляхом збільшення кількості здорового дієз-
датного населення та росту рівня освіти і кваліфіка-
ції людей. Витрати на освіту та охорону здоров’я слід 
розглядати не як споживання, а як інвестиції в люд-
ський капітал, які є вигідними не лише для людини, 
а й для суспільства в цілому, адже вони забезпечують 
значний, тривалий та стабільний ефект економічного 
зростання країни в цілому. Поки що держава є осно-
вним інвестором у людський розвиток. Тому необ-
хідно створити умови для збільшення інвестицій 
підприємствами. Це можливо здійснити на основі 
суттєвого зростання доходів населення, підвищення 
рівня ефективності підприємств та впровадження на 
них сучасного кадрового менеджменту, спрямова-
ного на розвиток персоналу. Разом з тим інвестиції 
держави у людський розвиток та формування люд-
ського капіталу мають збільшуватись. Необхідно 
заохочувати та підтримувати бажання персоналу 
здобувати вищу освіту, створювати умови для підви-
щення його культурного рівня, охорони здоров’я.
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подходах инвестирования в человеческий капитал с целью роста конкурентоспособности национальной эко-
номики. Рассмотрены новые научные подходы к источникам и структуры инвестиций в человеческий капитал 
в Украине. Проанализирована динамика инвестирования в человеческий капитал и определены основные сдер-
живающие факторы роста инвестиций. Целью данного исследования является определение основных проблем 
и перспектив развития человеческого капитала Украины. Сделан вывод что исследования концептуальных подхо-
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Стаття присвячена висвітленню особливостей застосування аудиторських технологій в аналізі діяль-
ності компаній зі страхування життя. Систематизовано сучасні підходи нормативно-правового регу-
лювання процедури та видів аудиту в компаніях зі страхування життя. Акцентовано увагу на аудитор-
ських процедурах та доказах, які зумовлено специфікою діяльності компаній зі страхування життя, 
зокрема в частині таких об’єктів обліку як страхові платежі, страхові виплати, страхові резерви, 
операції перестрахування. Визначено доцільність застосування аудиторських звітів різними групами 
користувачів інформації для прийняття стратегічних рішень.
Ключові слова: компанії зі страхування життя, внутрішній аудит, зовнішній аудит, аудиторські про-
цедури, аудиторські докази.

Постановка проблеми. Компанії зі страхування 
життя відносяться до суб’єктів суспільного зна-
чення, а тому вимоги до них на порядок вищі, ніж 
до інших суб’єктів господарювання. З огляду на це, 
статтею 8 Закону України «Про аудиторську діяль-
ність» проведення аудиту фінансового стану страхо-
вих компаній визначено обов’язковим [1]. Особли-
вість аудиторських перевірок страховиків пов’язана, 
передусім, зі специфікою економічної природи стра-
хової послуги, яка, поряд з іншими видами страхових 
послуг, має підвищений рівень ризиковості. З огляду 
на це, суспільство потребує належних гарантій щодо 
забезпечення платоспроможності страховиків та 
недопущення випадків невиконання страховиками 

своїх зобов’язань перед страхувальниками. Надати 
такі гарантії може лише держава в особі уповно-
важених органів та інституцій. Тому проблематика 
застосування ефективних аудиторських техноло-
гій під час здійснення аналізу діяльності компаній 
зі страхування життя досить актуальна та потребує 
всестороннього дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Наукові дискусії серед вчених досить ґрунтовно 
та змістовно розкривають сучасні підходи щодо 
мети та відмінностей зовнішнього та внутрішнього 
аудиту (Адамс Р., Бондаренко О.В., Бутинець Т.А., 
Годована Л.Г., Суйц В.П., Шеремет А.Д.), деталі-
зації груп об’єктів аудиту страховиків (Бойко К.В., 
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Бутинець Ф.Ф., Калінська Т.А., Линник О., Овча-
ренко В., Самчинська Я.Б., Софіюк О.Г.). Проте, не 
применшуючи значення та ролі наукових доробків 
зазначених науковців, залишається коло питань, 
щодо специфіки аудиторських технологій компаній 
зі страхування життя.

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
систематизація та наукове обґрунтування особли-
востей аудиторських технологій в аналізі діяльності 
компаній зі страхування життя.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Законодавча та нормативно-правова база визначає, 
що страхові компанії зобов’язані здійснювати ауди-
торські перевірки:

– відповідно до вимог вітчизняного законодав-
ства з метою підтвердження фінансових показників 
страхової компанії [2];

– на вимогу акціонерів – для підтвердження 
фінансової звітності, складеної за міжнародними 
стандартами [3].

В процесі аудиторської перевірки, аудитори мають 
дотримуватися положень «Кодексу етики професій-
них бухгалтерів», розробленого Міжнародною феде-
рацією бухгалтерів, у якому окреслено такі етичні 
принципи: незалежність, чесність, об’єктивність, 
професійна компетентність, конфіденційність [4].

В Україні безпосереднім регулятором страхо-
вої діяльності є Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання ринків фінансових послуг. 
Не маючи повноважень на проведення аудиту, комі-
сія окреслює коло питань, важливих для аудиторів, 
в ході перевірки страхової компанії, в частині:

1) можливості (спроможності) страховика безпе-
рервно здійснювати свою діяльність протягом най-
ближчих 12 місяців;

2) відповідності (невідповідності) прийнятої 
керівництвом страховика облікової політики вимо-
гам законодавства про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність та міжнародним стандартам 
фінансової звітності;

3) дотримання вимоги щодо збільшення розміру 
статутного капіталу винятково у грошовій формі для 
страховиків-резидентів або гарантійного депозиту 
для філій страховиків-нерезидентів;

4) перевищення вартості чистих активів страхо-
вика над зареєстрованим обсягом статутного капі-
талу станом на кінець звітного періоду;

5) перевищення фактичного запасу платоспро-
можності страховика над розрахунковим норматив-
ним запасом платоспроможності протягом звітного 
року;

6) перевищення на звітну дату фактичного запасу 
платоспроможності (нетто-активів) над розрахунко-
вим нормативним запасом платоспроможності не 
менше ніж на 25 відсотків, але не менше 1 млн. євро 
за офіційним валютним курсом на дату розрахунку 
зазначених показників;

7) належного ведення обліку договорів страху-
вання і вимог (заяв) страхувальників щодо страхової 
виплати, який дозволяє страховику дотримуватися 
вимог достатності формування резервів збитків;

8) формування, ведення обліку, забезпечення 
достатності та адекватності сформованих страхових 
резервів у звітному році відповідно до законодавчих 
вимог;

9) дотримання страховиком нормативів достат-
ності та диверсифікованості активів протягом звіт-
ного року відповідно до вимог Нацкомфінпослуг;

10) оцінки можливості виконання страховиком 
протягом звітного року прийнятих страхових та 
перестрахових зобов’язань з урахуванням питомої 
ваги простроченої кредиторської та дебіторської 
заборгованості за цими зобов’язаннями у структурі 
страхового портфеля страховика;

11) істотних операцій з активами, здійснених стра-
ховиком протягом звітного року, які мали наслідком 
невиконання страховиком фінансових нормативів, 
встановлених Нацкомфінпослуг, більше ніж на 10%;

12) запровадження страховиком системи управ-
ління ризиками;

13) адекватності організації та проведення стра-
ховиком внутрішнього аудиту (контролю) [5].

Результати аудиту за цими напрямами дадуть 
можливість зацікавленим особам сформувати про-
фесійне судження щодо дотримання страховиком 
положень законодавчих та нормативних актів.

Законом України «Про фінансові послуги та 
державне регулювання ринків фінансових послуг» 
(статтею 15) передбачено, що аудиторські перевірки 
фінансових установ, до яких належать і компанії зі 
страхування життя, можуть проводитися аудитор-
ськими фірмами або аудиторами. Також цією стат-
тею передбачено обов’язкове створення структур-
ного підрозділу (або виокремлення посадової особи) 
для проведення внутрішнього аудиту [6].

У практичній діяльності компаній зі страхування 
життя внутрішній аудит та внутрішній контроль 
нерідко ототожнюються. У цьому контексті слід зау-
важити, що це різні процеси з точки зору їх функці-
онального призначення. Зокрема, внутрішній контр-
оль є однією зі складових процесу досягнення цілей 
компанії. Тобто мета внутрішнього контролю полягає 
у своєчасності виявлення відхилень від окресленого 
стратегічного плану розвитку компанії. Внутрішній 
аудит спрямований на захист інтересів власників 
в частині збереження та ефективного використання 
ресурсів компанії, а також отримання достовірної 
та повної інформації для прийняття обґрунтованих 
управлінських рішень.

В процесі дослідження особливостей зовніш-
нього аудиту діяльності компаній зі страхування 
життя доцільно виділити такі групи об’єктів:

1. Правове забезпечення діяльності страхової 
компанії:

– документи, що підтверджують правомірність 
діяльності страхової компанії;

– відповідність діяльності страхової компанії 
установчим документам та вимогам законодавства.

2. Система внутрішнього контролю:
– система бухгалтерського обліку й пов’язані 

з нею інформаційні системи;
– контрольне середовище;
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– методи контролю та їх моніторинг.
3. Бухгалтерський облік та звітність:
– операції та розділи обліку, типові для всіх 

суб’єктів господарювання;
– специфічні операції та розділи обліку, харак-

терні для страхових компаній;
– додаткові розділи обліку (перевірка емісії цін-

них паперів, валютних операцій);
– фінансова звітність з точки зору оцінки дотри-

мання принципу безперервності діяльності страхо-
вої компанії [7].

Аудиторські процедури та докази при здійсненні 
аудиту правового забезпечення компанії зі страху-
вання життя наведено у таблиці 1.

За наведеним переліком аудиторських процедур 
та аудиторських доказів можливо повністю задоволь-
нити інформаційні запити того кола потенційних стра-
хувальників або інших зацікавлених сторін, які мають 
сумніви, або хочуть переконатися у правомірності дій 
конкретної компанії зі страхування життя. Водночас, 
результати аудиту правових аспектів діяльності компа-
нії зі страхування життя не відображають фінансову 
спроможність компанії. Однозначно, у страхуванні 
життя дотримання правового поля є важливим аспек-
том забезпечення гарантій для страхувальника. Водно-
час гарантування повернення вкладів, у своєчасності 
і повноті яких зацікавлені як страхувальники, так 
і держава – як основний гарант, має сенс проведення 
зовнішнього аудиту системи внутрішнього контролю.

Перш ніж сформувати мету зовнішнього аудиту 
системи внутрішнього контролю, доцільно заува-
жити, що основним джерелом для оцінки діяльності 
компанії зі страхування життя є показники фінан-
сової звітності. Саме від достовірності інформації, 
наведеної у фінансовій звітності страхової компа-
нії, залежатимуть і результати зовнішнього аудиту 
фінансової звітності. Мета зовнішнього аудиту сис-
теми внутрішнього контролю полягає у виявленні, 
виправленні та запобіганні суттєвих помилок та від-
хилень в обліковій інформації, які можуть вплинути 
на показники фінансової звітності. Зовнішньому 
аудиту фінансової звітності має передувати зовніш-
ній аудит системи внутрішнього контролю. Тому, під 
час здійснення такого аудиту, основним завданням 
аудитора є вивчення: облікової політики; системи 
документообігу; технічних та програмних засобів 
автоматизації (програмне забезпечення бухгалтерії, 
алгоритми розрахунків, що їх виконує програмне 
забезпечення, система комп’ютерної обробки даних); 
можливості доступу сторонніх осіб до інформації; 
санкціонованості та обґрунтованості дій у системі 
обліку страхової компанії, їх відповідність законо-
давству; наявності та дотримання внутрішніх правил 
і документів, що регулюють права та відповідаль-
ність працівників страхової компанії; організаційної 
структури, розподілу відповідальності та повно-
важень у контрольному середовищі; інших питань, 
що стосуються системи бухгалтерського обліку, 

Таблиця 1
Аудиторські процедури та докази при здійсненні зовнішнього аудиту  
правового забезпечення компанії зі страхування життя 

Аудиторські процедури Аудиторські докази

Перевірка наявності документів, що підтверджують 
право на здійснення страхової діяльності, їх чинність

Засновницькі документи, статут, свідоцтво про дер-
жавну реєстрацію, ліцензії на здійснення страхової 
діяльності

Перевірка того, що страхова компанія є резидентом 
України Статут, свідоцтво про державну реєстрацію

Перевірка відповідності організаційно-правової форми 
страхової компанії законодавчим вимогам Засновницькі документи, статут

Перевірка відповідності статутної діяльності страхової 
компанії Закону України «Про страхування»

Статут, засновницький договір, угоди про спільну 
діяльність

Відповідність реальних страхових операцій укладеним 
договорам по видам страхування, дозволених ліцензі-
ями

Ліцензії на здійснення страхової діяльності, журнал 
договорів страхування, договори страхування

Наявність статутного капіталу, його повнота та роз-
поділ між засновниками страхової компанії (чи задо-
вольняються вимоги мінімального розміру статутного 
капіталу, чи сформовані граничні розміри внесків до 
статутного капіталу)

Статут, довідки банку, акти приймання-передачі 
майна, баланс, реєстри бухгалтерського обліку (сальдо 
рахунку 40 «Статутний капітал», рахунку 67 «Розра-
хунки з учасниками»

Повнота створення страхових резервів
Рахунок бухгалтерського обліку 49 «Страхові резерви» 
та відповідні субрахунки, Наказ про організацію бух-
галтерського обліку та облікову політику страхової 
компанії

Відповідність розміщення страхових резервів законо-
давчим вимогам

Дані аналітичного та синтетичного обліку на 
рахунку 49 «Страхові резерви»

Порядок розробки страховою компанією Правил стра-
хування з кожного виду страхування. Додержання стра-
ховою компанією Правил страхування.

Правила страхування, договори страхування

Наявність, правильність складання, юридичне оформ-
лення та облік договорів страхування

Правила страхування, журнал договорів страхування, 
договори страхування, страхові свідоцтва

Джерело: складено автором за [8, с. 155]
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Таблиця 2
Аудиторські процедури та докази при здійсненні зовнішнього аудиту  
специфічних об’єктів обліку діяльності компанії зі страхування життя 

Аудиторські процедури Аудиторські докази

Перевірка обліку страхових надходжень: правильності та 
повноти відображення в обліку страхових внесків; правиль-
ності обчислення страхових премій; аналітичного обліку дого-
ворів страхування; відображення в обліку страхових платежів 
відповідно до початку дії договорів страхування; достовірності 
відображення страхових надходжень у звітності. 

Первинні документи з обліку страхових над-
ходжень, договори страхування, правила стра-
хування, журнал обліку договорів страхування, 
регістри обліку за рахунками 36 «Розрахунки 
з покупцями та замовниками», 76 «Страхові пла-
тежі», 68 «Розрахунки за авансами отриманими», 
Звіт про доходи та витрати страховика.

Перевірка обліку страхових виплат: правильності аналі-
тичного обліку страхових виплат, їх обґрунтованості; пра-
вильності та повноти відображення в обліку страхових 
відшкодувань; наявності підтверджувальних документів 
і відповідність нарахованих сум виплаченим; достовірність 
відображення здійснених страхових виплат у Звіті про 
доходи та витрати страховика. 

Первинні документи з обліку страхових виплат, 
договори страхування, правила страхування, жур-
нал обліку збитків, регістри обліку по рахунках 
36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 
76 «Страхові платежі», розрахункові відомості 
страхових виплат, Звіт про доходи та витрати 
страховика.

Перевірка правильності здійснення та своєчасності пере-
рахування внесків до централізованих страхових резерв-
них фондів; відрахувань до технічних резервів, інших, ніж 
резерв незароблених премій; перевірка правильності визна-
ння витрат страхової компанії, їх відображення в обліку та 
звітності. 

Первинні документи з обліку витрат, журнал 5А, 
Звіт про доходи та витрати страховика.

Перевірка правильності обліку доходів: визнання, класифі-
кації доходів та їх оцінки; відображення в обліку доходів від 
всіх видів діяльності страхової компанії. 

Первинні документи з обліку доходів, журнал 6, 
Звіт про доходи і витрати страховика, Примітки 
до річної фінансової звітності

Перевірка правильності формування та обліку страхових 
резервів: 
– напрямків розміщення страхових резервів згідно законо-
давчо встановлених вимог; 
– відображення страхових резервів на рахунках бухгалтер-
ського обліку;
– ведення аналітичного обліку джерел, за рахунок яких вкла-
дено кошти страхової компанії по об’єктах і термінах; 
– дотримання страховою компанією принципу диверсифіко-
ваності, поворотності, прибутковості, ліквідності при розмі-
щенні страхових резервів; 
– достовірності даних, відображених у Звіті про розміщення 
страхових резервів. 

Регістри аналітичного обліку за рахунком 
49 «Страхові резерви», документи, що підтвер-
джують розміщення страхових резервів, Звіт про 
розміщення страхових резервів, Баланс (Звіт про 
фінансовий стан), пояснювальна записка до звіт-
них даних страхової компанії.

Перевірка правильності обліку операцій перестрахування: 
аналітичного обліку рахунків перестрахування; відповід-
ності бухгалтерського і податкового обліку операцій пере-
страхування чинному законодавству. 

Угоди, договори по операціях перестрахування, 
оборотно-сальдова відомість, пояснювальна 
записка до звітних даних страхової компанії.

контрольного середовища, методів контролю та їх 
моніторингу.

Оскільки діяльність компаній зі страхування 
життя пов’язана зі здійсненням окремих операцій, 
притаманних тільки цьому типу компаній, доцільно 
виокремити і процедури зовнішнього аудиту специ-
фічних об’єктів обліку. Перелік аудиторських про-
цедур та аудиторських доказів для перевірки таких 
специфічних об’єктів обліку компаній зі страхування 
життя як страхові надходження, страхові виплати, 
доходи, страхові резерви, операції перестрахування, 
наведено в таблиці 2 [8, с. 156].

Здійснюючи зовнішній аудит облікової політики, 
зокрема в частині страхових контрактів, аудитор має 
звернути увагу на те, наскільки чітко та вірно в облі-
ковій політиці компанії зі страхування життя про-
писано процес класифікації договорів страхування. 
Це важливий аспект у діяльності такого типу стра-
ховиків, оскільки класифікація договорів забезпечує 
можливість виокремлення операцій, які підпадають 

під сферу дії Міжнародного стандарту фінансової 
звітності 4 «Страхові контракти», тобто визнаються 
страховими контрактами.

Відповідно до Закону України «Про страхування», 
договір страхування є письмовою угодою між стра-
хувальником і страховиком, згідно з якою страховик 
бере на себе зобов’язання у разі настання страхового 
випадку здійснити страхову виплату страхувальнику 
або іншій особі, визначеній у договорі страхування 
страхувальником, на користь якої укладено договір 
страхування (подати допомогу, виконати послугу 
тощо), а страхувальник зобов’язується сплачувати 
страхові платежі у визначені строки та виконувати 
інші умови договору [3].

Трактування сутності договору страхування за 
вітчизняним законодавством набагато ширше, ніж 
за Міжнародним стандартом фінансової звітності 
4 «Страхові контракти». Страховий – це контракт, 
згідно з яким одна сторона (страховик) приймає 
значний страховий ризик іншої сторони (власника 
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страхового поліса), погодившись надати компенса-
цію власникові страхового поліса, якщо визначена 
непевна майбутня подія (страховий випадок) нега-
тивно вплине на власника страхового поліса [9].

Відповідно до специфіки поділу договорів, 
укладених компанією зі страхування життя, наявна 
і специфіка їх відображення в обліку. Якщо укла-
дені компанією зі страхування життя договори не є 
страховими контрактами відповідно до Міжнарод-
ного стандарту фінансової звітності 4 «Страхові 
контракти», але створюють фінансові активи або 
фінансові зобов’язання, то надходження за такими 
договорами необхідно обліковувати відповідно до 
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку: 
32 «Фінансові інструменти: подання»; 39 «Фінан-
сові інструменти: визнання та оцінка»; 9 «Фінан-
сові інструменти: класифікація та оцінка». Якщо 
такі договори не призводять до створення фінансо-
вих активів чи зобов’язань, то при відображенні їх 
у звітності керуються положеннями Міжнародного 
стандарту бухгалтерського обліку 18 «Дохід».

При формуванні фінансової звітності важ-
ливо забезпечити відповідність обліку активів та 
зобов’язань Міжнародним стандартам і, передусім, 
їх врахування за справедливою вартістю. Міжна-
родним стандартом фінансової звітності 13 «Оцінка 
справедливої вартості» визначено, що справедливою 
є вартість, яка була б отримана при реалізації активу 
чи сплачена під час передачі зобов’язання при здій-
сненні звичайної операції між учасниками ринку на 
дату оцінки [10].

Слід зауважити, що для підтвердження достовір-
ності та повноти річної фінансової звітності та консо-
лідованої фінансової звітності страхових організацій, 
враховуючи належність страховиків до фінансових 
установ, звітність яких підлягає офіційному опри-
людненню, в Україні на законодавчому рівні передба-

чено обов’язковість проведення зовнішнього аудиту 
фінансової звітності (Закон України «Про аудиторську 
діяльність» стаття 8.1) [1]. У своїй діяльності аудитор 
зобов’язаний дотримуватись Міжнародних стандар-
тів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 
впевненості та супутніх послуг, зокрема стандарту 
220 «Контроль якості аудиту фінансової звітності» [11].

Мета аудиторської перевірки фінансових звітів 
полягає у наданні аудиторові можливості висловити 
свою думку стосовно того, чи відповідають під-
готовлені фінансові звіти в усіх істотних аспектах 
концептуальній основі фінансової звітності. Іншими 
словами, мета аудиторської перевірки фінансової 
звітності страхової компанії – незалежна експертиза 
реальності та достовірності, своєчасності і точності 
її показників [12, с. 164].

Користувачами звітності компаній зі страхування 
життя є як фізичні, так і юридичні особи, що потребу-
ють достовірної та повної інформації для убезпечення 
себе від ризиків неповернення вкладів у майбутньому. 
З цієї точки зору, закономірний поділ користувачів 
звітності на дві групи: користувачі першого порядку 
і користувачі другого порядку (таблиця 3).

Враховуючу, що компанії зі страхування життя 
в процесі створення проходять два етапи реєстрації: 
перший – як юридичної особи; другий – отримання 
ліцензії на здійснення страхування життя та вклю-
чення до Державного реєстру страховиків, їх фінан-
сову звітність також логічно згрупувати у два блоки:

1) перший – звіти, встановлені для всіх суб’єктів 
господарювання: Баланс (Звіт про фінансовий стан); 
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 
дохід); Звіт про рух грошових коштів; Звіт про влас-
ний капітал; Примітки до звітності. Вимоги до форм 
та складу звітності регулюються Наказом Мініс-
терства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. 
«Про затвердження Національного положення 

Таблиця 3
Характеристика груп користувачів звітності компаній зі страхування життя
Групи користувачів Мета використання звітності Представники групи користувачів

Користувачі першого 
порядку

Убезпечення фінансового 
стану та власних доходів

- власники страхової компанії (засновники і акціонери);
- адміністрація страхової компанії;
- персонал страхової компанії;
- страхувальники;
- страхові посередники;
- перестраховики;
- цеденти;
- банки;
- постачальники;
- інвестори;
- кредитори;
- державні наглядові органи у сфері страхування;
- Державна фіскальна служба;
- органи статистики. 

Користувачі другого 
порядку

Безпосередньо не зацікавлені 
у діяльності страховика, але 

можуть представляти та захи-
щати інтереси користувачів 

першого порядку

- громадські об’єднання страховиків (Ліга страхових 
організацій України); 
- консультативні та рейтингові агенції; 
- науковці;
- юристи; 
- мас-медіа; 
- широка громадськість

Джерело: складено автором за даними [13]
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(стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 
вимоги до фінансової звітності» [14].

2) другий – спеціалізовані звіти для відобра-
ження специфічних операцій діяльності страхової 
компанії:

1. Звіт про доходи і витрати страховика;
2. Пояснювальна записка до звітних даних стра-

ховика [15] з наведенням:
– показників страхової діяльності зі страхування 

життя;
– пояснень щодо операцій перестрахування;
– умов забезпечення платоспроможності страхо-

вика (в т. ч. даних щодо статутного та гарантійного 
фондів; створення та розміщення страхових резер-
вів; фактичного та розрахункового запасу платоспро-
можності);

– розшифровки окремих статей балансу 
(в т. ч. незавершене будівництво; основні засоби; 
довгострокові та поточні фінансові інвестиції; гро-
шові кошти та їх еквіваленти; частки перестрахови-
ків у страхових резервах; інші поточні зобов’язання);

– балансу страховика для оприлюднення.
Враховуючи зростаючий інтерес потенційних 

страхувальників до компаній зі страхування життя, 
що підтверджується щорічним зростанням кіль-
кості договорів страхування життя, актуалізується 
питання підвищеного рівня контролю за діяльністю 
цих соціально важливих суб’єктів ринку. В цьому 
контексті аудиторська перевірка компанії зі стра-
хування життя має зводитися не лише до підтвер-
дження правильності та достовірності інформації 
фінансової звітності. На аудитора слід покладати 
обов’язок з перевірки ключових нормативних 
показників діяльності страховика на предмет їх 
відповідності вимогам спеціального законодав-
ства. По суті, аудиторський висновок має слугувати 
своєчасному виявленню та недопущенню випадків 
невиконання страховиками своїх зобов’язань перед 
страхувальниками.

Зважаючи на соціальне призначення компаній 
зі страхування життя та практику їх аудиту, важ-
ливо акцентувати значення аудиторських процедур 
аналізу ключових показників діяльності страхових 
компаній, які слід обов’язково висвітлити в аудитор-
ському висновку, зокрема:

– дотримання вимог законодавства з питань обліку 
та відображення у звітності договорів страхування;

– формування, ведення обліку, достатності та 
адекватності сформованих страхових резервів у звіт-
ному році;

– дотримання нормативів достатності та дивер-
сифікованості активів протягом звітного року.

Під час проведення аудиту безпосереднього 
в компанії зі страхування життя, аудитору необхідно 
з’ясувати таку інформацію: кількість укладених 
договорів страхування; ліміт відповідальності стра-

хової компанії; ліміт відповідальності, переданий 
в перестрахування; загальна сума страхових пре-
мій за договорами страхування; кількість договорів 
страхування, переданих в перестрахування та розмір 
заборгованості на кінець звітного періоду.

Зважаючи на отриману інформацію стосовно 
перелічених показників, аудитор може перейти 
до здійснення аналітичних розрахунків на під-
твердження спроможності компанії зі страху-
вання життя виконувати взяті на себе зобов’язання 
в повному обсязі. Для цього аудитору необхідно 
перевірити, в першу чергу, формування обліку 
достатності та адекватності сформованих у звіт-
ному році страхових резервів, що передбачає під-
твердження таких показників форми № 1 Баланс 
(Звіт про фінансовий стан):

- частка перестраховика у страхових резервах 
(р. 1180), в тому числі: в резервах довгострокових 
зобов’язань (р. 1181); в резервах збитків або резер-
вах належних виплат (р. 1182);

- страхові резерви (р. 1530), в тому числі: в резер-
вах довгострокових зобов’язань (р. 1531); в резервах 
збитків або резервах належних виплат (р. 1532).

Достатність та адекватність страхових резервів 
визначається відповідно до Розпорядження Держав-
ної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 
від 27.01.2004 р. № 24 «Про затвердження Методики 
формування резервів зі страхування життя» [16].

Для перевірки дотримання встановлених 
обов’язкових критеріїв та вимог МСФЗ 4 «Страхові 
контракти», рекомендовано провести аналітичні 
процедури щодо аналізу та перевірки сформова-
них страхових резервів на предмет: повноти; адек-
ватності; достатності високоліквідних активів для 
покриття сформованих страхових резервів.

За підсумками аудиту річної звітності компаній 
зі страхування життя, як виду небанківських фінан-
сових установ, складається аудиторський висновок 
(звіт), який повинен відповідати вимогам Міжна-
родних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, 
іншого надання впевненості та супутніх послуг.

Висновки. Таким чином, в ході проведеного 
дослідження було встановлено, що застосування 
аудиторських технологій діяльності компаній зі 
страхування життя, є не лише інструментом під-
твердження відповідності їх облікової політики та 
діяльності встановленим вимогам та нормативам, 
а й слугує важливою інформаційною базою для заці-
кавлених сторін. Безпосередньо отримані результати 
проведеного аудиту діяльності компаній зі страху-
вання життя можна використовувати як аналітичне 
джерело для різних груп користувачів фінансової 
звітності цих компаній. В першу чергу це стосується 
потенційних страхувальників, які можуть розглядати 
ту чи іншу компанію зі страхування життя як потен-
ційного партнера в майбутньому.
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АУДИТОРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В АНАЛИЗЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ

Кривицкая О.Р.
кандидат экономических наук, доцент,
Национальный университет «Острожская академия»

Статья посвящена рассмотрению особенностей применения аудиторских технологий в анализе деятельности 
компаний по страхованию жизни. Систематизированы современные подходы нормативно-правового регули-
рования процедуры и видов аудита в компаниях по страхованию жизни. Акцентировано внимание на ауди-
торских процедурах и доказательствах, которые обусловлены спецификой деятельности компаний по стра-
хованию жизни, в частности таких объектов учета как страховые платежи, страховые выплаты, страховые 
резервы, операции перестрахования. Определена целесообразность применения аудиторских отчетов различ-
ными группами пользователей информации для принятия стратегических решений.
Ключевые слова: компании по страхованию жизни, внутренний аудит, внешний аудит, аудиторские проце-
дуры, аудиторские доказательства.

AUDIT TECHNOLOGIES IN THE ANALYSIS  
OF THE ACTIVITIES OF LIFE INSURANCE COMPANIES 

Kryvytska O.R.
PhD in Economics, Associate Professor at the Economics Department,
National University of Ostroh Academy

The article is devoted to the consideration of the features of the use audit technologies of life insurance companies. 
The modern approaches statutory regulation of the procedure and types of audit in life insurance companies are systematized. 
Attention is focused on audit procedures and evidence, which are based on specific of life insurance companies, in particular, 
such accounting objectives as insurance payments, insurance premiums, insurance reserves, reinsurance operations. It is 
determined expediency of usage information in audit reports by different user groups for making strategic decisions. 
Keywords: life insurance companies, internal audit, external audit, audit procedures, audit evidence.
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У статті розглядаються фактори підвищення продуктивності праці в різних моделях управління, 
вивчаються проблеми підвищення продуктивності праці підприємств. Представлений взаємозв’язок 
продуктивності праці і розвитку персоналу, класифікація факторів, що впливають на продуктивність 
праці на сучасному етапі. Визначено шляхи підвищення продуктивності праці українців. Доведено, 
що найважливішим фактором економічного розвитку в сучасних умовах є зростання продуктивності 
праці. Продуктивність праці є показником економічного зростання, зростання продуктивності праці 
безпосередньо впливає на зростання національного доходу і валового національного продукту, який 
при підвищенні продуктивності праці збільшується більш швидкими темпами, ніж суспільні витрати. 
Зниження продуктивності праці призводить до інфляції, сприяє формуванню пасивного торгового 
балансу, уповільнення темпів зростання виробництва і зумовлює зростання безробіття.
Ключові слова: продуктивність праці, ефективність, чинники продуктивності праці, шляхи підви-
щення продуктивності праці, розвиток персоналу, трудові ресурси.

Постановка проблеми. В умовах постійних змін 
зовнішнього середовища підприємствам досить 
складно підтримувати високий рівень ефективності 
господарської діяльності і продуктивності праці. Під-
приємства змушені постійно оптимізувати і поліп-
шувати виробничі процеси, щоб мати можливість 
домогтися успіху в конкурентній боротьбі, роблячи 
акценти на внутрішніх чинниках підвищення про-
дуктивності, що знаходиться в безпосередній залеж-
ності від кожного окремого співробітника підпри-
ємства, при цьому заробітна плата і її прогнозоване 
зростання відіграють вирішальну роль.

Продуктивність праці – найважливіший показник 
в господарській діяльності підприємства в сучасній 
ринковій економіці. Постійне зростання продуктив-
ності праці на підприємстві – невід’ємна умова під-
вищення конкурентоспроможності підприємства.

Зріст продуктивності праці повинен бути порів-
нянний з ростом заробітної плати. В іншому 
випадку – це є серйозною проблемою для економіки 
країни, так як ця ситуація призводить до збільшення 
собівартості одиниці продукції і відповідно зни-
ження її конкурентоспроможності. Тому як ніколи 
важливою є розробка заходів щодо вдосконалення 
виробництва, зниження витрат виробництва і підви-
щення продуктивності праці.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
В економічній літературі дослідженню проблематики 
аналізу та планування підвищення продуктивності 
праці вченими і практиками приділяється чимала 
увага. Проблемою аналізу продуктивності праці 

займаються такі вчені, як: А. Ревенко, А. Бабицький, 
В. Фильев, І. Чеботаєва.

Запропоновані авторами наукові підходи є істотним 
внеском в теорію і практику підвищення продуктив-
ності праці. Однак в існуючих підходах до проблеми 
зростання продуктивності праці основна увага приді-
ляється окремим факторам зростання продуктивності 
праці без урахування ефективності впливу і взаємодії 
всіх факторів в рамках системи виробництва.

Також питання підвищення ефективності та 
продуктивності праці тісно пов’язане з нагаль-
ною проблемою сьогодення – забезпеченням ста-
лого економічного розвитку України, управлінню 
продуктивністю у сфері виробництва присвячено 
багато робіт вітчизняних учених, таких як П. Буряк, 
М. Григор’єва, О. Грішнова, А. Калина, С. Калініна, 
Б. Карпінський, Н. Лук’янченко, Н. Єсінова та ін.

Формулювання цілей статті. Основною метою 
статті є дослідження проблеми підвищення продук-
тивності праці на основі стимулювання та розвитку 
персоналу.

Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах 
досить складно підтримувати високий рівень ефек-
тивності діяльності і продуктивності праці. Підпри-
ємства змушені постійно оптимізувати і поліпшити 
виробничі процеси.

Фінансово-економічна криза змусила багатьох керів-
ників приймати жорсткі рішення, засновані в більшості 
своїй на радикальне зниження витрат на всіх рівнях 
організації. Але не можна забувати про те, що витрати 
можна знизити до певної межі, в зв’язку, з чим варто 
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задуматися про підвищення продуктивності праці, адже 
це ключовий фактор, що впливає на ефективність будь-
якого бізнесу, який визначає основні економічні показ-
ники і, перш за все, ринкову конкурентоспроможність.

Незважаючи на різноманіття підходів до розу-
міння сутності ефективності і продуктивності праці, 
а також факторів, що впливають на неї, в наш час 
немає єдиної концепції, яка визначає основні поло-
ження теорії продуктивності праці. Зміна внутрішніх 
та зовнішніх умов є неминучою причиною подаль-
шого розвитку підходів до продуктивності.

Сучасне розуміння продуктивності праці в зару-
біжних країнах відрізняється абсолютизацією праці 
і трудового фактора виробництва, тобто тільки праця 
створює вартість, в тому числі додаткову. Зарубіж-
ний підхід до проблеми полягає в тому, що продук-
тивність є сума виходу продукції на одиницю фак-
торів виробництва, що вводяться. Таке розширене 
розуміння процесу продуктивності проникло в США 
і в Європу в післявоєнні роки разом із заходами, що 
передбачали надання допомоги країнам Західної 
Європи у відновленні економіки.

Фактори, що впливають на продуктивність відпо-
відно до європейської моделі, представлені на рис. 1.

В Японії рух за продуктивність виникло після 
війни під впливом США, проте мало свої особливості. 
Так, «метою підвищення продуктивності було ефек-
тивне і науково обґрунтоване використання ресурсів, 
людських ресурсів і обладнання, спрямоване на зни-
ження витрат виробництва і тим самим розширення 
ринків збуту, збільшення зайнятості та підвищення 
розміру заробітної плати і життєвого рівня зайня-
тих» [2, с. 18-21]. Для Японії продуктивність – це 
прагнення до прогресу, до поступового поліпшення 
й адаптації економічної діяльності до мінливих умов. 
Ключовим моментом концепції продуктивності є орі-
єнтація на людину і соціальна спрямованість.

Слід відзначити, що підвищення продуктивності 
праці має ґрунтуватися на врахуванні всіх чинників 
зростання продуктивності праці, серед яких осо-
бливе місце займають матеріально-технічні фактори 
і фактори розвитку персоналу.

На рис. 2 подано класифікацію факторів, що 
впливають на продуктивність праці.

Основним методом реалізації матеріально-техніч-
них факторів є реструктуризація та технічне вдоско-
налення виробництва, при цьому термін окупності 
витрат на такі заходи може бути тривалим. Роль 
соціально-економічних факторів у підвищенні про-
дуктивності праці значна, їх важливість викликана 
низкою об’єктивних обставин, таких як актуальність 
проблем підвищення заробітної плати працівників, 
збільшення витрат на соціальні потреби, необхідність 
підвищення кваліфікації і якості праці персоналу.

На рис. 3 показаний зв’язок продуктивності праці 
і розвитку персоналу. Головне завдання вкладень 
в людський капітал складається в реалізації можли-
востей людини, створення умов для його ефектив-
ної роботи. Від умов праці залежить величина втрат 
робочого часу, а також масштаби застосування ско-
роченого робочого дня, додаткової відпустки і інших 
видів, пільг і компенсацій.

Створення комфортних умов праці для праців-
ника знижує стомлюваність, забезпечує скорочення 
часу на виконання роботи, внутрішньо змінних 
втрат, зменшення простою устаткування.

Також зупинимося детальніше на групі соці-
ально-економічних чинників розвитку персоналу, 
спрямованих на підвищення продуктивності праці, 
структуру яких можна представити на рис. 4.

Також, систематизуючи, можна виділити ряд 
взаємопов’язаних факторів, що впливають саме на 
ефективність організації [5, с. 38-39]:

1) мотивація працівників;
2) система преміювання;
3) компетенції працівників;
4) лідерські та управлінські компетенції керівни-

ків на всіх рівнях;
5) чіткий розподіл ролей і відповідальності;
6) чіткі ключові показники ефективності, цілі та 

очікування на всіх рівнях організації;
7) правильна комунікація, зворотній зв’язок, 

обмін інформацією;
8) прозора і проста організаційна структура;
9) здатність, мотивація і бажання вирішувати 

проблеми на всіх рівнях організації;
10) безпечне, чисте, впорядковане робоче місце;
11) ефективна командна робота;

Продуктивність праці

Зайнятість Організація праці

Економічне зростання

Соціальне партнерство

Охорона і умови праці

Конкуренція, якістьНововведення, технологія

Рис. 1. Продуктивність і фактори, що на неї впливають (європейська модель)
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12) правильні міжособистісні відносини [4, с. 3-13].
Перераховані вище фактори є основою існування 

будь-якого підприємства. Їх розвиток дозволяє під-
приємствам правильно функціонувати і адаптува-
тися до умов, що змінюються. Створення необхід-
них комплексних систем і забезпечення їх розвитку 
на користь підприємства для кожного з цих факторів 
призводять до значної зміни трудового середовища.

Висновки. Таким чином, прискорення зрос-
тання продуктивності праці вимагає чіткого уяв-

лення про сутність всіх факторів, що впливають 
на цей показник. Важливість соціально-еконо-
мічних чинників обумовлена низкою об’єктивних 
обставин, таких як стійка тенденція до змен-
шення чисельності, в тому числі працездатного 
населення, збільшення частки осіб похилого віку 
в чисельності населення, актуальність проблем 
підвищення заробітної плати працівників, необ-
хідність підвищення кваліфікації і якості праці 
персоналу.

Фактори

За змістом
За ступенем 

урегульованості

За 

характером 

впливу

За потребою 

інвестицій

По відношенню до 

суб’єкта економічної 

діяльності

- матеріально-

технічні
- регульовані - прямі

- ті, що 

вимагають 

інвестицій

- внутрішні

- організаційні
- частково 

регульовані
- непрямі

- ті, що не 

вимагають 

інвестицій

- зовнішні

- соціальні - нерегульовані

- зміни в 

структурі 

асортименту

- зміна масштабів 

виробництва

Рис. 2. Класифікація факторів, що впливають на продуктивність праці 
Джерело: [3, с. 66-70]

Інвестиції в людський капітал

Нематеріальне стимулюванняПрофесійний розвиток Зростання зарплати

Зацікавленість персоналу в 
підвищенні ефективності 

виробництва

Зростання продуктивності праці

Зростання частки інтелектуальної праці

Техніко-технологічне та організаційне 
удосконалення виробництва

Рис. 3. Взаємозв’язок проблем продуктивності праці і розвитку персоналу
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Основна робота з підвищення продуктивності 
повинна бути спрямована на реалізацію як вну-
трішньовиробничих резервів її зростання, голо-
вним чином за рахунок розвитку персоналу, так 
і на використання позитивного впливу чинників, 

що забезпечують підвищення продуктивності 
праці, при цьому така робота повинна розгляда-
тися не як разовий акт, а як безперервний процес, 
спрямований на досягнення головної мети під-
приємства.

Соціально-економічні 
фактори зростання 

продуктивності праці

Соціальна активність

Соціально-
психологічний клімат

Організація праці

Професійна підготовка

Задоволення професією

Рівень задоволення 
умовами та організацією 

праці

Якість соціального розвитку

Рис. 4. Соціально-економічні фактори зростання продуктивності праці
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РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА КАК ФАКТОР  
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В статье рассматриваются факторы повышения производительности труда в различных моделях управления, 
изучаются проблемы повышения производительности труда предприятий. Представлена взаимосвязь про-
изводительности труда и развития персонала, классификация факторов, влияющих на производительность 
труда на современном этапе. Определены пути повышения производительности труда. Доказано, что важней-
шим фактором экономического развития в современных условиях является рост производительности труда. 
Производительность труда является показателем экономического роста, рост производительности труда 
непосредственно влияет на рост национального дохода и валового национального продукта, при повышении 
производительности труда увеличивается более быстрыми темпами, чем общественные расходы. Снижение 
производительности труда приводит к инфляции, способствует формированию пассивного торгового баланса, 
замедление темпов роста производства и вызывает рост безработицы. 
Ключевые слова: производительность труда, эффективность, факторы производительности труда, пути 
повышения производительности труда, развитие персонала, трудовые ресурсы.
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The article discusses the factors of increasing labor productivity in various management models, examines the problems 
of increasing the productivity of enterprises. The interrelation of labor productivity and personnel development, the 
classification of factors affecting labor productivity at the present stage are presented. Identified ways to increase 
productivity. Proved that the most important factor in economic development in modern conditions is the growth of 
labor productivity. Labor productivity is an indicator of economic growth, the growth of labor productivity directly 
affects the growth of national income and gross national product, while increasing labor productivity increases more 
rapidly than public spending. A decrease in labor productivity leads to inflation, contributes to the formation of a 
passive trade balance, slows down the rate of production growth and causes an increase in unemployment.
Keywords: labor productivity, efficiency, factors of labor productivity, ways to increase labor productivity, personnel 
development, labor resources.
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У статті розглянуто сутність соціально-психологічних чинників та їх вплив на процес управління 
в організації та поліпшення кадрового потенціалу підприємства. Відображено низхідну тенденцію 
в обсязі кваліфікованих працівників. Показано позитивний вплив чинників на збільшення виробни-
чого потенціалу підприємств. Також у статті визначено основні напрями вдосконалення і підвищення 
економічної ефективності використання кадрового потенціалу. Описано показники оцінки кадрового 
потенціалу підприємства, а також деякі основні елементи сучасних моделей розвитку кадрового 
потенціалу. Доведено, що формування суспільної свідомості, психологічних зв’язків у колективі та 
сумлінного відношення до праці досягається під впливом соціально-психологічних факторів. Саме 
такі методи управління за своїм складом і змістом характеризують єдність соціального і психологіч-
ного впливу на трудові колективи в цілому та окремих працівників зокрема. 
Ключові слова: стратегія, кадровий потенціал, управління, навчання, ефективність, соціально- 
психологічні чинники, соціальний вплив, психологічний вплив, стимулювання.

Постановка проблеми. Важливу роль в забез-
печенні ефективної роботи будь-якого підприємства 
грає грамотно підібраний персонал. Ринок праці 

завжди був важливим сектором ринкової економіки, 
що вимагає особливого підходу у вирішенні питань 
підбору персоналу. Це і обумовлює мета статті – роз-
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крити основні напрямки розвитку кадрового потен-
ціалу підприємства.

Сучасний темп життя та розвитку національ-
ної економіки, жорстка конкуренція та інтеграційні 
процеси характеризуються необхідністю пошуку 
найбільш ефективних способів ведення господар-
ської діяльності. Саме формування індивідуальних 
стратегій та провадження їх у діяльності організації 
створюють можливості оптимізації сфери внутріш-
нього управління та поліпшення кадрового потенці-
алу підприємства.

Процес управління в організації виникає при коо-
перації та розподілу праці між багатьма учасниками. 
При цьому цей процес протікає за умови врахування 
соціально-психологічних особливостей персоналу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідженням соціально-психологічних чинників 
в системі управління підприємством та підвищення 
кадрового потенціалу за рахунок цих самих чинни-
ків займались такі зарубіжні фахівці, як: Р. Абуталі-
бов та Р. Маммадов, які досліджували соціальні та 
психологічні фактори впливу, Норберт Л. Керр та 
Р. Скотт, які розглядали психологічні засоби підви-
щення ефективності діяльності працівників підпри-
ємства тощо. Серед вітчизняних науковців даною 
проблемою були зацікавлені Михайленко Д.Г., який 
аналізував вплив сприятливого соціально-психо-
логічного клімату у колективі на результативність 
показників роботи, В. Репетацька, Л. Люльчак та 
А. Кройтор, які досліджували сучасні тенденції та 
проблеми управління персоналом тощо.

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
визначення та обґрунтування теоретичних засад 
формування щодо використання соціально-психоло-
гічних методів в управлінні підприємством розробка 
практичних рекомендацій щодо поліпшення кадро-
вого потенціалу за рахунок соціально-психологічних 
чинників.

Виклад основного матеріалу. Головним фак-
тором підвищення продуктивності підприємства є 
забезпечення його кваліфікованою робочою силою. 
Для забезпечення кваліфікованими кадрами необхід-
ний аналіз трудового потенціалу робітників.

Щоб досягти максимально ефективного вико-
ристання трудових ресурсів підприємства необхідно 
розробити ефективну систему управління персона-
лом. Така умова досягається шляхом реалізації раці-
ональної кадрової політики і стратегії.

Вирішити проблему відтворення кадрів допома-
гає використання комплексного підходу, з урахуван-
ням психологічних, соціальних та інших факторів.

В умовах сьогодення однією з проблем управ-
ління залишається урахування індивідуально-пси-
хологічних характеристик як кожного з працівників, 
так і процесу спільної діяльності. Саме значимість 
соціально-психологічних чинників у процесі управ-
ління визначає ефективність діяльності керівника 
організації та показує рівень організованості та 
спрацьованості трудового колективу.

Формування суспільної свідомості, психологіч-
них зв’язків у колективі та сумлінного відношення 

до праці досягається під впливом соціально-пси-
хологічних факторів. Саме такі методи управління 
за своїм складом і змістом характеризують єдність 
соціального і психологічного впливу на трудові 
колективи в цілому та окремих працівників зокрема. 
Їх класифікація є поданою на рисунку 1 [7].

Формування більш ефективної стратегії діяль-
ності організації відбувається на основі певної 
структури факторів. Для керівників початкового 
рівня емоційно-комунікативна сфера є домінуючою 
і головні вимоги висуваються до емоційно-комуні-
кативних властивостей людини; для середньої ланки 
керівників домінуючою є сфера регулятивна, а емо-
ційно-комунікативна вже є субдомінантною. Вищий 
рівень управлінської ланки визначає пріоритетним 
когнітивну сферу [6].

Моральне стимулювання як колективної, так 
і індивідуальної ініціативи закріплено законодавчо 
кодексом законів про працю України (статті 143-146) 
та характеризується заохоченням зі сторони керів-
ника або вищих органів та отриманням переваг або 
пільг.

Навчання та професійний розвиток працівників 
визначається законом України «Про професійний 
розвиток працівників» [1].

При організації професійного навчання визна-
чаються потреби власної господарської або іншої 
діяльності, управлінцями розробляється план 
навчання та пріоритетні напрямки підвищення ква-
ліфікації працівників.

Загальний обсяг підготовлених (випущених) 
кваліфікованих робітників у 2018 році склав 
141,3 тис. працівників, з яких 19,8 тис. осіб про-
йшли професійне навчання, а 3,4 тис. працівни-
ків підвищили рівень кваліфікації. У порівнянні 
з 2016 роком обсяг кваліфікованих працівників 
зменшився на 11,5 тис. осіб, характеризуючись 
зменшенням кожного з показників. У 2016 році 
обсяг випуску кваліфікованих працівників скла-
дав 165 тис. осіб. Таким чином прослідковується 
негативна тенденція до зменшення числа праців-
ників, які отримують додаткову освіту. В першу 
чергу це пов’язано з додатковими витратами під-
приємств, до чого негативно відноситься саме 
керівництво [2; 3; 4].

Саме зростання професійного рівню характери-
зує цінність кадрів на підприємстві. Тому необхід-
ним є провадження системи навчання та підвищення 
кваліфікації, введення у сферу діяльності управлін-
ського сектору напрямок планування навчання робіт-
ників організації. Це дозволить не лише підвищити 
якість їх роботи, а й стане додатковим стимулом до 
активізації у роботі, а також можливості отримання 
вищої заробітної плати, як способу матеріального 
стимулювання робітників.

Також важливим напрямком у сфері формування 
ефективної діяльності в організації є створення 
сприятливих умов праці, що досягаються за раху-
нок належним чином укомплектованих та оформле-
них робочих зон та наявності сучасних технічних 
засобів.
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Мотивація працівників через задоволення їх 
потреб сприяють розвитку творчого потенціалу 
колективу, підвищують якість трудового життя, 
допомагає у самоствердженні та самовираженні 
окремих працівників. Все це несе у собі можливості 
максимізації прибутку за рахунок раціонального 
використання трудового потенціалу.

Вплив соціально-психологічних чинників на 
виробничий потенціал є безпосереднім. Позитивний 
вплив визначається у таких показниках [5]:

1) коефіцієнт стабільності кадрів – характеризує 
рівень стабільності кадрових змін на підприємстві 
(персонал підприємства затримуватиметься на своїх 
робочих місцях і не відбуватиметься втрати досвіду 
отриманого за час роботи на тих чи інших посадах. 
Зменшується відсоток нових співробітників і час їх 
входження в новий колектив;

2) коефіцієнт плинності кадрів – характери-
зує відсоток тих працівників, кого звільнили з під-
приємства за певний період часу. Для покращення 
показника створюється позитивний клімат на під-
приємстві, що зменшує число охочих до звільнення 
за власним бажанням;

3) коефіцієнт закріпленості, являє собою спів-
відношення кількості осіб з певним стажем роботи, 
що залишили організацію за певний період до серед-
ньооблікової кількості працівників за відповідний 
період;

4) коефіцієнт внутрішньої мобільності, визна-
чається як співвідношення чисельності працівників, 
що змінили робочі місця всередині організації до 
середньооблікової кількості працівників за відповід-
ний період;

5) коефіцієнт загальної трудової мобільності, роз-
раховується як співвідношення суми (чисельності всіх 
звільнених, незмінної частини персоналу та чисель-
ності всіх прийнятих за певний період) до середньо-
облікової кількості працівників за відповідний період.

Висновки. Таким чином, соціально-психологічні 
чинники визначають можливість безпосереднього 
впливу як на окремих працівників підприємства, так 
і на колектив у цілому. Саме формування управлін-
ської стратегії на основі цілісності системи та фор-
муванні загальної стратегії максимізації прибутку 
через прогнозування поведінки колективу у необхід-
ному напрямку робить можливим досягнення цілей, 
поставлених перед організацією.

Розвиток кадрового потенціалу являє собою складну 
систему, що включає безліч елементів. Для вирішення 
проблеми низького рівня трудового потенціалу необ-
хідно планомірний розвиток професійних навичок пра-
цівників відповідно до потреб підприємства.

Успішне ведення кадрової політики підприєм-
ства обумовлюється дотриманням певних принци-
пів і факторів, що впливають на розвиток кадрового 
потенціалу.
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Рис. 1. Соціально-психологічні методи управління
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В статье рассмотрена сущность социально-психологических факторов и их влияние на процесс управления 
в организации и улучшения кадрового потенциала предприятия. Отражено нисходящую тенденцию в объеме 
квалифицированных работников. Показано положительное влияние факторов на увеличение производствен-
ного потенциала предприятий. Также в статье определены основные направления совершенствования и повы-
шения экономической эффективности использования кадрового потенциала. Описаны показатели оценки 
кадрового потенциала предприятия, а также некоторые основные элементы современных моделей развития 
кадрового потенциала. Доказано, что формирование общественного сознания, психологических связей в кол-
лективе и добросовестного отношения к труду достигается под влиянием социально-психологических факто-
ров. Именно такие методы управления по своему составу и содержанию характеризуют единство социального 
и психологического воздействия на трудовые коллективы в целом и отдельных работников в частности.
Ключевые слова: стратегия, кадровый потенциал, управление, обучение, эффективность, социально-психо-
логические факторы, социальное влияние, психологическое воздействие, стимулирование.
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The article considers the essence of the socio-psychological factors and their influence on the management process in 
the organization and improving the personnel potential of the enterprise. Reflects the downward trend in the volume 
of skilled workers. The positive influence of factors on increasing the production potential of enterprises is shown. 
The article also identifies the main directions for improving and increasing the economic efficiency of using human 
resources. The indicators for assessing the personnel potential of an enterprise are described, as well as some basic 
elements of modern models of personnel potential development. It is proved that the formation of social consciousness, 
psychological ties in the team and a conscientious attitude to work is achieved under the influence of social and 
psychological factors. It is such management methods that, by their composition and content, characterize the unity of 
the social and psychological impact on labor collectives in general and individual employees in particular.
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Метою статті є визначення можливостей управління бізнес-процесів на підставі використання сучас-
ного інструментарію менеджменту та моделювання діяльності торгівельного підприємства. Акту-
альність цього питання зумовлена необхідністю визначення існуючих проблем на підприємстві та 
з’ясування його перспектив після проведеного корегування діяльності та реінжинірингу бізнес-про-
цесів. У статті представлено результат моделювання бізнес-процесів в методології функціонального 
моделювання, який дозволяє провести аналіз існуючого стану діяльності фірми і провести проце-
дуру оптимізації бізнес-процесів. Для вдосконалення бізнес-процесів у статті пропонується обрати 
такі сучасні інструменти менеджменту та моделювання процесів, які можна застосовувати без осо-
бливих фінансових і трудових витрат і які дають найбільш зрозумілі для сприйняття, точні і якісні 
результати. В статті пропонується аналізувати інформацію про стан бізнес-процесів підприємства за 
допомогою SWOT-аналізу і далі на підставі отриманих результатів рекомендовано проводити аналіз 
існуючих проблем, що включає роботу з графічними схемами та діаграмами. В статті наведено при-
клад складання карти проблемної області процесу «реалізація товару» вітчизняного торговельного 
підприємства та надано рекомендації щодо підвищення ефективності цього бізнес-процесу. В статті 
запропоновано здійснити аналіз стану організації функціонування існуючих процесів завдяки побу-
дови функціональної моделі (AS–IS) в нотації IDEF0 (Integration Definition for Function Modeling) 
методології SADT-діаграм. 
Ключові слова: торгівельне підприємство, бізнес-процеси, функціональна модель, нотація IDEF0, 
декомпозиція, моделювання, управління, SWOT-аналіз

Постановка проблеми. Зараз проблема забез-
печення постійного поліпшення бізнес-процесів 
вітчизняного підприємства для його сталого розви-
тку є однією з найбільш актуальних.

Управління бізнес-процесами в Україні припус-
кає їх постійне поліпшення і оптимізацію, тому най-
важливішими інструментами процесного управління 
є підходи і методи вдосконалення бізнес-процесів 
суб’єктів господарювання, а саме: моделювання, 
автоматизація процесів, інжиніринг, реінжиніринг 
і бенчмаркинг бізнес-процесів, методики аналізу 
рішення з використанням економіко-математичного 
моделювання та побудовою гістограм і матричних 
діаграм та ін. [1, с. 7]

Прийняття програм вдосконалення бізнес-про-
цесів потребує належного апарату оцінки існуючої 
стану їх функціонування та управління, що дозволяє 
визначити, на якому рівні нині знаходиться підпри-
ємство та які його перспективи. Торгівля «залучає 
у сферу своєї діяльності значні матеріальні, фінан-
сові та трудові ресурси, що визначає актуальність 
наукових досліджень у галузі оцінки можливостей й 
функціонування сукупності ресурсів на рівні окре-
мих підприємств галузі.» [2, с. 3]

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Значний внесок в дослідження проблем управління 
бізнес – процесами підприємств, у т. ч. у торговель-
ному секторі, для підвищення рівня їх сталості та 
конкурентоспроможності завдяки аналізу стану та 
можливостей поліпшення бізнес-процесів, методів 
і інструментів вдосконалення бізнес-процесів під-
приємств відбиті в працях багатьох дослідників, що 
займаються цією проблемою, таких як: А. Бьерн [1], 
Б. Андрушків [2], Т. Давенпорт, Е. Ойхман, М. Роб-
сон, Ф. Уоллах, Е. Фрезе, М. Хаммер, Ф. Хіл, 
Дж. Чампи та ін. [3-8], ці напрацювання необхідно 
й надалі досліджувати та розвивати з врахуванням 
особливостей ведення бізнесу у різних галузях, 
зокрема торговельних підприємств, сектору малого 
бізнесу тощо. Це пов’язано з тим, що зараз гостро 
стає питання пошуку можливостей підвищення 
конкурентоспроможності бізнесу торговельних 
підприємств в сегменті реалізації сільськогоспо-
дарських запчастин з метою впровадження опти-
мальної стратегії їх сталого розвитку в сучасних 
реаліях експортно-сировино-орієнтованого курсу 
країни, коли питання забезпечення сільськогоспо-
дарськими запчастинами висуваються на перший 
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Таблиця 1
SWOT-аналіз бізнес-процесу «Реалізація товару»
Середовище Сильні сторони Слабкі сторони

Внутрішнє 
середовище

1. Великий асортимент продукції, продаж 
оригінальних і аналогових запчастин. Конку-
рентоздатний товар, наявність сертифікатів 
відповідності стандартів якості серії ІСО.
2. Наявність постійного ринку збуту.
3. Технічні консультації будь-якої складності.
4. Індивідуальний підбір запчастин.
5. Безкоштовна доставка по місту, доставка в 
інші міста (сервіс «Нової пошти» та ін.). 
6. Знижки для оптових покупців.
7. Можливість відстрочення платежів.
8. Наявність власного Інтернет-сайту.

1. Далеке розташування постачальників (великі 
витрати на транспортування від іноземних поста-
чальників).
2. Не своєчасна закупівля необхідних запчастин.
3. Зайва бюрократизація процесів узгодження 
документів (велика кількість паперових доку-
ментів, необхідність підписання усіх документів 
і ухвалення рішень топ-менеджерами, керівни-
ком підрозділу, директором при існуючої нестачі 
повноважень у співробітників.)
4. Нестача та недостатня кваліфікація персоналу.
5. Нестача коштів для залучення нових клієнтів, 
створення запасів товару та ін.
6. Невелика площа торгівельного залу, що виклю-
чає можливість наочно представити товар.

Середовище Сильні сторони Слабкі сторони
Середовище Можливості Загрози

Зовнішнє 
середовище

1. Можливість оптимізації постачань запчас-
тин на склад (покращення логістичних бізнес-
процесів). 
2. Можливість участі в тендерах.
3. Залучення клієнтів завдяки введення сис-
теми замовлення online, а також після продаж-
ного обслуговування.
4. Збільшення кадрового складу завдяки наяв-
ності вакантних місць.
5. Закупівля якісніших запчастин.
6. Можливість управління витратами і гнучке 
ціноутворення, встановлення знижених цін 
для постійних (оптових) клієнтів, надання 
додаткових послуг клієнтам, націлене на три-
валу співпрацю з клієнтами в майбутньому.

1. Несприятлива економічна ситуація в країні.
2. Висока конкуренція на ринку продажів в сег-
менті сільськогосподарських запчастин. 
3. Непіддатливий контролю період сезонності 
товару.
4. Невизначеність стратегічних напрямів розвитку.
5. Не створення умов підтримки вітчизняного 
виробника сільськогосподарських запчастин на 
державному рівні. 

Джерело: угруповано на підставі опрацювання [3-5; 7]

план. Це пов’язано з тим, що без сучасних якісних 
запчастин виконання будь-яких сільськогосподар-
ських робіт просто неможливе, й саме тому зараз 
продаж запчастин до сільськогосподарської тех-
ніки є одним з затребуваних видів бізнесу. Тому, 
для забезпечення сталого розвитку та підтримки 
своєї конкурентоспроможності підприємствам, що 
реалізовують запчастини для сільськогосподар-
ської техніки, необхідно постійно удосконалювати 
бізнес-процеси для задоволення попиту на цей від 
бізнесу.

Метою цього дослідження є визначення мож-
ливостей підвищення конкурентоспроможності 
бізнесу на основі вдосконалення бізнес-проце-
сів організації торгівельної діяльності на підставі 
використання сучасного інструментарію менедж-
менту та моделювання основних процесів.

Виклад основного матеріалу. Нині існує 
велика різноманітність методик аналізу бізнес-
процесів підприємств. У аналіз включається не 
лише робота з графічними схемами, але і аналіз 
усієї доступної інформації по процесах, виміру 
їх показників, порівняльний аналіз і ін. Осново-
положники і послідовники методології реінжині-
рингу бізнес-процесів, такі як Хаммер і Чампи, 
Робсон і Уллах та ін., пропонують класифікувати 
аналіз бізнес-процесів як якісний і кількісний. 

При якісному аналізі бізнес-процесів можуть 
бути використані загальновідомі методи аналізу: 
SWOT-аналіз, аналіз на основі матриці Бостона та 
інші [7, с. 35].

Для вдосконалення бізнес-процесів пропо-
нується обрати саме такі інструменти, які можна 
застосовувати без особливих фінансових і тру-
дових витрат, які дають найбільш зрозумілі для 
сприйняття, точні і якісні результати. Для того, 
щоб побачити сильні і слабкі сторони організації, 
можливі перспективи розвитку, а також побачити, 
що може завадити в розвитку підприємства, варто 
детальніше проаналізувати якісну інформацію біз-
нес-процесу за допомогою використання наступ-
них прийомів: 1) SWOT-аналіз бізнес-процесу, 
який дозволяє систематизувати усю наявну інфор-
мацію і приймати зважені рішення, що стосується 
розвитку підприємства. 2) Аналіз проблем, що 
включає роботу з графічними схемами, аналіз усієї 
доступної інформації по процесах, вимір їх показ-
ників, порівняльний аналіз і т. п.

Типова таблиця SWOT-аналізу і виявлені мож-
ливі стратегічні завдання потрібні для подальшого 
аналізу, вибору стратегії розвитку підприємства. 
Карта SWOT-аналізу бізнес-процесу «Реаліза-
ція товару» в умовах торгівельного підприєм-
ства в сегменті реалізації сільськогосподарських 
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запчастин (на прикладі приватного підприємства – 
ПП «Ковмет») представлена в табл. 1. На основі 
проведеного аналізу (табл. 1, рис. 1) можна зро-
бити висновки про напрям розвитку підприємства, 
що криється в усуненні слабких сторін, умілому 
використанні можливостей і обліку загроз, далі 
пропонується деякі заходи (рис. 2) для підви-
щення ефективності бізнес-процесу «реалізація 
товару». Далі з врахуванням отриманих резуль-
татів (табл. 1, рис. 1, рис. 2) в цілях підвищення 
ефективності бізнес – процесу «реалізація товару» 
пропонується здійснити аналіз існуючих процесів 
завдяки побудови функціональної моделі «AS–IS» 
методології SADT-діаграм і потім після встанов-
лення проблем будувати моделі нових процесів 
моделі «TO–BE» (рис. 3, рис. 4).

Для опису, моделювання, аналізу, документу-
вання і оптимізації бізнес-процесів пропонується 
здійснювати побудову функціональних моделей 
з використанням безкоштовної програми «Ramus 

Educational» у нотації IDEF0 (Integration Definition 
for Function Modeling – функціональне моделю-
вання) SADT-діаграм (рис. 3, рис. 4).

IDEF0 як інструментарій моделювання бізнес-
процесів (рис. 3) дозволяє побудувати модель, що 
дозволяє наочно визначити проблеми, удосконалити 
та автоматизувати процеси, визначити резерви під-
вищення ефективності процесу (наприклад, щодо 
розподілу праці; перекваліфікації кожного співро-
бітника; розподілу робочого часу для кожного спів-
робітника).

Контекстна діаграма IDEF0 як сукупність взаємо-
діючих робіт (функцій) (рис. 3) є загальним описом 
діяльності торговельного підприємства, його проце-
сів, об’єктів, їх взаємодії, як із зовнішнім середови-
щем, так і з внутрішніми об’єктами.

Отже, якщо результати проведеного SWOT-
аналізу (табл. 1) дозволили встановити, що ПП «Ков-
мет» має деякий баланс сильних і слабких сторін, 
існує в сегменті реалізації сільськогосподарських 

 

Формування 
замовлення на 
придбання 
запчастин у 
постачальника

 

Бізнес-процес «Закупівля необхідних запчастин»
(1 проблемна область):

1.1. Несвоєчасне замовлення запчастин.
1.2. Відсутність необхідних запчастин на складі.
1.3. Помилки при плануванні номенклатури.
1.4. Помилки при обранні постачальника, 
порушення їм термінів постачань, постачання 
дефектних запчастин і т.п. 

Бізнес-процес «Виконання замовлення і доставка товару клієнту»
(ІІ проблемна область):

3.1. Необхідність очікування товару (тривалий термін та/або несвоєчасне 
постачання запчастини клієнту ).
3.2. Вимога покупця повернути і товар і розірвати договір про купівлю-продаж, 
оскільки: товар або документи на нього не передано продавцем у встановлений 
строк; передано товару у кількості меншій, ніж установлено договором; виявлені 
неналежна якість, у т.ч. у разі суттєвого порушення вимог до якості товару й 
виявлення недоліків, які не можна усунути, недоліків, усунення яких вимагає 
значних у сумах і часі витрат, недоліків, що виявлялися неодноразово або 
з'являлися знову після їх усунення; виявлені дефекти на запчастини клієнтом, у 
т.ч. прихованого характеру (дефекти виробника), а також у зв'язку з неналежним 
транспортуванням та ін. Необхідність повернення грошей клієнту або заміна 
некомплектного товару на комплектний під час передачі продавцем 
некомплектного товару.
3.3. Необхідність обґрунтування причин повернення товару постачальнику, 
необхідність вирішення суперечливих питань у суді. 

Бізнес-процес «Формування замовлення клієнту» (ІІ проблемна область):
2.1. Несвоєчасне оформлення замовлення на запчастини клієнту;
2.2. Помилки у замовленні на запчастини клієнту.
2.3. Некомпетентність персоналу при оформленні замовлення, наприклад у 
зв'язку з нерозуміння потреб покупців, недостатнім знанням щодо можливостей 
взаємозалежності деталей, вузлів та ін.
2.4. Помилки при обранні постачальника, порушення термінів постачань, 
постачання дефектних запчастин та т.п. 

Рис. 1. Проблемні області бізнес – процесу «реалізація товару»
Джерело: (авторська розробка)
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запчастин в досить стабільних умовах і фірмі 
необхідно дотримуватися рекомендацій описаних 
вище (рис. 2), то для отримання додаткових кон-
курентних переваг варто використовувати резуль-
тати моделювання (рис. 3) для своєчасного корегу-
вання бізнес-процесів, для чого й будують моделі  
«AS–TO–BE» (рис. 4).

Так, запропонований підхід до управління біз-
нес-процесів може далі бути предметом для обгово-
рення і аналізу при реорганізації процесів (напри-
клад, може бути розглянута детальніше інформація 
про наявність проблем при формуванні замовлення 
на закупівлю деталей у постачальника: який поря-
док виконання закупівлі, як і ким перевіряється 
наявність запчастин на складі і у постачальника, 
хто формує заявку, як і хто і за якими параметрами 
вибирає постачальника, хто оперативно управляє 
процесом і т. д. [3-5; 8]

Варто констатувати, що виділення «проблемних 
областей» завдяки побудови діаграми бізнес-проце-
сів (рис. 3) згідно загально прийнятої позиції фахів-
ців [1-5; 7] є засобом акцентування уваги керівни-

ків і експертів на певних фрагментах процесу, що 
дозволяє визначити «вузькі місця» та перебудувати 
бізнес-процес після отримання моделі «AS–IS» 
(«як є») і її наочного опису та перебудови її в моделі 
«AS–TO–BE» (рис. 4)

Висновки. Отже, оскільки «забезпечення конку-
рентоспроможності та сталості суб’єктів господарю-
вання в Україні пов’язане з процесами налагодження 
бізнес-процесів вітчизняного підприємства…» 
[2, с. 3], то використання методології SADT-діаграм, 
а саме: IDEF0 (функціональне моделювання), DFD 
(моделювання потоків даних) і IDEF3 (моделювання 
потоків робіт), дає аналітику повну картину пред-
метної області підприємства. Вважаємо, що для 
графічного представлення бізнес-процесів з метою 
визначення існуючого стану та можливих проблем 
доцільно будувати достатньо прості функціональні 
моделі в нотації IDEF0. Недарма завдяки викорис-
танню нотації IDEF0 на підприємствах виникає мож-
ливість забезпечувати дотримання принципів систем-
ного функціонально-модульного або структурного 
підходу при плануванні діяльності підприємства.

 

Посилити слабкі сторони:
─ застосувати нові методи просування товару, тобто знайти нові канали 

збуту, заздалегідь усунувши збої в постачаннях запчастин;
─ найняти деяку кількість працівників у зв'язку з наявністю вакантних 

місць в штатному розписі;
─ збільшити повноваження менеджерів з продажу: надати право 

підпису в рахунках фактурах, товарних накладних, договорах;
─ ввести електронний документообіг. 

Використати можливості:
─ найбільш якісніше використати можливості сайту компанії 

(введення системи замовлення online), а також діяльність інших 
співробітників для створення після продажного обслуговування клієнтів, що 
може сприяти залученню нових клієнтів і тим самим винищувати з каналів 
збуту конкуруючі фірми;

─ брати участь в різних конкурсах і тендерах для збільшення кількості 
клієнтів, а також залучення постачальників.

 

Усунути загрози:
─ ретельніше вибирати постачальників і покращувати пропозиції для 

клієнтів, внаслідок чого можливе підвищення рівня підприємства, розширення 
товарної номенклатури;

─ приділити особливу увагу формуванню складських запасів сезонних 
товарів.

Рис. 2. Рекомендації в цілях підвищення ефективності  
бізнес-процесу «реалізація товару» торговельного підприємства 
Джерело: (авторська розробка)
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Рис. 3. Діаграма моделі «AS–IS» бізнес-процесів  
торговельного підприємства в нотації IDF0 першого рівня декомпозиції 
Джерело: (авторська розробка)

Рис. 4. Діаграма моделі «AS–TO–BE» реорганізації  
бізнес-процесу «Діяльність складу» (блоку А 5 на рис. 3) 
Джерело: (авторська розробка).
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УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ  
В УСЛОВИЯХ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Латышева Е.В.
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Донбасской государственной машиностроительной академии
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Ростовский О.Р.
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Целью статьи является определение возможностей управления бизнес-процессами на основе использования 
современного инструментария менеджмента и моделирования деятельности торгового предприятия. Актуаль-
ность этого вопроса предопределена необходимостью определения существующих проблем на предприятии 
и его перспектив после проведенных корректировки деятельности и реинжиниринга бизнес-процессов. В ста-
тье представлен результат моделирования бизнес-процессов в методологии функционального моделирования 
в нотации IDEF0, который позволяет провести анализ существующего состояния деятельности фирмы и про-
вести процедуру оптимизации бизнес-процессов. Для совершенствования бизнес-процессов в статье пред-
лагается избрать такие современные инструменты менеджмента и моделирования процессов, которые можно 
применять без особенных финансовых и трудовых расходов и которые дают наиболее понятные для воспри-
ятия, точные и качественные результаты. В статье предлагается анализировать информацию о состоянии биз-
нес-процессов предприятия с помощью SWOT-анализу бизнес-процессу и дальше на основании полученных 
результатов рекомендовано проводить анализ существующих проблем, который включает работу с графиче-
скими схемами и диаграммами. В статье приведен пример карты проблемной области на примере бизнес-про-
цессу «реализация товара» отечественного торгового предприятия и предоставлены рекомендации в целях 
повышения эффективности этого бизнес-процессу. В статье в целях повышения эффективности бизнес-про-
цессу «реализация товара» предложено осуществить анализ состояния организации функционирования суще-
ствующих процессов на основе функциональной модели (AS–IS) в нотации IDEF0 (Integration Definition for 
Function Modeling) методологии SADT-диаграмм. 
Ключевые слова: торговое предприятие, бизнес-процессы, функциональная модель, нотация IDEF0, деком-
позиция, моделирование, управление, SWOT-анализ.
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The aim of the article is determination of possibilities of management of business processes on the basis of the use 
of modern tool of management and design of activity of trade enterprise. Actuality of this question is predefined by 
the necessity of determination of existent problems on an enterprise and finding out of his prospects after conducted 
changes of activity and business processes. In of the article the result of design of business processes is presented in 
methodology of functional design in notation of IDEF0, that allows to conduct the analysis of the existent state of 
activity of firm and conduct procedure of optimization of business processes. For of perfection of business processes 
in the article have being suggested to choose such modern instruments of management and designs of processes, that 
can be applied without the special charges and that give most clear for perception, exact and quality results. In of 
the article it is suggested to analyses state information business processes of enterprise by means of SWOT – to the 
analysis business – to the process and farther on the basis of the got results it is recommended to conduct the analysis 
of existent problems, that includes work with graphic charts and diagrams, analysis of all accessible information on 
processes. In the article certainly, that if results of conducted SWOT – allowed to set an analysis, that an enterprise has 
some balance of strengths and weaknesses, an enterprise operates in the segment of realization of agricultural repair 
parts in stable enough terms and firm it is necessary to adhere to the worked out program of recommendations, then 
for the receipt of additional competitive edges it costs to draw on design results for the timely reacting on negative 
changes in business processes and to build the models of «AS–TO–BE». In of the article the example of stowage of 
map of problem area is taught on an example business – to the process of «Realization of goods» of domestic trade 
enterprise and recommendations are given for the increase of efficiency of it to the business process. In of the article 
for the increase of efficiency process of «realization of commodity» of it is suggested to carry out the analysis of the 
state of organization of functioning of existent processes due to constructions of functional model (AS–IS) at notation 
of IDEF0 (Integration Definition for of Function Modeling) of methodology of SADT-diagrams. 
Keywords: trade enterprise, business processes, functional model, notation of IDEF0, decoupling, design, management, 
SWOT-analysis.
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ЗАГОТІВЛЯ ЛІКВІДНОЇ ДЕРЕВИНИ В ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ: 
ДИНАМІКА ТА СТРУКТУРНІ ЗМІНИ

Ляховська О.В.
кандидат економічних наук, науковий співробітник,
Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього
Національної академії наук України

У роботі досліджено загальні тенденції заготівлі деревини у областях Західного регіону. Відзначено 
вплив Західного регіону у формуванні сировинного потенціалу деревообробки, як одного з найбільш 
лісистих регіонів з великим сортиментом цінних порід деревини. Виявлено динаміку до зростання 
обсягів заготівлі деревини у регіоні, проте із збільшенням частки паливної деревини у структурі. 
Досліджені тенденції вказали на проблеми у якості та ефективності заготовки дерева. Запропоновано 
посилити контроль за якістю заготівлі деревини, а також, законністю її реалізації (зокрема експорту); 
покращити ефективність відтворення лісів (забезпечити захист насаджень від шкідників, хвороб 
тощо), сприяти технологічному оновленню лісових господарств та інше.
Ключові слова: деревообробна промисловість, обсяги заготівлі деревини, ліквідна деревина, ділова 
деревина, паливна деревина, породний склад деревини.

Постановка проблеми. За даними Державного 
агентства лісових ресурсів України, запас дере-
вини зріс в середньому на 35 млн. м. куб. в рік  
(3,9 м3/га: від 5,0 м3/га в Карпатах до 2,5 м3 у Степо-
вій зоні). За останні п’ять років площі відтворення 
лісів на 11% перевищували площі суцільних зрубів; 
на кінець 2018 року 39% лісових ділянок країни 
FSC-сертифіковані1, а з січня 2019 року лісова про-
мисловість України перейшла на європейські стан-
дарти класифікації та вимірювання лісо- та пило-
продукції [1].

У 2017 році 43,9% від площі відтворення лісів 
в Україні становила частка областей Західного регі-
ону. Окрім того, доцільно відзначити високий від-
соток лісистості переважної більшості території 
областей регіону (Закарпатська – 51,4%, Івано-Фран-
ківська – 41,0%, Рівненська – 36,4%, Львівська – 
28,5%, Чернівецька – 29,2%, Тернопільська – 13,3%), 
а також різноманітний породний склад, що включає 
цінні породи деревини [1].

Водночас в Україні і, зокрема, у Західному регіоні 
залишається ряд проблем із відтворенням лісів, ефек-
тивністю та якістю заготівлі, контролем за реалізацією 
(зокрема експорту) деревини та інші. Аналіз динаміки 
та структури обсягів заготівлі деревини дозволить 
виявити проблемні аспекти та шляхи їх вирішення, 
що, в свою чергу, сприятиме розвитку інших напря-
мів промислової діяльності – деревообробки, вироб-
ництва паперу, паливних брикетів та ін.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання заготівлі деревини в Україні є досить 
актуальним в сучасних умовах і досліджуване 
науковцями, до прикладу, в працях Фурдичка О.І., 
Кравця В.П., Гелетухи Г.Г., Желєзної Т.А., Пас-
туха А.В., Драгнєва С.В. та інших.

Мета статті. Проаналізувати обсяги заготівлі 
деревини у областях Західного регіону, виявити про-
блеми та шляхи їх вирішення.

Результати дослідження. У 2018 році в Укра-
їні заготовлено 19695,7 тис. м. куб. ліквідної дере-
вини [2], з них 7774,0 тис. м. куб. (близько 40%) – 
у областях Західного регіону.

Найбільші обсяги заготівлі деревини у 2018 році 
серед областей Західного регіону були у Рівненській 
(1794,1 тис. м. куб.), Волинській (1496,6 тис. м. куб.) 
та Закарпатській (1239,1 тис. м. куб.) областях 
(рис. 1). Тоді як, у 2010 році лідерами були Рівненська 
(1409,5 тис. м. куб.), Львівська (1106,8 тис. м. куб.) 
та Закарпатська (1003,7 тис. м. куб.) області.

Загалом, обсяги заготівлі ліквідної деревини 
в Україні у 2018 році порівняно з 2010 зросли на 
3550,1 тис. м. куб. (21,99%) (табл. 1). Серед областей 
Західного регіону, за вказаний період обсяги заго-
тівлі деревини зросли у всіх областях, окрім Черні-
вецької. Лідерами по темпу приросту були Волин-
ська (на 519,9 тис. м. куб., або 53,23%), Рівненська 
(на 384,6 тис. м. куб., або 27,29%) та Закарпатська 
(235,4 тис. м. куб., або 23,45%) області.

За останній рік (2018 рік) спостерігались наступні 
тенденції: обсяги заготівлі ліквідної деревини зросли 
у Волинській (на 131,5 тис. м. куб. або 9,63%), Рів-
ненській (123,0 тис. м. куб. або 7,36%), Закарпат-
ській (37,1 тис. м. куб. або 3,09%) та Львівській 
(32,6 тис. м. куб. або 2,77%) областях; знизились обсяги 
заготівлі – у Чернівецькій (32,8 тис. м. куб. або 5,00%), 
Тернопільській (9,9 тис. м. куб. або 3,72%) та Івано-
Франківській (7,7 тис. м. куб., або 3,72%) областях.

Доцільно відзначити роль областей Західного 
регіону у структурі обсягів заготовленої деревини 
у розрізі регіонів. Відтак, найбільша частка у струк-
турі заготівлі ліквідної деревини в Україні у Рівнен-
ській (9,11%), Волинській (7,60%) та Закарпатській 
(6,29%) областях (табл. 2):

1 Forest Stewardship Council – незалежна некомерційна організація, 
що захищає ліси. Була заснована в 1993 році групою екологічних 
організацій, лісових компаній, трейдерів та лісових профспілок [1].
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Таблиця 1
Темп приросту обсягів заготівлі ліквідної деревини в областях Західного регіону України, тис.м.куб.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2010
Україна 13,53 8,45 -0,02 2,94 1,73 5,10 1,75 -3,53 4,13 21,99
Західний регіон 12,14 8,40 2,04 2,22 1,57 2,42 -0,85 -2,07 3,65 18,38
Волинська 15,00 -0,18 4,81 0,16 5,37 4,56 4,79 15,53 9,63 53,23
Закарпатська 10,88 15,31 -0,22 2,94 15,43 5,74 -8,77 -9,21 3,09 23,45
Івано-Франківська 10,00 8,87 11,86 -1,50 3,08 7,19 -0,85 -4,26 -0,67 24,98
Львівська 15,24 13,34 -8,61 10,47 -0,36 1,78 -3,23 -5,23 2,77 9,38
Рівненська 12,15 4,23 6,01 3,72 -7,95 2,82 10,59 -1,16 7,36 27,29
Тернопільська 10,75 18,85 -2,04 -5,35 -1,21 4,01 -8,75 4,15 -3,72 3,60
Чернівецька 9,50 7,11 0,77 -2,08 -2,07 -11,05 -9,37 -12,57 -5,00 -30,69

Джерело: авторські розрахунки за [2-9]

Рис. 1. Обсяги заготівлі ліквідної деревини в областях Західного регіону у 2010 та 2018 роках
Джерело: побудовано автором за [3-9] 
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– у Рівненській області заготовили 13,68% лісо-
матеріалів круглих (ділова деревина) для виробни-
цтва від загального по Україні, 5,29% – паливної 
деревини;

– у Волинській області заготовили 11,17% лісо-
матеріалів круглих (ділова деревина) для виробни-
цтва від загального по Україні, 4,61% – паливної 
деревини;

– у Закарпатській області заготовили 4,96% лісо-
матеріалів круглих (ділова деревина) для виробництва 
від загального по Україні, 7,40% – паливної деревини.

У областях Західного регіону протягом 
2010-2018 років відбулись такі структурні зміни 
у частці заготовленої ліквідної деревини України:

– частка в ліквідній деревині України зросла 
у 4 з областей Західного регіону: Волинській 

Таблиця 2
Частка заготівлі ліквідної деревини областей Західного регіону в Україні, %

Обсяги заготівлі ліквідної 
деревини, усього

лісоматеріали круглі (ділова 
деревина), усього

паливна деревина, 
усього

2010 2018 2010 2018 2010 2018
Україна 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Західний регіон 40,68 39,47 43,09 46,23 40,95 33,81
Волинська 6,05 7,60 8,57 11,17 4,12 4,61
Закарпатська 6,22 6,29 5,21 4,96 7,47 7,40
Івано-Франківська 5,72 5,86 6,35 6,50 5,46 5,32
Львівська 6,86 6,15 7,00 6,22 7,14 6,09
Рівненська 8,73 9,11 9,71 13,68 8,42 5,29
Тернопільська 1,53 1,30 0,93 1,16 2,14 1,42
Чернівецька 5,57 3,17 5,32 2,55 6,20 3,68

Джерело: авторські розрахунки за [2-9]
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Таблиця 3
Структура видів заготівлі ліквідної деревини в областях Західного регіону, %

Лісоматеріали круглі (ділова деревина), усього Паливна деревина, усього
2010 2018 2010 2018

Україна 46,68 45,57 53,32 54,43
Західний регіон 49,44 53,38 50,18 46,62
Волинська 66,09 66,97 33,91 33,03
Закарпатська 39,09 35,95 59,92 64,05
Івано-Франківська 51,85 50,55 47,58 49,45
Львівська 47,66 46,12 51,92 53,88
Рівненська 51,93 68,42 48,07 31,58
Тернопільська 28,48 40,53 69,70 59,47
Чернівецька 44,53 36,75 55,47 63,25

Джерело: авторські розрахунки за [2-9]
Таблиця 4

Структура заготівлі деревини за породним складом в розрізі областей Західного регіону, %

сосна ялина інші 
хвойні дуб бук

інші 
твердо-
листяні

береза осика вільха
інші 

м'яко-
листяні

чагар-
ники

Західний регіон 39,37 23,21 4,93 6,92 14,23 3,93 2,43 0,64 3,87 0,47 0,00
Волинська 78,14 1,08 - 2,67 - 1,21 3,65 1,05 12,03 0,17 -
Закарпатська 0,10 49,44 1,10 5,99 39,94 2,35 0,12 0,01 0,04 0,91 -
Івано-Франківська 2,86 61,54 6,64 5,63 17,28 3,39 1,56 0,39 0,41 0,27 -
Львівська 36,97 15,99 9,60 11,63 13,55 4,30 2,59 0,66 4,47 0,22 0,01
Рівненська 84,03 0,36 0,01 3,09 0,00 3,07 4,18 1,08 3,69 0,49 -
Тернопільська 11,27 2,65 2,55 29,73 15,19 32,68 3,44 0,38 0,90 1,19 0,01
Чернівецька 0,53 27,98 26,88 12,59 26,03 3,74 0,72 0,36 0,47 0,69 -

Джерело: авторські розрахунки за [3-9]

(1,55 пункти), Рівненській (0,38 пункти), Івано-Фран-
ківській (0,14) та Закарпатській (0,07 пункти). Зменши-
лась частка у Чернівецькій (2,40 пункти), Львівській 
(0,71 пункти) та Тернопільській (0,23 пункти) областях;

– частка у діловій деревині України зросла 
у 4 з областей Західного регіону: Рівненській 
(3,97 пункти), Волинській (2,60), Тернопільська (0,23) 
та Івано-Франківській (0,15). Зменшилась частка – 
у Чернівецькій (2,77 пункти), Львівській (0,78 пункти) 
та Закарпатській (0,25 пункти) областях;

– частка у паливній деревині України зросла 
тільки у Волинській (0,49 пункти) області. Знизи-
лась частка – у Рівненській (3,13 пункти), Львівській 
(1,05 пункти), Чернівецькій (0,96 пункти), Тернопіль-
ській (0,72 пункти), Івано-Франківській (0,14 пункти) 
та Закарпатській (0,07 пункти) областях.

У 2018 році заготовлено ділової деревини 45,57% 
від ліквідної, решту 54,43% – заготівля паливної 
деревини (табл. 3). В областях Західного регіону 
загалом переважала заготівля ділової деревини 
(53,38%). Серед областей регіону найбільшу частку 
ділової деревини у ліквідній в 2018 році заготовили 
у Рівненській (68,42%), Волинській (66,97%) та 
Івано-Франківській (50,55%) областях.

Високий відсоток заготовленої паливної дере-
вини є наслідком зростання площ лісу з пошкодже-
ною деревиною (шкідниками, пожежами тощо), нея-
кісної технічної обробки деревини тощо. А також, 
суттєво впливає на статистичні дані нелегальний 
експорт ділової деревини під виглядом паливної. 

Відносно останнього, на державному рівня при-
йнято ряд заходів, зокрема, у 2019 році було суттєво 
змінено підходи до визначення розмірно-якісних 
характеристик лісо- та пиломатеріалів [1].

Області Західного регіону характеризувались 
великим асортиментом породного складу заготов-
леної деревини. Зокрема, у 2018 році було заготов-
лено (табл. 4):

– у Рівненській області: сосни – 84,03%, берези – 
4,18%, вільхи – 3,69%;

– Волинській: сосни – 78,14%, вільхи – 12,03%, 
берези – 3,65%;

– Закарпатській: ялини – 49,44%, бука – 39,94%, 
дуба – 5,99%;

– Львівській: сосни – 36,97%, ялини – 15,99%, 
бука – 13,55%;

– Івано-Франківській: ялини – 61,54%, бука – 
17,28%, інших хвой ні – 6,64%;

– Чернівецькій: ялини – 27,98%, інших хвой-
них – 26,88%, бука – 26,03%;

– Тернопільській: інших твердолистяних – 
32,68%, дуба – 29,73%, бука – 26,03%. [2].

Висновки. З вище наведеного можна зазначити 
тенденції до збільшення обсягів заготівлі ліквідної 
деревини в Україні та Західному регіоні зокрема, що 
дозволить розширити спектр та обсяг виготовлення 
виробів з деревини (від лісопильного та стругаль-
ного виробництва, до паперу, паливних брикетів 
тощо). Окрім того, в регіоні нарощують площі від-
творення лісів (хоча вони не здатні перекрити площі 
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вирубки лісів, оскільки частина насаджень гине). 
За останні роки позитивними були дії лісових гос-
подарств щодо переходу до міжнародних стандартів 
ведення господарства.

Водночас, збереження сировинного потенціалу 
деревообробки потребує вирішення проблемних 
аспектів. Зокрема, доцільно збільшити площі відтво-
рення лісів в регіонах, де рівень заготівлі деревини 
значно перевищував рівень відновлення лісів, до 

прикладу, у Закарпатській області. Важливо приді-
лити увагу якості відтворення лісів, оскільки лише 
у 2017 році близько 20,1 тис. га. лісових насаджень 
загинуло від хвороб, шкідників, лісових пожеж та 
інших причин.

Доцільно оновити технологічне забезпечення 
у лісових господарствах, підвищити контроль за 
якістю лісових рубок, сприяти безвідходному вико-
ристанню деревинної сировини та інше.
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ЗАГОТОВКА ЛИКВИДНОЙ ДРЕВЕСИНЫ В ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ:  
ДИНАМИКА И СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Ляховская Е.В.
кандидат экономических наук, научный сотрудник,
Институт региональных исследований имени М.И. Долишнего
Национальной академии наук Украины

В работе исследованы общие тенденции заготовки древесины в областях Западного региона. Отмечено 
влияние Западного региона в формировании сырьевого потенциала деревообработки, как одного из самых 
лесистых регионов с большим сортиментом ценных пород древесины. Выявлено динамику роста объемов 
заготовки древесины в регионе, однако с увеличением доли топливной древесины в структуре. Исследованы 
тенденции указали на проблемы в качестве и эффективности заготовки дерева. Предложено усилить контроль 
за качеством заготовки древесины, а также законностью реализации (в частности экспорта) повысить эффек-
тивность воспроизводства лесов (обеспечить защиту насаждений от вредителей, болезней и т.д.), способство-
вать технологическому обновлению лесных хозяйств и прочее.
Ключевые слова: деревообрабатывающая промышленность, объемы заготовки древесины, ликвидная древе-
сина, деловая древесина, топливная древесина, породный состав древесины.

DRAWING OF LIQUID WOOD IN THE WESTERN REGION OF UKRAINE:  
DYNAMICS AND STRUCTURAL CHANGES

Liahovs’ka O.V.
Candidate of Economic Sciences, Researcher 
Institute of Regional Research named after M.I. Dolishniy 
of the National Academy of Sciences of Ukraine

The paper studies the general tendencies of wood harvesting in the regions of the Western region. The influence of 
the Western region in the formation of the raw material potential of wood processing, as one of the most wooded 
regions with a large assortment of valuable species of wood is noted. The dynamics of the volume of wood harvesting 
in the region, but with an increase in the share of fuel wood in the structure, was revealed. The investigated trends 
point to problems in the quality and efficiency of wood harvesting. It is proposed to strengthen control over the 
quality of timber harvesting, as well as the legality of its implementation (in particular, export); improve the efficiency 
of the reproduction of forests (provide protection for plantings from pests, diseases, etc.), promote technological 
modernization of forests, and so on.
Keywords: woodworking industry, volume of wood harvesting, liquid wood, business wood, fuel wood, rock 
composition of wood.
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Вивчено теоретичні питання організації інформаційного забезпечення управління бізнесом в умовах 
запровадження контролінгу у рамках економічного розвитку підприємства. Визначено, що основним 
елементом контролінгу має виступати контроль, як функція управління. Відзначається, що контро-
лінг, в даних рамках, переслідує одну головну і ряд взаємозалежних відносних цілей. Головня ціль 
контролінга полягає в підтримці та поліпшенні процесів, створених для досягнення загальної мети 
підприємства. Визначено і охарактеризовано функції контролінга - координаційну, сервісну та додат-
кову. Визначено роль контролінгу у досягненні рівноваги розвитку підприємства та визначено посту-
лати її досягнення. Зазанчається, що контролінг є істотною складовою частиною управлінського 
циклу. У загальному можна визначити, що розробка та реалізація концепцій контролінга дозволяє 
вирішити проблеми управління при забезпеченні досягнення загальних цілей підприємства. 
Ключові слова: контролінг, управління, функції управління, контроль, стратегічний контроль, функ-
ції контролінгу.

Постановка проблеми. Трансформаційні про-
цеси економічного розвитку тісно пов’язані з про-
цесами управління на вітчизняних підприємствах. 
Особливу роль при цьому відводиться оперативному 
управлінню, що набуває все більшого значення як 
інструменту, що дає можливість ефективно викону-
вати все більш складні завдання. Оперативне управ-
ління можна охарактеризувати як внутрішній інстру-
мент, який базується на самостійно створеній для 
конкретного підприємства інформаційній системі. 
Координуючи діяльність основних підсистем управ-
лінської системи та забезпечуючи їх інформацією, 
оперативний управлінський облік виконує інтегра-
ційну, системну формацію, необхідність та вміле 
використання якої стає все більш очевидним на фоні 
тенденцій децентралізації економічної діяльності 
підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретико-методологічні проблеми визначення контро-
лінгу розглянуті в роботах вітчизняних авторів: 
Максімової В.Ф., Петренко С.Н., Пушкаря М.С., 
Стефанюк І.Б., Сопка В.В. та ін. Однак, виконані 
наукові розробки, публікації розглядають окремі тео-
ретичні аспекти проблеми становлення системи кон-
тролінгу та не забезпечують розгляд комплексу орга-
нізаційно-практичних питань, які входять у сучасну 
сутність дослідження, що пов’язана із вивченням 
функцій управління.

Формулювання цілей статті. Відповідно осно-
вним завданням даного дослідження є дослідити 
теоретичні питання організації інформаційного 
забезпечення управління бізнесом в умовах запрова-
дження контролінгу у рамках економічного розвитку 
підприємства.

Виклад основного матеріалу. Розвиток еконо-
міки в умовах ринку супроводжується ускладненням 

соціально-економічних зв’язків, слідуючи, невизна-
ченості розвитку як зовнішнього, так і внутрішнього 
середовища, у поточний момент підприємства функ-
ціонують в умовах ризиків, які впливають на при-
йняття ефективних управлінських рішень. Також, 
з метою підвищення конкурентоспроможності у під-
приємства виникає потреба запровадження госпо-
дарської діяльності у менш вигідних (ризикованих) 
направленнях (первинна розробка інноваційних 
проектів), що призводить до ще більшої невизначе-
ності та потреби врахування імовірних викликів до 
поступу. При цьому, зростає ступінь ризику ведення 
бізнесу на основі розрахованих планових і фактич-
них показників, відповідно змінюються завдання 
і характер управлінської діяльності. На перший план 
господарської діяльності виходить мета щодо мак-
симізації прибутків, збільшеність ринкової вартості 
підприємств в інтересах їх власників. Це призво-
дить до періодичної зміни організаційної структури 
управління підприємством, створенням нових під-
розділів, центрів відповідальності, переглядом всієї 
системи розподілу прав, повноважень і відповідаль-
ності. Реформування підприємств з метою присто-
сування до ринку починається з переходом до такого 
виду управлінської діяльності, як стратегічне опера-
тивне планування, вивчення об’єктів на ринку цін-
них паперів, потенційна спроможність і насищення 
ринків, вивчення конкурентів, їх сильних і слабких 
сторін, аналіз ефективності системних обчислень 
постачання, фінансове управління, аналіз виробни-
чих підприємств, їх структури та динаміки.

У рамках теорії економіки підприємства сис-
тема розвитку підприємства традиційно описується 
з допомогою наступних характеристик:

– соціально-технічна система, елементами якої 
є і матеріальні засоби виробництва, при здійсненні 
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виробничих процесів, що здійснюються їх цільовим 
управлінням;

– відкрита і комплексна система, що виражається 
в постійній залежності від зовнішнього оточення, 
обмежуючи автономність діючих підприємств;

– динамічна та ймовірна система, яка здійснює 
перманентні зміни зовнішнього і внутрішнього сере-
довища повинна відповідати умовам гнучкості;

– цілі системи розвитку підприємства повинні 
адаптуватися до постійних змін зовнішнього середо-
вища (цільової системи) і формувати нову систему;

– як економічно самостійна система для забез-
печення свого істотного підприємства повинна отри-
мувати прибуток або, покривати свої витрати;

– як багатофункціональна система підприємства 
здійснює свою діяльність в інтересах різні групи 
(інвестори, співробітник, суспільство в цілому);

– реагування на зміни зовнішнього і внутріш-
нього середовища, що має соціальний механізм, що 
функціонує як інтелектуальна навчальна система.

Принципово можливо розділення всієї системи 
підприємства на товарну і персональну підсистеми, 
що відібрали технічний і соціальний аспекти його 
діяльності. На основі цих підсистем можна ввести 
поняття первинної та вторинної підсистеми. Пер-
винна підсистема виконує функції забезпечення 
використання матеріальних і людських ресурсів для 
реалізації основної діяльності підприємства, або 
управляєма підсистема. Вторинна підсистема здій-
снює безпосередні функції формування і регулю-
вання первинної підсистеми.

У відповідності з етапами процесу управління 
можна вивести такі вторинні підсистеми, як: система 
планування та контролю, системи інформаційного 
забезпечення, системи організації, система управ-
ління персоналом. У загальних цих підсистемах скла-
дають системи управління, або управління системи.

Основним напрямком розвитку підприємства є 
якісне рішення цих задач, для чого вимагає ради-
кальне поліпшення системи управління, підвищення 
його ефективності. Особливе значення при цьому має 
контролінг, що має все більшу значущість як інстру-
мент управління, що дає змогу ефективно виконувати 
більш складні завдання в сфері планування, організа-
ції і контролю, оптимізації використання людських, 
виробничих і матеріальних ресурсів.

Поняття «контролінг» до цього часу не має свого 
остаточного визначення в економічній науці. З точки 
зору семантики, слово «контролінг» є похідним 
англійського «контролювати» (регулювати, управ-
ляти). Поняття контролю походить від французького 
«контроль», дослівно «перевірочний список». Тому 
довгий час таке складне явище, як контролінг, не 
розмежовувалося із поняттям контролю, і у вузькому 
розумінні орієнтується на функцію управління.

У навчальній літературі «контролінг» розуміють 
як сучасну концепцію управління, що складається із 
системно-інтегрованої інформаційної, аналітичної, 
інструментальної та методичної підтримки менедж-
менту для забезпечення довготермінового існування 
та стабільного розвитку підприємства [1, с. 15].

З розвитком економічних теорій і вітчизняної 
практики, на перетині різних економічних дисци-
плін, контролінг набуває все більшого значення 
в рамках економічних досліджень та практики 
ведення бізнесу, основну складову якого складає 
саме контроль. Контроль як самостійна управлінська 
функція, що розглядається через призму контролінгу 
має складну організаційну структуру. Вона включає 
два структурних компонента – горизонтальний і вер-
тикальний сегмент. Вертикальний сегмент охоплює 
послідовність процедур контролю, відповідність 
логіки та направленості планово-управлінського 
циклу діяльності. У даних рамках можна виділити 
стратегічний, тактичний і оперативний контроль.

Стратегічний контроль орієнтований на досяг-
нення основної цілі підприємства, а також цілей, 
представлених в рамках товарної, цінової, госпо-
дарської та комунікативної політики. Стратегічний 
контроль є основним елементом контролінга, так як 
це – не лише аналіз досягнутих результатів, але й 
розробка майбутніх стратегічних рішень.

Тактичний контроль має на меті оцінку ефек-
тивності управлінських заходів, проведених про-
тягом середньострокового періоду і обумовлених 
тактичним планом. Він може розглядати як контр-
оль змінних результатів процесу реалізації стратегій 
управління. Цей вид контролю особливо важливий 
для бізнесу, так як напрямки, характер і результати 
діяльності підприємств цього типу залежать від змін 
ринкової кон’юнктури, незмінні на займаних сег-
ментах. У рамках стратегічного контролю присутні 
умови для оперативного втручання в управління під-
приємств залежно від зміни кон’юнктурних умов, 
особливо при появі лімітуючих і обмежувальних 
факторів ринку.

Оперативний контроль має на меті здійснення 
оцінки проміжних результатів діяльності підприєм-
ства у короткостроковому періоді. Його можна оха-
рактеризувати як постійний процес оцінки результа-
тів діяльності підприємства, моніторинг проміжних 
результатів.

Горизонтальна структура контролю в рамках 
контролінгу, охоплює функціональні компоненти 
і передбачає оцінку результативності у виробничій, 
комерційній, фінансовій, комунікативній сфері. Вона 
характеризується показниками у розрізі окремих 
аспектів здійснення підприємницької діяльності. 
У цілях інформаційного забезпечення та для порів-
няння показників оцінку результативності доцільно 
перевести в інформаційну площину фінансового 
звіту про сукупний дохід підприємства за такими 
видами діяльності операційна, фінансова, інвести-
ційна та інша.

Таким чином, стратегічний контроль як концеп-
ція, орієнтована на існування та розвиток підпри-
ємства в довгостроковій перспективі, є необхідним 
доповненням оперативного контролінга в умовах 
перманентних структурних перетворень економіки.

Контролінг переслідує одну безпосередньо голо-
вну і ряд взаємозалежних відносних цілей. Головня 
ціль контролінга полягає в підтримці та поліпшенні 
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процесів, створених для досягнення загальної мети 
підприємства. Реалізація цієї основної цілі контро-
лінга здійснюється через загальні цілі, наприклад: 
координація управлінської діяльності (первинна) 
ціль, її інформаційна і консультативна підтримка, 
а також забезпечення функцій прийняття управлін-
ських рішень (вторинні цілі). Ці взаємозалежні цілі 
находяться в комплементарних залежностях і, як 
правило, їх комбінують. В загальному вони впли-
вають на ефективність діяльності підприємства 
в цілому.

Основна і відносні цілі контролінга орієнтовані 
на управлінський процес на реалізацію загальної 
функції підприємства. У якості загальної функції 
виступає забезпечення ефективної діяльності під-
приємства. Реалізація цієї цілі вимагає визначення 
взаємозалежних економічних, функціональних 
і соціальних цілей, а також способів їх досягнення 
і оптимального їх узгодження.

Координаційна функція контролінга направлена 
на виконання управлінського процесу із врахуван-
ням факторів діяльності і, насамперед, – на вну-
трішнє узгодження та інтеграцію рішень в рамках 
всього підприємства (планово-контрольних систем, 
а також процесів планування, прийняття рішень, їх 
реалізації та контролю). Дана (вторинна) координа-
ція є необхідною умовою реалізації первинної коор-
динації, що відбувається в рамках управління сис-
темними процесами.

Реалізація контролінгом ціленаправленої під-
тримки управлінського процесу сприяє якісному 
поліпшенню інформаційних баз прийняття управ-
лінських рішень, в результаті чого можуть мати 
місце позитивні ефекти у сфері координації та реалі-
зації загальнодержавних систем. Основою інформа-
ційної бази контролінга є система поточної звітності 
і аналіз тенденцій розвитку важливих факторів, що 
визначають успіх діяльності підприємства.

Сервісна функція контролінга полягає у пошуку, 
обробці та подальшій передачі інформації, пов’язаної 
з прийняттям управлінських рішень. Дана функція 
проявляється в загальному консультуванні різних 
служб і підрозділів підприємства на всіх етапах 
прийняття та реалізації рішень, які здатні забезпе-
чити орієнтацію окремих підрозділів на досягнення 
загальної цілі підприємства. У порівнянні з децен-
тралізацією аналітичної діяльності в рамках різних 
інформаційних служб, організаційного їх об’єднання 
та спеціалізації створюють передумови для поліп-
шення умовного стану управлінської діяльності.

Додаткова функція контролінга – забезпечення 
раціональності управлінського процесу, що є най-
більш сприятливою формою, вимагає як орієнтації 
на цілі підприємства, так і оптимізацію процесу їх 
реалізації. У цьому зв’язку контролінг (через коорди-
наційні плани) повинен сприяти прийняттю рішень, 
що дозволяють розподілити дефіцитні виробничі 
ресурси, виявити найбільш ефективні для досяг-
нення цілей підприємств.

На підприємствах приватного сектору контролінг 
направлений, перш за все, на досягнення формаль-

них цілей даного господарського суб’єкта, тоді як 
у випадку державного сектору акцент робиться на 
оптимізацію досягнення цілей з точки зору всієї 
національної економіки.

Відносний вплив на управлінські процеси, а також 
визначення та реалізація цілей підприємств, за допо-
могою контролінгу визначає частину відповідаль-
ності як за абсолютні показники прибутків (збитків), 
так і за показники рентабельності (капіталу, обороту) 
та продуктивності. При цьому слід взяти до уваги 
необхідність врахування цільових показників лік-
відності (платоспроможності підприємства в кожен 
момент своєї діяльності), що впливають на фінансо-
вий стан підприємства. Крім того, цілеспрямоване 
введення контролінгу визначає оптимальні продук-
тивно-ринкові цілі підприємства, що забезпечують 
його конкурентоспроможність і реалізацію потенцій-
них можливостей майбутнього успіху.

У рамках функціональних цілей перевіряється 
формування оптимального співвідношення складу 
виробничої та бюджетної програми з точки зору реа-
лізації головної цілі підприємства.

Влив контролінга розповсюджується і на реаліза-
цію соціальних цілей підприємства. Мотивація необ-
хідної активності різних служб, має бути врахована 
у координуючій діяльності контролінгу, що здій-
снює впровадження кооперативного стилю керівни-
цтва, що в свою чергу підвищує рівень задоволення 
потреб персоналу підприємства.

Контролінг забезпечує врахування партикуляр-
них трудових інтересів, індивідуальних потреб пер-
соналу. Розгляд контролінгу як інструменту коор-
динації управлінського процесу носить цільовий 
характер, що характеризується деякими аспектами 
цього процесу.

Управління як діяльність включає в себе процес 
формування цілей та їх втілення у практичну діяль-
ність, який в свою чергу пов’язаний із процесом 
пошуку інформації, її обробки та подальшої передачі. 
У даному контексті контролінг пов’язаний із обліко-
вою функцією, безпосередньо із управлінським облі-
ком. У цьому зв’язку обговорюється випадок, коли 
цей процес направлений на прийняття ефективних 
управлінських рішень. Управлінські рішення мають 
ґрунтуватися на повній, правдивій інформації, що 
має велике значення для успіху підприємства, що 
функціонує, як правило в умовах невизначеності.

Необхідно врахувати, що одна із важливих харак-
теристик управління є прийняття відповідальності 
за формування і реалізацію рішень. Відповідно 
механізм контролінгу має визначати частку відпові-
дальності по відношенню до результатів діяльності 
та підлеглих.

Процес управління має дуальний характер. 
З одного боку, він може орієнтуватися в першу 
чергу на суттєві аспекти діяльності підприємства 
без урахування якості персоналу підприємства, що 
представляє собою основу таких показників, як, 
наприклад, майна та капіталу, доходів та витрат. 
При цьому управління може розглядатися як про-
цес планування, реалізації та контролю. Характер-
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ним для цього можливе поява підциклів, а також 
взаємозв’язок між фазами вирішення проблем.

Планування процесу узгодження вказує на про-
блеми встановлення, пошук альтернативних рішень 
та їх оцінку. Планування в широкому масштабі здій-
снюється за допомогою управлінських рішень на 
базі систематичної їх підготовки з метою визначення 
можливих в майбутньому наслідках. Поняття плану-
вання в широкому сенсі передбачає також і процес 
прийняття плану.

Ця реалізація управлінської діяльності охоплює 
плани з детальним визначенням також мотивацією 
до їх реалізації. Після завершення етапу реалізації 
або одночасно з ним здійснюється контроль якості 
у формі порівняння: план-факт, або норматив-можли-
вість (з точки зору існуючих тенденцій результатів).

З іншого боку, процес управління може орієнту-
ватися на особистісний аспект діяльності підпри-
ємства. При цьому мультиперсональність процесу 
вирішення проблеми виражається в відношенні 
керуючий – керований.

Управління організацією можна охарактеризу-
вати як систему функцій, що дозволяють забезпе-
чити розвиток підприємства, зміну його стану. Воно 
виражається в тому, що після кожного відхилення 
відбувається встановлення рівноваги системи, сис-
тема не повертається до минулого стану, а транс-
формується у новий стан. Стан розбалансування 
в умовах постійно змінюваного зовнішнього сере-
довища – більш часте явище, ніж рівномірний роз-
виток, так як перманентно змінюються самі цільові 
установки системи. Результат такої нестабільності – 

еволюція підприємства. Для визначення основних 
функцій управління можна сформулювати постулати 
рівноваги:

– фінансова рівномірність вимагає залучення 
довгострокових інвестицій, врахування інтересів 
власників у вигляді виплат дивідендів;

– виробнича (продуктивна) рівновага вимагає 
оптимального задоволення очікування клієнтів;

– рівномірність сфери персоналу включає в себе 
вимогу і очікування співробітників, суспільств 
і законодавців при формуванні виробничих процесів 
і визначення умов праці;

– інформаційна рівновага вимагає задоволення 
інформаційної потреби підприємства інформацією, 
що обумовлено розвитком зовнішнього середовища.

Відповідно до цих постулатів основним завдан-
ням контролінгу є забезпечення внутрішньої 
і зовнішньої гармонізації, яка дозволяє реалізовувати 
цілісний і системний характер підприємства. В рам-
ках складної ієрархічної системи реалізація функцій 
контролінга забезпечує підвищену спроможність 
і систематизацію відносин на підприємстві. Крім 
того, контролінг повідомлень окремих підсистем 
управління забезпечує аналітичні існуючі взаємоза-
лежності, що є основною передумовою забезпечення 
цілісного, орієнтованого на єдине ціле управління.

Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, 
що контролінг є істотною складовою частиною управ-
лінського циклу. У загальному можна визначити, що 
розробка та реалізація концепцій контролінга дозво-
ляє вирішити проблеми управління при забезпеченні 
досягнення загальних цілей підприємства.
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РОЛЬ КОНТРОЛЛИНГА В ПРОЦЕССЕ  
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Изучены теоретические вопросы организации информационного обеспечения управления бизнесом в усло-
виях внедрения контроллинга в рамках экономического развития предприятия. Определено, что основным 
элементом контроллинга должен выступать контроль, как функция управления. Отмечается, что контроллинг, 
в данных рамках, преследует одну главную и ряд взаимосвязанных относительных целей. Главная цель кон-
троллинга заключается в поддержке и улучшении процессов, созданных для достижения общей цели пред-
приятия. Определены и охарактеризованы функции контроллинга  - координационную, сервисную и допол-
нительную. Определена роль контроллинга в достижении равновесия развития предприятия и определены 
постулаты ее достижения. Определено, что контроллинг является существенной составной частью управлен-
ческого цикла. В общем можно определить, что разработка и реализация концепций контроллинга позволяет 
решить проблемы управления при обеспечении достижения общих целей предприятия.
Ключевые слова: контроллинг, управление, функции управления, контроль, стратегический контроль, функ-
ции контроллинга.
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The theoretical questions of organization of information support of business management in conditions of 
implementation of controlling in the framework of economic development of the enterprise are studied. It is determined 
that the main element of controlling should be control, as a management function. It is noted that controlling, in the 
given framework, pursues one main and a number of interrelated relative goals. The main objective of controlling 
is to support and improve the processes created to achieve the overall goal of the enterprise. Controlling functions 
of coordination, service and additional are defined and described. The role of controlling in the achievement of the 
equilibrium of enterprise development is determined and the postulates of its achievement are defined. It is said that 
controlling is an essential part of the management cycle. In general, it can be determined that the development and 
implementation of controlling concepts allows solving management problems while ensuring the achievement of the 
overall objectives of the enterprise.
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В статті проведено аналіз проблем соціально-економічного розвитку підприємств туристичної сфери 
в Україні. Пропонується напрями удосконалення пріоритетних завдань щодо розвитку туристичної 
індустрії: ефективні економічні, соціальні методи і методи управління в сфері туризму для подаль-
шого поліпшення його роботи. Розглядається метод диверсифікація туристичних послуг.
Ключові слова: туристичне підприємство, туристична сфера, туристичний потенціал, туристична 
послуга.

Постановка проблеми. У сучасному світі туризм – 
це багатогранне явище, тісно пов’язане з економікою, 
історією, географією, архітектурою, медициною, 
культурою, спортом та іншими науками. Однак жодна 
з них не може повністю і вичерпно схарактеризувати 
його як об’єкт власних досліджень і жоден з існуючих 
соціально – економічних інститутів не в змозі само-
стійно розв’язати комплекс його проблем.

Нині вже можемо говорити про туризм як про 
суспільне явище, пов’язане з добровільною тимчасо-
вою зміною місця перебування, ритму і середовища 
життя, а також безпосереднім контактом із серед-
овищем (природним, культурним чи суспільним). 
Це суспільне явище настільки багатогранне, що дати 
йому єдине точне та повне визначення практично 
неможливо.

У сучасній науковій літературі можемо знайти 
багато визначень поняття «туризм», що суттєво відріз-
няються одне від одного насамперед тому, що їх автори 
розглядають туризм із різних аспектів, а саме як:

– особливу форму пересування людей за ви зна-
ченим маршрутом з метою відвідання конкретного 
об’єкта або задоволення своїх інтересів і повернення 
на постійне місце проживання [2; 4];

– форму розвитку особистості, яка реалізу-
ється через соціально-гуманітарні функції (виховну, 
навчальну, оздоровчу та спортивну) [1];

– форму організації відпочинку, проведення 
дозвілля [3];

– галузь господарства, пов’язану з обслуговуван-
ням людей, що тимчасово перебувають поза межами 
постійного місця проживання [10];
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– сегмент ринку, в якому функціонують підпри-
ємства різних аспектів діяльності (транспорт, хар-
чування, готельне господарство, культура торгівля 
тощо) [9];

– явище, що виходить за межі традиційних уяв-
лень, які асоціюються виключно з відпочинком [7].

Узагальнюючи наукові думки щодо сутності дослі-
джуваного терміну, ми вважаємо, що туризм – це:

– багатогранне явище, що поєднує економічні, 
соціальні, культурні та екологічні аспекти, має 
невичерпний потенціал для постійного прогресу, 
пов’язане з багатьма галузями економіки, що зумов-
лює його провідне місце у соціально-економічному 
життя країн і народів;

– найдинамічніше сфера людської діяльності 
чинник економічного та культурного розвитку, 
захисту навколишнього середовища та історико-
культурної спадщини, міжнародного взаєморозу-
міння, миру, дотримання прав людини та основних 
свобод без різний у расі, статі, мові та релігії;

– економічне джерело створення нових робочих 
місць та отримання прибутку, розвитку інфраструк-
тури промисловості;

– невід’ємна складова загального міжнародного 
ринку.

Нині туризм в Україні є сферою соціально-еконо-
мічного комплексу, яка в багатьох країнах перетво-
рилася у велику індустрію, що стрімко розвивається.

В економіці окремої країни туризм виконує функ-
ції джерела валютних надходжень і засобу для забез-
печення зайнятості населення; розширює внесок 
у платіжний баланс; сприяє диверсифікації економіки 
за рахунок розвитку туристичної інфраструктури; під-
вищує привабливість країни як сфери підприємництва 
і ділової співпраці; створює стимули для припливу 
іноземного капіталу в національну економіку [7; 8].

Економічний характер туризму розкривається 
через його вплив на платіжний баланс країни. 
Туристи, оплачуючи товари і послуги, забезпечу-
ють надходження валюти до бюджету приймаючої 
країни і тим самим активізують її платіжний баланс. 
Саме тому в’їзд іноземних туристів до країни дістав 
назву активного туризму.

З другого боку, виїзд туристів за кордон пов’язаний 
з відтоком валюти з країни їх постійного мешкання. 
Міжнародні платежі за туристичними операціями 
такого роду відображаються у пасиві платіжного 
балансу країни – постачальника туристів, а сам 
туризм характеризується як пасивний [1; 10].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Загальні питання управління розвитком підприємств 
та його специфікою в туристичній сфері розглянуті 
у наукових працях багатьох вітчизняних та зару-
біжних учених, це: Н.С. Барчукова, В.Ф. Даниль-
чук, А.П. Дурович, Л.П. Дядечко, П.В. Егоров, 
Н.И. Кабушкин, В.А. Квартальнов, В.Ф. Кифяк, 
М.П. Кляп та інш.

Експертами туристичної сфери виділено такі 
передумови інтенсивного розвитку туризму:

– економічний і соціальний прогрес, особливо 
в промислово розвинених країнах, що дав змогу 

значно підвищити рівень заробітної плати і пенсій, 
а також збільшити тривалість відпускного періоду 
населення цих країн;

– удосконалення засобів транспорту, приско-
рення і здешевлення внаслідок цього послуг переве-
зень туристів;

– послаблення митних, валютних обмежень, 
прикордонних формальностей, а також відміна їх, 
зокрема, між країнами ЄС; створення могутньої 
туристичної індустрії;

– істотне зростання бізнес-подорожей.
Проте розвиток не можливий без наявності комп-

лексу об’єктивних умов. До умов розвитку турис-
тичної сфери належать: природно-географічні, 
соціально-економічні, політичні, демографічні, 
матеріально-технічні, культурні тощо [1; 2; 3; 4].

Мета дослідження полягає у визначенні про-
блем соціально-економічного розвитку підприємств 
туристичної сфери в Україні.

Виклад основного матеріалу. У країнах, де 
спостерігається соціально-культурна активність, 
туризм має соціальний характер, а кількість турис-
тів значно менша за кількість корінного населення, 
особливого впливу туристична сфера не має. Проте 
інколи розширення туристичної індустрії може при-
звести до значних змін у соціальній структурі, ото-
чуючому середовищі і культурі. Це явище стало 
основою дослідження проблем соціальної взаємо-
дії, пов’язаної з контактами між культурами різних 
країн. Характер поведінки між населенням країни 
і туристами визначається тим, що і ті, й інші є носі-
ями різних культур, контакт між ними відбувається, 
коли корінне населення працює, а туристи – відпо-
чивають, і має тимчасовий характер.

Економічний, соціальний і культурний вплив 
туризму на розвиток держави є дуже відчутним. 
Подорожі людей являють собою переміщення спо-
живчих ринків різного рівня і є каталізаторами наці-
ональної економіки [5; 9].

Туризм надає широкомасштабні можливості для 
зайнятості за рахунок створення нових робочих 
місць для задоволення потреб туристів, завдяки йому 
розвиваються об’єкти та інфраструктура, в яких вра-
ховуються національна культура, історія, традиції 
тощо. Він також сприяє покращенню збалансова-
ності національної економіки шляхом перерозподілу 
національного доходу.

У цілому економічне і соціальне становище дер-
жави визначається тим, наскільки населення має 
можливість пересуватися із одного місця у друге 
з метою відпочинку, освіти, підвищення кваліфі-
кації, з релігійними та діловими цілями. Україна 
є однією із найбільших європейських держав, гео-
політичне розташування, природні та антропо-
генні ресурси якої сприяють розвитку національ-
ного туризму. Існуючий туристично-рекреаційний 
потенціал спонукає входженню України, як однієї 
з найбільш розвинених туристичних держав, на сві-
товий ринок.

Туристична сфера є однією із стратегічних галу-
зей народного господарства, за допомогою якої 
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відбувається подальший соціально-економічний роз-
виток держави. Туристична сфера здійснює істотний 
вплив на соціальне та економічне становище дер-
жави та її регіонів. Вона не тільки залучає більшість 
галузей економіки, таких як сільське господарство, 
будівництво, транспорт, зв’язок, легка і важка про-
мисловості, комунальне господарство, культура, 
мистецтво тощо, а й сприяє їх розвитку. Туризм усе 
частіше виступає у ролі індикатора політичних від-
носин між державами, стабілізатора в партнерських 
відносинах на міжнародній політичній арені.

Тому, зважаючи на роль та значення туризму, дер-
жава проголосила його одним із пріоритетних напря-
мів розвитку національної економіки та культури, 
сферою реалізації прав і потреб людини, однією 
із визначальних складових соціально-економічної 
політики держави та регіонів [9; 10].

Досліджуючи економічний вплив туризму, варто 
зазначити, що в більшості країн основою для роз-
витку туризму є його економічні вигоди. Для досяг-
нення збалансованого розвитку держави необхідно 
враховувати весь комплекс витрат, і вигід економіч-
ного, екологічного і соціального характеру. Проте, 
якщо розвиток туризму не контролювати, то можуть 
виникнути певні економічні проблеми.

Перш за все економічні вигоди значно зменшувати-
муться, якщо у сфері туризму – чимала частка імпор-
тованих товарів і послуг, а багатьма туристичними 
об’єктами володіють і управляють іноземні компанії. 
При такому стані скорочуються чисті доходи і надхо-
дження іноземної валюти від туризму, а це може при-
звести до виникнення почуття неприязні у населення 
відповідної держави. Деякі шляхи формування турис-
тичної інфраструктури не можливі без володіння чи 
управління іноземних компаній. Це може бути необ-
хідним на початкових етапах розвитку, коли націо-
нальний капітал і управлінський потенціал обмежені 
(наприклад, острівні держави) [5; 6].

Досвід свідчить, що за своєю природою управ-
ління у сфері туризму неоднорідне: воно виступає як 
єдність взаємопов’язаних і взаємозалежних функцій, 
індивідуальної і колективної праці, відносин у різ-
них формах власності. Управління являє собою ціле-
спрямований вплив керівних органів на служби сер-
вісу з метою орієнтації на задоволення соціальних 
потреб людей у туристичних послугах, підвищення 
ефективності роботи і забезпечення прийнятного 
рівня їхньої прибутковості. Від якості управління 
значною мірою залежать результати наданих турис-
тичних послуг та вибір шляхів і засобів досягнення 
цих результатів [6; 7].

Індустрія гостинності обслуговує величезну кіль-
кість різноманітних ринків. Наприклад, індустрія 
громадського харчування може бути легко сегменто-
вана за різними ринками, що розділяються залежно 
від конкретних потреб споживачів, на такі, як: 
швидке обслуговування, сімейне обслуговування, 
обслуговування в кафетерії, тематичне обслугову-
вання класу люкс тощо. Готельна індустрія також 
може бути сегментована таким чином: повний пан-
сіон для бізнес-туристів, обслуговування економіч-

ного класу, обслуговування в апартаментах, вищий 
економічний клас обслуговування, курортне обслу-
говування, обслуговування у центрі міста і на його 
околицях тощо [2].

Кожен з цих сегментів відповідає бажанням 
і потребам різних категорій споживачів. Ризик 
виникнення економічних перекосів існує і в політиці 
зайнятості, якщо туризм залучає надто багато робіт-
ників із інших секторів економіки у зв’язку з більш 
високою заробітною платою і кращими умовами 
праці. У цьому разі може початися інфляція та зрос-
тання цін на землю, окремі види товарів і послуг.

Досягнення сприятливого економічного впливу 
туризму є важливою стратегічною метою як розви-
нутих держав, так і країн, що розвиваються, воно 
можливе при умові збільшення економічних вигід 
над економічними витратами, пов’язаними з при-
йомом відвідувачів. Існує низка методів, які можна 
застосовувати з метою посилення економічних вигід 
туризму. Ці методи вбудовуються у процес плану-
вання, завдяки якому можна уникнути можливих 
проблем. Одним із них є укріплення зв’язків між 
туризмом та іншими секторами економіки. Якщо 
збільшити виробництво національних товарів, вклю-
чаючи будівництво і експлуатацію об’єктів турис-
тичної інфраструктури, то завдяки цьому скорочу-
ється частка імпорту в туризмі і зростає зайнятість 
і доходи від туризму.

З метою утримання більшого прибутку від туризму 
різними способами стимулюється національне воло-
діння туристичними об’єктами і послугами – нада-
ючи інвестиційні стимули, організовуючи акціонерні 
компанії з продажем акцій населенню, зобов’язуючи 
національні і іноземні компанії створювати спільні 
підприємства. Необхідно надавати підтримку пев-
ним формам туризму, які дають можливості прояви-
тися більшому сектору підприємництва, у тому числі 
малому бізнесу. Якщо місцевий капітал дуже обме-
жений, то проводиться політика допуску іноземного 
володіння на початковому етапі з умовою подаль-
шого викупу підприємств місцевими підприємцями 
в міру накопичення капіталу [4; 5].

Стимулювання зайнятості у сфері туризму шля-
хом належної професійної підготовки кадрів для 
цього сектора – складне завдання, оскільки в деяких 
регіонах проявляється соціальний опір до роботи 
у сфері обслуговування. Аналізуючи соціально-
культурний вплив туризму на розвиток держави, 
варто зазначити, що туризм може принести насе-
ленню і його культурі як вигоди, так і певні про-
блеми. Хоча соціально-культурний вплив виміряти 
більш складно, ніж вплив економічного характеру, їх 
обов’язково варто враховувати при розробці та впро-
вадженні програм розвитку туризму в державі.

До позитивного соціально-культурного впливу 
туризму належать: підвищення життєвого рівня 
населення за рахунок покращення роботи окремих 
служб і об’єктів; збереження культурної спадщини, 
завдяки якій розвиваються пізнавальний туризм, 
мистецтво і ремесла, звичаї, традиції тощо; спри-
яння створенню і підтримки різних об’єктів куль-
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тури: музеїв, театрів тощо; посилення і відродження 
почуття гордості населення за свою культуру; забез-
печення можливостей для міжкультурних обмінів 
між корінним населенням і туристами.

До негативного впливу туризму у цьому аспекті 
доцільно віднести таке: виникнення незручностей 
і незадоволення місцевого населення через надмір-
ний наплив туристів; виникнення негативного від-
ношення до туризму через комерціалізацію і втрату 
самобутнього характеру; непорозуміння і конфлікти 
через різні мовні бар’єри та стилі поведінки; виник-
нення і загострення соціальних проблем, пов’язаних 
з наркоманією, алкоголізмом, бандитизмом тощо [5].

Необхідність розвитку соціально-культурних і між-
народних контактів обумовлено намаганням народу до 
співробітництва, до взаємного збагачення, до можли-
вості вільного творчого розвитку особистості.

Сутність соціально-економічного розвитку турис-
тичних підприємств полягає в комплексному під-
ході до теоретичних, аналітичних і методичних 
заходів й ґрунтується на її елементах. Досягнення 
соціально-економічного розвитку в результаті діяль-
ності – основне завдання туристичного підприємства, 
що взаємозв’язане з усіма іншими, визначає їхній 
зміст, обсяг ресурсів і повноважень щодо реалізації. 
Ефективність економічного розвитку туристичного 
підприємства сприяє трансформації, організаційному 
вдосконаленню процесу створення і реалізації, підви-
щенню якості та конкурентоспроможності туристич-
ного продукту та вдосконаленню туристичної галузі.

Для розвитку туризму необхідне вивчення плато-
спроможності ринку, всебічний аналіз факторів, що 
впливають на попит, до яких належать економічні, 
соціально-культурні, демографічні, природно-кліма-
тичні, політичні. Необхідно враховувати як мотивацію 
поїздок туристів, так і можливу динаміку реальних 
грошових доходів населення. Для ділових туристів 
необхідна оцінка перспективних тенденцій у народ-
ному господарстві України та її регіонів, визначення 
рівня ділової активності юридичних і фізичних осіб 
і масштаби розвитку ділових поїздок [3; 4; 5].

Висновки. Отже, проаналізований економічний, 
соціальний, екологічний, політичний вплив туризму 
на розвиток держави дозволяє зробити висновок про 
те, наскільки важливим є прямий та опосередкований 
вплив сфери туризму, а також наскільки складним 
і багатогранним явищем є туризм. Головною особли-

вістю розвитку сучасного туризму є трансформація 
туристичних організацій у міжнародні спільні під-
приємства, корпорації й асоціації. Це дозволяє зна-
чно поліпшити інформаційний обмін, забезпечити 
більш ефективне проникнення на зовнішній ринок, 
об’єднати зусилля партнерів в умовах загострення 
конкуренції на ринку туристичних послуг.

Нові організаційні форми дають низку переваг, що 
дозволяють туристичним фірмам поліпшувати якість 
послуг, вкладати інвестиції в найбільш перспективні 
проекти і програми, виявляти нові ніші й сегменти 
туристичного ринку, індивідуалізувати обслуго-
вування гостей тощо. З метою збільшення обсягів 
туристичних витрат застосовуються різні методи. 
Одним із таких методів є збагачення та диверсифі-
кація туристичних послуг. У широкому розумінні 
диверсифікованість – це поширення господарської 
діяльності на нові сфери бізнесу: випуск нових виро-
бів, розширення номенклатури продукції, надання 
додаткових видів послуг, що надаються тощо.

До числа пріоритетних завдань розвитку туризму 
належить запровадження ефективних методів еко-
номічного стимулювання. Для вирішення завдань 
щодо розвитку сфери туристичних послуг України 
необхідно: внести відповідні зміни та доповнення до 
діючого законодавства з питань туризму; здійснити 
програму створення розгалуженої інфраструктури 
в галузі, провести реконструкцію матеріальної бази 
туризму; забезпечити цивілізовані умови щодо пере-
тину кордону (прикордонний, митний контроль); 
відкрити туристичні представництва в зарубіжних 
країнах.

Реалізація управлінських заходів дасть змогу 
посилити темпи розвитку туристичної сфери, дозво-
лить проводити активну загальнодержавну політику 
у цій важливій складовій економіки України, забез-
печити дійову координацію заходів центральних та 
місцевих органів виконавчої влади, громадських 
організацій, що сприятиме збільшенню туристичних 
потоків на внутрішньому ринку туристичних послуг, 
створенню необхідних умов для швидкого розвитку 
суміжних галузей, організації нових робочих місць, 
збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Сталий розвиток туризму неможливий без існу-
вання дієвої нормативно-правової та законодавчої 
бази, яка покликана регулювати туристичні відно-
сини у державі.
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В статье проведен анализ проблем социально-экономического развития предприятий туристической сферы 
в Украине. Предлагаются направления совершенствования приоритетных задач по развитию туристической 
индустрии: эффективные экономические, социальные методы и методы управления в сфере туризма для даль-
нейшего улучшения его работы. Рассматривается метод диверсификация туристических услуг.
Ключевые слова: туристическое предприятие, туристическая сфера, туристический потенциал, туристиче-
ская услуга.

SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS  
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Medvedovs’ka T.P.
Ph.D in pedagogy
National TU “Dnipro Polytechnic”

In the article the problems of socio-economic development of enterprises in the tourism sector in Ukraine are analyzed. 
The directions of improving the priority tasks for the development of the tourism industry are proposed: effective 
economic, social methods and management techniques in the field of tourism to further improve its work. The method 
of diversification of tourism services is considered.
Keywords: business travel, tourism sector, tourism potential, tourist service.
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ЇХ СПОЖИВЧОЇ ЦІННОСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ
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В сучасних умовах діджиталізація та цифрова трансформація бізнесу стають важливими умовами 
переважання в конкуренції. У статті охарактеризовано відмінність діджиталізації від цифровізації. 
Визначено основні перешкоди вітчизняних підприємств на шляху діджиталізації. Обґрунтовано 
необхідність постійного моніторингу змін, до яких призводить розвиток інтернет-технологій, за 
допомогою маркетингових досліджень. Визначені відмінності між традиційними і цифровізова-
ними послугами. Продано опис, хронологію та аналіз переведення в електронний формат і розвитку 
послуги продажу проїзних документів на пасажирські поїзди дальнього слідування в АТ «Укрза-
лізниця». Викладено результати маркетингових досліджень щодо виявлення переваг пасажирів при 
виборі способу резервування, оформлення та оплати залізничних квитків. Запропоновано найбільш 
ефективну стратегію взаємодії з клієнтами, яка спирається на діджиталізацію та спрямована на під-
вищення лояльності пасажирів до залізничного транспорту завдяки пропонуванню послуг зі збіль-
шеною споживчою цінністю.
Ключові слова: діджиталізація бізнесу, традиційні та цифровізовані послуги, переваги споживачів, 
електронний проїзний документ, стратегія взаємодії з клієнтом.

Постановка проблеми. Діджиталізація бізнесу 
сьогодні сприймається вже не як данина моді, а як 
конкретні дії, що дозволяють підприємству суттєво 
наблизити свої товари чи послуги до споживачів 
і завдяки цьому підвищити доходи та ефективність 
бізнесу, посилити задоволення споживачів. Діджи-
талізація бізнесу полягає у глибинній трансформації 
бізнесу на базі використання цифрових технологій 
[1, с. 3], що ставить за мету оптимізацію бізнесу, під-
вищення продуктивності діяльності підприємства 
та покращення досвіду його взаємодії з клієнтами. 
Через це діджиталізацію і цифровізацію слід сприй-
мати як основу розвитку сучасного бізнесу неза-
лежно від його галузевої приналежності За оцінками 
провідних спеціалістів у даній галузі знань, до 70% 
світових корпорацій розробляють власні стратегії 
діджитал-трансформації, спрямовані на одночасне 
врахування технологічних змін та особливостей 
ринкового споживання [1, с. 14; 2, с. 6]. Основною 
рушійною силою цих змін виступає споживач това-
рів і послуг.

Цифровізація в Україні ще не набула таких тем-
пів розвитку, як в інших європейських країнах. Але 
навіть за повільного розвитку все більше підпри-
ємств визнають вигоди і запроваджують технології 
автоматизації бізнес-процесів, застосовують інстру-
менти CRM (система управління відносинами з клі-
єнтом) і BPM (система бізнес-моделювання) або 
BRM (система управління бізнес-правилами) при 
формуванні управлінської концепції. І вже на почат-
ковому етапі вітчизняні підприємства стикнулись 

з вагомими труднощами цифровізації, аналогічними 
проблемам зарубіжних компаній. Дослідники визна-
ють кілька причин, які стримують цей процес. Однак 
головною перепоною бачиться підміна понять: циф-
ровізація сприймається не як стратегія розвитку біз-
несу в цілому, а тільки як конкретна IT-технологія, 
що має замінити певний бізнес-процес. Другим важ-
ливішим стримуючим фактором для українських 
підприємств вважаємо брак фахівців у даній сфері. 
До інших проблем впровадження цифрових техно-
логій можна віднести недостатність у підприємств 
фінансових ресурсів, застарілу мережеву інфра-
структуру, низьку зацікавленість керівництва у циф-
ровізації через недостатнє усвідомлення її переваг. 
Останнє у багатьом пояснюється слабким висвітлен-
ням цифровізації та діджиталізації у літературних 
джерелах, особливо українських авторів – науковців 
і практиків, чим обґрунтовується актуальність та 
потреба у даній статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Зарубіжні дослідники, серед яких виділяються 
праці Л. Андерссона, О. Бобрової, Л. Ван дер Хай-
дена, Н. Кассіма, Д. Кіма, О. Манжосова, Т. Оноре, 
Ю. Соловйова, В. Фана, О. Юлдашевої та ін., почали 
вивчати теоретико-методичні і практичні аспекти 
діджиталізації відносно нещодавно. При цьому 
сучасна зарубіжна наукова література виділяє два 
підходи до визначення сутності цієї дефініції – як 
процесу створення цифрової економіки та як цифро-
візації бізнес-процесів на рівні підприємства. Огляд 
праць вказаних авторів дав змогу зробити висновок 
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про відсутність серед вчених єдності у визначенні 
цього поняття; крім того, залишаються недостатньо 
розкритими питання вибору стратегій і напрямів 
розвитку бізнесу в умовах цифрових перетворень 
у певній галузі економіки.

Українські вчені почали займатись вивченням 
сутності поняття «діджиталізація» значно пізніше 
зарубіжних. Зокрема, ця категорія розглядається 
у працях А. Гавриленко, О. Грибіненко, А. Гуренко, 
С. Коляденко, В. Косинського, Н. Мешко, Г. Соко-
лової, Б. Тетерятніка та інших авторів. Незважа-
ючи на певну кількість праць, сутність процесів 
діджиталізації в них розглянуто не повною мірою, 
зокрема, з позиції комплементарності і діадичності. 
При цьому ряд авторів досить часто змішують циф-
ровізацію бізнесу з діджиталізацією: не дивлячись 
на зв’язок, це різні процеси, відмінності яких потре-
бують чіткого визначення та розуміння; поряд з цим 
в інших джерелах зустрічається думка, що це вза-
ємопротилежні процеси, яка, на наш погляд, також 
є помилковою. Крім того, більшість публікацій 
висвітлює цифровізацію і діджиталізацію банків-
ської сфери і сфери торгівлі, тому відчувається брак 
публікацій щодо цих процесів, особливо їх практич-
них аспектів, в інших галузях і сферах економіки, 
зокрема, на транспорті. Досі не запропоновано мето-
дологію створення цифрової економіки, діджиталі-
зації та цифровізації її окремих галузей.

Мета статті – на підставі аналізу діяльності 
АТ «Укрзалізниця» щодо діджиталізації бізнес-про-
цесів у пасажирському секторі (на прикладі послуги 
продажу електронних проїзних документів) визна-
чити перспективи цього процесу та сформулювати 
оптимальну стратегію взаємодії зі споживачами із 
застосуванням інформаційних технологій.

Методологія включала теоретичні та практичні 
дослідження з використанням статистичних методів, 
методів групування, систематизації і порівняльного 
аналізу, маркетингових досліджень, стратегічного 
варіативного аналізу.

Виклад основного матеріалу. Одним із перших 
кроків до діджиталізації бізнес-процесів в Україні 
стало схвалення Кабінетом Міністрів України «Кон-
цепції розвитку цифрової економіки та суспільства 
України на 2018-2020 роки» та затвердження плану 
заходів щодо її реалізації. В цьому документі відзна-
чається, що «розвиток цифрової економіки України 
полягає у створенні ринкових стимулів, мотивації, 
попиту та формуванні потреб щодо використання 
цифрових технологій, продуктів та послуг…», а кін-
цевою метою цього процесу визначено «зростання 
обсягів виробництва високотехнологічної продукції 
та благополуччя населення» [3]. Останнє, на нашу 
думку, досягається тільки завдяки досягненню мак-
симального задоволення споживачів товарів і послуг, 
які повною мірою відповідають їх вимогам і запитам 
та є абсолютно доступними для зручного і своєчас-
ного придбання/споживання.

Створення Координаційної ради з питань розви-
тку цифрової економіки [4] дало значний поштовх 
розвитку цифрової економіки і суспільства України, 

що дозволяє поглиблювати співпрацю країни з Євро-
пейським Союзом у цій сфері, практично реалізо-
вувати цифрові перетворення в галузях економіки, 
сприяти стимулюванню економіки України та залу-
ченню інвестицій.

Якщо цифровізація означає фундаментальне 
перетворення бізнесу, пов’язане зі зміною ринко-
вих умов, то діджиталізація передбачає оптимізацію 
бізнесу на рівні конкретного підприємства і здій-
снюється за допомогою ІТ-рішень, які роблять біз-
нес ефективніше та якісніше з точки зору надання 
послуг клієнтам. Іншими словами, на відміну від 
глобального цифрового перевороту, діджиталізація 
ставить за мету лише автоматизацію робочих проце-
сів, які на даному підприємстві виконувались раніше 
вручну. Однак це не різноспрямовані процеси, хоча 
мають різні масштаби охоплення та деякі інші від-
мінності.

На думку Т. Оноре [5, с. 2], діджиталізація руч-
них бізнес-процесів вивільняє ресурси, які доціль-
ніше використати на підвищення конкурентоспро-
можності бізнесу завдяки збільшенню споживчої 
цінності його послуг. Іншу конкурентну перевагу 
можна створити, зробивши послуги підприємства 
відмінними від послуг конкурентів, в яких більшість 
бізнес-процесів нічим не відрізняється від прийня-
тих у галузі в цілому, тому вони не є унікальними. 
Завдяки діджиталізації таких процесів підприєм-
ство отримує можливість зосередитись на тому, що 
в нього є відмінним від конкурентів та має цінність 
для споживачів. Враховуючи зазначене, Т. Оноре 
пропонує розпочати діджиталізацію зі складання 
переліку ручних процесів, які мають від неї виграти 
[там же]. В переліку пропонованих дослідником 
питань ключовим вважаємо визначення переваг, які 
отримають від покращення сервісу клієнти, оскільки 
інші питання несуть внутрішні виграші самому під-
приємству або є наслідком вирішення ключового 
питання.

Очевидно, що диверсифікація каналів комуніка-
ції підприємств з клієнтами, розвиток інтернет-тех-
нологій і мобільних додатків сприяють формуванню 
нових моделей поведінки покупців, залежність яких 
від певного джерела інформації або засобу комуні-
кації є високою за будь-якої моделі. Згідно зі статис-
тикою, кількість онлайн-покупців стрімко зростає: 
у 2018 р. порівняно з 2016 р. – на 20%, а відносно 
2014 р. – більш ніж на 75% [6]. Через це ступінь 
впливу виробників і продавців на споживачів посту-
пово знижується, особливо із застосуванням тради-
ційних маркетингових засобів. Основою цих змін 
виступає активне розповсюдження інформаційних 
систем і розширення доступу до мережі Інтернет. 
Така прискорена динаміка переходу до цифрової 
економіки викликає необхідність відповідної транс-
формації маркетингової діяльності підприємств, 
особливо у сфері надання послуг.

Розвиток технологій обумовлює зміни пове-
дінкових аспектів споживання, мотивів поведінки 
покупців, їх звичок, факторів вибору і переваг 
[7, с. 1144, 1149-1151]. Ці зміни змушують підпри-
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ємства все більше інвестувати у вивчення побажань 
і переваг споживачів, які теж змінюються, у дослі-
дження споживчої цінності товарів і послуг підпри-
ємства, які формуються під впливом цифрового сере-
довища. При цьому Інтернет впливає переважно на 
канал комунікації зі споживачем, а не на сам продукт, 
однак в результаті змінюється споживча цінність про-
дукту, оскільки завдяки сучасним технологіям клі-
єнт отримує інше співвідношення переваг і жертв, 
пов’язаних з придбанням і споживанням продукту.

Найчастіше метою діджиталізації, і це відо-
бражується в більшості трактувань цього поняття, 
виступає задоволення потреб споживача шляхом 
налагодження зручної, комфортної, економічної 
та оперативної взаємодії підприємства з клієнтом. 
Однак підприємство при діджиталізації може наслі-
дувати й інші цілі, зокрема: автоматизація внутріш-
ніх процесів (згідно з думкою Т. Оноре); спрощення 
внутрішніх і зовнішніх комунікацій; удоскона-
лення продукту – покращення його якості, способу 
доставки товару або надання послуги, підвищення 
зручності замовлення, придбання, використання та 
ін. Очевидно, що в результаті споживач отримує про-
дукт зі збільшеною споживчою цінністю. Це наво-
дить на думку, що між цифровізованими і традицій-
ними послугами існують принципові відмінності, 
які відображені в табл. 1.

Аналізуючи табл. 1, можна зробити висновок, 
що цифровізовані послуги, крім економічних вигід 
(нижчі операційні витрати), несуть споживачу такі 
переваги, як більший вибір варіантів і можливос-
тей задоволення потреби, вищій рівень кастомізації 
(індивідуалізації) послуги, зручніші і комфортніші 
умови отримання послуги та інші, що значно збіль-
шує її споживчу цінність. Крім зазначеного, як влучно 
помічають О. Боброва, О. Юлдашева та І. Окольніш-
нікова, однією з особливостей купівельної поведінки 
споживачів цифровізованих послуг є зростаюча 
індивідуалізація споживчих переваг, наслідком якої 
стають складності ефективного впливу на фрагмен-
товану клієнтську аудиторію з боку більшості кана-
лів масових рекламних засобів [9, с. 76-78]. Зміни 
у поведінці споживачів знижують результативність 

маркетингових комунікацій в цілому та, зокрема, їх 
впливу на лояльність споживачів, яка на більшості 
ринків також набуває тенденції до зниження. Перед-
бачається, що переваги цифровізованих послуг, 
зазначені в табл. 1, здатні прямо або опосередковано 
впливати на формування лояльної поведінки спожи-
вачів послуг підприємства.

Діджиталізація поступово почала проникати в усі 
сфери суспільства нашої країни, зокрема, і в роботу 
транспортної системи через переведення послуг, які 
надаються різними видами транспорту, в електро-
нний формат. Однією з вітчизняних державних ком-
паній, які кілька років тому вдались до активної циф-
ровізації своєї діяльності, стало АТ «Укрзалізниця». 
Початковий крок на шляху до діджиталізації послуг 
залізниця зробила ще в кінці 2008 р. Він полягав 
у наданні можливості пасажирам резервувати місця 
для проїзду в системі оформлення та продажу про-
їзних документів за допомогою онлайн-сервісів. 
Другий етап, який розпочався у березні 2009 р., 
дав змогу пасажирам оформлювати проїзні доку-
менти через мережу Інтернет з наступним їх друком 
у квитковій касі. Послуга «е-квиток» була запрова-
дження з 2012 р. (у зв’язку з проведенням в Укра-
їні Чемпіонату з футболу «Євро-2012»), однак вона 
надавалась пасажирам через сторонню організацію 
(АТ «Приват Банк») та здійснювалась на низькому 
рівні: через сайт Укрзалізниці пасажири могли тільки 
зарезервувати місце для проїзду, а для оформлення, 
роздрукування та оплати проїзного документу вони 
мали звертатись до квиткової каси; наявна система 
не передбачала вибору місця розташування у вагоні 
(схеми вагонів на сайті були умовними) – пасажир 
обирав тільки тип і клас вагону, в плацкартних ваго-
нах поїздів внутрішнього сполучення – поздовжнє 
або бокове місце, якщо він орієнтувався в нумера-
ції; через складну процедуру оновлення та актуалі-
зації інформації відбувались часті перерви у роботі 
системи; крім того, пасажири не мали можливості 
в електронному вигляді замовити додаткові послуги; 
нарешті, послуга «е-квиток» надавалась на плат-
ній основі. Єдина відчутна перевага, яку отриму-
вали в такому варіанті організації цієї послуги, була 

Таблиця 1
Відмінності між традиційними і цифровізованими послугами

Характеристика Традиційна послуга Цифровізована послуга
Тип ринку за територіальним охопленням Локальний Від регіонального до глобального

Спосіб взаємодії споживача і підпри-
ємства

Споживач йде до підприємства або 
підприємство «йде» до споживача На відстані «протягнутої руки»

Форма обслуговування Очна Дистанційна
Доступ до послуги Безпосередній, фізичний Віддалений
Часова доступність В робочі години У будь-який момент часу

Кількість місць надання послуги Одне або кілька Безліч
Можливості задоволення пікового попиту Обмежені Широкі

Конфіденційність обслуговування Соціальна або діадична взаємодія Високий ступінь анонімності
Ступінь кастомізації послуги Низька Середня або висока

Ступінь втягнення споживача у процес 
обслуговування Низький або середній Середній або високий

Джерело: розроблено авторами з використанням [8, с. 153]
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Таблиця 2
Динаміка показників оформлених та придбаних  
електронних проїзних документів АТ «Укрзалізниця» за 2011-2018 рр.

Роки
Загальна кіль-
кість оформле-
них місць, од.

Кількість придбаних 
електронних проїз-
них документів, од.

Питома вага електронних 
проїзних документів у 
загальній кількості, %

Ланцюгові темпи росту кіль-
кості придбаних електро-
нних проїзних документів

2011 65758800 693868 1,06 -
2012 61749966 2116753 3,43 3,05
2013 61008208 4758197 7,80 2,25
2014 45306511 5823801 12,85 1,22
2015 43624429 11746090 26,93 2,02
2016 48784030 16651167 34,13 1,42
2017 53669618 21944761 40,89 1,32
2018 55183763 27664464 50,13 1,26

Джерело: сформовано авторами за даними  
Департаменту з організації внутрішніх і міжнародних пасажирських перевезень АТ «Укрзалізниця»

можливість зарезервувати місце для проїзду в пері-
оди підвищеного попиту на поїздки залізницею.

Провівши за результатами маркетингових дослі-
джень аналіз вимог, запитів і побажань респонден-
тів, маркетологи пасажирського сектору спільно із 
керівництвом зробили висновок, що запровадження 
власної послуги електронного квитка на офіцій-
ному сайті АТ «Укрзалізниця» дасть змогу позба-
вити її зазначених вище недоліків, підвищити рівень 
надання та здешевити. У такій спосіб досягалось би 
поєднання та задоволення ряду запитів, які висува-
лись наявними і потенційними клієнтами залізниці, 
а саме: «наявність місць на потрібну дату», «мож-
ливість вибору типу рухомого складу», «простота, 
швидкість і зручність процедури оформлення та 
придбання проїзних документів», «зручність оплати 
додаткових послуг» та «зниження вартості проїзду»; 
відпала би потреба у таких незадоволених запитах, 
як «гнучке регулювання глибини продажу проїзних 
документів» та «збільшення пунктів оформлення 
і придбання проїзних документів».

Впровадження оформлення електронних про-
їзних документів через офіційний веб-сайт Укрза-
лізниці стартувало в липні 2013 р. З цього моменту 
електронні залізничні квитки для окремих потя-
гів отримали статус розрахункових документів. 
Посадка пасажирів по них почала здійснюватись 
шляхом зчитування провідником QR-коду через спе-
ціальний мобільний пристрій. Це стало можливим 
завдяки впровадженню в АТ «Укрзалізниця» техно-
логії безпечного передавання даних телекомуніка-
ційною компанією ПАТ «Київстар». Через рік сту-
денти отримали можливість в електронний спосіб 
купувати пільгові проїзні документи. Мобільна вер-
сія сайту з продажу проїзних документів з мобіль-
ного пристрою через офіційний сайт АТ «Укрза-
лізниця» «booking.uz.gov.ua» була запроваджена 
у листопаді 2016 р. Із середини 2017 р. почала 
створюватись мережа агентів, через які можна було 
оформити квитки за допомогою онлайн-сервісів, 
одночасно АТ «Укрзалізниця» розширювала канали 
збуту онлайн-квитків шляхом запуску мобільного 
додатку на базі операційної системи IOS. Це дало 
змогу пасажирам залізничного транспорту ще зруч-

ніше та оперативніше придбавати проїзні документи 
онлайн, скориставшись своїми гаджетами. Розши-
рення функціональних можливостей діджиталізації 
онлайн-сервісу продажу залізничних квитків для 
мобільних додатків дозволяє зберігати їх в додатку 
«AppleWallet» та вносити інформацію про подорож 
до «Google-календаря».

Починаючи з 17 січня 2019 р. особи з обмеже-
ними фізичними можливостями мають змогу оформ-
лювати та купувати електронний квиток на пільгових 
умовах. Функціональні можливості онлайн-сервісу 
АТ «Укрзалізниця» дають доступ до цілодобового 
пошуку залізничних квитків для поїздок по країні 
з пересадками; у випадку відсутності прямого спо-
лучення між потрібними станціями пропонуються 
альтернативні варіанти подорожі зі зміною потя-
гів за маршрутом прямування пасажира; надається 
інформація щодо часу очікування на станції та назви 
станцій для пересадки на інший потяг. При цьому 
у пасажирів з’явилась можливість здійснити оплату 
електронного проїзного документа вкінці оформ-
лення замовлення однією сумою та одночасно 
оплатити деякі додаткові послуги (користування 
комплектом постільної білизни у нічних поїздах 
і споживання напоїв – чаю, кави, води – у всіх поїз-
дах дальнього слідування і типах вагонів).

Запровадження та постійне удосконалення 
послуги електронного оформлення і продажу про-
їзних документів супроводжувались стрімким зрос-
танням її популярності. Так, за період з 2011 по 
2018 рр. загалом було реалізовано приблизно 79 млн. 
електронних квитків, що становить 18,31% загаль-
ного продажу проїзних документів. Динаміку показ-
ників кількості оформлених і проданих електронних 
проїзних документів за цей період відображують 
дані табл. 2.

Проведений структурно-динамічний аналіз про-
демонстрував зростаючу лінійну тенденцію обсягів 
продажу електронних квитків за допомогою онлайн-
сервісів від 1,06% у 2011 р. до 50,13% – у 2018 р. 
Темпи росту по роках періоду мали нелінійний 
і нерівномірний характер: найбільший ріст продажу 
спостерігався у 2012 р., що пояснювалось, по-перше, 
різким зростанням пасажиропотоку, особливо з-за 
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кордону, у зв’язку з Чемпіонатом «Євро-2012», 
а, по-друге, базою для зрівняння (у 2011 р. послуга 
«е-квиток» тільки запроваджувалась, причому на 
низькому технологічному рівні); за 2018 р. темп 
росту продажу склав 1,26%, що засвідчило надзви-
чайно високі темпи поширення послуги.

Маркетинговий аналіз транспортного обслугову-
вання пасажирів залізниці дав змогу зробити висно-
вок про обмеженість інформаційного масиву щодо 
виявлення переваг пасажирів залізного транспорту 
при виборі способу резервування, оформлення та 
оплати проїзних документів. Відсутність однієї з важ-
ливих передумов ідентифікації проблем у цій сфері, 
а також ухвалення відповідних управлінських рішень 
керівництвом АТ «Укрзалізниця» щодо їх вирішення 
обумовило практичну значущість та доцільність 
використання експертних оцінок як методу отри-
мання висновків щодо основних переваг користува-
чів залізничного пасажирського транспорту.

З метою виявлення переваг пасажирів при виборі 
способу резервування, оформлення та оплати проїз-
них документів у 2009 р. було запроваджено щорічні 
польові маркетингові дослідження із залученням 
пасажирів шести регіональних філій АТ «Укрзаліз-
ниця» (бувших залізниць України). В останньому 
такому дослідженні, проведеному у вересні 2016 р., 
взяли участь 11116 респондентів. Серед інших осно-
вних параметрів маркетингового дослідження вио-
кремлено такі: форма проведення – індивідуальне 
письмове опитування з формуванням ймовірнісних 
вибірок, періодичність проведення – щорічне одно-
разове, вид експертної оцінки – опитування-думка. 
Анкета складалась із 10 питань та форми для запо-
внення особистих даних опитуваного. Питання були 
відкритого і закритого типів. Результати анкетування 
засвідчили таке.

У віковій структурі вибірки респондентів най-
більшу частку склали групи від 30 до 44 років – 37% 
та від 45 до 60 років – 38%; за основним родом занять 
переважали фахівці, робітники, службовці – 32%, 
студенти та учні –22% і підприємці – 17%; третина 
анкетованих пасажирів мешкала в обласних центрах 
країни, 22% – у великих містах, 24% – у районних 
центрах, кожний шостий респондент – у Києві.

Частота поїздок залізницею у більшості рес-
пондентів була високою (щомісячно) або помір-
ною (кілька разів на рік) – по 28%; цілями поїз-
док найчастіше ставали особисті справи – 24% та 
навчання – 21%. Зазначені цілі обумовлювали доволі 
високу частоту звернень до транспортних послуг.

Визначеність і стабільність цілей поїздок давали 
змогу спланувати їх завчасно 51% респондентів, 
з яких 25% визначались із поїздкою не менш ніж за 
місяць і 26% – не менш ніж за тиждень. Приблизно 
п’ята частина респондентів (22%) приймали рішення 
щодо здійснення поїздки за кілька днів, 12% опита-
них – лише напередодні поїздки і 8% – навіть у день 
від’їзду.

Оскільки більшість пасажирів завчасно планують 
поїздки, послуга резервування місць у поїзді корис-
тується попитом: зокрема, за результатами представ-

леного анкетування завжди цією послугою користу-
ються 17% респондентів, інколи – 22%, тільки під 
час масових поїздок населення – 20%, у виключних 
випадках – 14%, ніколи – 19% респондентів.

Результати опрацювання інформації згідно з від-
повідями пасажирів продемонстрували їх лояльність 
та прихильність до купівлі електронних проїзних 
документів за допомогою онлайн-сервісу. Так, за 
ступенем прихильності до інтернет-послуги біль-
шість респондентів слід віднести до сталих, оскільки 
користувались нею: з початку введення – 14%, кілька 
років – 18%, приблизно рік – 19%, кілька місяців – 
17%; з мали досвідом користування виявилось 13% 
опитаних, а таких, що скористались одноразово, 
лише 10%.

Щодо зручності способу оформлення та оплати 
проїзних документів, 44% респондентів з різних 
причин на момент анкетування надавали перевагу 
квитковим касам (див. рис. 1). Головними факторами 
на користь кас названі можливість отримати необ-
хідну інформацію стосовно поїздки (27% прихиль-
ників даного способу) і зручність процедури (21%).

Велика частка респондентів (44%) відзначили 
зручність оформлення та оплати проїзних доку-
ментів через Інтернет. Перевагами даного способу 
в порівнянні з касовим традиційно ставали: економія 
часу (30%), зручність процедури (22%), можливість 
придбання проїзного документу на потрібну дату 
(10%). Послуги «Укрпошти» влаштовували лише 4% 
респондентів, які не могли завчасно звернутись до 
каси (28%), або яких приваблювала зручність про-
цедури (15%) та економія часу (теж 15%).

В цілому організацію послуги резервування, 
оформлення та оплати проїзних документів респон-
денти оцінили таким чином (середньозважені оцінки 
в балах за 5-бальною шкалою): через Інтернет – 
4,09 балів, через квиткову касу – 3,93 балів і через 
відділення «Укрпошти» – 2,96 балів.

Серед особистих характеристик учасників анке-
тування на вибір більш зручного способу резерву-
вання, оформлення та оплати проїзних документів 
найсильніший вплив мають вік, рід занять і місце 
проживання, а також можливість скористатись Інтер-
нетом. Так, особистий доступ до Інтернету (вдома 
та/чи на роботі) мали 93% учасників анкетування. 
Цей сегмент постійно зростає, що можна пояснити 
тим, що все більше пасажирів користуються мобіль-
ним Інтернетом, який дає можливість бути користу-
вачем мережі незалежно від місцевості проживання, 
місця знаходження, побутових, економічних умов 
населення та інших обмежувальних факторів.

Таким чином, результати проведеного дослі-
дження продемонстрували помітне зростання сег-
менту пасажирів залізничного транспорту, які 
надають перевагу користуванню Інтернетом для 
резервування, оформлення та оплати проїзних доку-
ментів, враховуючи, що свої поїздки кожний п’ятий 
пасажир не може спланувати завчасно. На фоні зрос-
тання кількості користувачів Інтернету продовжує 
збільшуватись чисельність пасажирів з досвідом 
користування цією послугою.
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Рис. 1. Розподіл респондентів за перевагами  
при виборі способу оформлення та оплати проїзного документа,%
Джерело: побудовано авторами за результатами власно організованих маркетингових досліджень

Електронний спосіб резервування, оформ-
лення та оплати проїзних документів за період 
свого існування помітно підвищив лояльність 
пасажирів і не втрачає своєї привабливості та пер-
спективності. Не дарма одним з основних завдань 
маркетингу в онлайн-середовищі ряд дослідни-
ків [8, с. 55; 9, с. 81-83; ін.] вважають здатність 
забезпечити споживачам можливість активно вза-
ємодіяти з виробником та з брендом, оскільки це 
сприяє утворенню емоційних зв’язків між сторо-
нами, що позитивно впливає на лояльність спо-
живачів, оскільки вони схвалюють відкритість 
і доступність.

Задля досягнення високого рівня взаємодії під-
приємства зі споживачем вченими [10, с. 64-66] про-
понується застосування однієї з таких стратегій:

– стратегія пристосування до покупця, яка 
зводиться до адаптації товарів і послуг до вимог 
споживача;

– стратегія спільного створення цінності, яка 
полягає у втягненні споживача в процес виробни-
цтва товару або надання послуги;

– стратегія комплексного залучення споживача, 
яка передбачає участь споживача як у створенні 
товару чи послуги, так і в їх розробці, що дозволяє 
врахувати індивідуальні вимоги даного клієнта.

Остання стратегія вважається найбільш ефектив-
ною, оскільки сприяє створенню найміцніших вза-
ємин виробника зі споживачем, забезпечує ідентич-
ність їх цінностей та персоніфікацію характеристик 

товару чи послуги, що призводить до підвищення 
лояльності клієнтів.

Погоджуючись з цією думкою, підкреслимо, що 
найбільш повне втілення будь-якої зі вказаних стра-
тегій забезпечується саме за умов діджиталізаці, 
яка виводить взаємодію зі споживачем на найвищий 
рівень.

Стосовно пропонованих стратегій, з метою мак-
симізації переваг від діджиталізації, вважаємо за 
доцільне запропонувати ще одну стратегію підви-
щення рівня взаємодії зі споживачем – стратегію 
цілісного формування споживчої цінності товарів 
і послуг, яка полягає у залученні споживача до фор-
мування передумов створення майбутньої споживчої 
цінності і наступного етапу безпосереднього ство-
рення споживчої цінності продукту. Наслідування 
даної стратегії дає змогу виявити вимоги і переваги 
споживача ще до проектування (розробки) і вироб-
ництва товару чи послуги, максимально врахувати ці 
переваги в майбутньому продукті та створити відпо-
відні сприятливі передумови для його придбання чи 
споживання.

Надзвичайно важлива роль діджиталізації у реа-
лізації запропонованої нами стратегії є очевидною. 
Повною мірою це стосується послуг з перевезення 
пасажирів залізничним транспортом далекого спо-
лучення, які, крім іншого, характеризуються такими 
специфічними особливостями, як велика розтягну-
тість у часі (кілька діб), етапність споживання (багато 
етапів), комплексний характер (основна послуга 
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в «чистому» виді не пропонується), сильний вплив 
на споживчу поведінку попереднього і залишкового 
досвіду користування, обслуговування великої кіль-
кості споживачів в єдиному просторі та одночасно. 
Кожна з перелічених особливостей задля підви-
щення лояльності і задоволення пасажира вимагає 
максимальної взаємодії з ним перевізника на кож-
ному етапі створення передумов і безпосередньо 
споживчої цінності послуг залізниці, що досягається 
завдяки діджиталізації.

Висновки. Діджиталізація вимагає неупередже-
ного розуміння та посилення взаємодії із зовнішнім 
середовищем підприємства, визначення конкрет-
ного впливу його елементів на діяльність підприєм-
ства, його бізнес-стратегію і навіть місію. Виходячи 
з цього, а також враховуючи результати опрацювання 
літературних джерел з даної проблематики і циклу 
проведених маркетингових досліджень (анкетувань) 
серед пасажирів залізничного транспорту далекого 
сполучення, можемо зробити такі висновки.

1. Діджиталізація передбачає не тільки модерні-
зацію існуючих на підприємствах технологій – вона 
вимагає повної зміни бізнес-процесів відповідно до 
умов цифровізації економіки та охоплює комунікації 
з клієнтурою, співробітництво з партнерами, вну-
трішні комунікації. Це стає основою розвитку сервісу 
для клієнтів, інфраструктурних перетворень, інно-
ваційного пошуку, підвищення споживчої цінності 
товарів і послуг та удосконалення HR-стратегічного 
планування. Реалізація зазначених напрямів призво-
дить до розширення штату підприємства: щоб подо-
лати складнощі діджиталізації бізнеса і досягти (або 
утримати) лідерства на ринку, необхідно повністю 
реформувати структуру підприємства і ввести під-
розділи, які мають відповідати за ці процеси.

2. Зростання попиту на купівлю залізничних 
квитків за допомогою онлайн-сервісів та каналів 

збуту, потребує залучення додаткового персоналу до 
процесу діджиталізації послуг з продажу електро-
нних квитків та їх обліку, що дозволить значно роз-
ширити канали збуту та збільшити обсяги продажу 
електронних проїзних документів. На початковому 
етапі діджиталізації такі функціональні обов’язки 
можна покласти на SMM-менеджерів: залучення 
цих фахівців, на нашу думку, дасть змогу представ-
ляти інтереси АТ «Укрзалізниця» з продажу елек-
тронних проїзних документів та додаткових послуг 
онлайн через соціальні платформи і мережі, активно 
популяризувати послуги залізниці як більш еколо-
гічні і безпечні в порівнянні з іншими видами паса-
жирського транспорту.

3. Стратегічне планування за умов діджиталізації 
має стати безперервним процесом та основою при-
йняття ефективних управлінських рішень: діджита-
лізація уможливлює необхідний для такого страте-
гічного планування постійний моніторинг трендів на 
ринку і в галузі, визначення умов адаптації підприєм-
ства до змін, включаючи гармонізацію з цифровими 
ринками країн Східного партнерства, та прогнозу-
вання впливу всіх відстежених змін на власний бізнес.

4. Покращення діджиталізації послуг з продажу 
електронних проїзних документів і додаткових 
послуг для пасажирів та їх обліку потребує постій-
ного моніторингу переваг пасажирів, їх запитів 
і попиту на ті маршрути і ті додаткові сервіси, які є 
максимально затребуваними, мають найбільшу зна-
чимість для пасажирів тому здатні здійснити най-
більший внесок у формування споживчої цінності 
послуг залізниці.

5. Подальший розвиток послуги з продажу елек-
тронних проїзних документів та діджиталізація 
інших послуг для пасажирів, на наш погляд, має 
здійснюватись за дотриманням принципу десегмен-
тації споживачів цих послуг.
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ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ УСЛУГ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПАССАЖИРСКОГО 
ТРАНСПОРТА С ПОЗИЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 
ЦЕННОСТИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Мельник Т.С.
кандидат экономических наук,
Акционерное общество «Украинская железная дорога»
Христофор О.В.
кандидат экономических наук, доцент,
Акционерное общество «Украинская железная дорога»

В современных условиях диджитализация и цифровая трансформация бизнеса становятся важными усло-
виями преобладания в конкуренции. В статье охарактеризовано отличие диджитализации от цифровизации. 
Выделены основные препятствия отечественных предприятий на пути к диджитализации. Обоснована необ-
ходимость постоянного мониторинга изменений, к которым приводит развитие интернет-технологий, при 
помощи маркетинговых исследований. Охарактеризованы отличия между традиционными и цифровизова-
ными услугами. Представлены описание, хронология и анализ перевода в электронный формат и развития 
услуги продажи проездных документов на пассажирские поезда дальнего следования в АО «Украинская 
железная дорога». Изложены результаты маркетинговых исследований по выявлению предпочтений пасса-
жиров при выборе способа резервирования, оформления и оплаты железнодорожных билетов. Предложена 
наиболее эффективная стратегия взаимодействия с клиентами, которая опирается на диджитализацию и наце-
лена на повышение лояльности пассажиров к железнодорожному транспорту благодаря предложению услуг 
с увеличенной потребительной ценностью.
Ключевые слова: диджитализация бизнеса, традиционные и цифровизованные услуги, предпочтения потре-
бителей, электронный проездной документ, стратегия взаимодействия с клиентом.

DIGITALIZATION OF RAILWAY PASSENGER TRANSPORT SERVICES  
FROM A POSITION OF FORMING THEIR CONSUMER VALUES:  
MODERN CONDITION AND PROSPECTS

Melnyk T.S.
Ph.D. in economics
Joint Stock Company «Ukrainian Railway»
Khrystofor O.V.
Ph.D. in economics
Joint Stock Company «Ukrainian Railway»

In modern conditions digitalization and digital transformation are becoming an important precondition for 
competition, and therefore require much more attention and thorough. The article describes the difference between 
digital conversion and digitalization. The main purpose of the digitalization and its role in business development is 
specifies, the main obstacles of domestic enterprises are identified in the way of digitalization. Some aspects of the 
problem of digitalization, which have not been sufficiently investigates by domestic and foreign scientists, have been 
identifies. Attention is drowned to the fact that the development of Internet technologies leads to a diversification 
of channels of communication between enterprises and customers, changes in behavioral aspects of consumption, 
motives of buyer’s behavior, factors of their choice and advantages. The necessity of continuous monitoring of these 
changes is emphasizes, in particular, with the help of marketing researches. The distinction between traditional and 
digitalized services is determined. Sold description, chronology and analysis of electronic transfer and development 
of sales service for travel documents for long-distance passenger trains in JSC «Ukrainian Railway». The results of 
self-organized marketing research, which were conduct with the aim of identifying the advantages of passengers 
when choosing a method of reservation, registration and payment of railway tickets, are presents. The prospect of an 
electronic way of providing this service and additional services for passengers is proves. The role of digitalization 
in increasing the level of interaction between the enterprise (brand) and the consumer is substantiating. The most 
effective strategy of interaction based on digitalization and maximizing customer satisfaction is proposes. The main 
directions of development of digitalization on railway passenger transport of Ukraine are determined, which will 
considerably increase the loyalty of passengers to the railway transport by offering services with increased consumer 
value that meets their requirements.
Keywords: business deductibility, traditional and digitalized services, consumer benefits, electronic travel document, 
customer interaction strategy.
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ФІНАНСОВА АВТОНОМІЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
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Розглянуто види та параметри автономії закладів вищої освіти (ЗВО) та показники для оцінки фінан-
сової автономії, яка запропонована Європейською асоціацією університетів. Відокремлено схеми 
фінансування вищої освіти, які відрізняються ступенем покриття державою вартості навчання у ЗВО, 
механізмом відбору потенційних студентів, рівнем самостійності ЗВО у визначенні ціни навчання, 
включенням до системи державного фінансування приватних ЗВО та за іншими факторами. Визна-
чено структуру та особливості фінансування ЗВО відповідно до законодавства України та проблеми 
підтримки фінансової незалежності для українських ЗВО.
Ключові слова: вища освіта, фінансове автономія, заклади вищої освіти, фінансування, плата за 
навчання, витрати, прибуток, модель.

Постановка проблеми. Зміни, що відбуваються 
в національних пріоритетах суспільного розвитку, 
перехід до економіки знань і входження України 
до європейського освітнього простору, призвели до 
зростання значущості вищої освіти, ускладнення 
умов функціонування закладів вищої. Сфера освіти 
є найбільш динамічною складовою, що обумов-
лено як зростаючим інтересом населення до вищої 
освіти, підвищенням її престижності, так і зроста-
ючим попитом на висококваліфікованих фахівців, 
внаслідок розвитку ринкових відносин. З трансля-
тора знань і генератора специфічних навичок і умінь 
вона перетворюється на безпосереднього виробника 
знань і активного учасника процесу їх трансформа-
ції у нові продукти, технології та послуги.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Тео-
ретичні та практичні аспекти взаємодії бізнесу, науки 
й освіти в умовах глобальної інтеграції розглянуто 
в працях українських учених, зокрема Ю. Бажала, 
В. Геєця, О. Кондрашової, О. Маслак, Л. Федулової, 
а також у публікаціях зарубіжних науковців, зокрема 
Дж. Болдвіна, П. Ганела, М. Портер та інших.

Мета дослідження – визначити сутність та осо-
бливості фінансової автономії закладів вищої освіти 
в Україні.

Виклад основного матеріалу. Багато урядів, 
університетський сектор і Європейська Комісія 
визнали, що зростаюча автономія університетів є 
важливим кроком у напрямку модернізації вищої 
освіти в 21 столітті. Вагомим кроком для повноцін-
ного функціонування вищих навчальних закладів є 
надання їм автономії, що забезпечуватиме постійну 
адаптацію систем вищої освіти і наукових дослі-
джень до нових потреб суспільства та народного гос-
подарства. Лісабонською декларацією 2007 р. визна-
чено види автономії закладу вищої освіти (рис. 1).

Розширення фінансової автономії університе-
тів свідчить про зміну механізму взаємодії держави 
з ЗВО і набуває особливої актуальності в умовах, коли 
більшість європейських країн визнали вищу освіту 

однією з найдорожчих соціальних послуг, а темпи 
зростання загальних витрат на освіту набагато пере-
вищили темпи зростання державних доходів. Від-
бувається поступове перетворення університетів на 
економічно самостійні структури, які управляються 
як великі корпорації і відповідають за результати 
своєї фінансової діяльності перед державою.

Для оцінки фінансової автономії Європейська 
асоціація університетів [1] аналізує такі показники, 
як тривалість циклу державного фінансування; тип 
державного фінансування; можливість залучати 
зовнішні кошти на умовах повернення, отримувати 
і розподіляти прибуток та мати у власності будівлі; 
вартість навчання на освітньо-кваліфікаційному 
рівні бакалавра та магістра, в аспірантурі та докто-
рантурі для студентів із країн ЄС; вартість навчання 
на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавра та 
магістра, в аспірантурі та докторантурі для інозем-
них студентів.

Автономізація ЗВО не означає їх повну незалеж-
ність від держави: у більшості країн ОЕСР держави 
фінансують до 70% усіх обсягів бюджетів універ-
ситетів, що є основним важелем впливу держави на 
процеси перетворень в університетах та основним 
інструментом досягнення позитивних результатів 
в освітній сфері. При цьому схеми фінансування 
вищої освіти відрізняються ступенем покриття дер-
жавою вартості навчання у ЗВО, механізмом відбору 
потенційних студентів, рівнем самостійності ЗВО 
у визначенні ціни навчання, включенням до сис-
теми державного фінансування приватних ЗВО та за 
іншими факторами (табл. 1).

Законом України «Про вищу освіту» [2] передба-
чається фінансування державних ЗВО (ст. 71).:

1) за рахунок коштів державного бюджету на 
умовах державного замовлення на оплату послуг 
з підготовки фахівців, наукових і науково-педагогіч-
них кадрів;

2) за рахунок інших джерел, не заборонених зако-
нодавством, з дотриманням принципів цільового та 
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Рис. 1. Види та параметри автономії закладів вищої освіти

ефективного використання коштів, публічності та 
прозорості у прийнятті рішень.

Законом України «Про вищу освіту» 
(ст. 73) передбачено надання ВНЗ платних послуг 
у сфері вищої освіти фізичним та юридичним осо-
бам за умови забезпечення належного рівня освіт-
ніх послуг як основного статутного виду діяльності. 
Держава контролює таку діяльність ЗВО: встанов-
лює перелік платних освітніх та інших послуг, що 
можуть надаватися державними і комунальними 
вищими навчальними закладами, та порядок визна-
чення їх вартості для здобувачів вищої освіти. Однак 
це не розв’язує всіх фінансових проблем ЗВО і не 
робить їх автономними.

Витрати державних і комунальних ЗВО, поне-
сені у зв’язку із забезпеченням правової охорони 
на об’єкти права інтелектуальної власності, май-
нові права на які набуті в установленому законом 
порядку, здійснюються за рахунок власних надхо-
джень ЗВО. Способи, умови та порядок здійснення 
відповідних майнових прав інтелектуальної влас-
ності має визначати договір про створення об’єкта 
права інтелектуальної власності за замовленням; 
по друге, право брати участь у формуванні статут-
ного капіталу інноваційних структур і утворених 

за участю вищих навчальних закладів малих під-
приємств, що розробляють і впроваджують іннова-
ційну продукцію, шляхом внесення до них немате-
ріальних активів (майнових прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності); засновувати підприєм-
ства для провадження інноваційної та/або вироб-
ничої діяльності; шляхом внесення нематеріальних 
активів (майнових прав на об’єкти права інтелек-
туальної власності) брати участь у формуванні 
статутного капіталу інноваційних структур різних 
типів (наукових, технологічних парків, бізнес-інку-
баторів тощо) (ст. 70).

Найбільш дискусійним і проблемним способом 
підтримки фінансової незалежності для українських 
ЗВО є надане їм Законом України «Про вищу освіту» 
(ст. 70, п. 3) право в порядку, визначеному законом, 
та відповідно до статуту засновувати сталий фонд 
(ендавмент).

Набагато більше можливостей для формування 
фінансової автономії університетів несуть залу-
чення співробітників університетів до інновацій-
ної підприємницької діяльності та комерціалізація 
результатів наукових досліджень. Відмовляючись 
від власності, держава не тільки зробила реаль-
ними власниками науково-технічних результатів 
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Таблиця 1
Моделі фінансової автономії ЗВО: зарубіжний досвід

Модель Країни Сутність Види
1 2 3 4

Фінансу-
вання за 
видаткам

Канада, 
Франція, 
Японія, 
Швеція, 

Норвегія, 
Китай, 
Нігерія

передбачає, що бюджетні кошти 
надходять прямо до ЗВО, а їх вико-
ристання чітко контролюється дер-
жавою. Ступінь автономії, а отже, 
і відповідальності ЗВО за надання 
якісних освітніх послуг низький

– лінійний бюджет – кошторис розподіляється 
за типами витрат (зарплата, обладнання, обслу-
говування студентів); 
– програмний бюджет – розподіл коштів за 
центрами вартості (окремими факультетами або 
навіть окремими викладачами, які відповідають 
за програму); 
– кошторис за видами діяльності – з виокрем-
ленням витрат на навчання та на дослідницьку 
роботу.

Договірне 
фінан-

сування 
освіти

Бразилія,  
Аргентина, 

Індія, 
Греція, 
Італія

має за основу результати перегово-
рів представників ЗВО та освіт-

нього міністерства або фінансових 
установ. Договірне фінансування 
вищої освіти фахівці не вважають 
ефективним через високу еконо-
мічну невизначеність та залеж-

ність від зовнішніх впливів. Проте 
останнім часом у багатьох країнах 
за результатами переговорів між 
міністерством і університетом 

укладаються довгострокові контр-
акти, в яких права і обов’язки 
університетів щодо ресурсів 

і кількості студентів визначаються 
на основі ймовірного річного 

коригування

Формування бюджету ЗВО може відбуватися: 
а) шляхом збільшення коштів порівняно з 
попереднім періодом відповідно до планів роз-
витку освітнього закладу; 
б) використанням угод «adhoc», зважаючи на 
політичну вагу в суспільстві представників 
даного ЗВО; 
в) методом встановлення урядом для кожного 
конкретного ЗВО фіксованого процента від 
національного доходу.

Блок-
гранти

Австрія, 
Естонія, 

Норвегія, 
Польща, 

Швейцарія,  
Словаччина, 

Велика 
Британія

розподіл бюджетних коштів через 
блок-гранди замість постатейного 
бюджетування. Блок-гранти – це 

фінансові субсидії, які охоплюють 
кілька категорій витрат: навчання, 

поточні операційні витрати, 
науково-дослідна діяльність.

Блок-гранди можуть бути різного рівня само-
стійності:
– можуть самостійно розподіляти блок-гранти 
з урахуванням своїх потреб;
– існують обмеження на використання дер-
жавних коштів, починаючи від жорсткої деталі-
зації бюджету або блок-грантів для навчання та 
досліджень і до інших вимог, наприклад правил 
щодо процедур державних закупівель

Диференці-
йована коо-
перативна 

модель

країни 
Східної 
Європи, 
Франція, 
Іспанія, 

Туреччина

фінансування ЗВО здійснюється за 
рахунок надходження від платної 
освіти – у вигляді щорічних вне-
сків на покриття всіх або частини 
витрат на навчання у ЗВО, а також 
внесків студентів на покриття адмі-

ністративних витрат

Плата за навчання може встановлюватися: 
– університетом; 
– міністерством або іншим державним орга-
ном; 
– університетом і урядом разом. Причому 
уряд або визначає верхню межу, до якої універ-
ситети вільні вирішувати самостійно питання 
про рівень оплати, або схвалює розмір оплати, 
установлений університетом

Правова 
модель

Австрія, 
Бельгія, 
Данія, 

Франція, 
Німеччина, 
Португалія, 

Іспанія, 
Велика 

Британія

одержання доходу від передавання 
прав на технології, що підкріп-

люється істотними податковими 
пільгами.

Діяльність із використання 
результатів наукових досліджень 
у рамках чинного законодавства 
в економічній сфері не супере-

чить основним завданням науки, 
а додатковий дохід від цього як 
для самих дослідників, так і для 
організацій також не є чинни-

ком, що суперечить успішному 
досягненню поставлених перед 

ними цілей. Навпаки, такий дохід 
уважають необхідним економічним 
імпульсом стимулювання успішної 

інноваційної діяльності

виключні права на об’єкти інтелектуальної 
власності належать організації-роботодавцю, 
що обумовлено: 
– з одного боку, необхідністю стимулювання 
процесів передавання прав на результати інте-
лектуальної діяльності, створені за рахунок або 
із залученням бюджетних коштів, від наукових 
організацій та університетів у промисловість 
з метою прискорення комерціалізації таких 
результатів, 
– з другого – більшими професійними можли-
востями дослідницьких організацій для комер-
ціалізації інноваційних розробок
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університети, а й сформувала базові умови для вза-
ємодії всіх учасників процесу створення, охорони, 
передавання та використання технологій в еконо-
міці країни.

В Україні ст. 16 та п. 27 ч. 1 ст. 116 Бюджетного 
кодексу України [3] університетам теж надано можли-
вість користуватися банківськими кредитами без ура-
хування обмежень на право здійснення запозичень.

Висновки. Розвиток вищої освіти в Україні потре-
бує вдосконалення фінансування ВНЗ, зміцнення 
реальної автономії начальних закладів з можливістю 
самостійного розпорядження їх бюджетами. Набуття 
фінансової автономії закладами вищої освіти впли-

ває на забезпечення якості освіти закладу, що під-
вищить якість підготовки спеціалістів, їх конку-
рентоздатність на ринку праці та буде стимулювати 
розвиток науки.

Держава має перейти до рівноправних партнер-
ських відносин із вищими навчальними закладами, 
формувати нові підходи розвитку вітчизняної освіти, 
що відповідає сучасним світовим вимогам. Набува-
ють особливої актуальності підготовка фінансових 
менеджерів для вищої освіти та розробка відповід-
ної законодавчої бази. Вивчення досвіду зарубіжних 
університетів та його практичне застосування будуть 
сприяти цьому.

1 2 3 4
Вико-

ристання 
фінансових 
запозичень 
на умовах 

повернення

Данія, 
Латвія,
Швеція,
Франції

університетам дозволено брати 
кредити з певними обмеженнями

– від ЗВО вимагають одержання дозволу від-
повідних організацій;
– дозволяють позичати гроші лише в цен-
тральному банку і в межах певної суми; 
– можна брати кошти у банків, але на дуже 
суворих умовах

Фінансу-
вання за 
результа-

тами

Данія, 
Фінляндія, 

Ізраїль, 
Нідерланди, 

США 

ЗВО має більше повноважень 
у фінансовому та адміністратив-

ному управлінні, але галузеве 
міністерство здійснює постійний 

моніторинг якості освіти

– виділення державних коштів залежить від 
результатів навчальної та науково-дослідної 
діяльності ЗВО:
– безпосередніх (якості й обсягу наданих 
освітніх послуг)
– кінцевих (соціально-економічного ефекту 
від здобуття освіти: кар’єрного зростання 
випускників ЗВО, їхніх доходів, задоволеності 
роботодавців якістю підготовки випускників).

Закінчення табл. 1
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Рассмотрены виды и параметры автономии учреждений высшего образования (УВО) и показатели для оценки 
финансовой автономии, предложенная Европейской ассоциацией университетов. Обособленно схемы финан-
сирования высшего образования, которые отличаются степенью покрытия государством стоимости обучения 
в вузах, механизмом отбора потенциальных студентов, степени самостоятельности вузов в определении цены 
обучения, включением в систему государственного финансирования частных вузов и по другим факторам. 
Определена структура и особенности финансирования ЗВО соответствии с законодательством Украины и про-
блемы поддержания финансовой независимости для украинских вузов.
Ключевые слова: высшее образование, финансовое автономия, учреждения высшего образования, финанси-
рование, плата за обучение, расходы, прибыль, модель.
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The types and parameters of the autonomy of higher education institutions (HEO) and indicators for assessing financial 
autonomy, proposed by the European Association of Universities, are considered. The schemes of financing higher 
education were defined, which is differing in the degree of state coverage of the cost of studying at universities, the 
mechanism of selection of potential students, the level of autonomy of higher educational institutions in determining 
the tuition fees, including in the system of public funding of private universities and other factors. The structure and 
peculiarities of financing of the HEO in accordance with the legislation of Ukraine and the problem of maintaining 
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ПЕНСІЙНА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ПЕРЕБУДОВИ
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Вінницький торговельно-економічний інститут
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У статті аналізується пенсійна система України та напрями її перебудови. У статті визначено, що 
серед основних проблем пенсійної системи є те, що вона є соціально несправедливою, не захищає 
від бідності, існує дефіцит пенсійного фонду. Виявлені недоліки солідарної системи та причини її 
неспроможності задовольнити потреби сучасності. Наведений досвід європейських країн щодо 
реформування пенсійної системи та визначені критерії реформування в Україні. У статті визначено, 
що відновлення соціальної справедливості та створення бездефіцитного бюджету пенсійного фонду 
можливо за умов переходу до трирівневої пенсійної системи. Трирівнева система складається з солі-
дарної, накопичувальної системи та системи недержавного пенсійного страхування. Розкриті осно-
вні характеристики та недоліки кожної системи. Детально розкриті ініціативи та інновації уряду для 
подолання кризи в пенсійному забезпеченні  та реформування пенсійної системи. Стаття містить 
висновок, що тільки реформування пенсійної системи дозволить уникнути негативних тенденцій, 
викликаних  соціально-економічною ситуацією в сучасній Україні.
Ключові слова: пенсійна система, реформування пенсійної системи, однорівнева пенсійна система, 
трирівнева пенсійна система, солідарна система, накопичувальна система, система недержавного 
пенсійного страхування.

Постановка проблеми. Розвиток будь-якого сус-
пільства у сучасному світі можна характеризувати за 
показником рівня і тривалістю життя літніх людей. 
На даному етапі розвитку цей показник в Укра-
їні невтішний. В Конституції України передбачено 
право громадян на соціальний захист у старості та 
отримання пенсій та інших видів соціальних виплат. 
З кожним роком стан пенсійного забезпечення погір-
шується, рівень життя пенсіонерів далекий від ком-
фортного і навіть не відповідає задовільному рівню.

Однорівнева модель державного пенсійного стра-
хування України під час переходу до ринкової еконо-
міки виявила неспроможність гарантувати достатні 

виплати пенсіонерам. Це зумовило реформування 
пенсійної системи, яка забезпечить збільшення 
величини пенсії. Багаторівнева пенсійна система, 
яка охоплює солідарну систему, обов’язкове накопи-
чення та добровільне формування пенсійних коштів, 
у промислово розвинутих країнах забезпечує про-
житковий мінімум, дає змогу громадянам заощаджу-
вати кошти на старість.

Система пенсійного забезпечення як складова соці-
ального захисту населення зародилась досить давно. 
Еволюція суспільного розвитку та фінансових від-
носин привели до відокремлення пенсійного захисту 
населення у вагому фінансову складову, що стало 
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одним із дієвих інструментів стимулювання людського 
капіталу та вагомим економічним чинником, який міс-
тить інвестиційну складову зростання [1, с. 80].

Аналіз останніх досліджень. Розвиток євро-
інтеграційних процесів в Україні та ринкових від-
носин викликали необхідність реформування пен-
сійної системи. Основними проблемами пенсійної 
системи на сьогоднішній день є те, що пенсія не 
захищає від бідності, система є соціально неспра-
ведливою, Пенсійний фонд України отримує дота-
ції з бюджету. За останні роки внаслідок несприят-
ливої демографічної ситуації в Україні (зниження 
чисельності населення у зв’язку із переважанням 
смертності українців над народжуваністю, під-
вищення темпів старіння населення), зменшення 
частки зайнятого населення, неадекватного розміру 
оплати праці найманих працівників, збільшення 
співвідношення між працюючими і пенсіонерами 
на користь останніх існуюча солідарна система 
пенсійного забезпечення виявилася неспроможною 
швидко і в повному обсязі задовольняти потреби 
сучасності [2, с. 25]. Вирішити ці проблеми можна 
лише реформуванням солідарної та створенням 
накопичувальної системи, сприянням добровіль-
ному пенсійному забезпеченню.

Існують різні шляхи вирішення цих проблем. 
Наприклад, у Грузії в свій час виникла ситуація, коли 
всі пенсіонери отримували єдину соціальну пен-
сію, незалежно від трудового стажу та заслуг перед 
Батьківщиною. У Словаччині до 2004 року мало 
місце зниження реальної пенсії, викликане постій-
ним дефіцитом грошей. Різниця між мінімальною 
та максимальною пенсіями була незначна. Пенсійна 
система мала високий рівень перерозподілу [3, с. 9]. 
У Німеччині пенсійна система мала солідарно-роз-
подільчий характер [4, с. 8]. Інший шлях ще гірший. 
В країнах азіатської частини колишнього СРСР – 
пенсійної системи взагалі не існує.

Формулювання цілей статті. Реформування 
пенсійної системи України має відповідати таким 
критеріям: надійність, фінансова стійкість, достат-
ність, соціальна справедливість тощо.

Реформування системи пенсійного забезпечення 
на фоні сучасних тенденцій соціально-економічного 
розвитку набуває все більшої актуальності.

Виклад основного матеріалу. Передбачається 
відновлення соціальної справедливості у пенсій-
ному забезпеченні відповідно до трудового стажу 
і рівня заробітної плати пенсіонерів, усунення 
загальних диспропорцій у пенсійній системі, скасу-
вання оподаткування пенсій і створення бездефіцит-
ного бюджету солідарної системи Пенсійного фонду 
до 2024 р.

Це можливо за умов переходу до трирівневої пен-
сійної системи:

1) солідарна система загальнообов’язкового дер-
жавного пенсійного страхування;

2) накопичувальна система загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування;

3) система недержавного пенсійного забезпе-
чення.

Перші два рівні належать до загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування. Другий та тре-
тій рівні становлять систему накопичувального пен-
сійного забезпечення. Громадяни України можуть 
бути учасниками одночасно різних рівнів пенсійної 
системи.

Перший рівень (єдиний працюючий в сучасній 
Україні) – солідарна система. Вона забезпечує міні-
мальну та гарантовану пенсію, яка надається держа-
вою. До Пенсійного фонду надходять обов’язкові від-
рахування із зарплат у вигляді єдиного соціального 
внеску кожного працівника. Пенсія нараховується 
тільки за ті роки, коли працівник фактично сплачував 
пенсійні внески. Розрахунок величини пенсії прово-
диться не за трудовим, а за страховим стажем, тобто 
за період, коли громадянин виплачував обов’язкові 
платежі до Пенсійного фонду. У випадках, коли з тих 
чи інших причин пенсійні виплати громадянину не 
досягають прожиткового мінімуму, передбачається 
здійснення адресних виплат малозабезпеченим гро-
мадянам за рахунок коштів Державного бюджету. 
Це базова основа системи пенсійного забезпечення. 
Велику роль в надходженнях до Пенсійного фонду 
відіграє демографічна ситуація. Середня тривалість 
життя збільшилася, але пенсійна система залишалася 
незмінною. Зменшення надходжень також викликано 
спадом економічного виробництва, бойовими діями, 
тінізацією економіки, міграційними потоками. Вне-
ски соціального страхування покривають лише поло-
вину коштів, необхідних для виплати пенсій.

Дана ситуація вказує на те, що солідарна система, 
яка сьогодні фактично і є пенсійною системою Укра-
їни, не може ефективно виконувати свої функції. 
Все це вказує на те, що реформування системи пен-
сійного забезпечення громадян України є найгострі-
шим питанням.

Другий рівень – обов’язковий накопичувальний. 
Ця складова пенсійного забезпечення, на відміну 
від першого солідарного рівня, персоніфікована. 
На людину відкривається рахунок, з якого вона може 
зняти накопичені кошти після досягнення певного 
віку – або всю суму одразу, або частинами у вигляді 
щомісячних виплат. Нараховані кошти є власністю 
громадянина і можуть передаватися у спадщину. 
Накопичувальний фонд, як і пенсійний, є держав-
ним. Поряд з цим існує проблема великої недовіри 
населення до гарантій держави щодо збереження 
їхніх пенсійних накопичень. Відомо, що частина 
європейських країн, які вже намагалися піти цим 
шляхом, мають переважно негативний досвід.

Запровадження другого рівня пенсійної системи 
в Україні можливо після забезпечення необхідних 
економічних умов та створення ефективної сис-
теми державного регулювання розвитку пенсійного 
забезпечення.

Третій рівень – добровільний накопичувальний, 
персоніфікований. Працівник самостійно обирає 
спеціальні заклади і добровільно вносить до цих 
фондів страхові внески. Такі фонди – це недержавні 
установи, які мають інвестувати пенсійні страхові 
внески задля їх збільшення за період відрахування. 
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Після виходу на пенсію громадянин зможе одержати 
додаткові виплати з недержавних пенсійних фондів. 
Джерелами їх будуть внески громадян, а також ті 
доходи, які фонди одержують в процесі інвестицій-
ної діяльності.

В Україні недержавні пенсійні фонди існують, 
їх небагато. Попит на такі фінансові послуги серед 
населення дуже низький у зв’язку з недостатнім 
фінансовим станом українців.

Запровадження багаторівневого пенсійного 
обслуговування має важливе значення для розви-
тку фінансової системи України. Це підвищить роль 
держави в організації пенсійного забезпечення, 
створення недержавних пенсійних фондів створить 
необхідні умови для формування конкурентного 
середовища на ринку пенсійних послуг.

Для подолання дефіцитності пенсійного фонду 
урядом оголошена пенсійна реформа, яка висуває 
вимоги до тривалості страхового стажу та мінімаль-
ного розміру страхового внеску. Вона складається 
з двох етапів.

Перший етап пенсійної реформи, що розпочався 
від 1 жовтня 2017 року, передбачає реформування 
солідарної системи загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування. Це дозволить встановити 
справедливість при визначенні розміру пенсій, гаран-
тувати стабільність та надійність солідарної системи.

Ініціативи та новації групуються за декількома 
напрямами.

1. Пенсійний вік і правила призначення пенсії:
Більшість пенсіонерів до початку реформи отри-

мували лише мінімальну пенсію. Її не вистачало на 
задоволення нагальних потреб. Розмір виплат не 
залежав від тривалості стажу роботи та заробітку, 
з якого особа сплачувала внески. Це була неспра-
ведлива ситуація по відношенню до людей, не було 
необхідності працювати легально та дбати про 
сплату внесків до Пенсійного фонду.

Реформа покликана до стимулювання працюю-
чого населення до сплати єдиного внеску із легаль-
ної заробітної плати та визначення внутрішніх дже-
рел для самодостатності.

2. Компенсація страхового стажу:
Для виходу на пенсію реформою встановлено 

певну кількість обов’язкового страхового стажу.
Нові правила почали діяти з 01 січня 2018 року, 

куди були покладено вік особи та страховий 
стаж. Основний вік виходу на пенсію – 60 років. 
Для виходу на пенсію в 60 років після 2028 року 
треба буде не менше 35 років страхового стажу як 
для чоловіків, так і жінок. Якщо страховий стаж 
менший, то працювати для виходу на пенсію треба 
до 63 або 65 років

Якщо розмір сплачуваних страхових внесків є 
меншим за мінімально встановлений рівень ЄСВ, 
то страховий стаж зараховується пропорційно фак-
тично сплаченого ЄСВ по відношенню до його міні-
мального розміру.

У разі доплати такими працівниками «недопла-
ченого» ними ЄСВ такі місяці будуть зараховані по 
ним повністю. 

Така система сплати внесків для формування пен-
сійного забезпечення населення є справедливою.

3. Осучаснення пенсій:
Осучаснення пенсій – це їх перерахунок відпо-

відно до зростання середньої заробітної плати, з якої 
сплачуються внески (спеціального показника, що 
використовується при обчисленні пенсій).

Перерахунок пенсій останній раз відбувався 
у травні 2012 р., (з застосуванням показника серед-
ньої заробітної плати за 2007 рік). Мінімальна зарп-
лата за цей період підвищувалась дев’ять разів.

Майже один мільйон осіб до реформування 
отримували мінімальну пенсію, що була меншою за 
прожитковий мінімум. На даний момент ці виплати 
дорівнють прожитковому мінімуму для непрацез-
датних осіб – 1373 грн. Для тих, хто має необхідний 
страховий стаж розмір пенсії становить 1452 грн.

Раніше розмір пенсії залежав від року при-
значення та відрізнявся іноді більше ніж утричі. 
В першу чергу були переглянуті пенсії, розмір яких 
не змінювали останні 5 років.

Також скасовано 15-ти відсоткове зниження для 
пенсіонерів, що працюють. Крім того, їм відновлені 
виплати у повному розмірі.

Осучаснення пенсії має усунути дискримінацію 
пенсіонерів за роком виходу на пенсію і відновити 
соціальну справедливість

4. Обов’язкова щорічна індексація:
Законом України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо підвищення пенсій» передба-
чена щорічна (опосередкована) індексація пенсій від 
2021 року, яка відбуватиметься шляхом збільшення 
на коефіцієнт, що відповідає показнику 50% зрос-
тання споживчих цін за попередній рік та 50% показ-
ника зростання середньої заробітної плати (доходу), 
з якої сплачено страхові внески, за три календарні 
роки, що передують попередньому року до того, 
в якому проводять збільшення.

В 2019-2020 роках показник середньої заробітної 
плати (доходу) в Україні (з якої сплачено страхові 
внески), який застосовується для перерахунку пен-
сій, зростатиме на коефіцієнт, що відповідає 50% 
показника зростання споживчих цін за попередній 
рік і 50% показника зростання середньої заробітної 
плати (доходу) в Украйні, з якої сплачено страхові 
внески за рік, що передує попередньому року до 
того, в якому проводять збільшення.

5. Справедлива солідарна система:
Встановлена залежність розміру пенсії від суми 

сплачених страхових внесків та тривалості страхо-
вого стажу. Для отримання більшої пенсії треба мати 
триваліший страховий стаж та більші відрахування 
до Фонду.

Скасовані особливі умови призначення пенсій 
для всіх, крім військовослужбовців, інвалідів- 
чорнобильців, працівників підприємств зі шкід-
ливими умовами виробництва та певних категорій 
громадян, яким збережено право на дострокову 
пенсію. Зокрема – трактористам, дояркам, пра-
цівникам текстильного виробництва, жінкам, які 
народили п’ятьох або більше дітей та виховали 
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їх до шестирічного віку, особам, які брали участь 
у бойових діях, в антитерористичній операції 
тощо [5].

Другий етап пенсійної реформи – запровад-
жен ня другого рівня пенсійної системи (загально-
обо в’язкового накопичувального страхування) та 
вдоско налення третього рівня системи пенсійного 
за безпечення (добровільного накопичувального 
страхування).

Це дасть змогу урізноманітнити джерела пенсій-
ного забезпечення людей і збільшити розмір пенсій-
них виплат.

Цей етап реформування має почати діяти 
з 2020 року. До 1 липня 2019 року уряд має підгото-
вити все необхідне для його функціонування.

Висновок. Проблемні питання пенсійного 
забезпечення виникають у багатьох країнах, серед 
яких і Україна. Для пошуку виходу вивчався сві-
товий досвід функціонування пенсійних систем, 
враховувалися пропозиції експертів. Це дало мож-
ливість врахувати недоліки та уникнути соціаль-
них конфліктів під час запровадження пенсійної 
реформи.

Система пенсійного забезпечення України здій-
снює виплату пенсій громадянам з використан-
ням солідарної моделі пенсійного страхування. 
Об’єктивною необхідністю сьогодення в сучасних 
умовах розвитку економіки країни є запровадження 
накопичувальної пенсійної системи.

Затягування цього процесу ставить під загрозу 
не тільки розмір, а й існування сучасних і майбутніх 
пенсій.

Не існує жодних сумнівів у тому, що пенсійні 
реформи важкі й непопулярні. Однак також не пови-
нно виникати ніяких сумнівів щодо того, що лише за 
повноцінної пенсійної реформи, за якої скоротиться 
приплив нових пенсіонерів і збільшиться число 
громадян, які сплачують внески в пенсійну сис-
тему, можливо підвищити пенсійне забезпечення. 
Це дозволить зменшити рівень бідності серед літніх 
людей та зберегти всю систему і бюджет у фінансово 
життєздатному стані для майбутніх поколінь [6].

Реалізація реформи пенсійної системи приведе 
до істотних змін у солідарному рівні системи пен-
сійного забезпечення і частково запустить механізм 
накопичувальних страхових пенсій.
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ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА УКРАИНЫ И ПУТИ ЕЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ

Павлюк Т.И.
кандидат экономических наук, доцент,
Винницкий торгово-экономический институт
Киевского национального торгово-экономического университета

В статье анализируется пенсионная система Украины и пути её реформирования. В статье определено, что 
среди основных проблем пенсионной системы является то, что она является социально несправедливой, не 
защищает от бедности, существует дефицит пенсионного фонда. Выявлены недостатки солидарной системы 
и причины ее несостоятельности удовлетворить потребности современности. Приведен опыт европейских 
стран по реформированию пенсионной системы и определены критерии реформирования в Украине. В статье 
определено, что восстановление социальной справедливости и создание бездефицитного бюджета пенсион-
ного фонда возможно при условии перехода к трехуровневой пенсионной системе. Трехуровневая система 
состоит из солидарной, накопительной системы и системы негосударственного пенсионного страхования. 
Раскрыты основные характеристики и недостатки каждой системы. Подробно раскрыты инициативы и инно-
вации правительства для преодоления кризиса в пенсионном обеспечении и реформировании пенсионной 
системы. Статья содержит вывод, что только реформирование пенсионной системы позволит избежать нега-
тивных тенденций, вызванных социально-экономической ситуацией в современной Украине.
Ключевые слова: пенсионная система, реформирование пенсионной системы, одноуровневая пенсионная 
система, трехуровневая пенсионная система, солидарная система, накопительная система, система негосудар-
ственного пенсионного страхования.
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The article analyzes the pension system of Ukraine and directions of its restructuring. The article states that among the 
main problems of the pension system is that it is socially unfair, does not protect against poverty, there is a shortage of 
pension fund. The shortcomings of the solidarity system and the reasons for its failure to meet the needs of the present 
are revealed. The experience of European countries regarding the reform of the pension system and the criteria for 
reforming in Ukraine are presented. The article states that the restoration of social justice and the creation of a deficit 
budget of the pension fund is possible in the event of a transition to a three-tier pension system. The three-tier system 
consists of a solidarity, accumulation system and a system of non-state pension insurance. The main characteristics 
and disadvantages of each system are revealed. Government initiatives and innovations in overcoming the crisis in 
pension provision and reforming the pension system are disclosed in detail. The article concludes that only the reform 
of the pension system will prevent the negative trends caused by the socio-economic situation in modern Ukraine.
Keywords: pension system, pension system reform, single-level pension system, three-level pension system, joint 
system, accumulative system, non-state pension insurance system.
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Стаття розглядає можливості формування перспективного портфелю як важливого напряму банків-
ської стратегії на ринку цінних паперів. Можливими стратегіями управління портфелем цінних папе-
рів банку є: перенаправлення засобів; придбання в сподіванні гарних результатів і продаж незадовго 
до їхнього оголошення (ціни в момент оголошення найчастіше падають); спекуляція новими випус-
ками цінних паперів; постійний пошук акцій і секторів із заниженими цінами, а також реорганізова-
них компаній.
Ключові слова: банківська стратегія, портфель цінних паперів, емісія.

Постановка проблеми. Працюючи з цінними 
паперами, комерційні банки ставлять собі певну 
мету. Зокрема емісія банком цінних паперів влас-
ного боргу (засновницьких акцій чи власних обліга-
цій) здійснюється з метою формування статутного 
капіталу у необхідному розмірі. У такий спосіб 
банки залучають кошти за найменшу ціну з метою 
їхнього подальшого використання. Викуп банком на 
ринку власних цінних паперів з наступним їх пере-
продажем стабілізує ринковий курс власних цін-
них паперів; зменшує статутний капітал і кількість 
акціонерів, погасивши цінні папери; надає інвесто-

рам альтернативу вкладень; розширює інвестиційні 
можливості, замінивши папери іншими. Дилерська 
(комерційна) діяльність банку на вторинному ринку 
при торгівлі цінними паперами дає можливість банку 
підтримати власний інвестиційний портфель. Збіль-
шити різницю між ціною купівлі і продажу цінних 
паперів, орієнтуючись на короткострокові коливання 
цін. Передбачити рух ринкової ціни цінного паперу 
і призначити ціни продавця й покупця так, щоб мати 
дохід від різниці в цінах, нічого не втративши при 
підвищенні чи зниженні ринкової ціни. За посеред-
ництва з емісії цінних паперів інших емітентів банк 
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розповсюджує цінні папери серед інвесторів або 
перепродає цінні папери за максимально можли-
вою ціною (при повному викупі банком паперів емі-
тента), отримуючи комісійну винагороду. Намагання 
банків розширити операції з цінними паперами 
стимулюється, з одного боку, високою дохідністю 
таких операцій, з іншого – відносним скороченням 
сфери використання прямих банківських креди-
тів. У зв’язку з інтернаціоналізацією ринку цінних 
паперів банки зарубіжних країн розширюють обсяги 
своїх операцій з іноземними цінними паперами, які 
дають їм значні прибутки за рахунок змін курсо-
вих різниць. Отже, вони виходять на міжнародний 
фондовий ринок, створюючи мережу закордонних 
інвестиційно-банківських філій, дочірніх компа-
ній, а у США – банківських холдингів. Крім того, 
банки започатковують застосування нетрадиційної 
форми послуг у своїй діяльності з цінними папе-
рами, а саме: надання консалтингу (консультацій), 
пов’язаного з інвестуванням капіталу у фондові 
інструменти, тобто допомагають клієнтам у страху-
ванні інвестиційних ризиків, здійснюють глибокий 
аналіз їхніх вкладень у цінні папери, накреслюють 
для клієнтів алгоритм дій при інвестуванні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми банківської стратегії на ринку цінних паперів 
вивчали В.А. Білошапка [1], І.А. Бланк [2], В.В. Вол-
кова [3], В.А. Глубокий [4], О.В. Дзюблюк [5], 
В.В. Коваленко [6], С. Маттен [7] та інші дослідники.

Виклад основного матеріалу. Розвиток фон-
дового ринку в Україні спричинив потребу роботи 
на ньому депозитаріїв та незалежних реєстраторів. 
При здійсненні банками цих операцій можна виді-
лити такі напрями: виконання депозитарно-реєстра-
торського обслуговування власних цінних паперів, 
депозитарне обслуговування клієнтів банку, вико-
нання функцій депозитарію інвестиційного фонду 
або інвестиційної компанії та виконання функцій 
незалежного реєстратора. На ринку приватизації 
банки виконують функції інвестиційного керую-
чого, агента фінансових посередників, обліково- 
розрахункове обслуговування клієнтів при прове-
денні приватизації, надання консалтингових послуг. 
Виконуючи такі функції, банки під час проведення 
приватизації можуть обслуговувати товариства 
покупців; підприємства, що акціонуються; регіо-
нальні представництва Фонду державного майна; 
фінансових посередників фондового ринку (інвес-
тиційні компанії, інвестиційні фонди, довірчі това-
риства). Крім того, у банках на підставі угод з від-
діленнями Фонду державного майна зберігають 
бланки сертифікатів, погашені в ході приватизації. 
При випуску власних цінних паперів банк може 
самостійно організувати їхнє розміщення, вести 
реєстр за іменними паперами, виплачувати диві-
денди. Основними типами портфелів цінних папе-
рів у залежності від цілей є:

1. Портфель росту (спрямований на збільшення 
капіталу). Включають акції, курсова вартість яких 
швидко росте на ринку, такі, що приносять незначні 
дивіденди.

2. Портфель доходу. Орієнтований на одержання 
високих доходів, тобто включає акції з незначним чи 
нульовим приростом капіталу і постійно зростаю-
чими дивідендами.

3. Портфель ризикового капіталу. Містить цінні 
папери молодих компаній і підприємств, стратегія 
розвитку виробництва яких заснована на впрова-
дженні нових технологій і випуску нових видів 
продукції.

4. Збалансований портфель. У даному виді порт-
феля присутні як цінні папери, призначені для одер-
жання доходів, так і інвестиції, спрямовані на приріст 
капіталу. Ризики в такому портфелі збалансовані.

5. Спеціалізований портфель. Склад такого порт-
феля визначається на основі специфічних критеріїв, 
таких як тип ризику і вид цінних паперів (наприклад, 
галузеві чи регіональні цінні папери).

Так, портфель стабільного капіталу і доходів 
включає головним чином короткострокові і довго-
строкові сертифікати, портфель короткострокових 
фондів – короткострокові цінні папери, портфель 
середньо- і довгострокових фондів з фіксованим 
доходом орієнтований на капіталовкладення в дер-
жавні цінні папери, портфель іноземних інвести-
цій – на зовнішні капіталовкладення. Портфель цін-
них паперів банку (включаючи боргові зобов’язання). 
можна розділити на первинний резерв (власне інвес-
тиції, призначені для одержання доходів) і вторин-
ний резерв (спрямований на підтримку ліквідності 
банку). Цінні папери вторинного резерву реалізу-
ються у випадку спонтанного вилучення чи вне-
сків різкого підвищення відсотка на позички. Однак 
продаж акцій вторинного резерву веде до зниження 
ліквідності банків, і тому останні воліють залучати 
додаткові чи засоби реалізовувати цінні папери пер-
винного резерву. Таким чином, акції первинного 
резерву служать інструментом для рішення проблем 
як одержання доходів, так і підтримки ліквідності 
банку. Політика банків спрямована на підтримку 
пропорцій між первинним і вторинним резервами, 
використовуючи первинний резерв як амортизатор. 
Інші операції банку спрямовані на зниження сукуп-
ного ризику коштовних паперів, що здобуваються, 
зокрема підтримка збалансованості портфеля по 
термінах погашення, шляхом реінвестування час-
тини засобів, що вивільняються, в інші цінні папери. 
Головним завданням управління портфелем цінних 
паперів є забезпечення можливості перерозподілу 
фінансових ресурсів, забезпечення ліквідності цін-
них паперів, створення умов для швидкої реалізації 
власниками і придбання інвесторами цінних паперів 
за найкращими цінами, що діють на ринку. Для ква-
ліфікованого керування портфелем необхідно керу-
ватися відповідною портфельною стратегією, що 
визначається: типом і цілями портфеля, станом 
ринку його наповненості, динамікою процентної 
ставки і курсовою вартістю цінних паперів, можли-
вістю реалізації задач інвестиційних фондів через 
портфелі цінних паперів, діючими законодавчими 
пільгами й обмеженнями, загальноекономічним ста-
ном (у тому числі, такими факторами як фази еко-
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номічних циклів і рівень інфляції), необхідністю 
підтримки рівня ліквідності і мінімізації ризиків, 
типом стратегії (короткостроковість, середньо-
строковість і довгостроковість). Частина портфеля 
інвестицій, що включає цінні папери, що зверта-
ються на ринку, повинна піддаватися періодичному 
перегляду, при якому необхідно розглянути наступні 
питання: чи існує необхідність внести зміни в спів-
відношення інвестицій наявних заощаджень, цінних 
паперів з фіксованим відсотком і акцій у портфелі 
в зв’язку зі змінами особистих обставин інвестора 
або загального економічного клімату; чи не потрібно 
інвестувати засоби в інші об’єкти в зв’язку зі змі-
нами податкового статусу інвестора; як і раніше чи 
досить диверсифікований портфель як між різними 
секторами промисловості, так і між різними кра-
їнами; чи залишаються в силі причини, по яких ті 
чи інші інвестиції були обрані в минулому – осо-
бливо, чи не варто реалізувати інвестиції, результати 
по який нижче середніх, перш ніж положення ще 
більш не погіршилося. Після розгляду вищевказа-
них питань потрібно уважно розглянути проблему 
вибору оптимальних термінів, невдалий вибір термі-
нів може звести нанівець продумані самим ретель-
ним образом плани. Процес продажу одних цінних 
паперів з наступним придбанням інших називається 
перекиданням засобів. При аналізі ефективності 
інвестування фінансових ресурсів в акції інших 
юридичних осіб треба виходити з того, що на роз-
виненому ринку цінних паперів ціна акції практично 
не пов’язана з тією частиною статутного фонду емі-
тента, яку вона репрезентує (тобто з її номінальною 
вартістю). Визначальними факторами, які формують 
ринкову ціну акції, є: величина дивідендів, які спла-
чує акціонерне товариство володареві акції; серед-

ньоринкова норма доходності капіталу. Ціна акції 
прямо пропорційна першому з цих факторів і обер-
нено пропорційна другому. Оцінка ризику повинна 
стосуватися ризику портфеля в цілому. Для такої 
оцінки необхідно приймати в увагу не тільки ризик 
окремих цінних паперів, але і співвідношення їхніх 
цін. Варто також враховувати, що результатом керу-
вання портфелем, при якому ставка робиться на один 
сектор ринку може стати сильна незбалансованість 
портфеля, і тому не рекомендується орієнтуватися на 
єдиний сектор, навіть якщо перспективи його розви-
тку представляються винятково сприятливими.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Можливими стратегіями управління порт-
фелем цінних паперів банку є: перенаправлення 
засобів; придбання в сподіванні гарних результатів 
і продаж незадовго до їхнього оголошення (ціни 
в момент оголошення найчастіше падають); спе-
куляція новими випусками цінних паперів; постій-
ний пошук акцій і секторів із заниженими цінами, 
а також реорганізованих компаній; відстеження 
настрою ринку. Найчастіше придбання доцільне 
при спаді на чи ринку при великому обсязі про-
дажів з метою одержання прибутків наприкінці 
періоду розрахунків. Виходячи з критерію поділу 
портфеля цінних паперів комерційного банку на 
портфель на продаж та інвестиції, визначається 
частка і динаміка окремого виду цінних паперів. 
Це дає можливість оцінити якість портфелю цін-
них паперів не власної емісії. Наявність у портфелі 
банку значної частки державних цінних паперів 
свідчить про високий рівень ліквідності комер-
ційного банку. Однак значний розмір цих цінних 
паперів буде свідчити про низьку дохідність інвес-
тиційного портфеля.
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Статья рассматривает возможности формирования перспективного портфеля как важного направления бан-
ковской стратегии на рынке ценных бумаг. Возможными стратегиями управления портфелем ценных бумаг 
являються: перенаправление средств, приобретение в ожиданки хороших результатов и продажа незадовго 
до их объявления  (цены в момент объявления очень часто падают); спекуляция  новими выпусками ценных 
бумаг; постоянный поиск акций и секторов со сниженными ценами, a также реорганизованных компаний.
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The article examines possibilities of perspective portfolio forming as important direction of bank strategyat the market 
of equities.Possible strategies of security management for bank portfolio are: redirecting of facilities; acquisition 
in the hope of good results and sale shortly before their announcement (prices in the moment of announcement fall 
mostly), speculation new producing of securities;permanent search of actions and sectors with the understated prices 
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У статті проаналізовано короткотермінові міжрегіональні переміщення (міграції) населення України 
у контексті вивчення внутрішніх туристських потоків Прикарпаття у розрізі адміністративно-терито-
ріальних одиниць (локальних дестинацій) Івано-Франківської області на основі моніторингу міжрегі-
ональної мобільності абонентів оператора зв’язку. Визначено популярні локальні дестинації регіону 
та географію їх відвідувачів, які можуть розглядатись як цільові аудиторії дійсних та потенційних 
екскурсантів і туристів. Досліджено сезонність переміщень (міграцій), тривалість перебування у 
локальних дестинаціях-лідерах потоків, що дало можливість виявити закономірності мобільності, 
ознаки транзитності руху та ін. 
Ключові слова: внутрішній туризм, статистика, мобільність, локальна дестинація, Івано-Франків-
ська область.

Постановка проблеми. Важливу роль для оцінки 
внеску туризму в економіку держави відіграє облік 
туристських потоків. Сьогодні необхідні обґрунто-
вані статистичні заміри з метою визначення страте-
гічних напрямів розвитку туристичної та супутньої 
інфраструктури, організації маркетингових заходів 
для просування туристичного продукту на внутріш-
ньому і зовнішньому ринках.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Різні аспекти міжнародного і внутрішнього 
туризму є предметом досліджень таких науков-
ців, як І. Ангелко, С. Грабовенська, Т. Грачевська, 
М. Колосінська, А. Парфіненко. Питання просто-
рової мобільності населення вивчають О. Гріш-
нова, М. Долішній, Е. Лібанова, О. Малиновська, 
О. Шаблій та ін. Аналізом специфіки просторо-
вої мобільності через призми міграцій і туризму 
займається М. Біль.

Незважаючи на велику кількість наукових публі-
кацій із питань удосконалення в Україні методики 
і методології статистичного обліку у сфері туризму, 
досліджень різних аспектів просторової мобільності 
населення, міграцій як одного з напрямів реалізації 
високого рівня мобільності, використання в туризмі 
даних переміщень абонентів мереж мобільного 
зв’язку є сьогодні маловивченою темою. На нашу 
думку, рівень розгляду та вирішення у наукових пра-
цях теоретичних і емпіричних завдань, пов’язаних 
із методологією комплексного аналізу інформації 
таких переміщень (міграцій), є недостатнім. Терито-
ріальна (просторова) туристична мобільність заслу-

говує на більшу увагу та може входити до пріори-
тетних об’єктів наукових пошуків учених у галузях 
економіки і статистики.

Мета дослідження – дати приблизну оцінку 
внутрішнім туристським потокам у розрізі адмі-
ністративно-територіальних одиниць Івано-Фран-
ківської області через застосування інноваційного 
підходу до статистичного обліку на основі аналізу 
даних переміщень (міграцій) абонентів мережі 
мобільного зв’язку. Основними завданнями дослід-
ження є:

– охарактеризувати короткотермінові міжрегіо-
нальні переміщення (міграції) абонентів у контексті 
вивчення внутрішніх туристських потоків на при-
кладі окремих адміністративно-територіальних оди-
ниць Івано-Франківської області;

– проаналізувати показники сезонності перемі-
щень (міграцій) і тривалості перебування абонен-
тів – потенційних внутрішніх туристів – у локальних 
дестинаціях-лідерах потоків;

– виявити закономірності мобільності і ознаки 
транзитності на прикладі окремих адміністративно-
територіальних одиниць Прикарпаття.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для вибірки у поточному дослідженні були проана-
лізовані: кількість унікальних абонентів, які приїж-
джали протягом 2017 р. в Івано-Франківську область 
у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, 
із зазначенням регіону прибуття (область чи облас-
ний центр України переважного місцезнаходження 
абонентів «Київстар»); тривалість перебування 
абонентів на території Івано-Франківської області: 
1, 2-3, 4-7 дні. Інформація отримана у помісячному 
розподілі для аналізу сезонності.

У попередній статті [1] було констатовано, що 
за даними моніторингу мобільності, отриманими 

* Початок див.: Передерко В.П. Аналіз потоків внутрішнього туризму 
в Івано-Франківській області у 2017 р. за даними мобільного зв’язку. 
Частина 3 // Регіональна економіка та управління. 2 (24) травень 
2019 р. Частина ІІ. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 
С. 56-66.
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від компанії «Київстар», у 2017 р. перша десятка 
найвідвідуваніших локальних дестинацій Івано-
Франківської області з тривалістю перебування 
1-7 дні упродовж 2017 року наступна: Надвірнян-
ський (з територією Яремчанської міської ради) 
район, міста Івано-Франківськ і Яремче, Косівський, 
Снятинський, Рогатинський, Верховинський, Долин-
ський, Городенківський райони та м. Коломия.

Вибірка короткострокового перебування з ночів-
лями замінила у десятці Коломию на Тлумацький 
район [1, с. 59-60].

Продовжимо аналіз міжрегіональних потоків 
в окремих адміністративно-територіальних одини-
цях Івано-Франківщини.

Верховинський район. У 2017 р. цю адміністра-
тивну локацію відвідало 144 966 осіб, з них майже 
70 тис. осіб – з ночівлями [2] (рис. 1).

У районі чітко простежуються літній пік сезон-
ності потоку, додатково спостерігається у цей період 
ріст одноденного перебування (рис. 2).

Зважаючи на географічне положення, природні 
умови, транспортні доступність і мережу Верховин-
щини, можемо припускати, що це екскурсійна, а не 
транзитна дестинація.

До десятки регіонів, мешканці яких найчастіше 
приїжджали до цієї локальної дестинації, ввійшли 
Чернівецька область (майже 53 тис. осіб), м. Київ 
(>18 тис. осіб), Львівська (>15 тис. осіб), Тернопіль-

ська (>10 тис. осіб), Хмельницька, (>7 тис. осіб), 
Київська (>5 тис. осіб), Вінницька (майже 5 тис. осіб), 
Дніпропетровська (майже 5 тис. осіб), Одеська 
(> 4.5 тис. осіб) області [2].

Частка відвідувачів Буковини становить 36.55%, 
втім, це, очевидно, міжадміністративні маятникові 
переміщення по лінії Верховинський район – Чер-
нівецька область, тому що тільки 11% мешканців 
Чернівців стали гостями цієї локальної дестинації 
у 2017 р. [2].

Серед жителів обласних центрів найбільше 
полюбляють край кияни (77% потоку Київщини), 
львів’яни (64% потоку Львівщини), чернівчани (11% 
потоку Буковини), тернополяни (56% потоку Терно-
пілля), одесити (68% потоку Одещини) [2]. Цікаво, 
що 82% потоку Харківської області становлять меш-
канці Харкова [2].

Що стосується підвищеного літнього тренду 
одноденного перебування, то у червні-липні 
п’ятірка регіонів-лідерів, абоненти яких найчастіше 
відвідували Верховинщину – це гості з Чернівець-
кої, Львівської, Київської (з м. Київ), Тернопіль-
ської, Хмельницької областей [2]. Таким чином, до 
екскурсантів ми можемо зараховувати практично 
всіх представників цих регіонів, натомість буковин-
ців частково.

Якщо у вибірку взяти показники короткостро-
кового перебування (4-7 дні), то влітку туристами 

Верховинського району є 
абоненти вищеперелічених 
областей України, за вклю-
ченням однієї особливості – 
у серпні до п’ятірки лідерів 
потрапляє Одещина замість 
Хмельниччини [2]. Важливо, 
що частка киян потоці Київ-
щини з червня по серпень 
зростає зі 67% до 74% [2].

Таким чином, моніторинг 
мобільності зафіксував для 
Верховинського району дві 
особливості – літній тренд 
відвідуваності з підвище-
ним показником одноден-
ного перебування; низький 
рівень міжадміністративних 
маятникових переміщень та 
відсутність надмірної тран-
зитності. Місцевим владі 
і бізнесу для розвитку вну-
трішнього туризму варто 
зосередитись на створенні 
сучасних атракцій, щоб 
забезпечити затримування 
туристів у межах своєї 
локальної дестинації.

Рогатинський район 
у 2017 р. відвідало 
149 245 осіб, 58% абонентів 
перебувало менше доби [2], 
(рис. 3).

Рис. 1. Розподіл тривалості перебування абонентів  
у Верховинському районі. 2017 (осіб)
Джерело: авторська розробка на основі [2]

Рис. 2. Сезонність перебування абонентів  
у Верховинському районі. 2017
Джерело: авторська розробка на основі [2]
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Локальна дестинація має виражений тренд 
транзитності, 83% потоку району – це перемі-
щення з Львівської і Тернопільської областей (у т. ч. 
55% – сумарне для цих двох регіонів одноденне 
перебування) [2].

69% потоку району – маятникові переміщення 
з Львівської області (у т. ч. 54% – одноденне пере-
бування) [2].

Невиражена сезонність 
мобільності додатково під-
тверджує транзитність дести-
нації (рис. 4).

Масштаби транзитності 
Рогатинського району зобра-
жено на рис. 5 (вибірка 1-7 дні 
перебування).

Рогатинщина входить до 
п’ятірки локальних дестинацій 
з найбільшою кількістю відвід-
увачів з одноденним перебуван-
ням [2], причому найчастіше 
район використовують у якості 
транзитної зони львів’яни, тер-
нополяни і кияни [2], (рис. 6).

І навіть вибірка корот-
кострокового перебування 
(4-7 дні) не змінює географічну 
картину учасників руху – про-
тягом року переважають від-
відувачі Львівщини, Терно-
пілля і Київщини, причому 
частка Львівської області серед 
всіх абонентів такої вибірки 
становить 76% [2]. Для іденти-
фікації цих осіб як туристів чи 
учасників міжадміністратив-
них маятникових переміщень 
необхідні додаткові заміри. 
Цікавою була б ілюстрація гео-
графічного походження гос-
тьових абонентів Львівщини, 
наразі доступною є інформа-
ція, що 47% короткотерміно-
вих відвідувачів (4-7 дні) є 
мешканцями міста Львова [2].

Серед обласних центрів 
найбільшу частку абонентів 
у сумарному потоці гостьового 
регіону мають жителі Харкова 
(78%), Києва (75%), Запо-
ріжжя (61%), Одеси (55%), 
Дніпра (50%) [2]. Частка меш-
канців Львова становить 57% 
у сумарному потоці регіону, 
а частка абонентів Тернополя – 
30% у сумарній частці потоку 
Тернопільської області [2].

Таким чином, Рогатинський 
район – класичний приклад 
транзитної локальної дестина-
ції на Прикарпатті, міжадміні-

стративна маятникова мобільність присутня, але не 
настільки виражена, як у Снятинському районі.

Долинський район. У 2017 р. адміністративну 
локацію відвідало 118 039 осіб, з них тільки 18 274 або-
ненти гостювали з кількома ночівлями [2] (рис. 7).

Для цієї локальної дестинації характерний вира-
жений тренд транзитності, який наростає у літній 
період, але пік припадає на вересень (рис. 8).

Рис. 3. Розподіл тривалості перебування абонентів  
у Рогатинському районі. 2017 (осіб)
Джерело: авторська розробка на основі [2]

Рис. 4. Сезонність перебування абонентів  
у Рогатинському районі. 2017
Джерело: авторська розробка на основі [2]

Рис. 5. Регіони (міста) – лідери короткострокового перебування 
в Рогатинському районі. 2017 (осіб)
Джерело: авторська розробка на основі [2]
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64% сумарного потоку Долинського району 
(у даному випадку разом із м. Болехів) – маятни-
кові та/або транзитні переміщення з Львівської 

області (частка мешканців м. Львова становить 
31% у сумарному потоці Львівщини, тому схиля-
юсь до думки про маятникові переміщення; при 

цьому для 59% абонентів цієї 
області – це одноденне пере-
бування) [2].

Якщо ми візьмемо до роз-
рахунків Долинський район 
без території Болехівської 
міської ради, то Львівщина 
займатиме 60% всього гос-
тьового потоку [2]. Для іден-
тифікації розподілу учасників 
руху як транзитерів чи екс-
курсантів необхідні додаткові 
дослідження.

Долинщина (разом із 
м. Болехів) – транзитна зона 
для закарпатців. Понад 11 тис. 
мешканців цієї області побу-
вали тут у 2017 р., причому 
для 70% із них – це було одно-
денне перебування [2]. 

Окрім Львівщини 
(>70 тис. осіб) і Закарпаття 
(10 тис. осіб), серед ліде-
рів за відвідуваністю цієї 
локальної дестинації: м. Київ 
(>7 тис. осіб), Тернопіль-
ська (>5 тис. осіб), Київська 
(>2.7 тис. осіб), Чернівецька 
(>2.6 тис. осіб), Хмельницька 
(>2.4 тис. осіб), Дніпропетров-
ська (>2.2 тис. осіб), Одеська 
(>2.2 тис. осіб), Рівненська 
(>1.7 тис. осіб) області [2].

Перелік регіонів-ліде-
рів короткострокового пере-
бування (4-7 дні) протягом 
червня – вересня ілюстровано 
на рис. 9-12.

Таким чином, зважаючи 
на зростання літнього тренду 
відвідуваності, до турис-
тів цієї локальної дестинації 
ми можемо зараховувати як 
мешканців сусідніх облас-
тей, так і гостей з Київщини 
(у т. ч. м. Києва), Одещини, 
Дніпропетровщини. Втім, 
цифри показово маленькі, 
щоб говорити про туристичні 
здобутки. Значна кількість 
мешканців Закарпаття, облас-
тей центральної і південної 
України транзитом через 
Долинський район їде відпо-
чивати (або з інших мотивів) 
на Львівщину.

Городенківський район. 
102 738 абонентів інших регіо-

Рис. 6. Регіони – лідери одноденного перебування  
в Рогатинському районі. 2017 (осіб)
Джерело: авторська розробка на основі [2]

Рис. 7. Розподіл тривалості перебування абонентів  
у Долинському районі. 2017 (осіб)
Джерело: авторська розробка на основі [2]

Рис. 8. Сезонність перебування абонентів у Долинському районі. 2017
Джерело: авторська розробка на основі [2]

Рис. 9. Регіони – лідери короткострокового перебування (4-7 дні) 
в Долинському районі. Червень 2017 (осіб)
Джерело: авторська розробка на основі [2]
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нів країни стали гостями цієї локальної дестинації, 
з них 19 947 осіб ночували кілька діб [2] (рис. 13).

65% всіх відвідувачів, а це понад 67 тис. осіб, 
становлять представники Тер-
нопільської і Чернівецької 
області [2], тобто ми знову 
можемо констатувати над-
мірну транзитність потоків. 
Не будемо випускати з уваги, 
що, можливо, у даних наявна 
похибка, пов’язана з тим, що 
система зарахувала, частково, 
мешканців адміністративного 
прикордоння району до або-
нентів Тернопільської області.

Ця локальна дестинація 
має виражений тренд тран-
зитності, який наростає влітку 
(пік у серпні, рис. 14), 45% 
сумарного потоку району – 
маятникові або транзитні пере-
міщення з Тернопільської 
області (очевидно, що маят-
никові, тому що частка меш-
канців м. Тернополя становить 
18% сумарного потоку Терно-
пільської області). Для 52% 
відвідувачів із цього регіону – 
це одноденне перебування [2].

20% сумарного потоку 
Городенківського району – 
маятникові і транзитні перемі-
щення з Чернівецької області 
(частка мешканців м. Чернівці 
становить 48% у сумарному 
потоці Чернівецької області). 
Для 52% буковинців – це одно-
денне перебування [2].

Окрім двох прикордонних 
областей, високі показники 
відвідуваності зафіксовані 
у жителів Львівщини (майже 
8 тис. осіб, у т. ч. частка львів’ян 
у сумарному потоці Львів-
ської області – 56%), м. Києва 
(>7 тис. осіб, або 75% всіх гос-
тей Київщини), Хмельниччини 
(>3.7 тис. осіб) [2]. Серед гос-
тей з обласних центрів також 
висока частка в одеситів – 73% 
від усіх гостей Одещини [2].

Таким чином, як і Снятин-
щина, Городенківський район 
сьогодні не може розгляда-
тись як туристична дестинація, 
тому лише приблизно 10-15% 
в’їзного потоку з інших облас-
тей України можна зарахову-
вати до відвідувачів-рекреантів.

Коломия*. Зі 102 130 або-
нентів лише 10 774 особи, або 

10.55% ночували у місті (вибірка стосується мобіль-
ності у межах міста, а не території міської ради) 
більше доби [2], (рис. 15).

Рис. 10. Регіони – лідери короткострокового перебування (4-7 дні) 
в Долинському районі. Липень 2017 (осіб)
Джерело: авторська розробка на основі [2]

Рис. 11. Регіони – лідери короткострокового перебування (4-7 дні) 
в Долинському районі. Серпень 2017 (осіб)
Джерело: авторська розробка на основі [2]

Рис. 12. Регіони – лідери короткострокового перебування (4-7 дні) 
в Долинському районі. Вересень 2017 (осіб)
Джерело: авторська розробка на основі [2]

Рис. 13. Розподіл тривалості перебування абонентів 
у Городенківському районі. 2017 (осіб)
Джерело: авторська розробка на основі [2]
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Місто Коломия також має виражений тренд тран-
зитності (це одноденне перебування для 73% меш-
канців Чернівецької області (у т. ч. для 66% чернів-
чан), 71% – Тернопільської області (у т. ч. для 67% 
тернополян), 70% – Закарпатської області (у т. ч. для 
62% ужгородців), 65% – Львівської області (у т. ч. для 
62% львів’ян), 65% – Одеської області (у т. ч. для 64% 
одеситів), 60% – Київщини (у т. ч. для 59% киян) [2].

І водночас це екскурсійна дестинації. Наразі ми 
можемо вести мову саме про екскурсійну, але не 
туристичну привабливість Коломиї. Про факт, що 
місто не тільки є транзитним хабом, свідчить геогра-
фія відвідувачів. 40% всього потоку – це мешканці 
Львівщини і Буковини, але досить велика частка гос-
тей також з м. Києва (13%, або >13.5 тис. осіб), Тер-
нопільщини (9%, або >8.8 тис. осіб), Хмельниччини 
(6%, або >5.6 тис. осіб).

Аналіз сезонності мобільності показує характер-
ний одноденний тренд перебування і переміщення 
з ростом кількості відвідувачів протягом літа (рис. 16).

Найбільше влітку з одноденним перебуван-
ням у Коломиї зафіксовано абонентів Львівської 
(4099 осіб), Чернівецької (4002 особи), Київської 
(з м. Київ, 3569 осіб) областей [2]. Понад одна тисяча 
одноденних відвідувачів приїжджала з Тернопіль-
ської (1919 осіб), Хмельницької (1299 осіб), Закар-
патської (1214 особи) областей [2].

Дані мобільності абонентів на показниках Коло-
миї дають підстави для таких припущень – частково 
місто виступає локацією тимчасової зупинки на 
шляху прямування туристів до Яремчанської турис-
тичної агломерації, частково є транзитним пунктом 
для руху українців з Львівської області (і, можливо, 
Тернопільської області) на Буковину і навпаки. Нага-

даю, що Снятинський і Коло-
мийський райони – це логіс-
тичний коридор (автомобільна 
дорога національного зна-
чення Н 10), який починається 
у Стрию на Львівщині, про-
ходить через Болехів, Долину, 
Калуш, Івано-Франківськ, 
Коломию, Снятин і веде на 
Чернівці [3, с. 38]. Крім того, 
Коломия акумулює і залізничні 
транзитні потоки, які поєдну-
ють Львів та Чернівці, Київ та 
Рахів (Закарпаття) тощо.

Для Тлумацького району 
характерною є надмірна 
мобільність на адміністратив-
ному прикордонні. 65% одно-
денних відвідувачів локаль-
ної дестинації – це мешканці 
Тернопілля [2]. 69% абонен-
тів із тривалістю перебування 
4-7 дні – також представники 
Тернопільської області [2]. 
Очевидно, що це прикордонні 
міжадміністративні маятни-
кові переміщення, бо частка 
гостей із м. Тернополя при 
такій вибірці становить 3% 
всіх відвідувачів Тлумаччини 
із цієї території [2]. Не відки-
даємо вже згадувану похибку 
системи обліку, яка зараху-
вала, частково, мешканців 
адміністративного прикор-
доння району до абонентів 
Тернопільської області.

Висновки. Серед проана-
лізованих локальних дестина-
цій за підсумками 2017 року 
тільки Верховинський район 
може зараховувати більшість 
своїх відвідувачів-абонентів 
до екскурсантів і туристів.

Рис. 14. Сезонність перебування абонентів  
у Городенківському районі. 2017
Джерело: авторська розробка на основі [2]

Рис. 15. Розподіл тривалості перебування абонентів  
у м. Коломиї*. 2017 (осіб)
Джерело: авторська розробка на основі [2]

Рис. 16. Сезонність перебування абонентів у м. Коломиї. 2017
Джерело: авторська розробка на основі [2]
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Для інших територій характерними осо-
бливостями стали транзитність (Рогатинський, 
Долинський райони, м. Коломия) і надмірні між-
адміністративні маятникові переміщення (Горо-
денківський, Тлумацький райони). Відтак, абонен-
тів цих локацій не варто відносити до відвідувачів, 
які приїжджали на Івано-Франківщину з туристич-
ною метою.

У цілому, аналіз даних мобільності на показни-
ках потоків локальних дестинацій, які стали ліде-
рами за відвідуваністю, дає підстави для суттєвого 
корегування сумарної кількості короткотермінових 
відвідувачів у бік зниження чисельності тих, хто 
перебував з туристичною метою. Подальші наукові 

дослідження у цій площині будуть спрямовані саме 
на визначення частки туристів серед всіх гостьових 
абонентів інших областей України.

Наведені дані моніторингу мобільності є вери-
фікованим аналітичним матеріалом, який на кон-
кретних цифрах актуалізує багато відомих проблем, 
пов’язаних із розвитком туризму у районах і міс-
тах обласного значення Прикарпаття. Інформація є 
корисною для органів влади, суб’єктів туристичної 
діяльності, громадських організацій, які, на наше 
переконання, повинні консолідовано розробляти та 
реалізовувати комплексні плани заходів, спрямо-
вані на подолання регресивних явищ внутрішнього 
туризму в Івано-Франківській області.
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АНАЛИЗ ПОТОКОВ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА  
В ИВАНО-ФРАНКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 Г. ПО ДАННЫМ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ. 
ЧАСТЬ 3 (окончание)

Передерко В.П.
кандидат исторических наук, доцент,
доцент
Ивано-Франковского национального технического 
университета нефти и газа

В статье проанализированы краткосрочные межрегиональные перемещения (миграции) населения Украины в кон-
тексте изучения внутренних туристских потоков Прикарпатья в разрезе административно-территориальных еди-
ниц (локальных дестинаций) Ивано-Франковской области на основе мониторинга межрегиональной мобильности 
абонентов оператора связи. Определены популярные локальные дестинации региона и география их посетителей, 
которые могут рассматриваться как целевые аудитории действительных и потенциальных экскурсантов и туристов. 
Исследована сезонность перемещений (миграций), продолжительность пребывания в локальных дестинациях-
лидерах потоков, что позволило выявить закономерности мобильности, признаки транзитности движения и др.
Ключевые слова: внутренний туризм, статистика, мобильность, локальная дестинация, Ивано-Франковская 
область.

DOMESTIC TOURISM FLOWS OF IVANO-FRANKIVSK REGION  
ANALYSIS BASED ON MOBILE COMMUNICATION DATA IN 2017. PART 3 (ending)

Perederko V.P. 
PhD, associate professor, associate professor of
Ivano-Frankivsk National  Technical University of Oil and Gas

The article is devoted to the short-term interregional movements (migrations) of the population of Ukraine analyzes 
in the context of studying the domestic tourism flows of Prykarpattya in terms of administrative districts (local 
destinations) of Ivano-Frankivsk region based on monitoring of interregional mobility of the communication operator 
subscribers. The popular local destinations of the region and the geography of their visitors, which can be considered 
as target audiences of actual and potential tourists, are determined. Investigated seasonality of movements (migrations) 
and duration of staying in local destinations – the mobile subscribers flows leaders – allowed to identify mobility 
patterns, traffic transit signs, etc.
Keywords: domestic tourism, statistics, mobility, local destination, Ivano-Frankivsk region.
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ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ФІНАНСОВІ РИНКИ

Петрушин О.О.
аспірант
Національного університету Державної фіскальної служби України

Глобалізаційні процеси охоплюють кожну сферу суспільного життя, що безпосередньо впливає і на 
фінансові ринки. У статті було визначено поняття глобалізація та її ознаки. Було встановлено, що най-
важливішим чинником глобалізаційних процесів став розвиток інформаційно-комунікаційних техно-
логій зокрема мережі Інтернет. Метою статті було визначення напрямів розвитку фінансових ринків 
із використанням нових технологій. Встановлено, що використання інформаційно-комунікаційних 
технологій здатне широко сприяти фінансовій інклюзії. Та розвитку інших, дотичних до фінансового 
ринку сфер таких як журналістика , що призводить до створення синергічних інструментів діяль-
ності на фінансовому ринку.  Зменшується роль традиційної фінансової інфраструктури, а наявність 
смартфону здатна компенсувати неможливість фізичного доступу до інститутів фінансового ринку. 
Було визначено що перепоною для подальшого розвитку цього напрямку може бути державне регу-
лювання, що є як недоліком так і перевагою, тому що глобалізація може призвести до негативної 
синергії – процесу при якому кризові явища однієї країни безпосередньо впливають на інші.
Ключові слова: глобалізація, Інтернет, технології, фінансовий ринок, фінансова інклюзія, ринок цін-
них паперів, віртуальний банк.

Постановка проблеми. Процес глобалізації 
стрімко здійснюється в країнах, як в розвинених 
так і в тих, що лише розвиваються, частка яких 
складає 84% від усіх країн світу. Він проявляється 
по-різному у перших і у других, в залежності від 
стану речей та умов. Інфраструктурні, культурні та 
інші особливості безпосередньо впливають на швид-
кість і форму глобалізації, особливо, якщо це стосу-
ється фінансових ринків. Це потребує визначення 
напрямів розвитку національних ринків так і їхнього 
проникнення у світовий фінансовий ринок із вико-
ристанням сучасних технологій.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Дослідженням питання впливу глобалізації 
та технологій на розвиток світового фінансового 
ринку займались як іноземні так і вітчизняні нау-
ковці а саме: Калач Г.М., Демчук Н.І., Власов В.І., 
Г. Колодко, Резнікова Н.В. Кіт Пільбем, Найджел 
Дженкінсон, Шейн Метью, Джеремі Грінвуд та інші.

Однак недостатньо висвітленими залишаються 
аспекти застосування новітніх технологій задля роз-
ширення кількості учасників та розвитку фінансових 
ринків, як у передових так і у країнах третього світу.

Мета дослідження. Визначення особливостей 
розвитку фінансових ринків в умовах глобалізації 
із використанням новітніх технологій та визначення 
поточних тенденцій розвитку світового фінансового 
ринку, як єдиного простору.

Виклад основного матеріалу. Глобалізація – це 
всеохоплюючий процес встановлення взаємозалеж-
ності різних сфер життя у наднаціональному вимірі. 
Вона постає, як природній еволюційний процес 
утворення вищих організаційних зв’язків, які при-
зводять до створення великих систем, для виконання 
більших і масштабніших завдань. Зокрема міжна-
родного поділу праці, який дозволяє країнам спеціа-
лізуватись на виробництві певних товарів чи послуг, 

що в подальшому призводить до розвитку світової 
торгівлі.

До ознак цього процесу відносяться: встановлення 
наднаціональних зв’язків з іншими одиницями – дер-
жавами; об’єднання таких одиниць у більші органі-
зовані групи з єдиним центром прийняття рішення та 
правилами гри; створення загальносвітових органів, 
які здійснюють регулювання господарських зв’язків, 
встановлюють юридичні норми та регулюють полі-
тику держав. Такі системи можуть набувати вигляду 
міжнародних інститутів, зокрема фінансових, культур-
них, військових, соціальних, технологічних та інших. 
(Наприклад Організація Об’єднаних Націй, NATO, 
Міжнародний валютний фонд, ЮНЕСКО та інші.); 
розширення національних фінансових ринків – фор-
мується міжнародний майданчик купівлі-продажу 
фінансових ресурсів; створюються міжнародні фінан-
сові центри – міста центри скупчення міжнародних 
банків та кредитно-фінансових інститутів, які здійсню-
ють міжнародні операції до таких належать: Лондон, 
Нью-Йорк, Гонконг, Сінгапур та інші; відбувається 
стандартизація фінансових відносин через прийняття 
міжнародних рекомендацій по веденню діяльності як 
то Базель, який стосується банківського регулювання, 
міжнародних стандартів фінансової звітності.

Тому, як наслідок, спостерігається взаємопроник-
нення сфер життя цих країн, одна в одну, що може 
мати вигляд культурної, технологічної та економіч-
ної інтеграції. Це призводить до створення нових 
форм взаємодії, які не обмежуються лише однією 
країною, а можуть стосуватись абсолютно будь-кого 
на всій планеті. Важливим фактором, який цьому 
сприяє – це дифузія та вдосконалення інформа-
ційно-комунікаційних технологій, які забезпечують 
швидку і надійну передачу інформації, або даних. 
У підсумку це призводить до швидкого обміну зна-
ннями, наприклад через масові відкриті онлайн-
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курси [1], культурними особливостям [2] та веде до 
спрощення процесу торгівлі, розширення можливос-
тей аутсорсингу [3].

Найпотужнішим чинником, який сприяв при-
швидшенню глобалізації стала мережа Інтернет. 
Її використання дозволило спростити і пришвид-
шити обмін інформацією у сотні разів. Щодня 
генерується близько 2 273 737 терабайт інформації, 
завдяки різноманітним сервісам і безпосередньо 
людьми [4]. Інтернет дозволяє об’єднувати людей зі 
спільними інтересами та із різних культур. Це у під-
сумку призводить до пом’якшення розбіжностей та 
суперечок у поглядах і формування нової міжнарод-
ної культури, яку можна назвати світовою та єдиною 
для широкого кола користувачів мережі Інтернет.

Інтернет значно вплинув на подальший розвиток 
фінансового ринку та модифікував канали надання 
послуг та залучення капіталу, зробивши ці процеси 
набагато швидшими і зручнішими як для фізичних 
так і для юридичних осіб. Та привів до стійкої тен-
денції розширення кількості учасників, що досяга-
ється шляхом спрощення доступу до фінансових 
послуг та майданчиків, швидкого отримання якіс-
ної інформації, можливості аналізу масових думок 
[5; 6], нівелювання міжнародних бар’єрів [7].

Поряд з цим, населення, яке має вільний доступ 
до мережі Інтернет, також здатне легко користуватись 
фінансовими послугам и, як межах своєї країни так 
і у світових масштабах – це обмежується лише регу-
люванням країни, резидентом якої є клієнт.

З розвитком технологій та подальшим їхнім зде-
шевленням [8], вони стають доступнішими навіть 
у бідних країнах, що сприяє поширенню фінансо-
вої інклюзивності і відповідно розширенню кіль-
кості учасників фінансового ринку [9] та багатьма 
іншими перевагами для таких суспільств. А саме: 
можливість користування фінансовими послугами 
дозволяє населенню заощаджувати та загалом підви-
щувати свою продуктивність і рівень життя, освіти 
для виконання кваліфікованої і високооплачуваної 
роботи. Для малих підприємств – це можливість роз-
ширювати свою діяльність, розпочинати нові про-
екти і здійснювати ризик-менеджемент, що у подаль-
шому сприяє їхньому розвитку.

На макрорівні це веде до зростання кількості під-
приємства та збільшення податкових надходжень 
до бюджету держави, що може бути використано 
для створення нових робочих місць та здійснення 
значних і вартісних інфраструктурних проектів. 
Всі вищезазначені процеси взаємозалежно ведуть 
до розвитку національного фінансового ринку і вони 
можливі внаслідок широкого використання інформа-
ційно-комунікаційних технологій.

Вищезазначені переваги цих технологій осо-
бливо проявляються у країнах, що розвиваються та 
використовуються для знаходження нових рішень 
надання фінансових послуг. Так використовуються 
мобільні банківські пункти, на базі легкових автомо-
білів або автобусів, які надають первинні банківські 
послуги, що особливо корисно для клієнтів із віддале-
них місць, у яких будівництво відділень є економічно 

невигідним із-за недостатньої кількості потенційних 
клієнтів та/або інфраструктурних перепон [10].

Альтернативою мобільним банківським пунктам 
є банки, які не мають фізичних відділень тобто є 
«віртуальними». Вони здатні надавати такий самий 
перелік послуг як і традиційні банки, використову-
ючи їхню інфраструктуру, однак не несуть витрат 
на її обслуговування, що дозволяє значно здеше-
вити вартість послуг та навіть компенсувати кошти 
витрачені їхніми клієнтами у вигляді «кешбеку», що 
слугує значною маркетинговою перевагою. Яскра-
вим прикладом такого проекту віртуального банку 
є «Монобанк», який по своїй суті не є окремою 
юридичною особою, а підрозділом АТ «Універсал 
банк». Концепція якого полягає у використанні лише 
мобільного додатку для отримання банківських 
послуг, що значно спрощує доступ до них.

Тобто технології спрямовуються на максимальне 
залучення нових користувачів послуг фінансо-
вого ринку, що у свою чергу успішно досягається 
використовуючи новостворені рішення у частині 
вдосконалення інформаційно-комунікаційних тех-
нологій – користування мобільним банківським тер-
міналом потребує наявності лише мобільної мережі, 
що дозволяє мінімізувати використання готівкових 
коштів при розрахунку між продавцем і покупцем 
та відкидає потребу у інкасації, витрат на зберігання 
цінностей, обладнання та інші пов’язані з обігом 
готівки речі. Також використання новітніх техноло-
гій сприяє появі нових способів розрахунку – вико-
ристання електронних грошей широко популярне 
у країнах, що розвиваються, так як є легкодоступ-
ним, що сприяє розвитку як економічному так роз-
витку фінансового ринку зокрема.

Доступ до ринку цінних паперів також значно 
спростився. Так, якщо стандартний вигляд біржі – 
організованого майданчика на якому здійснюється тор-
гівля цінними паперами, здійснювалась використову-
ючи голос, тобто заявки на купівлю-продаж залишали 
шляхом вигукування певних фраз. То із розвитком 
та поширенням технологій вона трансформувалась 
і почала здійснюватись використовуючи програмне 
забезпечення – термінали такі як Bloomberg чи Reuters. 
Вони являють собою комбінований інструмент, який 
дозволяє здійснювати торгівлю на ринку цінних папе-
рів та отримувати останні новини по підприємству, 
галузі чи загалом країні, фундаментальних показни-
ків компанії. Це значно стимулює торгівлю та сприяє 
зростанню ліквідності та ефективності ринку, користь 
від чого отримують і його учасники – суб’єкти.

На прикладі цього випадку можна помітити 
як розвиток дотичних до фінансів галузей здатен 
впливати і на самі ринки, у випадку терміналів це 
зростання якості та швидкості журналістики. Тех-
нологічний вплив також призвів до здешевлення 
і спрощення трансакцій купівлі-продажу, що умож-
ливило вхід на ринок цінних паперів із незначним 
розміром капіталу, що може бути використане пере-
важною кількістю фізичних осіб.

Тому кожен власник смартфону може отримати 
доступ до торгівлі на фондовій біржі, що стимулюватиме 
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розвиток останньої та збільшить залучення капіталу. 
Такі рішення реалізовуються у розвинених країнах, 
однак складність полягає у приведення у відповідність 
законодавства задля здійснення глобальної торгівлі, 
незалежно від громадянства учасника ринку.

Отже, глобалізація це типовий природній процес, 
сценарій якого повторює багато інших узагальнень 
та поєднань в одну систему елементів, що існують 
в природі та які на перший погляд є самостійними 
одиницями.

В свою чергу поширення новітніх технологій та 
їхнє використання призводить до створення нової 
системи взаємодії, зокрема це стосується діючих 
і потенційних учасників фінансового ринку. Вони 
отримують змогу користуватися фінансовими послу-
гами та отримувати доступ до всіх видів фінансового 
ринку. Це стимулює його розвиток та покращує якісні 
характеристики такі як ліквідність, обсяги торгів, 
доступність, ефективність, що позитивно впливає 
на економіку в цілому. Успішно реалізований досвід 
фінансової інклюзивності з використанням новітніх 
технологій можливо використати в Україні, задля 
стимулювання розвитку фінансового ринку, зокрема 
фондового та кредитного.

Поряд з цим існують певні загрози такої глоба-
лізаційної синергії – за несприятливої кон’юнктури 

певного локального ринку ефект від нього розпо-
всюджується на інші і навпаки, що створює нові 
виклики перед регулюючими органами. Вони пови-
нні віднайти той баланс регулювання фінансового 
ринку, який здатний забезпечити його нормальну 
функціональність та сталий розвиток. Тому це 
потребує подальшого дослідження, адже із поши-
ренням технологій зростає частка автоматизованих 
процесів, які здатні витіснити людську складову при 
прийнятті рішень на фінансову ринку, що не завжди 
може врахувати всі аспекти суспільного життя, чим 
спричинити негативні наслідки для економіки пев-
ної країни, а враховуючи стрімку глобалізацію та її 
синергічний ефект й для світової економіки в цілому.

Висновки. Поширення новітніх технологій по 
всьому світу призвело до значних змін процесів 
функціонування фінансового ринку. Воно змінило 
способи та форми взаємодії продавця і покупця, 
спричинило приріст учасників та в загальному є важ-
ливим рушієм фінансової інклюзії. Як наслідок вико-
ристання новітніх технологій, зокрема інформаційно-
комунікаційних, в подальшому здатне призвести до 
максимальної залученості населення до фінансового 
ринку та мобілізації їхніх заощаджень. Що здатне 
слугувати найвагомішим чинником зростання еконо-
міки, як окремої країни так і світової загалом.
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ

Петрушин О.О.
аспирант
Национального университета Государственной фискальной службы Украины

Глобализационные процессы охватывают каждую сферу общественной жизни, что непосредственно влияет 
и на финансовые рынки. В статье было определено понятие глобализация и ее признаки. Было установлено, 
что важнейшим фактором глобализационных процессов стало развитие информационно-коммуникационных 
технологий в частности сети Интернет. Целью статьи было определение направлений развития финансовых 
рынков с использованием новых технологий. Установлено, что использование информационно-коммуникаци-
онных технологий способно широко способствовать финансовой инклюзии. И развития других, касающихся 
рынка сфер как журналистика, что приводит к созданию синергических инструментов деятельности на финан-
совом рынке. Уменьшается роль традиционной финансовой инфраструктуры, а наличие смартфона способно 
компенсировать невозможность физического доступа к институтам финансового рынка. Было определено, 
что препятствием для дальнейшего развития этого направления может быть государственное регулирование, 
что является как недостатком так и преимуществом, потому что глобализация может привести к негативной 
синергии - процесса при котором кризисные явления одной страны непосредственно влияют на другие.
Ключевые слова: глобализация, Интернет, технологии, финансовый рынок, финансовая инклюзия, рынок 
ценных бумаг, виртуальный банк.

IMPACT OF TECHNOLOGICAL GLOBALIZATION ON FINANCIAL MARKETS

Petrushyn O.O.
Graduate student
National Fiscal University of the State Fiscal Service of Ukraine

Globalization processes cover every sphere of public life, which also directly affects financial markets. The article 
defined the concept of globalization and its features. It was found that the most important factor in the globalization 
process was the development of information and communication technologies, especially the Internet. The purpose of 
the article was to determine the directions of development of financial markets with the use of new technologies. It has 
been defined that the use of information and communication technologies can widely promote financial inclusion. 
And the development of other close areas to the financial market such as journalism, which leads to the creation of 
synergistic instruments of activity in the financial market. The role of traditional financial infrastructure diminishes, 
and the availability of a smartphone can compensate for the inability of physical access to financial market institutions. 
It was determined that the obstacle for the further development can be state regulation which can be both  an advantage 
and a disadvantage because globalization can lead to a negative synergy - a process in which the crisis phenomena of 
one country directly affect others.
Keywords: globalization, Internet, technology, financial market, financial inclusion, securities market, virtual bank.
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Питання підвищення якості  та ефективності роботи аеропортів є пріоритетним у системі цивільної 
авіації України. Стаття розглядає ряд методичних підходів щодо вивчення та вдосконалення трудового 
потенціалу в аеропортах з метою покращення забезпечення якості та своєчасності надання послуг 
клієнтам. На думку авторів, ефективне управління персоналом є суттєвою складовою  стабільності 
діяльності  та підвищення ефективності роботи аеропортів в цілому. Управління персоналом являє 
собою комплексну систему, що забезпечує встановлення,  діагностику, вирішення та прогнозування 
появи проблем у формуванні, використанні та розвитку трудового потенціалу за основними  напрям-
ками господарської діяльності та управлінського циклу. Процес формування та розвитку трудового 
потенціалу  становить єдність тенденційних змін структури трудового колективу як результату спла-
нованого стратегічного розвитку аеропорту та свідомої планомірної діяльності з його вдосконалення, 
що здійснюється керівництвом аеропорту. В наданому матеріалі встановлено умови, що впливають 
на динаміку позитивного розвитку трудового потенціалу. Добре обізнаний, кваліфікований і актив-
ний персонал  дозволить ефективно і безперервно покращувати виробничі процеси. Автори впевнені,  
для здійснення управління трудовим потенціалом існує безліч методів, і підприємство має обирати ті, 
які здатні максимально  забезпечити економічне процвітання та стабільність діяльності аеропортової 
системи.  Але слід взяти до уваги, що перспективи покращення базуються на засадах співпраці, осо-
бистісно орієнтованої  соціальної політики організації, мотивації на повноцінну  роботу колективу як 
злагодженого механізму, адже саме людські ресурси впливають на кінцеві результати роботи, забез-
печують повноцінне і ефективне функціонування підприємства.
Ключові слова: міжнародний аеропорт, кадровий потенціал підприємства,  формування трудового 
потенціалу, система управління персоналом, ефективність діяльності.

Постановка проблеми. Транспорт є однією 
з базових галузей економічної інфраструктури кра-
їни. На сучасному етапі він відіграє важливу роль 
в економічній інтеграції країн і розвитку міжнарод-
них відносин. Авіаційний транспорт, незважаючи 
на те, що є наймолодшим серед інших видів сполу-
чення, має незаперечну першість, і його перевагами 
стали швидкість, розширена географія польотів, 
зростання пасажиропотоку, комфортність, цілоріч-
ність функціонування.

Важливим структурним елементом авіаційної 
транспортної системи є аеропорт, де здійснюється 
умовний перехід режиму повітряного функціону-
вання в режим наземного функціонування пові-
тряного транспорту. Першочерговою вимогою до 
роботи авіаційного транспорту є підвищення ефек-
тивності та якості роботи аеропортів. Це питання 
стало пріоритетним у розробці рішень функціону-
вання системи цивільної авіації України.

Слід зазначити, що Україна має вигідне геогра-
фічне розташування на перетині світових тран-
спортних зв’язків, є сполучною ланкою на євразій-
ських шляхах, що вигідно з’єднує Східну та Західну 

Європу, балтійський та прикаспійський регіони. 
Вигідне географічне розташування України на Євра-
зійському континенті дозволяє використовувати її 
мережу аеропортів для обслуговування:

– транзитних перевезень за міжконтиненталь-
ними сполученнями;

– транзитних перевезень через аеропорти Укра-
їни (далеке зарубіжжя, Україна – країни СНД);

– транзитних перевезень через аеропорти Укра-
їни (СНД – Україна – СНД);

– транзитних міжрегіональних перевезень 
в межах України.

Позитивний розвиток економіки призводить 
до збільшення обсягів пасажирських перевезень 
усіма видами транспорту, і авіаційним транспортом 
зокрема. За даними підсумкових та узагальнених 
розрахункових значень прогнозів, загальні обсяги 
перевезених пасажирів у всіх аеропортах України до 
2020 року сягатимуть 7-8 млн. пасажирів за рік.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Оскільки найважливішим ресурсом виробництва 
є людина, можна говорити, що важливим показни-
ком становлення та розвитку будь-якого підпри-
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ємства є трудовий потенціал. На сучасному етапі 
питання дослідження трудового потенціалу потре-
бує розробки нового інструментарію, який дозво-
лить в повній мірі врахувати всі аспекти зазначеного 
поняття, не зважаючи на те, що проблемам форму-
вання та розвитку трудового потенціалу присвячено 
достатньо багато робіт.

За роки незалежності транспортна галузь в Укра-
їні набула нових якісних стимулів для зростання. 
Вона забезпечує створення 13% ВВП, а вартість 
основних засобів виробництва (за первинною оцін-
кою) складає 35% від загальної вартості виробни-
чого потенціалу країни. В галузі працює 5% зайня-
того населення України [6].

Оскільки аеропорт є важливою структурною час-
тиною авіаційної транспортної системи, аналіз його 
середовища та функціонування є важливим етапом 
даного дослідження. Зазначимо, аеропорт є місцем 
взаємодії трьох основних складових частин повітря-
ної транспортної системи: аеропорту з ввімкненням 
системи управління повітряним рухом; авіакомпа-
нією; всіх користувачів послугами аеропорту, в тому 
числі й неавіаційних послуг.

Персонал – найбільше багатство підприємства. 
Його зацікавленість в реалізації задач підприєм-
ства дає можливість використання здібностей пер-
соналу з максимальною ефективністю. Управління 
трудовим потенціалом аеропорту слід розглядати як 
комплексну систему, що забезпечує встановлення, 
діагностику, вирішення та прогнозування появи про-
блем у формуванні, використанні та розвитку трудо-
вого потенціалу в за основними напрямками госпо-
дарської діяльності та управлінського циклу з метою 
підвищення ефективності управління аеропортом 
в цілому. Як результат, кожен працівник несе відпо-
відальність за якість своєї праці, знає мету, задачі, 
методи своєї діяльності, терміни виконання робіт 
та бажаний результат. Добре обізнаний, кваліфіко-
ваний та активний персонал дозволить ефективно 
і вчасно на будь-які зміни та безперервно покращу-
вати виробничі процеси.

Найбільш популярною та широко використо-
вуваною економічною категорією стала категорія 
«робоча сила». Вона походить з досліджень ХІХ сто-
ліття. Якщо звернутися до класичного трактування 
цього терміну К. Марксом, то можна відзначити, 
що під «робочою силою» чи «здатністю до праці» 
слід розуміти «сукупність фізичних та духовних зді-
бностей, якими володіє організм, жива особистість 
людини, і які пускаються нею в хід всякий раз, коли 
вона виробляє будь-які виробничі вартості» [8].

Кадровий потенціал підприємства – це узагаль-
нююча характеристика сукупних здібностей та мож-
ливостей постійних робітників підприємства, що 
мають певну кваліфікацію, пройшли попередню 
професійну підготовку та мають спеціальні знання, 
трудові навички та досвід роботи в певній сфері 
діяльності, ефективно виконувати функціональні 
обов’язки та давати певні економічні результати 
у відповідності з поточними та перспективними 
цілями підприємства» [1]. Відмінна риса даного 

визначення полягає в підкресленні розвитку трудо-
вого потенціалу. Економічний аспект, в свою чергу, 
означає результативність, ефективність діяльності 
та відповідний підхід з цих позицій до всіх якостей 
робітника. Тобто, поняття ефективності, від самого 
початку закладене в самій основі економічної кате-
горії «кадровий потенціал».

Трудовий потенціал – це сукупна чисельність 
громадян працездатного віку, які за певних ознак 
(стан здоров’я, психофізіологічних особливостей, 
освітнього, фахового та інтелектуального рівня, 
соціально-етнічного менталітету) здатні та мають 
намір провадити трудову діяльність [7].

Формування трудового потенціалу – це процес 
набуття економічно активного населення до трудової 
та підприємницької діяльності ознак, необхідних для 
використання у трудовій діяльності, здобуття певних 
знань і навичок, фізичного, емоційного, духовного, 
професійного розвитку – компетенцій.

Соціально-економічні фактори формування 
кадрового потенціалу аеропорту об’єднують всі фак-
тори, які сприяють покращенню якості трудового 
потенціалу. Зазначимо такі характеристики робітни-
ків, як рівень кваліфікації та фахові знання, вміння та 
навички, компетентність, стан здоров’я та інтелекту-
альні здібності, відповідальність, професійна відпо-
відність, адаптивність, інноваційність та професійна 
мобільність, моральність, дисциплінованість, моти-
вованість (здатність реагувати на зовнішні стимули) 
та мотивація (внутрішнє бажання якісно виконувати 
роботу). До групи факторів формування кадрового 
потенціалу відносять також характеристики трудо-
вих колективів, такі як дисципліна, організованість, 
трудова активність, творча ініціатива, соціально-
психологічний клімат, система ціннісних орієнтацій: 
взаємодопомога, згуртованість тощо.

Вирішальним аспектом розвитку трудового 
потенціалу є формування та відшкодування витрат 
соціального характеру, без чого неможливо функці-
онування будь-якого виробництва та які включають 
у себе витрати на відновлення працездатності робіт-
ника, утримання його родини, освіту і вдосконалення 
фізичного стану та духовного розвитку працівника.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Формування трудового потен-
ціалу відбувається під впливом відтворення насе-
лення. Зміст відтворення населення становить демо-
графічний процес, який передбачає не лише зріст 
чисельності населення шляхом створення умов 
щодо підвищення рівня народжуваності, але і є про-
цес збереження життя і здоровʼя населення на певній 
території взагалі. Відтворення населення повʼязано 
з таким суспільним явищем, як праця, побут і родина 
із всією сукупністю матеріальних, соціальних і духо-
вних умов життя.

Збереження та покращення стану здоровʼя насе-
лення означає збільшення трудового потенціалу, під-
вищення інтенсивності і якості праці, поліпшення 
виробничого клімату як непрямого фактора зрос-
тання результативності праці. Невідʼємною складо-
вою у витратах на підтримку фізичного стану людини 
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є витрати на харчування. Хвороби і травми призво-
дять не тільки до скорочення трудового потенціалу, 
але і впливають на його якість. В умовах депопуляції 
населення питання підтримки стану здоровʼя набува-
ють особливо важливого значення. Вибуття з вироб-
ничого процесу цілком або тимчасово досвідчених 
працівників яскраво демонструє, який збиток суспіль-
ству наноситься хворобами і травмами. Безперечно, 
здоровʼя – найважливіша споживча цінність у складі 
благ, заради яких відбувається трудова діяльність.

Метою статті є аналіз існуючих методів розви-
тку трудового потенціалу аеропорту з метою вдо-
сконалення якості та своєчасності надання послуг 
аеропорту.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Головною метою системи управління персоналом 
є кадрове забезпечення підприємства, ефективне 
використання кадрів, а також їх професійний й соці-
альний розвиток. Розробка й впровадження системи 
управління персоналом на підприємстві припускає 
існування сформульованої місії підприємства, на 
підставі якої зафіксовані його цілі й цінності. Також 
необхідний єдиний корпоративний стандарт робочої 
поведінки персоналу (кодекс корпоративної пове-
дінки), завдяки якому будуть досягатися поставлені 
цілі з одночасним прямуванням цінностям [3].

Система управління персоналом є реалізатором 
функцій управління персоналом та являє собою 
сукупність ув’язаних, погоджених методів й засобів 
управління персоналом підприємства, які покликані 
упорядкувати, організувати й направити діяльність 
персоналу на досягнення мети. Система управління 
персоналом передбачає впровадження стратегії роз-
витку трудового потенціалу, яка втілює в собі фор-
мування цілей, функцій, організаційної структури 
управління персоналом, вертикальних й горизон-
тальних функціональних взаємозв’язків керівників 
й спеціалістів у процесі обґрунтування, розробки, 
прийняття й реалізації управлінських рішень.

Управління персоналом полягає у:
– формуванні системи управління персоналом;
– кадровому плануванні;
– визначенні кадрового потенціалу і потреби 

організації в персоналі;
– обліку і нормуванні чисельності працівників.
Ефективність діяльності будь-якої організації 

значною мірою визначається ступенем відповід-
ності працівників, що в ній працюють, робочим 
місцям, які вони займають. Лише за такими крите-
ріями організація та працівники досягають цілей 
свого розвитку. Виявити ступінь відповідності пра-
цівників вимогам їхніх робочих місць можна в про-
цесі оцінювання, яке є однією з ключових функцій 
менеджменту персоналу [2].

Оцінка персоналу – це процес визначення ефек-
тивності діяльності працівників у реалізації завдань 
організації з метою послідовного накопичення 
інформації, необхідної для прийняття подальших 
управлінських рішень [5]. Регулярна і систематична 
оцінка співробітників надає керівництву організа-
ції інформацію, необхідну для прийняття обґрун-

тованих рішень щодо підвищення заробітної плати 
(винагорода кращих співробітників надає мотивую-
чий вплив на них і їх колег), підвищення на посаді 
або звільнення [4].

Результати оцінки працівників визначають 
його відповідність кваліфікації на виробництві та 
подальшу перспективу кар’єрного зростання або 
ротації. Для працівника це є важливим мотивацій-
ним фактором щодо покращення своєї трудової 
діяльності.

Кадрова політика повинна миттєво реагувати 
на зміни ринку, у зв’язку з чим вона повинна мати 
такі властивості: орієнтація на довгострокове плану-
вання, зв’язок зі стратегією, значимість ролі кадрів. 
Так само вона повинна забезпечувати працівників 
сприятливими умовами для праці, забезпечувати 
можливість кар’єрного росту, створювати гарний 
настрій в колективі, давати своїм співробітникам 
впевненість у завтрашньому дні. Головним завдан-
ням кадрової політики є забезпечення врахування 
інтересів кожного працівника підприємства. Кадрова 
політика визначає цілі, що впливають на взаємини 
підприємства з зовнішнім середовищем, а також 
цілі, пов’язані зі ставленням підприємства до своїх 
працівників [9].

Методи оцінки персоналу мають відповідати 
структурі підприємства, характеру діяльності пер-
соналу, цілям оцінки, бути простими і зрозумілими; 
включати 5-6 кількісних показників, поєднувати 
письмові та усні завдання.

Метод алфавітно-числової оцінки (оцінка осо-
бистих якостей). Основу алфавітно-числової оцінки 
персоналу складає шкала. Відповідно до неї зістав-
ляються трудові досягнення й особисті якості праців-
ника. При проведенні даної оцінки необхідно визна-
чити, які фактори трудової діяльності і поведінки 
потрібно оцінити. Далі необхідно визначити стан-
дарти, згідно з якими будуть вимірюватися ці факти, 
установити методи їх виміру. Результати оцінки при 
цьому значною мірою визначаються відношенням 
керівників до підлеглих, яких атестують. Уданий час 
застосовують системи з досить доцільною шкалою 
оцінок з різними рівнями і підрівнями. Наприклад, 
деякі американські підприємства використовують 
систему із семи рівнів оцінок, кожний з них дифе-
ренційований з урахуванням трьох факторів:

А – оцінка працівника методом порівняння його 
діяльності з обов’язками відповідно до посадової 
інструкції.

В – оцінка того, в якій мірі працівнику потрібна 
допомога і контроль з боку безпосереднього керів-
ника для виконання ним своїх службових обов’язків.

С – оцінка професійного досвіду працівника, 
який він використовує при виконанні виробничих 
завдань.

Анкетування – одне з основних технічних засо-
бів конкретного соціального дослідження, застосо-
вується у соціологічних, соціально-психологічних, 
економічних, демографічних та інших досліджен-
нях. У процесі анкетування кожній особі з колективу, 
обраної для анкетування, пропонується відповісти 
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письмово на запитання, поставлені у формі опиту-
вального листа – анкети.

За формою питання поділяються на відкриті 
(вільний відповідь, наприклад: «Що ви думаєте 
робити після закінчення інституту?»). І закриті – 
відповідь полягає у виборі з декількох пропонованих 
в анкеті тверджень. Відкриті питання дають гли-
бокі відомості, але при великому числі анкет при-
зводять до значних труднощів в обробці у зв’язку 
з нестандартністю відповідей. За змістом питання 
поділяються на об’єктивні (про освіту, вік, заробіт-
ної плати та ін. опитуваного; при цьому слід врахо-
вувати суб’єктивні перекручування при відповіді) 
і суб’єктивні, які виявляють соціально-психологічну 
установку опитуваного, його ставлення до умов 
свого життя і певних подій. Відповіді на питання 
носять, як правило, анонімний характер.

Основні правила побудови анкети: логічна послі-
довність тим, уражених питаннями; інтерес опиту-
ваного повинен рости від питання до питання, від-
сутність занадто складних або інтимних питань; 
відповідність формулювання питань освітньому 
рівню опитуваної групи, у закритих питаннях пови-
нні бути передбачені всі можливі варіанти відпові-
дей; загальна кількість питань не повинно бути надто 
великою – анкетування не повинно стомлювати або 
дратувати опитуваного.

Анкетування може проводитися трьома спосо-
бами: анкета заповнюється в присутності збирача 
індивідуально; групове заповнення у присутності 
збирача; опитувані самостійно заповнюють і для 
збереження анонімності одночасно здають анкети; 
«поштове» анкетування, коли анкета лунає або роз-
силається на будинок, а потім опитаним поверта-
ється поштою.

Атестація – це спосіб визначення спроможності 
працівників ефективно виконувати покладені на них 
службові обов’язки.

Мета атестації розкривається у її завданнях.
Завдання атестації:
– об’єктивно оцінити результати діяльності пра-

цівників щодо виконання ними своїх обов’язків;
– встановити з урахуванням кваліфікації, діло-

вих та особистих якостей працівників їх відповід-
ність зайнятим посадам;

– виявити перспективних, енергійних, творчо 
мислячих та ініціативних працівників для вклю-
чення до резерву на заміщення вищих посад;

– поліпшити організацію добору, розміщення та 
використання керівників, професіоналів та фахівців;

– перегляд кандидатур, розстановка і викорис-
тання керівників, спеціалістів та службовців, підви-
щення їхньої кваліфікації;

– розробити пропозиції: а) щодо вдосконалення 
роботи з кадрами; б) щодо підвищення ефективності 
праці як окремих працівників так і підрозділів;

– виявлення та усунення недоліків у роботі 
з кадрами в підрозділах.

З урахуванням цілей проведення атестації можна 
говорити про дві її складові частини: оцінку праці та 
оцінку персоналу.

Оцінка праці спрямована на зіставлення якості 
та обсягу фактичної праці з планованим результатом 
праці, що подана в технологічних картах, планах і про-
грамах роботи підприємства. Оцінка праці дає можли-
вість оцінити її кількість, якість та інтенсивність.

Оцінка пepcoнaлу дозволяє вивчити ступінь під-
готовленості працівників до виконання саме того 
виду діяльності, яким вони займаються, а також вия-
вити рівень їх потенційних можливостей для оцінки 
перспектив росту.

Практика управління показує, що організації 
використовують у більшості випадків одночасно 
обидва види оцінки діяльності працівників, тобто 
оцінку праці та оцінку якостей, що впливають на 
досягнення результатів.

В цілому управління трудовим потенціалом 
виступає системою взаємопов’язаних заходів, які 
забезпечують координуючий, направляючий та сти-
мулюючий вплив на членів господарської діяльності 
аеропорту, орієнтований на результативні показники 
використання робочої сили. Основними задачами 
управління трудовим потенціалом аеропортів на 
даному етапі мають бути:

– виявлення найбільш істотних структурних 
зрушень в професійному складі та кваліфікаційному 
рівні робітників, що викликані зміною технологій та 
постійним оновленням асортименту послуг;

– визначення проектної величини трудового 
потенціалу колективу та складу вивільнених робіт-
ників в результаті зміни структури надання послуг, 
впровадження комплексної компʼютеризації та авто-
матизації процесів;

– оптимізація та виявлення додаткових потреб 
аеропорту в кваліфікованій робочій силі за групами 
провідних професій;

– розстановка відібраних кадрів за робочими 
місцями у відповідності з трудовим потенціалом 
робітника;

– організація та розвиток системи, що сприяє 
підвищенню мобільності робочої сили та росту тру-
дового потенціалу колективу;

– створення умов, що сприятимуть більш 
повному та продуктивному використанню потенцій-
них можливостей кожного члена колективу.

Висновки. Перспективи покращення ситуації 
засобом керівництва і контролю базуються на засадах 
співпраці, мотивації на повноцінну роботу колективу 
як злагодженого механізму. З цього витікає, що сам 
процес вдосконалення трудового колективу з ура-
хуванням всіх його складових (особистої, кадрової, 
організаційної) становить процес, який потребує 
управління та контролю його впровадження становить 
єдність тенденційних змін структури трудового колек-
тиву як результату спланованого стратегічного роз-
витку аеропорту та свідомої планомірної діяльності 
з вдосконалення, що здійснюється керівництвом.

Щодо покращення роботи персоналу аеропорту 
потрібно залучати іноземних інвесторів та менеджерів 
персоналу до співпраці, проводити курси підвищення 
кваліфікації працівників аеропорту з можливістю 
надання кар’єрного росту та за участю іноземних 
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спеціалістів з області кадрової політики. Ефектив-
ним може бути відрядження працівника до іншого 
аеропорту після курсів підвищення кваліфікації для 
вирішення будь-якої проблеми, що дасть можливість 
знайти необхідне рішення, підтвердити працівником 
своєї компетентності, підняти власний рівень знань, 
отримати винагороду, а також вакантну посаду.

Таким чином, кожен працівник буде працювати 
ефективніше, і це буде підтвердженням ефективної 
роботи кадрової політики в роботі підприємства за 
умов дії позитивної мотивації, а не негативної.

Аналіз управління розвитком трудового потен-
ціалу аеропорту має носити комплексний характер, 
включаючи в себе процеси формування, викорис-
тання та вдосконалення трудового потенціалу з вра-
хуванням впливу факторів внутрішнього та зовніш-
нього середовища діяльності конкретного аеропорту, 
що в результаті забезпечить підвищення ефектив-
ності управління господарською діяльністю аеро-
порту в цілому. В даних умовах набуває актуальності 
системний підхід щодо розробки концептуального 
плану розвитку трудового потенціалу аеропорту, 
який має враховувати всі особливості діагностики 
управління трудовим потенціалом аеропорту з метою 
забезпечення ефективного розвитку аеропорту.

Під час побудови рекомендованих планів управ-
ління розвитком трудового потенціалу аеропорту 

мають бути враховані останні тенденції в сфері 
управлінської діяльності вітчизняних аеропортів, 
а саме недостатня кількість професійних управлін-
ців, нестача професійних знань та навичок підібра-
ного персоналу, що, у більшості своїй, не здатний 
брати участь в управлінській діяльності на новому 
якісному рівні, недостатнє використання стратегіч-
ного менеджменту та контролінгу. Участь кваліфі-
кованих кадрів та співробітництво з клієнтами та 
зацікавленими сторонами стане також ключем в реа-
лізації стратегії, яка міститься в зазначених планах.

Добре обізнаний, кваліфікований та активний 
персонал дозволить ефективно і вчасно на будь-які 
зміни та безперервно покращувати виробничі про-
цеси. Щоб така система спрацювала, слід закріпити 
її відповідною ланкою мотивацій, нагород, заохочень 
за високу якість робіт та послуг, особистісно орієн-
тованою соціальною політикою організації.

Система прийняття управлінських рішень щодо 
вибору стратегії розвитку трудового потенціалу 
аеропорту при співставленні та узгодженості полі-
тики розвитку трудового потенціалу та стратегії роз-
витку трудового потенціалу (тактичних та стратегіч-
них заходів) дозволить врахувати особливості впливу 
специфічних факторів та відповідних показників 
в залежності від стану трудового потенціалу конкрет-
ного аеропорту та рекомендованих планів розвитку.
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Вопрос повышения качества и эффективности работы аэропортов является приоритетным в системе граж-
данской авиации Украины. Статья раскрывает ряд методических приемов по изучению и совершенствованию 
трудового потенциала в аэропортах с целью улучшения качества и своевременности предоставления услуг 
клиентам. По мнению авторов, эффективное управление персоналом является существенной составляющей 
стабильности деятельности и повышения эффективности работы аэропорта в целом. Управление персоналом 
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представляет комплексную систему, обеспечивающую определение, диагностику, принятие решений и про-
гнозирование проблем в формировании, использовании и развитии трудового потенциала по основным направ-
лениям хозяйственной деятельности и управленческого цикла. Процесс формирования и развития трудового 
потенциала образует единство тенденциозных (последовательных) изменений структуры трудового коллек-
тива как результата спланированного стратегического развития аэропорта и сознательной планомерной дея-
тельности по его совершенствованию, которые осуществляются руководством аэропорта. В предоставленном 
материале названы условия, влияющие на динамику положительного роста трудового потенциала. Хорошо 
осведомленный, квалифицированный и активный персонал позволит эффективно и непрерывно улучшать 
производственные процессы. Авторы уверены, что для осуществления управления трудовым потенциалом 
существует множество методов, и предприятие может выбрать те, которые способны максимально обеспечить 
экономическое процветание и стабильность деятельности системы аэропорта. Необходимо учитывать, что 
перспективы улучшения основываются на принципах сотрудничества, личностно ориентированной социаль-
ной политики организации, мотивации на полноценную работу коллектива как слаженного механизма, ведь 
именно человеческие ресурсы влияют на конечные результаты работы, обеспечивают полноценное и эффек-
тивное функционирование предприятия.
Ключевые слова: международный аэропорт, кадровый потенциал предприятия, формирование трудового 
потенциала, система управления персоналом, эффективность деятельности.

FORMATION AND DEVELOPMENT OF LABOR POTENTIAL IN AIRPORTS
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The issue of improving the quality and efficiency of airports is a priority in the civil aviation system of Ukraine. 
The article reveals a number of methodological techniques for the studying and improving of labor potential at airports 
in order to improve the quality and timeliness of providing services to customers. According to the authors, effective 
personnel management is an essential component of business stability and improving the efficiency of the airport as a 
whole. Human resource management is a comprehensive system that provides definition, diagnosis, decision making 
and forecasting of the problems of formation and development of labor potential in the main areas of economic activity 
and management cycle. The process of formation and development of labor potential forms a unity of tendentious 
(sequential) changes in the structure of the labor collective. It is the result of a planned strategic development of the 
airport and a conscious systematic activity to improve it which are carried out by the airport management. The material 
describes the conditions that affect the dynamics of positive growth of labor potential. The article states that there are 
many methods for managing labor potential. And the enterprise can choose those that are able to provide economic 
prosperity and stability of the airport system. It is necessary to take into account that the prospects for improvement 
are based on the principles of cooperation, personality-oriented social policy of the organization, motivation for the 
full work of the team as a harmonious mechanism. Human resources influence the final results of work and ensure the 
full and effective functioning of the enterprise. 
Keywords: international airport, personnel potential of the enterprise, formation of labor potential, personnel 
management system, operational efficiency.
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ЕТНІЧНИЙ ТУРИЗМ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ:  
СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
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Одеського державного екологічного  університету

У статті висвітлено сутність та особливості етноекзогенного і етнографічнного туризму як напряму 
етнічного туризму. З’ясовано сутність та складові етнотуризму його проблеми та перспективи  розви-
тку. Визначено, що у науковій літературі декілька близьких за змістом понять мають реальне право на 
існування: «етнографічний туризм», «етнокультурний туризм», «етнічний туризм». Висвітлено, що 
Україна має значний потенціал для розвитку етнічного туризму. Запропоновано типові регіони Укра-
їни в контексті розвитку етнічного туризму. Розглянуто походження та структура ресурсів етнічного 
туризму Одеської області. Здійснено етнотуристичне районування Одеської області. Їх оцінка, у роз-
різі адміністративних районів, здійснювалась за допомогою показників кількості та різноманітності 
етнічних ландшафтів, показника забезпеченості ресурсами етнічного туризму. Зроблено висновок та 
запропоновано перспективні напрями та форми подальшого розвитку етнічного туризму в регіоні.
Ключові слова: етнічний туризм, етноекзогенний туризм, етнографічний туризм, етнотуристичні 
ресурси Одеської області, скансен, етнотуристичне районування.

Постановка проблеми. Актуальність даної теми 
дослідження обумовлена тим, що етнографічний 
туризм в Україні стає одним з найбільш популяр-
них видів туризму, оскільки він здатен задовольнити 
інтереси людей які бажають ознайомитися з історич-
ними і культурними традиціями українського народу 
в цілому та етнографічних груп відповідного регіону.

В Законі України «Про туризм» держава визначає 
туризм як одну з пріоритетних сфер розвитку націо-
нальної культури й економіки. Таке визначення стало 
досить актуальним після того, як набув популярності 
етнотуризм як один з напрямків культурно-пізна-
вального туризму. Світова практика доводить, що 
саме такий вид туризму здатний задовольнити цілий 
ряд духовних потреб людини. Найбільш важливим 
в організації етнічного туризму є ознайомлення учас-
ників з традиціями та культурою різних етносів.

Туристична галузь набуває дедалі більшого зна-
чення для розвитку економіки та соціальної сфери 
в Україні, стрімко інтегрується у світову туристичну 
індустрію. Питання збільшення обсягів в’їзного та 
внутрішнього туризму залишаються на першому 
плані в програмах розвитку туризму в Україні, як 
важливі чинники підвищення якості життя насе-
лення, утворення додаткових робочих місць, попо-
внення валютних запасів держави та підвищення 
її авторитету на міжнародній арені. У дослідженні 
пропонується зупинитися на перспективах розви-
тку етноекзогенного туризму в Одеській області, 
який займає особливе місце у розвитку іноземного 
туризму і є одним із пріоритетних напрямів турис-
тично-економічної діяльності.

Вивчення ресурсів етнічного туризму Одещини 
на суспільно-географічних засадах дозволяє від-
значити серед їх основних складових етнічні ланд-
шафти українців, болгар, молдаван, росіян, гагаузів 
та албанців, а також низку етнічних артефактів та 

їх ансамблів, пов’язаних із зазначеними та іншими 
народами.

Відповідно до результатів розподілу значень 
показника забезпеченості етнотуристичними ресур-
сами по адміністративно-територіальних районах, 
особливостей ландшафтного та історико-етногра-
фічного районування було здійснене етнотуристичне 
районування Одеської області. На її території виді-
лено три етнотуристичні райони – Північний, Цен-
тральний та Південний.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блематикою дослідження культурної спадщини, 
етноекзогенного та етнічного туризму, визначення 
його історії і термінології частково займаються як 
іноземні (Х. Райн), так і вітчизняні (І.І. Винниченко, 
М.Л. Орлова, В.Ф. Кифяк, Н.А. Малова, Ю.О. Вене-
дін, Л.М. Черчик, В.І. Акуленко) науковці.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Актуальність обраної теми полягає 
у тому, що Україна і зокрема Одеська область має 
значний потенціал, який до сьогодні комплексно не 
оцінено та не задіяно у туристично-рекреаційній 
діяльності, не визначено перспективні напрями його 
актуалізації для розвитку туризму. Зокрема, це сто-
сується етноекзогенного туризму, який передбачає 
відвідання місць та об’єктів, пов’язаних з некорін-
ними (алохтонними) етносами та їхніми представ-
никами. Це пов’язане зі сприйняттям лише певної 
частини культурних ресурсів (здебільшого історико-
культурної спадщини) як об’єкта туризму, а інші 
види ресурсів (організації, видатні люди, місця, події 
тощо) часто взагалі не розглядаються як потенційний 
туристичний продукт. Для використання ресурсів 
етноекзогенного туризму у рекреаційно-туристич-
ній діяльності необхідним є їх комплексне вивчення. 
Важливим є також систематизація понятійно-термі-
нологічного апарату і визначення місця етноекзоген-
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ного туризму у туристичному комплексі території для 
подальшого використання у нормативно-правових 
документах, туристичній діяльності та інших сферах. 
Тому поняття етноекзогенного та етнографічнного 
туризму залишається недостатньо вивченою пробле-
мою і потребує подальшого дослідження.

Формулювання цілей статті. Головною метою 
цієї статті було розглянути поняття етноекзогенного 
та етнографічнного туризму, визначити його особли-
вості, проблеми та перспективи розвитку в Одеській 
області.

Виклад основного матеріалу. Туристична галузь 
набуває дедалі більшого значення для розвитку еко-
номіки та соціальної сфери в Україні, стрімко інте-
грується у світову туристичну індустрію. Питання 
збільшення обсягів в’їзного та внутрішнього туризму 
залишаються на першому плані в програмах розвитку 
туризму в Україні, як важливі чинники підвищення 
якості життя населення, утворення додаткових робо-
чих місць, поповнення валютних запасів держави 
та підвищення її авторитету на міжнародній арені. 
Етноекзогенний туризм є актуальним видом туризму, 
що підтверджується зростанням його популярності 
в Україні та світі і пояснюється потребою людей 
у етнічній ідентифікації в умовах процесу глобалізації.

Етнографічний туризм – це вид пізнавального 
туризму, основною метою якого є відвідування 
етнографічних об’єктів для пізнання культури, архі-
тектури, побуту і традицій народу (етносу). Одним 
з підвидів пізнавального туризму є етнічний та його 
напрям – етноекзогенний туризм.

Об’єктами етноекзоґенного туризму є населені 
пункти, засновані (або заселені згодом) представни-
ками цих етносів, в яких й по сьогодні вони прожива-
ють, споруди культового (синагоги, костьоли, кірхи, 
мечеті тощо), громадського (дитсадки, школи, бога-
дільні, музеї, адміністративні будинки тощо), про-
мислового (фабрики, заводи тощо) та сільськогос-
подарського (елеватори, стайні та ін.) призначення 
діаспор, будівлі, авторами проектів, власниками 
або ж ініціаторами зведення яких були іноземці, 
інші об’єкти (заповідники, парки, пам’ятники та ін.), 
засновані і створені ними ж, місця (у тому житлові 
будинки, театри, спортивні споруди), в яких народи-
лись, мешкали, працювали, виступали, короткочасно 
перебували, померли (загинули) та поховані (пере-
поховані) визначні іноземці – державні, політичні та 
громадські діячі, науковці, митці, підприємці, вій-
ськовики, меценати тощо, і пам’ятники (монументи, 
меморіальні та пам’ятні дошки) видатним інозем-
цям, і некрополі (цивільні та військові) та пооди-
нокі поховання, на яких упокоїлись представники не 
титульних етносів, а також будинки, в яких містились 
(і нині знаходяться) органи державної влади, освітні 
установи, мас-медіа тощо, в компетенції яких – задо-
волення потреб нацменшин.

Етнічний туризм іноді називають також етногра-
фічним, оскільки етнографія («народознавство») – 
це наука, що вивчає культурні та побутові особли-
вості різних народів світу, а в даному випадку турист 
безпосередньо знайомиться з цими особливостями 

і, певною мірою, вивчає їх. Етнічний туризм виник 
як засіб, який використовується в багатьох країнах 
для підтримки економічного та культурного розви-
тку сільських регіонів і надання допомоги у збере-
женні культурної спадщини.

У 1977 р. американський етнолог В. Сміт, першим 
дав визначення цього поняття: етнічний туризм – це 
пізнання глибинних традицій екзотичних народнос-
тей, відвідування їхніх домівок та поселень, спосте-
реження за обрядами. Р. Макінтош та С. Гьольд нер 
визначили етнографічний туризм як подорож з метою 
спостереження за культурою і способом життя екзо-
тичних народів. Туристичні ресурси для розвитку 
етнографічного туризму в Україні багаті і своєрідні. 
Зокрема, це пам’ятки архітектури, музейні експози-
ції, архівні матеріали, мальовничі природні місця. 
Єдність природних та культурних чинників визна-
чається поняттям «етнокультурні ландшафти», важ-
ливими складовими яких виступають промисли та 
ремесла, традиції обряди та звичаї. Зазначені підходи 
до трактування етнічного туризму вбачаються занадто 
вузькими. Найбільш влучне визначення етнічного 
туризму зробила одеська дослідниця М. Орлова. 
Етнічний туризм – це підвид пізнавального туризму, 
метою якого є ознайомлення з матеріальною та духо-
вною культурою певного етносу, що проживає зараз 
або проживав у минулому на відповідній території [2].

Етнічний туризм як правило представлений двома 
основними видами. По-перше, це відвідування існу-
ючих поселень, що зберегли особливості традиційної 
культури і побуту певних народів. По-друге, під час 
етнотуристичних подорожей відвідуються музеї, осо-
бливий інтерес серед яких викликають «скансени» – так 
звані «живі музеї» з насиченими анімаційними програ-
мами відтворення історичного середовища, де турис-
тів приваблюють не лише окремі споруди, предмети 
старовини, а й професійні працівники-аніматори, які 
своїми заняттями відтворюють побут, поведінку, мате-
ріальну і духовну культуру попередніх епох.

В Україні етнографічний туризм сьогодні ще не 
набув значної популярності. Це пов’язано з тим, що 
учасниками відповідних турів є, зазвичай, люди тре-
тього віку – пенсіонери. Оскільки у нашій державі ця 
категорія туристів подорожує набагато менше, а ніж 
представники інших вікових груп, то етнотуризм не 
є таким поширеним, як інші види туризму. В Укра-
їні етнічний туризм часто називають ностальгійним 
туризмом, який пов’язаний з відвідуванням місця 
народження, місця проведення дитинства або дея-
кого періоду із життя учасника подорожі. Як зазна-
чалося вище, Україна має перспективи для розвитку 
етнографічного туризму, що базуються на багатих 
історико-культурних туристичних ресурсах.

Серед ландшафтного та історико-етнографіч-
ного районування були виділені три етнотуристичні 
райони – Північний, Центральний та Південний. 
Серед ресурсів етнічного туризму Північного району 
переважають українські етнічні ландшафти, поши-
реними є молдавські, зустрічаються – російські. 
У колишніх чеських колоніях збереглися окремі 
артефакти, що характеризують культуру даного 
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етносу. Наявні місця, пов’язані з життям і творчістю 
видатних представників українського народу. Серед 
природних ландшафтів домінують лісостепові. 
З позицій історико-етнографічного районування 
України територія цього району входить до регіону 
Південного Поділля. Центральний район характе-
ризується поширенням степових ландшафтів, від-
повідно до історико-етнографічного районування 
він входить до регіону Причорноморських степів 
Бузько-Дністровського межиріччя. Ресурси даного 
району представлені українськими етнічними ланд-
шафтами, незначні домішки становлять болгарські 
та молдавські етноландшафти.

Унікальним ансамблем етнічних артефактів висту-
пає місто Одеса, у якій знаходяться численні етнічні 
артефакти, що пов’язані з багатьма етносами. Пер-
спективними щодо розвитку ностальгійних напрям-
ків етнічного туризму є колишні німецькі колонії. 
Південний район відзначається поєднанням україн-
ських, болгарських, молдавських, російських, у тому 
числі ландшафтів особливого субетносу – росіян-
старообрядців, гагаузьких та албанських етнічних 
ландшафтів. До його складу входить низка поселень, 
заснованих німецькими переселенцями.

Серед етнічних артефактів, пов’язаних з болга-
рами, можна виділити ті, що характеризують куль-
туру всього болгарського етносу, та такі, які біль-
шою мірою стосуються історії та господарського 
освоєння болгарами Південної Бессарабії. У групі 
об’єктів російського етнічного туризму можна від-
значити пам’ятки російсько-турецьких війн, місця 
перебування відомих етнофорів. Природні ланд-
шафти району належать до типу степових, дана 
територія входить до історико-етнографічного регі-
ону Південної Бессарабії або Буджаку. До складу 
етнотуристичних ресурсів входять окремі об’єкти, 
створені етносами, що перебували на даній терито-
рії у доісторичний період розвитку. Вони становлять 
етноісторичний субстрат сучасних етнічних ланд-
шафтів. Відповідно до результатів Яського (1792 р.) 
та Бухарестського (1812 р.) мирних договорів між 
Російською та Османською імперіями, до складу 
Російської імперії увійшла Південна Бессарабія. 
Після остаточного звільнення 10 території Одещини 
від кочівників, її залюднення відбувалось шляхом 
стихійної та урядової колонізації. Тому вік переваж-
ної більшості етнічних ландшафтів Одеської області 
не перевищує 250 років. Виняток становить крайня 
північ Одещини, де донині збереглися поселення, 
засновані ще в XVI ст., у складі Речі Посполитої.

Можна зробити висновки про те, що Одеська 
область є одним з лідерів серед інших регіонів Укра-
їни за кількістю туристичних підприємств, обсягом 
наданих послуг та середньо обліковою кількістю 
працівників таких підприємств, кількістю обслугова-
них екскурсантів та іноземних туристів. Тому можна 
говорити про те, що туристична діяльність є однією 
з галузей спеціалізації Одещини на ринку турис-
тичних послуг України. Ознайомлення з приклад-
ними дослідженнями туристичного спрямування, 
проведеними вітчизняними науковцями, також під-

твердило високий туристичний потенціал досліджу-
ваного регіону у сфері етнотуризму. Експертне опи-
тування здійснювалось у формі інтерв’ю за місцем 
роботи фахівців. Питання, які увійшли до бланка 
інтерв’ю, стосувались власної думки респондента 
щодо перспективності розвитку етнічного туризму 
у межах адміністративно – територіальної одиниці, 
де він працює; відображення етнічного туризму 
у офіційних стратегіях та програмах розвитку тери-
торії; оцінки туристичних ресурсів; характеристики 
відповідної інфраструктури; ступеню залучення 
місцевого населення до діяльності у сфері туризму; 
факторів, що стримують розвиток туристичної діяль-
ності на даній території; пропозицій експерта щодо 
активізації розвитку туризму у регіоні. З інформації, 
наданої респондентами, можна зробити висновок, 
що німецький етнічний туризм набуває організо-
ваних форм (розробляється спеціальний маршрут 
по німецьким колоніям поблизу Одеси, створю-
ється мережа етнографічних музеїв-садиб). Жителі 
колишніх німецьких колоній активно приймають 
у своїх оселях німецьких туристів. На території Бес-
сарабії вже сформована мережа «зелених садиб» 
з національною специфікою, діють краєзнавчі музеї, 
традиційними стала ціла низка фестивалів та інших 
масових заходів, на ринку туристичних послуг функ-
ціонують місцеві туристичні фірми, які серед інших 
надають послуги у сфері етнічного туризму. Даний 
підвид туризму знайшов відображення у програмах 
та стратегіях розвитку районів.

Шляхом стихійної колонізації була заснована 
більшість українських, молдавських та російських 
поселень. Їх мешканцями ставали самовільні пере-
селенці – казенні та кріпосні селяни, які тікали від 
своїх поміщиків, солдати у відставці, старообрядці, 
сектанти. Українські етнічні ландшафти розміщені 
по всій території регіону і є найбільш чисельними, 
серед них можна виділити поселення, пов’язані 
з українськими козаками. [5]. По території Одеської 
області проходить значна частина етнічної межі між 
українським і молдавським народами, яка усклад-
нюється наявністю давніх досить потужних анкла-
вів (молдавських на українській етнічній території 
і навпаки) по обидва його боки. Молдавські етнічні 
ландшафти сконцентровані в Котовському, Ананьїв-
ському, Окнянському, Тарутинському, Саратському, 
Ізмаїльському, Ренійському та інших районах. Росій-
ські ландшафти знаходяться у Великомихайлів-
ському, Арцизькому, Саратському, Кілійському та 
Ізмаїльському районах.

У Придунав’ї зосереджені поселення, засновані 
представниками особливого субетносу російського 
народу – росіянами-старообрядцями, серед яких 
значну частину становили особи козацького стану – 
некрасівці. Це Кілія, Липованське (зараз Вилкове), 
Жебріяни (Приморське), Карячка (Мирне), Подковка 
(Василівка) Кілійського району, Ізмаїл, Муравльовка, 
Нова та Стара Некрасівка Ізмаїльського району. Важ-
ливою складовою ресурсів етнічного туризму є насе-
лені пункти, засновані завдяки зовнішній колонізації 
краю у XIX столітті. Поблизу Одеси знаходилось дві 
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компактні групи німецьких поселень, до складу яких 
входило 16 колоній – Кучургакська та Лібентальська.

На території Дунай-Дністровського межиріччя 
німцями було засновано 23 населених пункти. Насе-
лення з усіх німецьких поселень було депортоване 
під час Другої світової війни, тому німецькі етнічні 
ландшафти на Одещині відсутні. Близько 40 поселень 
було засновано так званими задунайськими коло-
ністами на територіях Болградського, Арцизького, 
Ізмаїльського, Тарутинського та інших районів Оде-
щини, перевалена більшість з них є 11 болгарськими, 
виняток становлять албанське село Жовтневе (Кара-
курт), болгаро-гагаузькі села Виноградівка (Курчі), 
Червоноармійське (Кубей) Болградського району, 
Новоселівка (Єнікіой) Кілійського району, гагаузькі 
села Олександрівка (Саталик – Хаджи) та Дмитрівка 
Болградського району.

Окремий комплекс етнічних артефактів представ-
ляє топонімічна система Одещини. Йдеться перш 
за все про ойконіми перенесені з територій виходу 
переселенців (німецькі – Мангейм, Страсбург, Баден, 
Нейбург та ін., болгарські – Бургуджи, Главані, Вай-
сал тощо), які можуть бути основою для встанов-
лення побратимських, культурних, освітніх та інших 
зв’язків між відповідними населеними пунктами. 
Багато колоній задунайських переселенців до пере-
йменування мали тюркські назви, тобто вказували 
на історичний етап, пов’язаний з перебуванням тут 
племен кочівників.

Відновлення історичних назв поселень, або 
хоча б їх використання при найменуванні фольклор-
них колективів, закладів харчування та розміщення 
і т. п. безперечно сприятиме підвищенню рівня 
туристичної привабливості регіону. Чотири колонії 
на території області було засновано чехами. Це Мала 
Сиротинка (зараз с. Веселинівка) Березівського, 
Мала Олександрівка Котовського, Новосамарка 
Окнянського, Сиротинка Миколаївського районів.

З другої половини ХХ ст. почали з’являтися музеї 
під відкритим небом – «скансени». Це музеї, в яких 
відтворено етнічну культуру. Скансени реконструю-
ють стару техніку, предмети побуту і житло. Ці музеї 
відрізняються від звичайних наявністю анімаційного 
елемента. Фестивалі (історичної реконструкції), від-
творюючі («жива історія») окремі історичні епохи й 
періоди, окремі події у поєднанні з етнокультурними 
заходами й спортивними змаганнями. Міжнародний 
рицарський турнір «Білгородська фортеця м. Білго-
род-Дністровський, Одеська область».

Висновки і пропозиції. Отже, етнографічний 
(етнічний) туризм є одним із перспективних видів 
туризму як в Україні так і в Одеському регіоні. Роз-
виток етнографічного туризму стає новим цікавим 
напрямком діяльності, попит на етнічні тури, які 
можуть здійснюватися у рідні місця для туристів або 
з метою ознайомлення з культурою та історичною 
спадщиною певного краю, постійно зростає. Із свого 
боку туристичні фірми розробляють нові краєзнавчі 
маршрути для того, щоб зацікавити шанувальників 
саме етнографічними турами. Для залучення інозем-
них туристів проводяться фестивалів або різні свят-
кові заходи. В Україні етнотуризм є новим і ще не до 
кінця освоєним явищем, але попри те набуває попу-
лярності і у майбутньому може стати одним з най-
популярніших видів туристичної діяльності як серед 
молоді, так і серед людей похилого віку.

На сьогоднішній день найбільш впливові фак-
тори розвитку туристичної діяльності – це сучасна 
фінансово-економічна криза, політична й соціально-
економічна нестабільність в країні та екологічні про-
блеми навколишнього середовища. У туристичному 
господарстві Одеського регіону накопичилось багато 
проблем, які потребують вирішення. Необхідно узго-
дження організації та розвитку сучасного туризму із 
сучасними принципами планування території для 
збереження різноманіття і цілісності туристичних 
ресурсів, їх раціонального використання, охорони 
культурної спадщини та довкілля розвитку туризму.

Завдяки розвитку етнічного туризму можна 
залучити до діяльності у туристичній сфері нові 
території, подолати вузьку спеціалізацію області 
на оздоровчих та лікувальних видах рекреаційно-
туристичної діяльності, поліпшити соціально-еконо-
мічну ситуацію її депресивних регіонів.

Оцінка ресурсів етнічного туризму та особливос-
тей їх територіальної організації дозволила створити 
пропозиції щодо використання ресурсів етнічного 
туризму Одеської області у вигляді туристичного 
маршруту, а також зробити висновок, що у сільській 
місцевості доцільним є поєднання етнічного туризму 
із зеленим або сільським туризмом.

Незважаючи на всі труднощі, які існують сьогодні 
у нашій країні (політичні та економічні), сьогодення 
є періодом розвитку нових тенденцій у культурному 
житті для більшості регіонів України, а відтак орієн-
тація на етнографічний туризм стає однією з реаль-
них можливостей економічного, соціального й куль-
турного піднесення країни.
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ЭТНИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ:  
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В статье освещены сущность и особенности этноэкзогенного и этнографического туризма как направления 
этнического туризма. Выяснено сущность и составляющие этнотуризма его проблемы и перспективы раз-
вития. Определено, что в научной литературе несколько близких по смыслу понятий имеют реальное право 
на существование: «этнографический туризм», «этнокультурный туризм», «этнический туризм». Освещено, 
что Украина имеет значительный потенциал для развития этнического туризма. Предложено типичные реги-
оны Украины в контексте развития этнического туризма. Рассмотрено происхождение и структура ресурсов 
этнического туризма Одесской области. Осуществлено этнотуристическое районирование Одесской области. 
Их оценка, в разрезе административных районов, осуществлялась с помощью показателей количества и раз-
нообразия этнических ландшафтов, показателя обеспеченности ресурсами этнического туризма. Сделано 
заключение и предложены перспективные направления и формы дальнейшего развития этнического туризма 
в регионе.
Ключевые слова: этнический туризм, этноэкзогенний туризм, этнографический туризм, этнотуристические 
ресурсы Одесской области, скансен, этнотуристическое районирование.

ETHNIC TOURISM OF ODESA REGION:  
STATE, PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

Pletos S.V.
Senior Lecturer
Department of Environmental Economics
Odessa State Ecological University

The article outlines the essence and features of ethnoexogenic and ethnographic tourism as a direction of ethnic tourism. 
The essence and components of ethno-tourism of his problems and prospects of development are revealed. It has been 
determined that in the scientific literature, some close in content concepts have a real right to exist: "ethnographic 
tourism", "ethnocultural tourism", "ethnic tourism". It is highlighted that Ukraine has significant potential for the 
development of ethnic tourism. The typical regions of Ukraine are proposed in the context of the development of 
ethnic tourism. The origin and structure of the resources of ethnic tourism of Odessa region are considered. The ethno-
tourist zoning of the Odessa region is carried out. Their assessment, in the context of administrative districts, was 
carried out using indicators of the quantity and diversity of ethnic landscapes, an indicator of the availability of 
resources for ethnic tourism. The conclusion is drawn and promising directions and forms of further development of 
ethnic tourism in the region are proposed.
Keywords: ethnic tourism, ethnoexogenic tourism, ethnographic tourism, ethnotourist resources of the Odessa region, 
scansen, ethnotourism zoning.
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У статті проаналізовано теоретико-практичні аспекти діяльності FinTech-компаній як інфраструк-
турних учасників ринку проектного фінансування. Розглянуто напрями функціонування FinTech-
компаній. Розкрито сутність факторів середовища FinTech-продуктів. Досліджено структуру ринку 
FinTech в Україні та світі. Обґрунтовано можливості використання даних FinTech-послуг для фінан-
сування проектів на основі аналізу світового та вітчизняного досвіду. 
Ключові слова: FinTech, FinTech-компанії, проектне фінансування, інфраструктура, Р2В-кредитування, 
краудфандінг.

Постановка проблеми. У наш час глобальний 
ринок проектного фінансування передбачає участь 
цілої низки суб’єктів, які виступають учасниками 
угоди з боку попиту та пропозиції та безпосередньо 
задіяні в процесі реалізації фінансового забезпечення 
інвестиційних та інфраструктурних проектів. Однак 
їх діяльність була б неможливою без різних посеред-
ників, які забезпечують дієвість функціонування цього 
ринку, прискорюють та спрощують процес укладання 
угод, надають консультативні, аналітичні, інформа-
ційні, страхові та інші послуги. Сукупність таких 
суб’єктів та діяльність, що вони здійснюють, форму-
ють інфраструктуру ринку проектного фінансування.

Поняття «FinTech» є абревіатурою терміну 
«фінансові технології», що говорить про викорис-
тання інноваційних технологій у фінансовій сфері 
та ІТ сфері з ціллю покращення функціонування 
банківських та фінансових установ. Даний термін 
найбільш часто використовують при згадці про сис-
теми, котрі тісно контактують з механізмом переказу 
фінансових засобів, створенням портативних плате-
жів, інвестиційною діяльністю і т.д [2].

Нині інфраструктурне середовище ринку проек-
тного фінансування у світі є досить містким і від-
різняється значним обсягом варіативності, оскільки 
з розвитком цього виду діяльності, суспільно-еконо-
мічних відносин загалом, а також науково-техніч-
ним прогресом до складу його суб’єктів додаються 
все нові суб’єкти. Навіть в Україні, попри слабкий 
інтерес до проектного фінансування, їх діяльність 
набуває все більшої популярності. Серед них осо-
бливе місце належить FinTech -компаніям.

Аналіз останніх наукових досліджень. Будучи 
відносно новим явищем як у площині розвитку світо-
вого фінансового ринку, так і щодо трансформацій-
них процесів в економіці України, діяльність FinTech 
-компаній поступово знаходить своє відображення 
у вітчизняній науковій літературі. За останні п’ять 

років дослідженнями за напрямом діяльності цих 
суб’єктів займались Г. Поченчук [1; 2], Н. Пантєлє-
єва [3], С. Волосович [4], А. Шкляр [5] та інші вчені.

Проблематика наукових праць вказаних дослідни-
ків стосувалась таких питань, як, зокрема, сутність, 
еволюція та напрями діяльності FinTech-компаній, їх 
роль на фінансовому ринку, значимість для сучасного 
етапу розвитку банківського бізнесу. Проте функ-
ціональна природа FinTech настільки складна, що 
сьогодні він усе глибше проникає в різні сфери сус-
пільного життя, зокрема економічну. Зокрема, потен-
ціал окремих FinTech-компаній на ринку проектного 
фінансування є значним, однак зовсім не вивченим, 
що обумовлює актуальність вибраної теми статті.

Мета статті полягає в поглибленні теоретико-
практичних засад функціонування FinTech-компаній 
як складових інфраструктури ринку проектного 
фінансування.

Виклад основного матеріалу. Досягнення 
поставленої мети вимагатиме виконання низки 
завдань, зокрема структуризації напрямів діяльності 
FinTech-компаній, виокремлення тих із них, що сто-
суються проектного фінансування, а також їх харак-
теристики в розрізі світової та вітчизняної прак-
тики. Викладення основного матеріалу. Насамперед 
слід визначити, що FinTech-компанії – це фірми чи 
організації, які використовують фінансові техноло-
гії та інновації в ІТ для протистояння традиційними 
фінансово-кредитним установам (насамперед, бан-
кам) на ринку фінансових послуг. Цей сектор пред-
ставлений як великими фінансовими організаціями, 
так і численними технологічними стартапами.

Сьогодні FinTech-компанії здійснюють свою 
діяльність за такими напрямами (рис. 1).

Очевидно, що на ринку проектного фінансування 
ключова роль належить тим FinTech-компаніям, 
які обслуговують фінансове забезпечення інвести-
ційних проектів та стартапів, використовуючи такі 
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інструменти, як Р2Р-кредитування та краудфандінг. 
Взагалі явище «FinTech» з’явилось у світі відносно 
нещодавно, а саме у 2008 р., як реакція на необхід-
ність банків до адаптації до нових умов ведення біз-
несу, посилення вимог до банківського капіталу та 
нових стандартів управління ризиками.

Усе це відбувалось на фоні розвитку ІТ-сфери, 
пошуку малого та середнього бізнесу альтерна-
тивних шляхів для фінансування своєї діяльності 
з одночасним намаганням приватних інвесторів, які 
раніше займались об’єктами нерухомості, знайти 
нові напрями для отримання додаткового доходу. 
В результаті вже у 2017 р. цей сегмент встановив 

новий рекорд за обсягом глобальних інвестицій, 
а саме профільні стартапи залучили 16,6 млрд. дол. 
США, а кількість угод становила 1 128. Найбіль-
ший ріст при цьому продемонстрував європейський 
ринок, який виріс на 120% [6].

Структура інвестицій на глобальному ринку 
FinTech представлена на рис. 2. Як видно з діаграми, 
саме сектор надання послуг з фінансування, зокрема 
кредитування бізнесу (31%) разом із краудфандінгом 
(1%), обіймає найбільшу частку у структурі ринку 
інвестицій серед FinTech-компаній, створюючи нові 
можливості для доступу до фінансування суб’єктами 
господарювання своїх інвестиційних задумів.
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Рис. 1. Напрями діяльності FinTech -компаній
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Рис. 2. Структура діяльності на глобальному ринку FinTech у 2017 році
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В Україні, як і в усьому світі, еволюція FinTech від-
бувалася спочатку у відповідь на банківську кризу 
2008-2009 рр., а потім очікувано в результаті кризи 
2013-2014 рр., яка супроводжувалась укрупненням 
банків, зменшенням кількості їх відділень, скорочен-
ням доступу до банківського інвестиційного кредиту-
вання, згортанням програм проектного фінансування 
та загальним падінням рівня довіри населення до бан-
ків. У зв’язку із зазначеним вище вітчизняні FinTech-
компанії значною мірою активізували свою діяльність. 
При цьому 40% з них були засновані до 2015 р., тоді як 
60% провайдерів з’явились за останні три роки. Близько 
84% з них вже почали пропонувати продукти та нада-
вати відповідні послуги. Проте структура напрямів 
діяльності FinTech-компаній в Україні значною мірою 
відрізняється від тієї, що є на глобальному ринку (рис. 3).

У 2017 році в Україні було проведено дослідження 
вісімдесяти фінаносово-технологічних компаній за 
запитом проекту USAID «Трансформація фінансового 
сектору», це програма, що триватиме 4 роки та фінан-

сується за рахунок американського агентства USAID, 
виконавцем є компанія DAI Global LLC. З даного 
дослідження було отримано аналітичну ситуацію 
зображено на рисунку 2: грошові перекази та платежі – 
31,6%, стартапи допоміжного сервісу (регтех) – 1,75%, 
управління фінансами – 5,3%, необанки – 5,3%, бан-
ківські технології – 19,3%, блокчейн – 3,4%, крипто-
валюти – 1,75%, технології страхування (іншуртех) – 
5,3%, маркетплейси – 7%, кредитування – 14% [4].

Є декілька факторів, котрі унікальні для України, 
та в поєднанні з розвиненою інфраструктурою спри-
яють розвитку FinTech:

1) Інфраструктура. Проникнення Інтер-
нету в Україні продовжує стрімко зростати між 
2008-2017 роками, та Інтернет став доступним 
більшості населення. У 2008 році лише 24% дорос-
лого населення мало доступ до Інтернету, тоді як 
у 2017 році показник виріс до 63% (рис. 4).

Інтернет та його швидкість в Україні постійно 
покращуються, у тому числі завдяки зменшенню 
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Рис. 3. Аналітичне дослідження фінансового сектору України за 2017 рік

Рис. 4. Частка Інтернет-користувачів серед дорослого населення України
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вартості та збільшенню доступу, насамперед це сто-
сується мобільного інтернету. Постійні інвестиції та 
підтримка високошвидкісного інтернету в подаль-
шому сприятиме розвитку й використанню послуг 
та продуктів FinTech у країні. Запланований рух 
у напрямку відкритих API згідно з PSD2 також спри-
ятиме розвитку FinTech в Україні. У відповідь на 
попит з боку FinTech -компаній створюються акселе-
раційні та інкубаційні програми.

Ще одним важливим фактором інфраструктури, 
який стримує розвиток FinTech в Україні, є відсут-
ність електронної ідентифікації. Електронні пас-
порти тільки з’явилися в країні. Ініціатива запуску 
Mobile ID, яка зараз працює у тестовому режимі та 
очікується до запуску в 2018 році, може допомогти 
вирішити питання електронної ідентифікації. Така 
система дозволить будь-якому клієнту, який вже 
пройшов процедуру KYC в одному банку та отримав 
національний Bank ID, використати його для від-
криття рахунків у будь-якому іншому банку. Незва-
жаючи на те, що віддалене відкриття рахунків та 
використання багаторівневої процедури KYC ще не 
реалізовано, відбуваються дискусії щодо реалізації 
PSD2, що зробить це можливим. На ринку представ-
лені платіжні кіоски третіх сторін, проте їх мережа 
обмежена містами, тому їх подальше поширення 
дозволило б збільшити доступ та використання елек-
тронних платежів у сільській місцевості.

Попри певні обмеження в агентських мережах, 
кроки щодо більшого використання наявної фізичної 
інфраструктури поштових офісів та інших мереж від-
крили б доступ у сільських місцевостях та місцевос-
тях з обмеженим мобільним зв’язком, а також для осіб, 
які поки що не довіряють електронним фінансам.

2) Правове та регуляторне середовище. Наразі 
покращується середовище для підтримки FinTech 
та інших стартапів. Серед важливих змін, які були 
нещодавно запроваджені в українському законодав-
стві: Дозвіл на підписання рахунків та угод електро-
нним підписом; Банки вже не зобов’язані перекла-
дати документи українською, якщо вони складені 
англійською; Українські ІТ компанії продовжують 
користуватися спрощеним оподаткуванням – 5% на 
рік; Національний банк України продовжує посту-
пово знімати обмеження на репатріацію дивіден-
дів –– ліміт підвищено до 5 000 000 доларів США 
на одну юридичну особу на рік; Національний банк 
України активно відстоює прийняття директив Євро-
пейського Союзу, наприклад у PSD2, у внутрішніх 

законодавчих актах; Нещодавнє прийняття закону 
про електронну ідентифікацію та довірчі послуги 
для електронних операцій на внутрішньому ринку 
(Закон «Про електронні довірчі послуги»). Ство-
рення нових акселераційних програм у країні дозво-
лить знизити витрати FinTech -стартапів та стимулю-
вати початкове фінансування.

3) Кваліфікація. Україна зберігає високі стан-
дарти освіти, особливо в математиці та точних нау-
ках, а талановиті спеціалісти у сфері ІТ підтримують 
глобальну індустрію FinTech. Так, FinTech -єдиноріг 
«Transferwise», оцінений в більш ніж 1,1 млрд. дол. 
США, має команду розробників програмного забез-
печення у Черкасах. Хоча у сфері інформаційних 
технологій вже досягнуто високу кваліфікацію, 
український FinTech -сектор ще більше виграє від 
утримання та залучення фінансових фахівців, які 
можуть надати йому необхідну допомогу.

4) Доступ до капіталу та інвестицій. Українська 
влада регулярно проголошує підтримку іноземних 
інвестицій. У цілому, з регуляторної точки зору, 
започаткування та ведення бізнесу в Україні для іно-
земних інвесторів не відрізняється від умов ведення 
бізнесу для вітчизняних інвесторів. Нещодавно було 
скасовано вимогу отримувати спеціальний дозвіл 
у державних служб для прямого іноземного інвес-
тування. Українські стартапи все частіше користу-
ються послугами краудфандингових платформ для 
фінансування.

Висновки. Розвитку FinTech в Україні, у 2018 р. 
спостерігається значне зростання цього тренду. 
Потужна інфраструктура у вигляді високого про-
никнення мобільного зв’язку та смартфонів разом із 
технологічно грамотним населенням сприятиме роз-
витку FinTech в Україні.

Проаналізувавши останні дані стає зрозумілим, 
що в подальшому буде відбуватись зростання кіль-
кості FinTech продуктів та компаній. Згідно прогноз-
них даних найпоширенішими продуктами будуть: 
біткоїни та криптовалюта, RegTech, SupTech, бан-
кінг та відкритий прикладний програмний інтерфейс 
(API), мобільні пристрої [7].

Аналіз факторів середовища FinTech компа-
ній – є запорукою успішної інвестиційної діяльності 
підприємства та отримання позитивного фінансо-
вого результату. Саме дослідження динаміки зміни 
основних факторів середовища дає змогу розкрити 
усі аспекти подальшого розвитку FinTech компаній 
в Україні та світі.
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У статті узагальнено фактори, які формують сприятливе середовище для залучення та ефективного 
використання інвестицій у розвиток вітчизняних  підприємств. Обґрунтовано доцільність врахування 
досвіду успішних у сфері інвестування підприємств вітчизняного ПЕК. Окремо виділено фактори 
стимулювання інвестиційної діяльності підприємств у сфері енергетики, зокрема нафтогазовидобув-
них підприємств. Розглянуто та обґрунтовано доцільність розроблення та імплементації нормативних 
засад стимулювання інвестиційної діяльності. Охарактеризовано окремі нормативні акти з точки зору 
їх стимулюючої функції, які формують передумови прозорого та конкурентного залучення потенцій-
них інвесторів у сферу нафтогазовидобування. Запропоновано розглядати заходи щодо стимулювання 
інвестиційної діяльності для галузевих підприємств у контексті розроблення політики стимулювання 
інвестиційної діяльності із врахуванням пріоритетів галузевого розвитку.
Ключові слова: інвестиції, фактори стимулювання, нафтогазовидобувні підприємства, нормативне 
забезпечення, пріоритети розвитку, сприятливе інвестиційне середовище.

Постановка проблеми. Питання інвестицій-
ної діяльності залишається актуальним протягом 
усього становлення незалежності української дер-
жави. Проте, здобуваючи незалежність країна все 
більше ставала залежною від міжнародних фінансо-
вий організацій і установ, а сьогодні її незалежність 
залежить від спроможності покривати зобов’язання 
за отримані позики. Станом на грудень 2018 року 
зовнішній борг України склав 50 462,5 млн. дол. 
США., що порівняно із груднем 2014 року більше на 
30 відсотків (38792,2 млн. дол. США) [1]. Повертати 
позики потрібно, проте процес інвестування пови-
нен не тільки підпорядковуватись механізмам кре-
дитування, але і механізмам розвитку. Ці механізми, 
у першу чергу, повинні скеровуватись на створення 
можливостей для розвитку об’єктів, у які виклада-
ються інвестиції. Розвиток, передусім, – це зміна, 
і зміна якісна і кожна інвестована грошова одиниця 
повинна забезпечувати якісні трансформації. Можна 
купити дороге обладнання, але не вміти чи не хотіти 
його ефективно використовувати. Питання ефектив-
ності заслуговує на особливу увагу, проте у даній 
публікації увага звернена саме на формування умов 
стимулювання інвестицій у розвиток вітчизняної 
паливної-енергетичної, оскільки енергетика була є 
та залишається лідируючим локомотивом розвитку 
вітчизняної економіки, зважаючи на іі значну енер-
гоємність та незначну енергоефективність. Змінити 
ситуацію можливо за рахунок змін у організаційній, 
технічній, кадровій складових розвитку. Для хоро-
шого старту потрібні фінансові ресурси. А їх залу-
чення вимагає формування сприятливого інвести-
ційного простору. Отже, тема статті є актуальною 
і на часі.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питаннями пов’язаними із проблематико інвес-
тиційної діяльності займаються такі вітчизняні 
науковці як Череп А.П. [2; 3], Гаврилюк О.С. [4], 
Малько К.С. [5], які досліджували чинники форму-
вання інвестиційного клімату та звертали увагу на 
такі формуючі інвестиційну привабливість фактори 
як прибутковість, відносини між фірмами-інвес-
торами і державними органами, стейкхолдерами, 
фінансовими установами, а також стратегії ство-
рення майбутньої вартості у об’єкти інвестування

Дослідженнями інвестиційних можливостей роз-
витку вітчизняного ПЕК займаються такі вітчизняні 
науковці як, Гораль Л Т., Фадєєва І.Г. [6], Витвиць-
кий Я.С. [7; 8], Данилюк М.О. [9], Лапко О.О. [10; 11], 
Земляний М.Г. [12].

На думку Земельного М.Г. потреба ПЕК Укра-
їни в інвестиційних ресурсах може бути задоволена 
за умови створення сприятливого середовища для 
ведення бізнесу та визначення пріоритетних напря-
мів державної підтримки окремих секторів ПЕК 
на основі формування прогнозного енергетичного 
балансу країни, врахування світових тенденцій енер-
гетичного розвитку та потреб забезпечення енерге-
тичної безпеки держави.

Критерії формування інвестиційної привабли-
вості енергетичних підприємств визначені у Оновле-
ній Енергетичній стратегії до 2035 року, де визначено 
такі вимоги: прозоре формування тактичних рішень, 
що прогнозовано відповідають визначеним довго-
строковим цілям; створення умов для формування 
технологічних інноваційних парків з використанням 
сучасних, науково обґрунтованих рішень, технологій 
та обладнання в енергетичній сфері; підтримка здо-
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рового конкурентного середовища, безперешкодного 
доступу до ринків і існуючої інфраструктури (окрім 
природних обмежень, а також виходячи з раціоналі-
зації факторів енергетичної безпеки України). прове-
дення стабільної та прогнозованої політики у сфері 
залучення інвестицій; проведення комунікаційної 
політики для заохочення входу на ринок міжнарод-
них стратегічних та фінансових інвесторів [13].

Слід зазначити, що в окремих галузях енерге-
тики механізми інвестування у розвиток підпри-
ємств базуються на використанні стимулюючих 
інструментів розвитку енергетичних підприємств на 
основі використання методу стимулюючого тарифо-
утворення, реалізації інвестиційних програм, проек-
тної діяльності [14]. Проте, через брак масштабних 
інвестиційних проектів в Україні механізми проек-
тного фінансування практично не використовують. 
Найбільш масштабні проекти в Україні фінансу-
валися шляхом об’єднання інвестиційних ресурсів 
декількох банків, але сьогодні, у зв’язку зі складною 
політичною ситуацією в країні та кризовим станом 
вітчизняної банківської системи, таких проектів 
у цивільній сфері майже немає [15-17]. Втім, розви-
ток не тільки енергетичного сектору, а й економіки 
країни є неможливим без здійснення масштабних 
проектів із модернізації базових стратегічних галу-
зей промисловості, інноваційних проектів в зокрема, 
енергетиці. У зв’язку із цим, виникає потреба у визна-
ченні стимулюючих факторів залучення інвесторів 
у розвиток підприємств енергетики.

Мета дослідження. Метою статті є виділення 
напрямів та можливостей стимулювання залучення 
інвестицій у розвитку підприємств енергетики на 
прикладі нафтогазовидобувних підприємств.

Виклад основного матеріалу. Теорія та практика 
інвестування напрацювала значний перелік факто-
рів, які впливають на обсяг інвестицій. Серед них 
виділяють: рівень заощаджень у доходах населення; 
норма дохідності інвестицій; темп інфляції; ставка 
банківського процента; податкова політика; фактор 
часу тощо [3; 9]. Усі зазначені фактори слід розгля-
дати як стимулюючі, оскільки професійно обґрун-
тована стратегія інвестування з їх участю дозволить 
заохотити потенційного інвестори до співпраці та 
виділити саме ті умови і обставини, які зацікавлять 
усіх учасників інвестиційного процесу. Проте, слід 
враховувати умови та середовище здійснення інвес-
тиційної діяльності.

Зазвичай у процесі планування своєї бізнес-
діяльності іноземні інвестори вивчають інвести-
ційну привабливість різних галузей та різних країн 
світу. Для уніфікації цих даних створюються між-
народні рейтинги, які характеризують інвестицій-
ний клімат. Так, світовий банк щорічно публікує 
дослідження Doing Business, яке відображає рей-
тинг легкості ведення бізнесу у 190 країнах. Кри-
теріями для визначення рейтингу є такі фактори, 
як реєстрація бізнесу, отримання дозволів та права 
власності, кредитування, оподаткування, захист 
прав інвесторів. За даними останніх досліджень 
2019 року Україна посідає 71 місце, піднявшись 

за останній рік на 5 позицій. Безумовно, одним 
з актуальних завдань уряду та парламенту України 
є покращення інвестиційного клімату, що напряму 
пов’язане з законодавчими процесами. Серед пози-
тивних законодавчих процесів слід відзначити, 
зокрема корпоративне регулювання (Закон України 
«Про товариства з обмеженою відповідальністю» 
№ 2275-VIII, який набрав чинності 17 червня 
2018р.), валютне регулювання (Закон України 
«Про валюту і валютні операції» № 2473-VIII від 
21 червня 2018р.), регулювання фондового ринку 
(Закон України «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо підвищення рівня 
корпоративного управління в акціонерних товари-
ствах» № 1983-VIII від 23 лютого 2017р.).

Енергетика як окремий сектор економіки фор-
мує самостійно біля 14% ВВП України. Враховуючи 
постійний ріст цін на джерела енергії, будь-який біз-
нес, в першу чергу малий та середній, зацікавлений 
в прозорих, диференційованих та чітких тарифах на 
енергоносії. Це також стосується і потенційних інвес-
торів, які не хочуть ризикувати власними коштами. 
Таким чином, щодо факторів стимулювання інвесту-
вання у розвиток підприємств енергетики, то вагоме 
значення має створення сприятливого для залучення 
інвестицій середовища. Результати такої діяльності 
можемо побачити на рис. 1, де представлено струк-
туру інвестицій у добувній промисловості.

З рис. 1 можемо узагальнити, що у середньому 
30% інвестицій спрямовано на технічне онов-
лення, 16% – на розширення виробництва, 20% – 
на раціоналізацію виробництва, і більше 30% – 
інші інвестиції. Отже, можемо узагальнити, що 
оновлюється техніко-технологічний базис майбут-
нього розвитку промисловості, що є передумовою 
до підвищення економічного результату нарощу-
вання потужностей, а також чинником стимулю-
вання додаткового заохочення для інвестування. 
Проте, цього недостатньо для створення прива-
бливого для інвесторів середовища. Експерти та 
фахівці у галузі зазначають, що важливим фак-
тором формування сприятливого інвестиційного 
середовища для енергетичного сектор, зокрема 
у галузі видобування енергоресурсів є розро-
блення та введення в дію важливих для розвитку 
галузі законів, що стосуються стимулюючого опо-
даткування для буріння нових газових свердловин, 
спрощення земельних та дерегуляційних питань, 
врегулювання питань щодо взаємодії з регіонами 
видобутку [18]. Не менш важливим питанням є 
формування прозорих та конкурентних для між-
народних компаній умов залучення інвестицій та 
ведення бізнесу [19].

Низка рішень, зокрема, прийняття та імплемента-
ція законів України щодо формування конкурентного 
ринку енергоресурсів (Закон України «Про ринок при-
родного газу», Закон України «Про ринок електрич-
ної енергії»), реформування компанії НАК «Нафто-
газ» створили умови для формування конкурентних 
ринків енергоресурсів на базі прозорої регуляції за 
європейськими правилами, інтеграція енергетичної 
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Рис. 1. Структура інвестицій у добувній промисловості  
за їх цільовим призначенням в поточному році (опитування у жовтні поточного року)
Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua

інфраструктури України з енергосистемами країн 
ЄС, дотримання принципу верховенства права. 
Це сприяло змінам у діяльності провідної в Україні 
енергетичної компанії НАК «Нафтогаз», що торкну-
лися зміцнення довіри західних партнерів та креди-
торів, розширення партнерства із постачальниками 
газу на основі застосування практики укладення 
договорів за загально прийнятим стандартом тор-
гівлі газом на європейському ринку тощо та інших 
заходів, які формують прозорі та «зрозумілі правила 
роботи для всіх» та стимулюють провідні компанії 
світу конкурувати за український ринок [20]. Отже, 
важливим фактором формування сприятливого для 
інвестицій середовища у сфері енергетики є форму-
вання та імплементація відповідного нормативного 
забезпечення даної діяльності, яке б гарантувало 
безпеку та чітку послідовність дій суб’єктів інвести-
ційних відносин. У табл. 1 представлено нормативну 
базу формування сприятливого для залучення інвес-
тицій середовища розвитку нафтогазовидобувних 
підприємств.

Заслуговує на увагу розвиток ринку капіталу 
в Україні, що має ключове значення для запуску меха-
нізмів суттєвого економічного зростання. Зокрема, 
перспективним напрямом розвитку НАК «Нафто-
газ» є розміщення цінних паперів компанії і вихід 
на міжнародні фінансові ринки акціонерного капі-
талу за умови ухвалення такого рішення Верховною 
Радою та Кабінетом Міністрів [20].

Покращення ситуації у добувній галузі вимагає 
створення прозорих умов для залучення інвестицій 
шляхом проведення нафтогазових онлайн-аукціонів 

та конкурсів в системі ProZorro, що забезпечує мак-
симальний рівень довіри та відкритості, із правом 
однакового доступу для усіх бажаючих, відкритий 
безкоштовний доступ до геоінформації, а також вста-
новлення вимог щодо виконання мінімальної про-
грами робіт. Такий підхід є важливим досягненням 
на шляху залучення масштабних інвестицій у галузь 
та передумовою для приходу іноземних інвестицій 
великого масштабу».

Підсумовуючи викладене вище слід зазначити, 
що відповідно до досвіду та вимог міжнародного 
середовища політика щодо сприяння залучення 
інвестицій повинна бути узгоджена з цілями розви-
тку секторів економіки та спрямовуватися на мінімі-
зацію ризику недобросовісної конкуренції [21].

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Таким чином, створення сприятливого інвес-
тиційного середовища у енергетичній сфері перед-
бачає урахування пріоритетів та завдань сучасного 
розвитку ПЕК, поточного стану енергетичних під-
приємств та вирішення проблема хронічного недо-
фінансування реалізації завдань розвитку за рахунок, 
зокрема, підвищення ефективності їх роботи. Пра-
вове регулювання є важливою складовою створення 
привабливого інвестиційного середовища. Однак 
поміж негативних факторів, які понижують довіру 
потенційних інвесторів, відзначають корупцію і недо-
віру до судової системи, а також військовий конфлікт 
на сході країни. Можемо підсумувати, що спостері-
гається позитивна тенденція до законодавчих змін 
з метою покращення інвестиційного клімату України 
в цілому та енергетичної галузі держави зокрема. 
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Таблиця 1
Нормативна база стимулювання інвестицій  
у розвиток підприємств у сфері енергетики, зокрема нафтогазовидобувних

Назва нормативного акту Нормативний аспект

Постанова КМУ від 07.11.2018 р. № 939 
Питання розпорядження геологічною 
інформацією

Прийняття постанови дає змогу вдосконалити правовідносини 
у сфері розпорядження геологічною інформацією, виходячи із 
сучасних реалій, шляхом унеможливлення виникнення неодноз-
начності при тлумаченні понять первинної та вторинної геологічної 
інформації., уникнення ризиків втрати такої інформації. Рішення 
уряду дає можливість забезпечити можливість та доступність гео-
логічної інформації, яка належить державі. Це дає можливість залу-
чення іноземних інвестицій та сприяє прозорій системі управління 
даними щодо природних ресурсів

Постанова КМУ від 17.10.2018 р. № 848 
Про реалізацію експериментального про-
екту із запровадження проведення аукціонів 
з продажу спеціальних дозволів на користу-
вання надрами шляхом електронних торгів.

Прийнята постанова дає можливість проведення прозорих аукці-
онів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами. 
Запровадження цього механізму усуває корупційну складову при 
отриманні спеціальних дозволів, а також створює привабливий 
інвестиційний клімат в сфері доступу до використання надр.

Постанова НКРЕ від 26.04.2019 р. № 641 
Про затвердження нормативно-правових 
актів, що регулюють діяльність гарантова-
ного покупця та купівлі електричної енергії 
за «зеленим тарифом».

Постанова затверджує Порядок купівлі електричної енергії за 
«зеленим» тарифом, затверджує  Методику формування кошто-
рису гарантованого покупця та  Типовий договір купівлі-про-
дажу електричної енергії за «зеленим» тарифом між гарантованим 
покупцем та суб’єктом господарювання, що виробляє електричну 
енергію з використанням альтернативних джерел енергії.

Закон від 08.02.2018 р. № 8015. Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України 
щодо інвестиційної привабливості будівни-
цтва об’єктів відновлювальної енергетики.

Закон розроблений з метою підвищення інвестиційної привабли-
вості галузі виробництва енергії з відновлювальних джерел, зокрема 
узгодження процедур експертизи проектів будівництва об'єктів та 
уточнення характеристик віднесення об'єктів до класів наслідків.

Закон від 05.12.2018 р. № 8449-Д Про вне-
сення змін до деяких законів України щодо  
забезпечення конкурентних умов виробни-
цтва електричної енергії з альтернативних 
джерел енергії.

Закон розроблений з метою створення конкурентних засад для інвес-
торів в галузі проектів та будівництва об’єктів відновлювальної енер-
гетики та досягнення балансу інтересів суспільства та споживачів 

Водночас очевидно, що інвестори очікують не лише 
правові зміни, але і покращення механізмів реалізації 
законодавства у сфері інвестиційної діяльності.

Поряд із досягненням необхідного для забез-
печення реалізації стратегічних змін стану підпри-
ємства визначальною умовою його розвитку пропо-

нується розглядати розроблення за імплементацію 
відповідних інвестиційних механізмів, що визначені 
розглянутим у статті нормативним забезпеченням 
інвестиційної діяльності як створення надійного під-
ґрунтя для зацікавлення та заохочення потенційних 
інвесторів до співпраці та партнерства.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭНЕРГЕТИКИ
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В статье обобщены факторы, которые формируют благоприятную среду для привлечения и эффективного 
использования инвестиций в развитие отечественных предприятий. Обоснована целесообразность учета 
опыта успешных в сфере инвестирования предприятий отечественного ТЭК. Отдельно выделены факторы 
стимулирования инвестиционной деятельности предприятий в сфере энергетики, в частности нефтегазодобы-
вающих предприятий. Рассмотрены и обоснована целесообразность разработки и имплементации норматив-
ных основ стимулирования инвестиционной деятельности. Охарактеризованы отдельные нормативные акты 
с точки зрения их стимулирующей функции, которые формируют предпосылки прозрачного и конкурентного 
привлечения потенциальных инвесторов в сферу нефтегазодобычи. Предложено рассматривать меры по сти-
мулированию инвестиционной деятельности для отраслевых предприятий в контексте разработки политики 
стимулирования инвестиционной деятельности с учетом приоритетов отраслевого развития.
Ключевые слова: инвестиции, факторы стимулирования, нефтегазодобывающие предприятия, нормативное 
обеспечение, приоритеты развития, благоприятная инвестиционная середа.
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The article summarizes the factors that create a favorable environment for the attraction and effective use of investments in 
the development of domestic enterprises. The expediency of taking into account the experience of successful enterprises 
in the field of investing in domestic fuel and energy complex enterprises is substantiated. The factors of stimulation of 
investment activity of enterprises in the field of energy, in particular oil and gas enterprises, are separately allocated. 
The expediency of development and implementation of normative principles of stimulating investment activity is 
considered and substantiated. Basic normative acts are described from the point of view of their stimulating function, 
which form the preconditions of transparent and competitive attraction of potential investors in the field of oil and gas 
extraction. It is proposed to consider measures to stimulate investment activity for sectoral enterprises in the context of 
developing a policy to stimulate investment activity taking into account the priorities of sectoral development.
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ФОРМИ МОЛОДІЖНОГО БЕЗРОБІТТЯ

Романіка Т.К.
аспірант кафедри економічної теорії
та економічних методів управління економічного факультету
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

У статті розглянуто сучасні тенденції розвитку ринку праці; проаналізовано рівень молодіжного без-
робіття в Україні; розібрано поняття «молодь» за віковими групами; досліджено причини виникнення 
молодіжного безробіття, нестійку зайнятість, фрикційне, структурне, природне, циклічне та вимушене 
безробіття; визначено наслідки молодіжного безробіття; запропоновано низку інституційних заходів 
зниження безробіття серед молоді.
Ключові слова: молодіжне безробіття, фрикційне безробіття, структурне безробіття, циклічне безро-
біття, вимушене безробіття, нестійка зайнятість.

Постановка проблеми. В умовах глобалізації 
молодіжна зайнятість та молодіжне безробіття все 
більше набуває актуальності. Це зумовлене тим, 
що молодь – є специфічна категорія економічно 
активного населення; лише молоді притаманні такі 
виключні риси, необхідні для успішного працевла-
штування, пошуку свого соціального статусу, своєї 
«ніші» у житті: гнучкість, швидке навчання, наполе-
гливість, адаптація до мінливих умов праці, високий 
рівень життєвої енергії та здоров’я, наявність віль-
ного часу, прагнення до самозайнятості, бажання 
працювати навіть у нестандартному секторі зайня-
тості. Незважаючи на це, рівень молодіжного без-
робіття продовжує зростати. Тож постає питання 
детального аналізу форм молодіжного безробіття, 
причин їх існування, наслідків та способів їх подо-
лання в сучасних умовах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні 
аспекти формування і розвитку молодіжного ринку 
праці та проблеми зайнятості молоді вивчали І. Бон-
дар, Д. Богиня, B. Васильченко, Р. Джекман, Г. Дми-
тренко, Т. Заяць, Е. Лібанова, Р. Леярд, К. Маккенн, 
Д. Мортенсен, І. Петрова, В. Савицька, Л. Ткаченко, 
Р. Філер, Х. Холзер, Л. Шаульська.

Метою статті є розгляд поняття «молодіжне без-
робіття», аналіз його основних форм та особливостей.

Виклад основного матеріалу. У сучасних неста-
більних економічних умовах все більшою пробле-
мою стає безробіття. Для того, щоб детально роз-
глянути причини цього соціально-економічного 
процесу потрібно дати саме визначення поняттю 
«безробіття». Отож, безробіття – це соціально-
економічне явище, при якому частина економічно 
активного населення не має роботи й заробітку.

За даними Державної служби статистики Укра-
їни, чисельність зайнятого населення у І півріччі 
2018 року, у порівнянні з І півріччям 2017 року, 
зросла на 162 тис. осіб та становила 16,3 млн. осіб. 
Якщо розглянути в розрізі вікових груп, то майже 
половину займають особи віком 40-59 років, 29% – 
30 до 39 років, 19% – 15 до 29 років. Отож, рівень 
безробіття у І-му півріччі 2018 року знизився 

на 0,7%. На рисунку 1 зображена крива зміни рівня 
безробіття впродовж 2007-2018 рр. за категоріями: 
рівень зареєстрованого безробіття, рівень безробіття 
серед економічно активного населення, рівень без-
робіття серед працездатного населення [1].

За цими даними можна зробити висновок, що 
простежується ситуація «логічного» скорочення 
безробіття внаслідок відтоку за межі країни майже 
9 млн. чоловік в пошуках гідної роботи та кращого 
життя. За даними Держстату, на кінець першої поло-
вини року на обліку у центрах зайнятості перебували 
303,9 тис. осіб, а це на 26,3 тис. осіб менше порів-
няно з відповідним періодом минулого року. Крім 
того 58% становлять безробітні жінки, а 40% – особи 
сільської місцевості.

Протягом року кількість вакантних посад, що 
можуть запропонувати роботодавці збільшилася на 
24%. У червні місяці нараховувалось 82,4 тисячі 
вакансій. А це означає, що на одну вакансію претен-
дувало 4 особи проти 5 осіб минулого року (рис. 2).

Крім того, на сьогодні майже половина безробіт-
них – це молодь віком до 30 років, у 15-24 роки без-
робітним є кожен шостий.

Отож, на сьогодні молоді люди опинилися у досить 
скрутному становищі, тому що ринок праці не має 
можливості забезпечити їх робочими місцями. А тому, 
спостерігається процесзростання незайнятості моло-
дих фахівців, а це має негативні як економічні так 
і соціальні наслідки. Адже, активна молодь становить 
основу для поповнення трудових ресурсів, а також є 
носієм інтелектуального потенціалу суспільства [2].

Крім того, результати проведених досліджень 
показали, що рівень здоров’я у працюючої молоді 
значно вищий. Якщо ж молода людина непрацююча, 
то у неї понижується рівень задоволеності життям.

До молоді в Україні відносяться громадяни віком 
від 14 до 35 років. Іншим показником є соціальне 
становлення. Саме тут молода людина має включи-
тися в систему розвитку суспільства, та стати одним 
з її елементів.

Якщо ж не співвідносяться економічні мож-
ливості держави з реалізацію потреб людини, не 
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Рис. 1. Динаміка рівня безробіття в Україні
Джерело: [1]

Рис. 2. Динаміка попиту і пропозиції робочої сили в Україні
Джерело: [1]

 

створюються умови для трудового саморозвитку, 
то виникає безробіття. Молодіжне безробіття, сто-
сується людей віком від 15 до 35 років, які мають 
бажання працювати, проте не мають можливості 
працевлаштуватися, звідси випливає і відсутність 
заробітку.

У цих межах виділяють три вікові групи пра-
цездатної молоді [3]. Вони відрізняються одна від 
одної психофізіологічними характеристиками, рів-
нем освіти, ступенем громадянської зрілості та від-
повідальності:

– перша вікова група – 15-24 роки;
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– друга вікова група – 25-29 років;
– третя вікова група – 30-34 роки.
Перша група включає в себе здобувачів освіти 

закладів загальної середньої освіти та вищих закла-
дів. Саме вони відносяться до найбільш незахищеної 
категорії населення, адже вони ще не мають професії, 
досвіду роботи. А тому показник працевлаштування 
випускників шкіл є самим низьким. Проте багато 
осіб з цієї категорії мають бажання заробляти власні 
кошти (притому будь яким шляхом). Найчастіше 
вони працюють в тіньовому сектори миють машини, 
торгують газетами. І дуже мала їх кількість працює 
на легальній основі. Тому, якщо не буде вирішува-
тися дана проблема на рівні держави, то виникне 
небезпека збільшення кримінальної злочинності [4].

Молоді люди віком 18-24 років – це основному 
студенти, які закінчили навчання у вузах. Ця вікова 
категорія молоді є вразливою, тому що тільки всту-
пає на ринок праці, не маючи ні соціального, ні про-
фесійного досвіду, а тому не конкурентоздатною. 
І серед зареєстрованого безробіття дана категорія 
є найбільшою. Саме у цьому віці молодь найактив-
ніше шукає постійну роботу.

Проте у цій категорії і спостерігається сезонна 
зайнятість. Адже значний відсоток їх працевлашто-
вується в перервах між сесіями та на канікулах.

Наступна вікова група віком 25-29 років. Молодь, 
яка вже зробила свідомий професійний вибір. Вони вже 
мають кваліфікацію, життєвий і професійний досвід.

І остання вікова група це молодь у віці 30-34 років, 
які вже давно зробили професійний вибір, мають 
кваліфікацію, достатній професійний і життєвий 
досвід. Однак є ризик що саме вони вже не матимуть 
попиту на мінливому ринку праці (застарілі).

Отож, незайнятість молоді завжди була про-
блемою для суспільства. Адже зазвичай, молода 
людина, яка не має досвіду роботи та певних нави-
чок залишається не конкурентною.

Для того, щоб зайти шляхи подолання окресленої 
проблеми, насамперед потрібно визначити причини 
її виникнення.

Статистика твердить, що до вищих навчальних 
закладів планує щорічно вступати 77% абітурієнтів, 
професійно-технічну освіту здобувають всього 12%. 
І близько 3% випускників закладів загальної серед-
ньої освіти мають бажання працювати відразу після 
закінчення школи [5].

Отож, щороку значна частина молоді вступає до 
вищих навчальних закладів з метою продовження 
навчання, тому що не знаходить собі місця на запро-
понованому ринку праці. Стара програма підготовки 
молодих фахівців продовжує інертне існування, 
хоча вона не орієнтується на вимоги сучасної еконо-
міки. Так, щорічно заклади освіти випускають понад 
500 тис. молодих спеціалістів з кваліфікаціями, які 
втратили актуальність або ж не мають можливості 
задовольнити свої вимоги щодо рівня оплати праці [6].

Крім того, часто випускники вищих навчальних 
закладів переоцінюють свої можливості, адже зна-
ння і вміння отримані ними не відповідають запи-
там роботодавців. Іншою проблемою при пошуку 

роботи може стати відірваність знань від практики 
(хоче теоретична підготовка спеціаліста висока) або 
неготовність працювати в реальних умовах бізнесу.

Проблемою є і те, що роботодавці неохоче прийма-
ють на роботу саме молодь (причиною часто стають 
встановлені законодавством продовжені відпустки). 
Крім того налаштовують інших працівників проти.

Проте експерти МОП визнають, що такий дифе-
ренційний підхід до праці молоді є виправданим. Адже 
молодь  все-таки менш досвідчена та вразливіша.

Деякі роботодавці під час відбору на роботу пере-
вагу надають не досвідченому працівнику, а молодій 
людині. З іншого боку, саме незабезпечення особли-
вих норм для молоді і призводить до дискримінацій-
них порушень. Усвідомлення роботодавцем рівня 
витрат, що несе за собою наймання молоді (а держава 
не виплачує жодної компенсації), призводить до того, 
що останні не охоче приймають на роботу молодих 
фахівців. Тим більше, як правило, власник одноо-
сібно вирішує, якими пільгами можуть скористатися 
його працівники. До того ж, молодь  все-таки, має ряд 
переваг навіть перед сімейними працівниками.

Отож, демографічну структуру ринку праці України 
утворюють більше ніж на третину молоді люди, а саме:

- безробітна молодь таких груп, як випус-
кники загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних 
і вищих навчальних закладів;

- звільнені у зв’язку зі змінами в організації 
виробництва;

- військовослужбовці, звільнені зі строкової 
служби у Збройних силах;

- жінки, які перебували у відпустці з догляду за 
дітьми, домогосподарки;

- інші категорії (звільнені у зв’язку з плин-
ністю кадрів, школярі 9-10 класів, молодь, незайнята 
більше одного року, та ін.).

Як показує практика, більшість випускників зна-
ходять роботу за допомогою знайомих, в інтернеті 
або газетах. Близько 10% – звертаються у Державну 
службу зайнятості або в університетські центри 
зайнятості [7]. Іваницька С.Б. відмічає також, осно-
вні мотиви, що спонукають молодь змінити роботу 
або знайти додатковий заробіток:

- низький рівень оплати праці;
- кар’єрне зростання;
- незадоволеність умовами праці;
- майбутнє звільнення або закінчення строку 

контракту;
- невиплата заробітної плати;
- невідповідність роботи отриманій кваліфікації;
- інші особисті причини.
До того ж, Україні, як і у всьому світі, щодо 

молоді існують такі тренди, як вище безробіття, над-
мірна освіченість та прекаризація. Саме для них най-
більш характерними є такі тенденції:

- залучення молодих фахівців до прекарізованої 
праці;

- праця за нижчою кваліфікацією, ніж здобута 
освіта;

- у молоді рівень безробіття вищий, ніж серед 
інших груп.
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Хоча рівень освіченості серед сучасних працівни-
ків зростає, проте шанс знайти роботу залишається 
невеликим. Навіть у країнах, що розвиваються, до 
75% молоді не мають постійної роботи, а 90% пра-
цюють у неформальному секторі. Виявлено, що 
зазвичай, перехід від навчання до стабільної роботи 
триває близько 19 місяців [8].

На сьогодні досить поширеним є явище, коли 
молодь вимушена працювати за короткостроко-
вим контрактом і неповним робочим днем. Навіть 
більшості європейських країн можна спостерігати 
тенденцію до зростання тимчасової роботи серед 
молоді.

Іншою проблемою є низька заробітна плата 
для молодих фахівців. Молодим працівниками без 
досвіду роботи навіть у столиці можуть пропонувати 
мінімальну заробітну плату. В основному це опе-
ратори в колл-центрів, кур’єри, касири, секретарі, 
помічники бухгалтера чи юриста.

Така ситуація говорить про суттєві зміни норм 
організації ринку праці та поширення на ньому 
нових, а-типових форм зайнятості, особливо серед 
молоді.

Крім того взагалі майже не створена база для 
працевлаштування молоді, котрій не виповнилося 
18 років.

Газета «Україна молода» опублікувала дані, 
що станом на початок 2016 року на нові робочі 
місця в пріоритетних видах економічної діяльності 
(за інформацією Мінсоцполітики) з компенсацією 
роботодавцю витрат ЄСВ працевлаштовано всього 
14 тис. безробітних, при тому, що в Україні офіційно 
зареєстровано 416,4 тис. безробітних [9].

Сьогоднішні нововведення в формі стажу-
вання також передбачають ризик, що молодь буде 
працювати безоплатно (стаття 29 Закону України 
«Про зайнятість»). Експерти НІСД приходять до 
висновку, що недоброчесний роботодавець кожні 
півроку зможе наймати молоду людину на стажу-
вання, проте за таку роботу працівник не отримува-
тиме заробітну плату на офіційних підставах.

Аналізуючи вище зазначене, можна стверджу-
вати, що молодіжне безробіття має такі ж форми як 
і безробіття в цілому. Одним із них є фрикційне без-
робіття. Дана форма виникає тоді, коли відсутня 
рівновага між кількістю та якістю найманих праців-
ників, з одного боку, і кількістю та якістю робочих 
місць. На що потрібен час. Саме фрикційне безро-
біття пов’язане з пошуком та очікуванням роботи, 
що відповідає потрібній кваліфікації, уподобанню 
і високій заробітній платі.

Такі безробітні мають уже потрібну кваліфікацію, 
володіють навичками та досвідом. Тому людина, 
яка має бажання змінити місце роботи (територі-
ально), або кваліфікацію чи перевлаштуватися на 
таку ж роботу з лише з більшою платою, звільня-
ється добровільно. Сюди ж відносяться безробітні, 
які вперше шукають роботу. Отож, фрикційне безро-
біття, зазвичай короткотривале і добровільне.

Ще один вид безробіття виникає у зв’язку із 
«старінням» певних професій. Саме на них зни-

жується або просто зникає попит на ринку. Поряд 
з цим з’являються інші, які потребують нових знань 
та навичок. І далеко не кожна людина може легко 
перекваліфікуватися і виконувати іншу роботу. 
Навряд чи зможе шахтар займатися програму-
ванням. А тому структурне безробіття є майже 
завжди вимушеним. Для того, щоб знайти роботу 
при цій формі потрібно більше часу ніж при попе-
редній. Тут же знаходяться і шукачі працевлашту-
вання, які мають диплом, проте без досвіду роботи, 
або студенти, які навчаються (роботодавці неохоче 
приймають таких працівників).

Фрикційне та структурне безробіття утворюють 
природнє безробіття.

А от, циклічне безробіття виникає тоді, коли від-
бувається спад виробництва, При цьому кількість 
претендентів на робочі місця істотно перевищує 
наявність вакансій. При цій формі безробіття пере-
кваліфікація або підвищення кваліфікації не змо-
жуть врятувати ситуацію.

Циклічне як і структурне є вимушеним безробіт-
тям. Крім того є ще й добровільне безробіття. За кла-
сифікацією Міжнародної спільноти, зокрема таких 
як МОП та Євростат, добровільну незайнятість у тих 
молодих людей, які не мають роботи і не шукають 
її, не класифікуються як «зайняті» або «безробітні» 
Проте, сьогоднішній ринок праці створив специ-
фічне положення для молоді, коли відсутні умови 
для працевлаштування. Дивлячись на те, що безро-
біття молоді, є досить гострою проблемою, потрібно 
використовувати даний підхід при визначенні підхо-
дящої роботи для молодих людей, які вперше шука-
ють роботу (які не працювали) і при цьому не мають 
кваліфікації.

Під час проекту EXCEPT, у 2016 році проведено 
40 інтерв’ю із молоддю, що мають проблеми з пра-
цевлаштуванням. Часто матеріальна скрута штов-
хає їх на роботу з поганими або шкідливими умо-
вами праці, а це звичай негативно впливає на рівень 
здоров’я(втома, хронічні захворювання, травми). 
Нестабільна робота, невизначеність та постійні 
підробітки психічно виснажують. Саме безробіття 
серед молоді призводить до:

- зведення до мінімуму бюджету в молодих 
сім’ях (збільшується кількість розлучень, знижу-
ється народжуваність, зростає кількість дітей у при-
тулках, дітей-сиріт та дітей-інвалідів);

- міграції молодих фахівців у країни, де їх праця 
буде адекватно оціненна;

- вимушеності працювати в тіньовому бізнесі 
та неформальній економіці;

- зниження зацікавленості в отриманні освіти [10].
Як наслідок цього, є посилення криміногенної 

ситуації у країні: збільшується економічна і кримі-
нальна злочинність, породжується алкоголізм і нар-
команія, зростає кількість захворювань, що призво-
дить до скорочення рівня тривалості життя. Настає 
виродження нації природнім шляхом [11].

Крім того спостерігається тенденція до збіль-
шення безробітних серед молоді, коли безробіття 
продовжується більше року. Тоді починають руйну-
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ватися професійні навички. Крім того молодь все час-
тіше розраховувати на допомогу держави або батьків, 
а це знижує зацікавленість у працевлаштуванні.

Складнішим та небезпечнішим (ніж доросле) для 
соціально-економічного розвитку є вимушене моло-
діжне безробіття, тому що носить негативні наслідки 
для суспільства. Адже молодь повільніше пристосо-
вується до змін в економіці, без гідного забезпечення 
життя можуть спричиняти соціальні вибухи. Також 
не сприятливими для держави є економічні фактори, 
коли за наявності великої кількості безробітних зрос-
тають витрати на допомогу по безробіттю. Крім того 
витрачаються знову ж державні кошти на навчання 
людей, які потім не можуть знайти навіть будь-яку 
роботу. При цьому знижується загальний рівень 
життя усього населення. Виходячи з цього молоді 
фахівці пробують зреалізувати свої можливості за 
кордоном і тоді держава втрачає трудовий потенціал.

Слід зазначити, що однією з важливих характе-
ристик ринку праці є також тривалість безробіття. 
Встановлено, що після шести місяців невдалого 
пошуку роботи настає найнебезпечніша фаза. Саме 
в ній проявляється безпорадність людини перед 
викликами та примирення із ситуацією, що скла-
лася. Під час цього втрачаються професійні нави-
чки, поступово людина звикається з бездіяльністю. 
На рисунку 3 показано залежність вірогідності пра-
цевлаштування від тривалості безробіття.

Для усунення негативних наслідків молодіжного 
безробіття та попередження його розвитку у майбут-
ньому необхідно:

1) створити систему професійної орієнтації, яка б 
забезпечила можливості максимального розвитку 
здібностей дитини та з малих років адаптувала б її 
до умов ринку праці, виховувала б почуття відпові-
дальності за своє майбутнє та майбутнє суспільства 
в цілому (її можна поділити на 4 стадії, залежно від 
вікової категорії осіб, які її проходять: дошкільну, 
ознайомчу, практичну та адаптаційну);

2) налагодити тісні зв’язки співпраці молоді та 
роботодавців, зокрема участь останніх у плануванні 
навчального процесу студентів;

3) створити додаткові робочі місця, сприяти орга-
нізації молоддю власного бізнесу, реалізації власних 
креативних проектів (старт-апів) тощо;

4) розробити систему планування підготовки тру-
дових ресурсів задля усунення негативних наслідків 
диспропорції попиту та пропозиції робочої сили.

У науковій літературі пропонують багато порад 
для вирішення проблеми молодіжного безробіття, 
але ми запропонуємо комплексний підхід, для цього 
виділили всіх суб’єктів, які мають відношення до 
процесу безробіття. Кожен з суб’єктів має свої цілі 
та інтереси. У таблиці 1 представлені всі фактори та 
комплекс заходів для вирішення проблеми та наве-
дені, результати розробок [13; 14].

Профорієнтація та професійна підготовка під-
ростаючого покоління має знаходитися в числі 
пріоритетних завдань суспільства. Прогнозування 
і планування цієї роботи повинно проходити з вра-
хуванням потреб і попиту на конкретні професії зі 
сторони виробництва, бізнесу, управління і дер-
жави в цілому. Підготовка потрібних фахівців має 
працювати на випередження. А для цього потрібна 
співпраця фахівців з Мінпраці, Міносвіти, служби 
зайнятості, директорів закладів загальної середньої, 
середньої професійної освіти та ректорів закладів 
вищої освіти.

Потрібно перелаштувати систему проходження 
навчальної практики. По можливості студенти мають 
проходити її в тих організаціях та на підприємствах, 
де планують в подальшому працевлаштуватися. 
А отже виникає потреба у налагодженні більш тіс-
них зв’язків між закладами освіти і виробництвом.

Висновки. Отож, виходячи з вище зазначеного 
можна зробити висновок, що проблеми в сфері моло-
діжної політики існують, і потребують вирішення.

В Україні молодіжне безробіття вважається 
одним з найактуальніших питань соціально-еконо-
мічної політики держави, оскільки молодіжні про-
блеми істотно впливають на майбутнє економіки 
і державне становлення України. Незважаючи на 
те, що державними органами розроблено та впрова-
джується цілий ряд заходів з реалізації молодіжної 

 
Рис. 3. Залежність вірогідності працевлаштування від тривалості безробіття.
Джерело: [12]
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Таблиця 1
Комплексні заходи розв’язання проблеми молодіжного безробіття (з урахуванням цільових груп)
Суб’єкт Цілі Реалізація

Держава

• отримати максимальну 
вигоду від інвестицій в 

освіту
• підготувати майбутніх 

платників податків
• підготувати необхідних 

спеціалістів

– створити пільги для роботодавців у разі влаштування спеціаліста на 
перше робоче місце
– збільшити к-сть місць державного замовлення для непопулярних профе-
сій та натомість скоротити фінансування популярних спеціальностей
– відмовитися від прямого державного фінансування навчання, а надавати 
цільові субсидії для підготовки спеціалістів для підприємств, які зобов’язуються 
працевлаштувати студентів після закінчення закладу вищої освіти
– збільшити кількість центів перепрофілювання спеціалістів
– створити портал пошуку роботи для студентів та випускників

Молоді 
спеціа-
лісти

• здобути вищу освіту
• набути певних вмінь та 

навичок 
• стати конкурентними 

на ринку праці 
• знайти високооплачу-

вану роботу 
• розвиватися по кар’єр-

ній сходинці

– проходити тренінги, мастер-класи з отриманням сертифікатів
– брати участь в програмах стажування
– відвідувати ярмарки вакансій
– розміщувати резюме на порталах пошуку роботи
– постійно здійснювати моніторинг ринку

Робото-
давці

• знайти гарних спеціа-
лістів

– пропонувати програми стажування, практики для молодих спеціалісті
– проводити день відкритих дверей
– розвивати молодіжні проекти (на прикл: старт-ап), залучати додаткові 
інвестицій у цей напрямок
– створити літні програми працевлаштування студентів, що дозволять здо-
бути досвід до отримання диплому

Заклади 
освіти

• отримати більшу 
кількість державного 

замовлення
• заповнити всі контрак-

тні місця

– вдосконалити програми практики для студентів випускних курсів, а саме, 
надавати бази практики та контролювати за її проходженням
– проводити обов’язкові конференції для абітурієнтів, студентів з питань 
проблем на ринку праці;
– переглянути навчальні програми ВУЗів, орієнтуватися на практичні семі-
нари та лекції практикуючих спеціалістів
– вдосконалити та розвивати ярмарки вакансій

політики на політичному, соціальному, економіч-
ному, законодавчому та організаційному рівнях, 
проблеми молоді у сфері освіти, професійної під-
готовки, зайнятості, охорони здоров’я та соціальних 
питань у повному обсязі не вирішені.

Проблеми соціального захисту безробітної молоді 
не цілком врегульовані на законодавчому рівні, що 
істотно впливає на її матеріальне становище і соці-
альну поведінку. У порівнянні зі світовими даними 
офіційні цифри молодіжного безробіття в Україні, на 
перший погляд, не критичні.

На сьогодні потрібно активізувати програми під-
тримки ініціативності молоді щодо професійної 
підготовки та працевлаштування. Розробити певні 
заохочення її до активного пошуку роботи й отри-
мання спеціальності або професії, що користуються 
попитом на ринку праці.

Потрібно створювати такі умови, завдяки яким 
молодь була б зацікавлена в регламентованих видах 
діяльності, сприяти відродженню ціннісних орієнта-
цій до праці.

Засоби масової інформації та молодіжні органі-
зації мають психологічно готувати молодь до усві-
домлення нею тієї ролі, яку вона може та буде віді-
гравати в розвитку своєї країни, зміни ставлення 
до деяких поширених серед молоді форм діяль-
ності, що є тимчасовими та неперспективними за 

умов функціонування цивілізованого ринкового 
середовища.

Основними заходами в межах реформування 
системи освіти мають стати: створення дієвої та 
ефективної системи безперервного навчання; вве-
дення в усіх навчальних закладах дисципліни, яку б 
викладав практикуючий психолог, який формував би 
у молоді позитивну мотиваційну поведінку в став-
ленні до праці, упевненість у собі тощо; покра-
щення роботи центрів зайнятості; здійснення про-
гнозування обсягів професійної підготовки молоді 
в навчальних закладах різних типів з урахуванням 
попиту на ринку праці; посилення інформаційні 
роботи молодіжного центру зайнятості та підви-
щення рівня співпраці з громадськими студент-
ськими організаціями ВНЗ та ін.

На даний час державна політика щодо боротьби 
з молодіжним безробіттям є недостатньо ефектив-
ною. Підтвердженням цьому є відсутність зв’язку 
між вищими навчальними закладами і ринком праці. 
До того ж недостатнім стимулюванням роботодав-
ців, які створюють робочі місця для молоді.

Отже, рішення проблем молодіжного безробіття, 
невідповідність ринку освітніх послуг і потреб 
ринку праці можливо тільки з позиції комплексної, 
системної співпраці між державою, навчальними 
закладами та роботодавцями.
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У статті обґрунтовано, що маркетингові практики в науковій літературі вивчаються по-різному: 
одні на фрагментарне рівні, інші вивчають їх поетапно, треті академічні дослідження спрямовані 
на вивчення маркетингових практик в країні і відносяться до більш комплексного підходу. У той 
же час акцент на оцінці впливу маркетингових практик на фінансові результати залишається в тіні. 
В межах дослідницького інтересу залишається класифікація маркетингових практик і їх взаємозв'язок 
з результативністю бізнесу. Дослідження цікаве тим, що в ньому зроблена спроба з одного боку, уза-
гальнити академічне розуміння маркетингових практик, з іншого – наповнити його змістом, найбільш 
наближеним до практики.
Ключові слова: маркетинг, маркетингові практики, бізнес, система, ринок.

Постановка проблеми. Маркетингова діяльність 
підприємства спрямована на поліпшення взаємо-
дії з ринком, посилення реакції компанії на запити 
кінцевого споживача. Однак компанії розглядають 
витрати на маркетинг як другорядні. Найчастіше це 
помітно в кризові періоди, коли компанії скорочують 
відділи маркетингу і витрати на маркетингову діяль-
ність. Це відбувається в тому числі і тому, що не 
настільки очевидна пряма зв’язок між маркетингом 
і фінансовими результатами компаній. Разом з тим, 
різні маркетингові практики (МП), успішно засто-
совує компанія, можуть призводити до збільшення 
товарообігу компанії, її успішному виходу на нові 
ринки, розширення частки компанії на ринку, що 
в свою чергу веде до поліпшення фінансових резуль-
татів діяльності компанії на ринку. МП служать 
засобом досягнення запланованих доходів компанії, 
як в короткостроковій, так і в довгостроковій пер-
спективах. Тому більш чітке розуміння зв’язку з цим 
маркетингу і фінансових результатів діяльності ком-
панії значно полегшує процедуру формування мар-
кетингових бюджетів. Формування маркетингової 
середовища в України зробило свій вплив на транс-
формацію МП, що використовуються в компаніях на 
українському ринку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
З початком ринкових перетворень у країнах СНД 
проводяться дослідження різноманітних проблем 
маркетингу, які містять методологічні та практичні 
підходи, що використовуються в умовах розвине-
ного ринку. Безпосередньо питанням маркетингових 
досліджень присвячена обмежена кількість праць. 
Методичні питання маркетингових досліджень зна-

йшли своє відображення у працях Старостіної А.О., 
Сілецької О.Е., Бакушевич І.В., Балакіревої О.Н., 
а також у роботах російських авторів [1].

Більшість проблем, які розглядаються переліче-
ними авторами, стосуються методологічного змісту 
маркетингових досліджень. Необхідно зазначити, 
що сьогодні в Україні практичний досвід вітчиз-
няних підприємств випереджає розвиток наукових 
доробок у галузі теорії маркетингових досліджень, 
що актуалізує подальше поглиблене розроблення 
механізму їх проведення з урахуванням специфіч-
ного ринкового середовища.

Мета дослідження. Мета даної роботи полягає 
у виявлення взаємозв’язку маркетингових практик 
і фінансових результатів компаній при обґрунту-
ванні прийняття управлінських рішень компаній, 
які дозволять поліпшити фінансові результати діяль-
ності підприємств на вітчизняному ринку.

Виклад основного матеріалу. У досліджен-
нях взаємозв’язку між маркетингом і фінансовими 
результатами є ряд обмежень. Велика частина дослі-
джень присвячена аналізу окремих функцій марке-
тингу, дослідження взаємозв’язку з фінансовими 
показниками носять описовий характер або дослі-
дження спираються на дані, зібрані за допомогою 
опитувань. Труднощі отримання реальних фінан-
сових показників компаній, змушує дослідницькі 
групи при оцінці фінансової діяльності організації 
використовувати рангові шкали, що не дозволяє апе-
лювати до реальних даних.

У той же час відкритими залишаються питання, 
пов’язані з принциповою зміною набору використо-
вуваних МП в фінансово успішних і фінансово неу-
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спішних компаніях. Чи дійсно компанії, які демон-
струють більший ріст фінансових результатів, мають 
специфічний набором МП, які роблять їх взаємодії 
з ринком і клієнтами компанії більш результативними.

«Нестійкість зовнішнього середовища і необ-
хідність швидкого реагування на зміни ринку 
змушують компанії інвестувати в різні види мар-
кетингової діяльності. Інтерес дослідників до мар-
кетингових практикам (МП) і до оптимізації мар-
кетингових бюджетів підтверджується значним 
зростанням публікацій з цієї тематики за останні 
десять років [2] і збільшенням бюджетів компаній, 
що виділяються на маркетингову діяльність» [1]. 
Поняття «маркетинг», «маркетингова діяльність» 
та «маркетингова практика» тісно пов’язані один 
з одним. Згідно з останнім визначенням маркетингу 
на сайті Американської асоціації маркетингу, «мар-
кетинг – це діяльність, набір інститутів і процесів 
зі створення, комунікації, доставці і обміну пропо-
зиціями, які мають цінність для покупців, клієнтів, 
і суспільства в цілому». Часто в наукових статтях 
згадується термін «маркетингові практики» без 
визначення даного поняття. У таких статтях вивча-
ють бізнес-практику маркетингової діяльності ком-
панії, зони відповідальності якій вказані у визна-
ченні поняття «маркетинг» вище.

Одні дослідники дотримувалися описового харак-
теру щодо самої діяльності МП [1], інші дослід-
ники класифікували найбільш впливові області 
МП з точки зору бізнесу їхніх компаній [3]. Немає 
загальноприйнятого визначення терміну «маркетин-
гові практики».

Автор виділяє неоднозначність в розумінні 
даного терміна для академічної спільноти та пред-
ставників бізнесу. Якщо для перших, це «набір мар-
кетингових інструментів, спосіб організації мар-
кетингової діяльності та адаптація до зовнішнього 
середовища», то для представників бізнесу – це та 
діяльність, яку вони реалізують у компанії в рамках 
маркетингової діяльності, використовуючи інстру-
ментарій маркетингу. У більшості випадків, пред-
ставники бізнесу розглядають МП як набір окремих, 
не завжди пов’язаних один з одним видів марке-
тингової діяльності. У науковій літературі МП, як 
правило, вивчаються системно. Під терміном «мар-
кетингова практика» найчастіше мається на увазі 
сукупна і системна діяльність, яка ведеться у відді-
лах маркетингу і за його межами, для реагування на 
зміни ринку і найбільш повного задоволення потреб 
покупців. В результаті підходи до розуміння МП 
в теорії і на практиці відрізняються [3].

У даній роботі за основу визначення поняття 
«маркетингові практики» береться визначення: мар-
кетингові практики – сукупна і системна діяльність, 
яка ведеться у відділах маркетингу і за його межами, 
для реагування на зміни ринку і найбільш повного 
задоволення потреб покупців.

У українського ринку є своя специфіка, що вира-
жається в непрозорості, нестабільності відносин на 
ринку і високою схильністю до опортунізму, побу-
дова відносин на зв’язках, особливо цінуються 

зв’язку з державою, «бізнес не між компаніями, 
а між людьми», обхід, високо цінуються партнерства 
та мережі [2].

Специфіка ринку може пояснити причини вико-
ристання одних типів МП і невикористання інших. 
В Україні проявляється маркетинг відносин при 
вибудовуванні відносин не між компаніями, а між 
людьми, іншими словами, проявляється інтерактив-
ний тип МП. Криза 2015 року сприяла розширенню 
маркетингового інструментарію, аналізу портфеля 
бренду, скорочення асортименту і спонукала компа-
нії аналізувати ефективність маркетингової діяль-
ності. Такі компанії використовували свої сильні 
сторони при затвердженні маркетингової страте-
гії. Основою нового маркетингу стають створення 
і надання цінностей партнерам і клієнтам.

З одного боку, акцент на зв’язках і знайомствах, 
регулярні переговори, сильний вплив особистого 
спілкування, поширення вертикальних і горизон-
тальних партнерств повинні сприяти розвитку мар-
кетингу відносин. З іншого боку, низька культура 
маркетингу, збільшення прибутку як мети взаємодії 
і отримання вигоди підтверджує сильну присутність 
транcакціонного підходу. Зовнішнє середовище 
і умови впливають на загальний комплекс МП.

Розвиток маркетингу взаємовідносин для України 
набагато важливіше, ніж для західних країн. Однак 
специфіка українського ринку створює проблеми 
для іноземних інвесторів і гравців [2]. Тому перехід 
від транcакціонного маркетингу до маркетингу від-
носин обмежений інституційної інфраструктурою.

В цілому, існуючі дослідження дають уявлення 
розвитку маркетингу в Україні. Однак вони фраг-
ментарні і не надають можливості відстежити 
взаємозв’язок маркетингової діяльності, в тому 
числі МП, з фінансовими показниками. Окремі 
дослідження розкривають окремі функції і окремі 
види маркетингової діяльності.

Автор приходить до висновку: МП лише побічно 
є предметом дослідження, а вибірки зосереджені на 
великих містах, в основному Київі та Дніпрі, що теж 
не дає можливості оцінити ситуацію країни в цілому. 
У той же час виділяють комплексні дослідження мар-
кетингової діяльності. У дослідженні даної роботи 
проводиться взаємозв’язок всіх типів МП з фінансо-
вими результатами, тому цікаво сфокусувати свою 
увагу саме на комплексних методах оцінки МП.

У літературі існують різні підходи вивчення МП 
і оцінки МП. Одні дослідники дотримувалися опи-
сового характеру щодо самої діяльності МП [1], 
інші дослідники класифікували найбільш впливові 
області МП з точки зору бізнесу їхніх компаній 
[3], в межах досліджень «Contemporary marketing 
practices» (СМР) група дослідників розробила мето-
дологію класифікації МП, інші роботи присвячені 
оцінці МП з точки зору взаємозв’язку з фінансовими 
результатами компаній.

Перевагою підходу оцінки МП групи проектів 
СМР є комплексна класифікація всіх МП по п’яти 
типам. Саме ця методологія лягла в основу дослі-
дження для класифікації МП.
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В основі визначення типів МП лежить методо-
логія CMP. Комплексна методологія вивчення МП 
вперше була представлена в 1997 р дослідницької 
командою з університету Окленда. Цей проект запо-
чаткував серію досліджень МП в різних країнах [1]. 
Розроблена методологія базується на дихотомії тран-
сакционного і отношенческой маркетингу. В основі 
транзакційного маркетингу лежить одинична тран-
закція і орієнтація на короткостроковий період, де на 
чолі стоїть максимізація прибутку від разових угод.

Маркетинг взаємовідносин навпаки, орієнтова-
ний на довгострокову тривалу співпрацю з клієн-
том/партнером, і передбачає взаємодію з клієнтами 
компанії [3].

Дослідники фіксували відмінності МП за 
дев’ятьма критеріями: мета покупки, характер кому-
нікації, тип контракту, тривалість взаємодії, формаль-
ність покупки, управлінські наміри, управлінський 
фокус, управлінські інвестиції, рівень менедж-
менту [3]; і виділяли п’ять типів МП, відповідно: 
трансакційний маркетинг, маркетинг баз даних, 
інтерактивний маркетинг, IT маркетинг і мереже-
вий маркетинг. Ця типологія відображає відмінності 
в характеристиках МП і використовується в цьому 
дослідженні. Згідно типології МП, запропонованої 
в проекті СМP, виділяються наступні типи МП [1]:

1. «Трансакційний маркетинг» (TM) – маркетин-
гові заходи з використанням стандартного маркетин-
гового інструментарію, орієнтується на одиничну 
транзакцію;

2. «Маркетинг баз даних» (DM) – передбачає 
наявність систематизованого збору інформації про 
клієнта і підтримку клієнтської бази, яка використо-
вується для прийняття тактичних і стратегічних мар-
кетингових рішень;

3. «Інтерактивний маркетинг» (IM) – спира-
ється на персоніфіковане спілкування з клієнтом, 

що в свою чергу передбачає наявність контактної 
особи, що представляє компанію, через яке клієнт 
взаємодіє з компанією (здійснює замовлення, отри-
мує інформацію);

4. «IT маркетинг» (IT) – взаємодія з клієнтом від-
бувається c використанням інтернет-технологій;

5. «Мережевий маркетинг» (NM) – тактичні 
і стратегічні дії, спрямовані на вибудовування і під-
тримка відносин з численними стейкхолдерами ком-
панії, взаємодіючими в мережі.

Пожвавлення інтересу до дослідження МП 
і їх змістовним характеристикам підтверджується 
в статтях багатьох авторів. Ми зіставили три групи 
джерел, що містять інформацію про зміст МП – ака-
демічні дослідження, опитали співробітників марке-
тингових підрозділів і рекламних агентств.

В результаті цього зіставлення вони отримали 
деякі комбінації видів діяльності маркетологів, які 
відповідали як виконання цілком певних функцій 
маркетингу (наприклад, бренд менеджмент і управ-
ління продажами), так і вирішення більш широких 
організаційних питань, які здійснюються маркето-
логами і фахівцями інших організаційних підрозді-
лів. Ці функції відносяться до бізнес планування та 
управління взаємовідносинами з клієнтами.

Висновки. Таким чином, результати дослідження 
підтверджують існування взаємозв’язку між типами 
маркетингових практик і фінансовими результатами 
компаній, які ведуть свою діяльність на україн-
ському ринку.

Дані результати обґрунтовують цінність марке-
тингової діяльності компанії та свідчать про необхід-
ність планування маркетингової діяльності, оскільки 
фінансово успішні компанії – це ті компанії, що 
дотримуються селективної стратегії маркетингових 
практик, а не ті, що використовують всі їх можливі 
типи у своїй діяльності.
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В статье обосновано то, что маркетинговые практики в научной литературе изучаются по-разному: одни на 
фрагментарном уровне, другие изучают их поэтапно, третьи академические исследования направлены на 
изучение маркетинговых практик в стране и относятся к более комплексному подходу. В то же время, акцент 
на оценке влияния маркетинговых практик на финансовые результаты остается в тени. В рамках исследова-
тельского интереса остается классификация маркетинговых практик и их взаимосвязь с результативностью 
бизнеса. Исследование интересно тем, что в нем предпринята попытка с одной стороны, обобщить академи-
ческое понимание маркетинговых практик, с другой – наполнить его содержанием, наиболее приближенным 
к практике.
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The article substantiates that marketing practices in scientific literature are studied in different ways: some at 
fragmentary level, others study them in stages, third academic studies are aimed at studying marketing practices 
in the country and relate to a more integrated approach. At the same time, the emphasis on assessing the impact of 
marketing practices on financial results remains in the shadows. Within the research interest remains the classification 
of marketing practices and their relationship with the performance of business. The study is interesting because it 
made an attempt on the one hand, to generalize the academic understanding of marketing practices, on the other – to 
fill it with the content most closely related to practice.
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ДІАГНОСТИКИ  
ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО КЛАСТЕРУ

Сікєтіна Н.Г.
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Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут»

Стаття присвячена актуальним питанням адаптації промислових підприємств в умовах мінливого кон-
курентного середовища. Визначено механізм адаптаційної системи мережевого формування. Окрес-
лено структуру механізму адаптаційної системи мережевого формування. Розроблено модель показника 
економічної ефективності інноваційного кластеру у мінливому конкурентному  середовищі, розрахунок 
якого включає сім етапів. Розроблено модель розрахунку комплексного показника конкурентоспромож-
ності продукції із урахуванням показника нецінової та логістичної конкурентоспроможності продукції. 
Проведено оцінку економічної ефективності діяльності виробничо-інноваційного кластеру за допо-
могою коефіцієнта економічної ефективності діяльності підприємства, який враховує вплив факторів 
внутрішнього та зовнішнього середовища. Модельовано показник економічної ефективності кластеру.
Ключові слова: промисловість, підприємство, конкурентоспроможність продукції, адаптація, страте-
гія, кластер, інновація.

Постановка проблеми. Наразі при проходженні 
четвертого етапу науково-технічної революції (інду-
стрії 4.0), який визначає нову форму промислової 
інтеграції і взаємодії суб’єктів виробничого процесу 
в рамках структури мережі, подальші дослідження 
проблем розвитку економіки потребують виник-
нення й застосування інноваційних систем нового 
типу. Застосування заходів адаптації вітчизняних 
підприємств може сприяти підвищенню рівня ефек-
тивності їх діяльності. Наразі додаткові дослідження 
потребують кількісних та якісних критеріїв адапта-
ції мережевих структур та їх ефективності у діяль-
ності підприємств. При цьому визнається висока 
значимість цих досліджень для теорії та практики 
стратегічного розвитку вітчизняної промисловості.

Питання адаптації промислових підприємств 
з урахуванням вимог до навколишнього середовища 
є надзвичайно складним завданням, яке не може 
бути однозначно вирішене завдяки конкретним умо-
вам, в яких розташовані підприємства, їх фінансово-
економічним статусом. Необхідність комплексного 
вирішення цього питання робить необхідним прове-
дення досліджень, спрямованих на розробку теоре-
тичних положень та практичних рішень для процесу 
адаптації та ефективного управління системою адап-
тації в сучасних ринкових умовах.

Слід зазначити, що проблеми підвищення кон-
курентоспроможності промислових підприємств 
в умовах ефективної адаптації виробничо-інновацій-
ного потенціалу в кластерних структурах є недостат-
ньо вивченими.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Визнаючи високу значимість цих досліджень для 
теорії і практики стратегічного розвитку вітчизня-
ної промисловості, слід відзначити, що проблеми 
підвищення конкурентоспроможності промисло-
вих підприємств в аспекті ефективної адаптації 

потенціалу в рамках кластерних структур є недо-
статньо вивченим.

Відмічається недолік існуючої методичної бази 
оцінки ефективності зв’язування потенціалів про-
мислових підприємств в рамках різних форм клас-
терних утворень, що значною мірою проявляється 
як в недостатньому ступені розробки питань визна-
чення раціонального співвідношення виробничої й 
інноваційної складових адаптаційного потенціалу 
промислових підприємств в складі кластера, так 
і в контексті їхньої взаємозамінності.

Поряд із цим, потребують опрацювання та адап-
тації стосовно до кластерних структур питання ана-
літичної підтримки організаційно-управлінського 
механізму стратегії адаптації потенціалу промисло-
вого підприємства. Теоретична значимість вищена-
ведених проблем, а також їхня важність з практико-
емпіричної точки зору зумовили вибір теми цього 
дисертаційного дослідження, визначили постановку 
цілі роботи і її етапні завдання.

Питання аналізу розвитку теорії адаптації 
діяльності підприємств знайшли широке відобра-
ження в працях зарубіжних та вітчизняних вче-
них: Р.Л. Акофф, І. Ансофф, К. Браун, Дж. Еванс, 
В.Н. Єдгер, Ф. Перру, М. Портер, П. Котлер, Д.Р. Нель-
сон, А. Дж. Стрікланд, А.А. Томпсон та вітчизняні 
дослідники – С.Б. Алєксєєв, М.М. Буднік, В.М. Геєць, 
С.А. Мехович, І.А. Мілославова, П.Г. Перерва, 
Л.В. Соколова, В.П. Стасюк, Є.В. Чіженькова, 
А.І. Яковлєв, В.М. Ячменьова та інші.

У наукових дослідженнях зазначених авторів роз-
крито сутність адаптації діяльності підприємства та 
виробничого й інноваційного потенціалу, визначено 
конкурентні стратегії відповідно до певних ринкових 
умов тощо. Проте багато питань, зокрема, пов’язаних 
із аналізом факторів мінливого конкурентного сере-
довища та їхнім впливом на виробничо-іннова-
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ційний потенціал мережевих формувань, зокрема 
інноваційних кластерів, є актуальними. Напрямок 
досліджень дисертаційної роботи визначила необ-
хідність подальшої розробки методичного апарату 
щодо виявлення факторів мінливого конкурентного 
середовища (МКС) та врахування їхнього впливу 
на результати діяльності підприємства, зокрема на 
його виробничо-інноваційний потенціал та механізм 
адаптації кластеру до зовнішніх умов.

В умовах МКС одним з факторів впливу на еконо-
мічну ефективність діяльності підприємства є ризик 
МКС. Незважаючи на існування значної кількості 
досліджень у сфері впливу різноманітних факторів, 
зокрема, конкурентоспроможності продукції на резуль-
тат діяльності підприємства у складі кластеру, про-
блема забезпечення виробничо-інноваційного потен-
ціалу кластеру та визначення й виявлення долі ризику 
при його оцінці наразі залишається невирішеною.

Отже, відсутність її комплексної оцінки системи 
адаптації промислового підприємства до умов мін-
ливого конкурентного середовища та можливості 
виявлення й використання резервів зростання меха-
нізмів адаптації і зумовлює її актуальність.

Метою дослідження є розробка методичного 
підходу з діагностики економічної ефективності 
адаптації виробничо-інноваційного кластеру.

Виклад основного матеріалу. Наукове забезпе-
чення формування механізму адаптації виробничо-
інноваційного кластеру до умов зовнішнього сере-
довища, яке, на відміну від існуючого, передбачає 
уточнення функцій, принципів, підходів до його реа-
лізації, а також доповнення інформаційно-аналітич-
ним і методичним інструментарієм (оцінювання стану 
нестабільності середовища, стану адаптивності під-
приємства, обґрунтування типу адаптації), що надає 
можливість запобігти деструктивному впливу чинни-
ків зовнішнього середовища на показники діяльності 
промислових підприємств-учасників кластеру.

Механізм адаптаційної системи мережевого 
формування складається з організаційно-структур-
них, технологічних, інжинірингових, економічних, 
фінансових та маркетингових заходів на підприєм-
ствах та установах членів мережевого формування 
за участю регіональної влади та науки, спрямованих 
на досягнення визначеної місії та цілей у конкурент-
ному середовищі, що оточує інноваційний кластер.

Розроблено модель показника економічної ефектив-
ності інноваційного кластеру у мінливому конкурент-
ному середовищі, розрахунок якого включає сім етапів.

На першому етапі вказаного методичного підходу 
розроблено показники нецінового фактору конку-
рентоспроможності продукції: імідж підприємства; 
імідж товару; наявність перед- і після продажних 
(сервісних) послуг підприємства; диференціювання 
продукції відносно сегментів ринку; сприйнятли-
вість підприємства до нововведень та інноваційний 
характер диференціації продукції (в бальній оцінці). 
За допомогою експертних оцінок розраховано показ-
ник конкурентоспроможності продукції нецінової 
щодо пропонованих показників. Для математичного 
обґрунтування результатів експертних оцінок розра-

ховано коефіцієнт конкордації та критерій згоди Пір-
сона, величини яких підтверджують високий ступінь 
погодженості думок експертів та значущість розра-
хованого коефіцієнта конкордації.

На другому етапі розраховано одиничні індекси 
логістичної конкурентоспроможності продукції: 
закупівельної, транспортної, складської та розподіль-
чої логістики. Розраховано комплексний показник 
логістичної конкурентоспроможності продукції під-
приємства, який включає визначені одиничні індекси 
закупівельної, транспортної, складської та розподіль-
чої логістичної конкурентоспроможності продукції.

На третьому етапі розраховано комплексний показ-
ник конкурентоспроможності продукції на прикладі 
продукції ПАТ «ФЕД». Високий рівень комплек-
сного показника конкурентоспроможності продукції 
пов’язаний з врахуванням впливу нецінового фактора, 
використання якого в процесі оцінки рівня конкурен-
тоспроможності продукції підвищить її точність.

На четвертому етапі проведено оцінку еконо-
мічної ефективності діяльності виробничо-іннова-
ційного кластеру за допомогою коефіцієнта еконо-
мічної ефективності діяльності підприємства, який 
враховує вплив факторів внутрішнього та зовніш-
нього середовища. До складу коефіцієнту економіч-
ної ефективності виробничо-інноваційного кластеру 
включаються: фактор виробничої діяльності під-
приємства; фактор комерційної діяльності підпри-
ємства; фактор конкурентоспроможності продукції 
підприємства; фактор, що відображає виробничо-
інноваційної активності підприємства.

На п’ятому етапі моделюється показник еконо-
мічної ефективності кластеру: його базова величина 
(відношення результатів до витрат), коригується на 
величину коефіцієнта економічної ефективності, 
який отримано на попередньому етапі.

На шостому етапі обґрунтовуються альтернативні 
варіанти напрямків розробки стратегії адаптації еко-
номічної ефективності виробничо-інноваційного 
кластеру – у випадку наявності програми реалізації 
заходів щодо зміни рівня декількох або всіх пред-
ставлених факторів економічної ефективності. Про-
грама заходів з підвищення економічної ефектив-
ності діяльності виробничо-інноваційної активності 
кластеру може бути реалізована у наступному (пла-
новому) періоді.

На сьомому етапі приймається рішення щодо 
вибору варіантів підвищення економічної ефектив-
ності виробничо-інноваційної активності підпри-
ємства. Отже, обираються ті альтернативні варіанти 
сполучення складових коефіцієнта економічної 
ефективності діяльності підприємства, виходячи 
з наявних можливостей підприємства (інвестицій).

Висновки. Розроблено методичні підходи діа-
гностики економічної ефективності інноваційного 
кластеру у мінливому конкурентному середовищі. 
Формування нових організаційних структур мере-
жевого характеру дозволить вітчизняним підприєм-
ствам ефективно використовувати дійсний потен-
ціал та перетворювати його в конкурентоспроможну 
продукцію в контексті орієнтації на зовнішні ринки.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА
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«Харьковский политехнический институт»

Статья посвящена актуальным вопросам адаптации промышленных предприятий в условиях меняющейся 
конкурентной среды. Определен механизм адаптационной системы сетевого формирования. Определена 
структура механизма адаптационной системы сетевого формирования. Разработана модель показателя эконо-
мической эффективности инновационного кластера в меняющейся конкурентной среде, расчет которой вклю-
чает семь этапов. Разработана модель расчета комплексного показателя конкурентоспособности продукции 
с учетом показателя неценовой и логистической конкурентоспособности продукции. Проведена оценка эко-
номической эффективности деятельности производственно-инновационного кластера с помощью коэффици-
ента экономической эффективности деятельности предприятия, учитывающий влияние факторов внутренней 
и внешней среды. Смоделирован показатель экономической эффективности кластера.
Ключевые слова: промышленность, предприятие, конкурентоспособность продукции, адаптация, стратегия, 
кластер, инновация.
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TO ECONOMIC EFFICIENCY OF INNOVATIVE CLUSTER
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The article is devoted to the actual issues of adaptation of industrial enterprises in a changing competitive environment. 
The mechanism of adaptive system of network formation is determined. The structure of the mechanism of adaptive 
system of network formation is outlined. The model of the indicator of the economic efficiency of an innovation 
cluster in a changing competitive environment, the calculation of which includes seven stages, is developed. 
The model of calculation of the complex index of competitiveness of products with the account of non-price and 
logistic competitiveness of products is developed. The cluster's economic efficiency indicator has been simulated.
Keywords: industry, enterprise, product competitiveness, adaptation, strategy, cluster, innovation.
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Стаття присвячена дослідженню сучасних тенденцій щодо розвитку  персоналу в страхових компа-
ніях та використання трудових ресурсів. Проаналізовано процес управління розвитком персоналу 
в контексті складової механізму забезпечення конкурентоздатності та ефективної діяльності стра-
хової компанії. Проаналізовано інвестиції в людський капітал як найефективнішу форму розвитку 
персоналу страхових компаній в аспекті матеріальних та моральних вигод для працівників. Наве-
дено приклади розвинених країн світу у сфері розвитку персоналу (концепція «гнучкого працівника» 
у японській моделі, американська модель навчання персоналу), а також запропоновано послідовність 
дій щодо планування професійного розвитку персоналу в страхових компаніях.
Ключові слова: розвиток персоналу, трудові ресурси, модернізація, людський капітал, коучинг, про-
фесійне навчання.

Постановка проблеми. Для будь-якої органі-
зації людські ресурси, їх кваліфікація, здібності та 
бажання працювати є перспективою для її успіху та 
конкурентоздатності, адже рівень розвитку персо-
налу формує ефективність функціонування компанії. 
Постійне підвищення професійних знань, умінь та 
навичок в сучасних умовах модернізації бізнес-про-
цесів є найпріорітетніших напрямом внутрішнього 
розвитку страховиків з метою забезпечення власної 
конкурентоспроможності на ринку шляхом підви-
щення якості послуг та зросту їх обсягів. При цьому, 
низький рівень кваліфікації робітників негативно 
впливає на прибутковість компанії, обмежує її фінан-
сові можливості, та як наслідок, визначає низьку 
його конкурентоспроможність.

Глобальний економічний перехід до інформацій-
них технологій, відповідно, модернізація технічних 
процесів, підвищують значимість для страхових 
компаній висококваліфікованих працівників, гото-
вих до постійного навчання та перенавчання. Від-
повідно до таких вимог, зростає роль внутрішньої 
політики компаній, адже постає постійно актуальне 
питання підготовки кадрів, що стає головною метою 
внутрішньої політики. Відтак, в сучасних вимогах, 
що ставить нам час щодо економії ресурсів, наймані 
працівники повинні бути, перш за все, зацікавле-
ними та докладати максимальних зусиль для підви-
щення якості надання страхових послуг.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. На жаль, в системі централізованого 
управління в більшості страхових компаній України, 
питання раціональності щодо використання трудо-
вих ресурсів та розвитку потенціалу цих ресурсів 

ще не мають визначеності та вагомості. Попри це, 
для кожної компанії, персонал є найскладнішим 
об’єктом керованості через власні його можливості 
(суб’єктивне та самостійне вирішення питань, осо-
бистісні інтереси, чутливість до управлінського 
впливу та завищених критичних вимог до оточу-
ючого середовища). Розвиток персоналу повинен 
забезпечити сприятливі умови, за яких індивідуальні 
здібності працівників будуть розкриватися та підви-
щувати цим самим конкурентні переваги всієї орга-
нізації, а це – запорука економічного успіху.

Дослідження питань, які прямо чи опосередко-
вано стосуються розвитку персоналу є вкрай важ-
ливими та актуальними, адже перебувають у тіс-
ному взаємозв’язку та залежності з усією системою 
управління персоналом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням, що стосуються професійного розвитку 
персоналу в організаціях було присвячено роботи 
багатьох учених: Біловол Р.І., Бучинської Т.В., 
Воробей О.Ю., Дем’яненко А.М., Костіна Д.А., 
Мажник Н.А., Невмержицької С.М., Мантур-Чуба-
тої О.С., Черниш Н.О. [1-7] та ін.

Формулювання цілей статті. На основі викла-
деного можна сформулювати завдання статті, яке 
полягає в аналізі та дослідженні процесу розвитку 
персоналу страхової компанії в контексті складо-
вої механізму забезпечення конкурентоздатності та 
ефективної її діяльності.

Виклад основного матеріалу. Розвиток персо-
налу, підвищення його конкурентоспроможності є 
необхідними умовами ефективної діяльності будь-
якої компанії, у тому числі страхової.
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Сучасну ситуацію на ринку праці можна оха-
рактеризувати зростанням безробіття, скороченням 
чисельності зайнятого населення, загостренням 
проблеми наданням робочих місць людям з вищою 
освіто. Проте час змінюється і зміни відбуваються 
в економічній, політичній та соціальній ситуації 
в країни. У ринковому середовищі, де іде жорстка 
конкурентна боротьба за виживання, працювати 
приводиться по-новому, персоналу висуваються 
багато нових умов, а саме гнучка реакція на існу-
ючий попит, знаходження потенційного попиту та 
переведення його у реальний, боротьба за нового 
споживача та втримання старого, вміння пристосува-
тися до частих змін організаційної структури і функ-
ціональних обов’язків, урахування психологічних 
факторів у діяльності страховиків тощо. Така ситу-
ація спонукає кожного працівника постійно турбува-
тися про своє професійне навчання чи підвищення 
кваліфікації.

Розвиток персоналу страхових компаній – це сис-
темно організований процес безперервного профе-
сійного навчання працівників для підготовки їх до 
виконання нових посадових функцій, професійно-
кваліфікаційного просування, формування резерву 
керівників та вдосконалення соціальної структури 
персоналу. В структурі розвитку персоналу знахо-
дяться: професійна підготовка та адаптація, атеста-
ція кадрів, планування професійної кар’єри працюю-
чих, стимулювання розвитку персоналу [1, с. 51-63].

Систематичний та цілеспрямований вплив на пра-
цівників протягом всієї діяльності, у межах посади, 
що вони займають, засобами професійної освіти має 
на меті підвищення ефективності та конкурентоздат-
ності персоналу на ринку праці у поєднанні з вико-
наннями більш складніших завдань, що ставляться 
з метою максимально можливого розкриття здібнос-
тей персоналу і формують систему його професій-
ного розвитку.

Управління розвитком персоналу є головною 
ланкою в системі загального управління страховою 
компанією та сприяє ефективності та раціональності 
використання наявних трудових ресурсів шляхом 
індивідуального підвищення рівня освітньо-квалі-
фікаційних характеристик, соціальної та професій-
ної мобільності кадрів, інтелектуального розвитку 
найманців. Кінцевою метою та наслідком від засто-
сування розвиваючих програм є покращення соці-
ально-психологічного клімату в колективі, під-
вищення мотивації до праці та зниження рівня 
плинності кадрового складу.

Адаптація персоналу, його систематична атестація 
та розвиток в розрізі здійснення професійної підго-
товки та перепідготовки, повне розкриття та викорис-
тання творчих та професійних можливостей працю-
ючих, їх трудова кар’єра та ставлення до організації 
виступають головними завданнями, що стосуються 
питань розвитку персоналу в організації [2, с. 74-77].

Найефективнішою формою розвитку страхового 
персоналу, попри великі фінансові витрати, була й 
залишається – інвестиції в людський капітал. Їх вар-
тість справджується, адже все більша кількість пра-

цівників за цей рахунок здатні надавати якісніші 
послуги, цим самим підвищувати продуктивність 
власної праці та прибутковість компанії. Попри це, 
співробітники компанії мають можливість отриму-
вати прямі та непрямі матеріальні вигоди. До перших 
віднесемо високу оплату гідної праці, кращі умови 
праці, участь у розподілі прибутку компанії та соці-
альні пільги. Серед моральних вигод варто говорити 
за стабільність робочого місця та впевненість в пер-
спективі майбутнього, задоволеність займаною поса-
дою та високу конкурентоспроможність на ринку.

Світова практика знає досить достатню кількість 
методів та форм щодо розвитку професійних знань, 
умінь та навичок, на які треба спиратися вітчизняним 
страховим компаніям в процесі підготовки людських 
ресурсів. Основні методи полягають у відмінності 
навчання, яке може проводитися безпосередньо на 
робочому місці або поза його межами. Все має свої 
переваги та недоліки, а безпосередній вибір співвід-
ношення форм і методів розвитку персоналу зале-
жить від особливостей діяльності компанії.

Відтак, навчання на робочому місці передбачає 
такі основні моменти, як копіювання (коли працівник 
прикріплюється до спеціаліста з конкретного органі-
заційного завдання та в процесі творчо «копіює» його 
дії), наставництво або коучинг (коли менеджер зі своїм 
персоналом в процесі роботи допомагає порадами та 
консультуванням щодо більш ефективного вирішення 
завдання), інструктаж, делегування, ротація та метод 
ускладнюючих завдань (коли відбувається розши-
рення обсягу завдань та підвищення їх складності).

Другий вид навчання – це навчання, яке відбува-
ється поза межами робочого місця та містить ділові 
ігри, навчальні ситуації, моделювання, тренінг сен-
ситивності, лекції, самостійне навчання, рольові 
ігри [5, с. 103-107].

Досвід розвинених країн світу у сфері розви-
тку страхового персоналу є вражаючим об’єктом 
для застосування його на теренах нашої держави. 
Наприклад, заслуговує на увагу концепція «гнучкого 
працівника», що становить основу японської моделі 
професійного навчання. Згідно з цією концепцією, 
безперервна освіта виступає складовою частиною 
всього процесу праці, а працівник компанії пови-
нен щотижня витрачати чотири години робочого 
та стільки ж годин особистого часу на навчання, бо 
висувається вимога оволодіння одним працівником 
майже всіма галузями знань, які необхідні для вико-
нання функціональних обов’язків.

Не можна не звернути увагу й на американську 
модель навчання персоналу, що включає до свого 
складу короткотермінові курси, що проводяться 
у школах бізнесу та при вищих навчальних закладах 
освіти. Як правило, такі курси мають строковість від 
двох до чотирьох тижнів та спрямовані на підтримку 
та актуалізацію вже існуючих знань. Модель також 
включає вечірні курси та перепідготовку персоналу, 
що відбувається на основі договорів між роботодав-
цями та вищими закладами освіти.

Особливого значення питання розвитку персо-
налу набуває для організацій, які функціонують 
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у сфері надання послуг, саме сюди й можна відне-
сти діяльність страховиків. У більшості страхо-
вих компаній, навчання проводиться поза робочим 
місцем та до свого складу включає систему таких 
компонентів: відвідування семінарів, ділові ігри, 
при яких учасники розглядають ситуації з різних 
поглядів, навчаються приймати рішення у складних 
ситуаціях для аналізу. Для таких компаній особливо 
важливим є проведення тренінгів сенситивності, що 
спрямовуються на покращення людської взаємодії та 
взаємосприйняття, адже працівники сфери надання 
страхових послуг повинні володіти успішними 
комунікативними здібностями. Для свого персо-
налу страхові компанії також проводять підвищення 
кваліфікації, яке має спрямованість на поглиблення 
професійного рівня знань, розширення та удоскона-
лення навичок та вмінь, що пов’язані з виконанням 
функціональних обов’язків.

Навчати співробітників самостійно розмірко-
вувати в складних ситуаціях та приймати рішення, 
формувати в них почуття колективізму та всебічності 
розвитку – головна мета сучасних вітчизняних про-
грам підвищення кваліфікації персоналу страхових 
компаній. Вони дають знання, що виходять за межі 
посади і формують бажання вчитись. Відтак, кож-
ному керівникові потрібно провести аналіз потреби 
у навчанні різних категорій своїх підлеглих, визна-
чити наявні знання та уміння та потім планувати 
підвищення їх кваліфікації. Також для планування 
важливо виявити розбіжності і потреби навчання 

та пріоритетність їх задоволення. Для керуючого 
складу страхових компаній підвищення кваліфіка-
ції може проводитися в інших компаніях з аналогіч-
ною діяльністю, у вищих навчальних закладах або 
будь-де за кордоном.

Згідно мети, що стоїть перед страховою організа-
цією, розробляються плани на розвиток та навчання 
наявного в ній персоналу з пріоритетом у покра-
щенні його конкурентоздатності. Управління про-
фесійним розвитком страхового персоналу має свою 
структуру та включає наступні компоненти: плану-
вання і прогнозування професійного розвитку пер-
соналу; організація професійного розвитку в компа-
нії; мотивація персоналу до професійного розвитку; 
контроль за реалізацією професійного розвитку, 
контроль успішності та результативності навчання. 
Кожний з перелічених компонентів на першому та 
другому рівні має свій зміст та призначення [3].

Відтак, об’єктивна необхідність в плануванні 
виникає через потребу у визначенні стратегічних 
цілей та завдань в управлінні розвитком та в обґрун-
туванні напрямів професійного навчання працюючих.

Розроблена послідовність дій планування профе-
сійного розвитку персоналу представлена на рис. 1.

Визначення еталону працівника страхової компа-
нії, який відповідає вимогам внутрішніх цілей компа-
нії та зовнішньому ринку праці – це перша складова 
успішної організації процесу професійного розви-
тку персоналу. Далі треба дослідити резерви ком-
панії та проаналізувати особливості наявного стану 
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Рис. 1. Послідовність дій щодо професійного розвитку персоналу
Джерело: розробка авторів за [1-7]
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професійного розвитку робітників. На основі цих 
даних запланувати заходи щодо навчання та розви-
тку, а вже потім реалізовувати програму дій. Досить 
важливим фактором успіху організації навчання є 
методи спонукання персоналу до його самостійного 
розвитку, адже самоосвіта – це найвищий результат 
для розвитку.

Особливістю процесу розвитку персоналу стра-
хових компаній є те, що в процесі своєї діяльності 
продаж страхових продуктів здійснюють як штатні 
співробітники компаній, так і позаштатні, які діс-
тали назву страхових агентів. Саме цьому виникає 
потреба в контролі за виконанням функціональних 
обов’язків позаштатних працівників та, відповідно, 
за їх розвитком. Відтак, роботу позаштатних стра-
хових агентів і бригад організовують і контролюють 
начальник, його заступники, старші та лінійні мене-
джери страхування.

Стадію підготовки позаштатних працівників та їх 
подальший розвиток пропонуємо розділити на психо-
логічну і практичну сторони. До психологічної підго-
товки нового страхового агента необхідно підходити 
з усією серйозністю. Нерідко новачки йдуть з про-
фесії після перших же труднощів, через те, що спо-
чатку знаходилися в «рожевих окулярах», і не були 
готові до елементарних труднощів першого етапу. 
Тут варто пам’ятати про те, що все нове не тільки 
джерело дискомфорту, але й неоціненна можливість 
особистісного зростання, реалізації особистих цілей. 
До практичної сторони підготовки радимо віднести 
оцінку території, на якій агенту належить працювати, 
з точки зору потенціалу та можливостей розвитку. 
Варто чітко прописати план взаємодії з наставником 
та усвідомлювати шляхи свого подальшого розвитку.

Серед основних напрямів професійного навчання 
як штатного, так і позаштатного персоналу, в умовах 
сучасного економічного розвитку страхових компа-

ній та формуванні особистісних соціально-еконо-
мічних знань та потреб в контексті переходу до інно-
вацій, варто виділити такі, як формування системи 
безперервної професійної освіти і підготовки кадрів, 
що включає навчання безпосередньо на робочому 
місці; застосування прогресивних форм організації 
навчання (кайзен-бліц, коучинг, навчання у групах 
та ін.); створення сприятливих умов для кар’єрного 
зростання працівників; заохочення внутрішньої кон-
куренції між співробітниками у визначених межах, 
не допускаючи при цьому деструктивних процесів 
та загострення конфліктів; забезпечення стабіль-
ності кадрового складу, а також його адекватного 
оновлення; впровадження сучасних систем обробки, 
розповсюдження і зберігання інформації та забезпе-
чення доступу до них відповідних категорій персо-
налу страхової компанії [6, с. 118-122].

Висновки. Ступінь розвитку персоналу стра-
хових компаній визначає її ефективне функціо-
нування. Впровадження безперервного розвитку 
персоналу у повсякденну діяльність вітчизняних 
страхових компаній можливе лише за умов попе-
реднього створення ґрунтовного теоретичного та 
методичного забезпечення даного процесу. Розви-
ток персоналу страхових компаній є багатогранним 
та складним поняттям, що охоплює широке коло 
взаємопов’язаних психологічних, педагогічних, 
соціальних і економічних проблем.

Результати дослідження свідчать, що від грамот-
ної реалізації процесу розвитку персоналу залежить 
успішна діяльність всієї страхової компанії. Застосу-
вання передового досвіду розвинутих країн з викорис-
тання основних методів і форм навчання персоналу 
дозволить компанії підвищити конкурентні переваги 
та забезпечити стабільний розвиток. Створення ста-
більного, кваліфікованого та мотивованого персоналу 
є запорукою успіху діяльності страхової компанії.
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Статья посвящена исследованию современных тенденций по развитию персонала в страховых компаниях 
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У статті розкриті підходи до поняття Інтернет-маркетингу, вказані його завдання, виявлені переваги і пер-
спективи в сучасних умовах розвитку економіки. Розглянуті та охарактеризовані інструменти маркетингової 
комунікації в мережі Інтернет. Визначена особлива роль серед складових комплексу маркетингу в мережі 
Інтернет політики комунікацій. Запропоновані рекомендації щодо вдосконалення Інтернет-маркетингу на 
підприємстві. Доведено, що в умовах сьогодення глобалізація економіки призвела не тільки до популяри-
зації мережі Інтернет в усіх функціональних сферах діяльності підприємств, але й сприяла появі сучасних 
програмних систем комунікації. Як результат, підвищилося значення комплексу Інтернет-маркетингу для 
підприємств, що функціонують на національному та міжнародному ринках, а також безперервного розви-
тку інформаційних технологій і удосконаленням маркетингової діяльності підприємств в цілому.
Ключові слова: Інтернет-маркетинг, реклама, маркетинг, інформаційні технології, маркетингові інстру-
менти, Інтернет, SMO, SMM просування.

Постановка проблеми. В наш час використання 
функцій мережі Інтернет стало невід’ємною частиною 
не тільки життя людини, а й успішного ведення бізнесу. 
Ця ситуація змушує підприємства шукати нові ефек-
тивні форми просування і позиціонування свого товару 
(послуги). Цифрова революція відкриває перед спо-
живачами та організаціями нові можливості і перспек-
тиви, тому слід зауважити, що споживачі сьогодні зна-
чно «мобільніші». Так, Інтернет-маркетинг для кожної 
організації є необхідною і дуже ефективною методикою 
для вирішення різноманітних маркетингових завдань.

Інформаційні технології охоплюють всі сфери 
нашого життя. Маркетинг не є винятком. Стрімкий 
розвиток девайсів і вільний доступ до Інтернету 
з будь-якої точки світу є головними факторами впливу 
на формування маркетингових тенденцій майбут-
нього і є актуальною темою на сучасному етапі.

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
визначення сутності, завдань, переваг Інтернет-мар-
кетингу та розробці практично застосовних реко-
мендацій щодо його вдосконалення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
В економічній літературі питання сутності, завдань, 
виявлення переваг і перспектив Інтернет-марке-
тингу відіграє чимале значення та знайшло своє 
відображення в роботах таких вітчизняних вчених 
як І. Балабанов, І. Байков, Т. Данько, В. Хабаров, 
Ю. Сіденко, І. Литовченко, Р. Костяев, А. Куриць-
кий, А. Крупник, І. Успенський тощо. Всі ці роботи 
присвячені переважно технічним аспектам реаліза-
ції Інтернет-маркетингу, акцент в них був зроблений 
головним чином на технології створення Інтернет-
сайтів, класифікації різних пошукових механізмів, 

багато авторів включають опис рекламних техноло-
гій у Всесвітній мережі, однак комплексний розгляд 
електронного маркетингу, зачіпається поверхнево.

У числі зарубіжних авторів слід відзначити 
таких як А. Векшинський, Д. Еймор, А. Баранов, 
Д. Бьюмонт, Т. Кеглер, Р. Вілсон, У. Хенсон, І. Евод 
тощо. Зарубіжні автори внесли значно більший вне-
сок в дослідження проблем Інтернет-маркетингу. 
На нашу думку, їх праці мають очевидну перевагу, 
оскільки підхід в них більш комплексний, поряд 
з технічними аспектами електронного маркетингу, 
наводиться оцінка різних його складових з точки 
зору їх ефективності для підприємств.

Виклад основного матеріалу. Інтернет-марке-
тинг – це комплекс маркетингових інструментів, 
що допомагають залучати нових клієнтів і зберігати 
старих. У плані інструментів і каналів просування 
Інтернет-маркетинг дуже схожий на Digital Market.

Величезним плюсом інструментів, що вони вико-
ристовують, є доступність – практично кожен може 
зробити сайт або почати вести сторінку свого біз-
несу в соціальних мережах, але тут вже виявляються 
перші проблеми Інтернет-маркетингу.

У науковій літературі існують різні підходи до 
поняття Інтернет-маркетинг. Розглянемо деякі з них.

Так, І.В. Алексєєв розглядає Інтернет-маркетинг 
як розділ маркетингу, спрямований на вивчення 
принципів взаємодії економічних суб’єктів в мережі 
Інтернет з метою розробки універсальних систем 
для одержання прибутку і задоволення соціальних 
потреб суспільства [1, с. 2].

Векшинський А.А. під терміном «Інтернет-
маркетинг» розуміє теорію і методологію орга-
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нізації маркетингу в гіпермедійному середовищі 
Інтернету [2, с. 103].

Китаєва Е.О. вважає, що Інтернет-маркетинг 
часто розглядається як просування будь-яких товарів 
і послуг в Інтернеті, рекламу у Всесвітній мережі, 
банерну рекламу тощо [3, с. 66].

Баранов А.Д. зазначає, що традиційно, під Інтер-
нет-маркетингом розуміють щось одне: контекстну 
рекламу, банерну рекламу, SEO, SMM або навіть 
e-mail маркетинг. Насправді Інтернет-маркетинг – це 
все разом узяте, кожне з якого обов’язково задіяти 
поетапно [3, с. 15].

Ми поділяємо точку зору А.Д. Баранова і вважа-
ємо, що в поєднанні «Інтернет-маркетинг», ключо-
вим є поняття маркетинг, а зовсім не Інтернет. Зви-
чайно, Інтернет дає величезні технічні можливості, 
але самі по собі вони не працюють. Ефективними їх 
може зробити тільки змістовне комплексне наповне-
ння, цікава пропозиція і правильна подача.

Ці та багато інших визначень можна об’єднати 
в одне. В результаті отримаємо, що Інтернет-марке-
тинг представляє собою комплекс заходів в Інтер-
нет-середовищі, що сприяють розвитку бізнесу.

Іншими словами, це будь-яка маркетингова діяль-
ність, що реалізується в Інтернеті. Слід відзначити 
той факт, що така концепція може бути складовою 
частиною класичного маркетингу або використову-
ватися самостійно.

Завдання, що вирішуються за допомогою інстру-
ментарію Інтернет-маркетингу:

1) збільшення продажів за рахунок синергетич-
ного ефекту;

2) оптимізація рекламних витрат на залучення 
клієнтів;

3) зростання обізнаності про товари і послуги 
підприємства;

4) залучення цільової аудиторії на сайт компанії;
5) підвищення лояльності у існуючих клієнтів;
6) рекламно-інформаційна підтримка виходу 

нових продуктів на ринок;
7) вибір каналів поширення інформації з ураху-

ванням особливостей цільової аудиторії.
Слід зауважити, що використання інструментів 

маркетингової комунікації в мережі є ефективним 
способом зниження витрат на просування товарів 
в реальному секторі.

Розвиток різних засобів Інтернету в нашій кра-
їні роблять значно простіше і доступніше користу-
вання різними сервісами, процес комунікації і розваг 
в Інтернеті, і, як наслідок, роблять більш привабли-
вим мережу з комерційної точки зору.

В таблиці 1 зображені інструменти маркетингової 
комунікації в Інтернеті.

Інтернет-маркетинг має ряд особливих переваг:
1) потенційний клієнт може оперативно подиви-

тися інформацію про послуги чи товари;

Таблиця 1
Інструменти маркетингової комунікації в мережі Інтернет
Інструмент комунікації Коротка характеристика

Корпоративний сайт
Набір інформаційних інструментів для здійснення просування продукції. Основна 
мета створення сайту – здійснити процес комунікації виробника або торгової компа-
нії з цільовою аудиторією

Пошуковий маркетинг 
(sеаrch engine marketing)

Комплекс заходів, спрямований на збільшення відвідуваності сайту його цільовою 
аудиторією з пошуковиків. Зовнішня пошукова оптимізація передбачає залучення 
платного трафіку на сайт з зовнішніх джерел.

Контекстна реклама
Принцип розміщення реклами, коли реклама орієнтується на утримання Інтернет-
сторінки вручну або автоматично. Контекстна реклама може бути у вигляді текстових 
блоків, графічних банерів і відеороликів, може розміщуватися як на сторінках резуль-
татів пошуку, так і на сайтах

Медійна реклама Розміщення інформації на рекламних майданчиках. Така інформація впливає на спо-
живача на підсвідомому рівні і охоплює чималу аудиторію

SMO (sоciаl media 
орtimizаtiоn)

Комплекс засобів, які включають створення своєї тематичної групи і її подальше 
просування; залучення нових учасників в групи; інформування учасників про події 
компанії; підтримання інтересу до групи через розміщення контенту, запрошення до 
різних подій учасників мережі та інше. Завданням SMО є створити на сайті дружню, 
відкриту і довірливу атмосферу в поєднанні з яскравим графічним матеріалом і ціка-
вим текстовим наповненням, які залучали б увагу користувача і викликали у нього 
бажання поділитися цією інформацією з іншими

Реклама на віджетах Представлений у вигляді програми, яка вбудовується в сайт. Цей інструмент не сприй-
мається, як засіб реклами, що має позитивну сторону

Вірусний маркетинг
Це поширення інформації в прогресії, близької до геометричної, де головним розпо-
всюджувачем інформації є самі одержувачі інформації, шляхом формування змісту, 
який би притягнув нових одержувачів інформації за рахунок яскравої, творчої, незви-
чайної ідеї або з використанням природного або довірчого послання

Блогінг Являє собою різновид сайту, який оформлений у вигляді обговорення конкретних питань

Відеомаркетинг
Потужний інструмент для Інтернет-бізнесу, який представляє собою реалізацію марке-
тингової діяльності за допомогою відео. За допомогою електронних відеолистів, розсилок 
відеоновин, пошукового маркетингу відео, відеовізиток, потокового відео та інших інстру-
ментів відеомаркетингу може звести будь-який бізнес в розряд найбільш продуктивних

СМС-маркетинг Просування товарів та послуг здійснюється за допомогою послуги SMS
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2) допомагає економити рекламний бюджет;
3) розширює межі – з будь-якої точки світу 

можна управляти процесом;
4) доступніші і не потребують великих затрат 

часу рекламні канали;
5) можливість рекламуватися тільки для цільової 

аудиторії – таргетинг;
6) детальна статистика, відстеження конверсії тощо.
Майбутнє безумовно за Інтернет-маркетингом, 

хоча до цих пір передбачити наскільки активно він 
буде розвиватися  досить-таки складно, тому що 
щодня з’являється безліч нових додатків, сайтів 
і сервісів, які відразу можуть все змінити і задати 
новий вектор розвитку.

За останні кілька років мобільний трафік вже пере-
вершив комп’ютерний. На підставі цього більшість 
компаній по-іншому поглянули на просування бренду 
в мережі. На сьогоднішній день чимало підприємців 
вже не тільки мають мобільну версію свого сайту, але 
і пропонують додатки для смартфонів, щоб споживачі 
могли швидко здійснювати покупки. Деякі бренди 
активно ведуть свої сторінки в соціальних мережах, 
інші тримають зв’язок з клієнтами через мікроблоги 
(Twitter, Facebook) і Instagram. Також набуває все біль-
шої популярності реклама в соцмедіа і додатках.

Соціальні мережі та мобільні додатки пропону-
ють широкий спектр інформаційних послуг:

1) «покупка в один клік» – впровадження кнопки 
«Купити», що дозволяє миттєво зробити покупку, 
вподобаного товару, без довгого пошуку посилання 
для переходу (така функція реалізована в деяких 
популярних додатках таких, як Twitter і Instagram);

2) «візуалізація» – відео-контент замість сухого 
тексту (YouTube і Facebook);

3) «користувальницький контент» – дозволяє 
вивчити відгуки інших покупців (сторінки популяр-
них блогерів в Instagram стали новим і дуже успіш-
ним місцем для реклами).

Висновки. Таким чином, Інтернет-маркетинг 
в наш час є одним з найперспективніших напря-
мів комплексу маркетингу. Цей процес все більш 
активно розвивається, незважаючи на економічні 
кризи та певні зовнішні і внутрішні перешкоди. 
Інструменти Інтернет-маркетингу можна розді-
лити на такі комплекси: WEB, в тому числі ство-
рення сайту, програмування, дизайн сайту і його 
аналітика; SEM, або інакше кажучи пошукове про-
сування, в тому числі SEO і контекстна реклама; 
SMM, тобто настройка і оптимізація реклами 
в соціальних мережах.

Література:
1. Алексеев И.В. Теоретико-методологические аспекты исследования категории «Интернет-маркетинг» // Транспортное дело. – 

2014. – №3. – С. 14-18.
2. Векшинський А.А., Тивін Л.Ф. Інтернет-маркетинг як новий напрямок у сучасній концепції маркетингу взаємодії // Техніко-тех-

нологічні проблеми сервісу. – 2017. – №2. – С. 103.
3. Китаева Е.О. Интернет-маркетинг – инструмент бизнес-пространства Интернета // Вестник МГУП. – 2017. – №2. – С. 66.
4. Мельников С. Маркетингові стратегії в умовах інформаційної та цінової асиметрії: монографія / С. Мельников. Одес. нац. мор. 

ун-т. О.: ОНМУ, 2015. 107 c.
5. Тертичний О.О. Особливості маркетингу в мережі Інтернет [Електронний ресурс]. Економіка та суспільство. – 2017. – № 12. – 

C. 382-385 – URL: http://economyandsociety.in.ua.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА КАК ФАКТОРА ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Тертичный А.О.
кандидат экономических наук, доцент,
Харьковский институт финансов
Киевского национального торгово-экономического университета
Пыльнев В.Г.
студент факультета учёта, менеджмента и международной экономики
Харьковского института финансов
Киевского национального торгово-экономического университета

В статье раскрыты подходы к понятию Интернет-маркетинга, указаны его задачи, выявлены преимущества и пер-
спективы в современных условиях развития экономики. Рассмотрены и охарактеризованы инструменты маркетин-
говой коммуникации в сети Интернет. Определена особая роль среди составляющих комплекса маркетинга в сети 
Интернет политики коммуникаций. Предложенные рекомендации по совершенствованию Интернет-маркетинга. 
Доказано, что в сегодняшних условиях глобализация экономики привела не только к популяризации сети Интер-
нет во всех функциональных областях деятельности предприятий, но и способствовала появлению современных 
программных систем коммуникации. Как результат, повысилось значение комплекса Интернет-маркетинга для 
предприятий, функционирующих на национальном и международном рынках, а также непрерывного развития 
информационных технологий и совершенствованием маркетинговой деятельности предприятий в целом. 
Ключевые слова: Интернет-маркетинг, реклама, маркетинг, информационные технологии, маркетинговые 
инструменты, интернет, SMO, SMM продвижение.
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The article reveals the approaches to the concept of Internet marketing, the specified objectives, identified advantages 
and prospects in the modern conditions of economic development. Considered and characterized the tools of marketing 
communication on the Internet. The special role among the components of the marketing complex in the Internet of the 
communication policy is determined. Suggested recommendations for improving online marketing. It is proved that in 
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В статье представлены теоретические  и практические аспекты существования внешнего долга государств. 
Акцентировано внимание на угрожающее увеличение глобального долга и его негативное влияние на устой-
чивое экономическое развитие как мировой экономики в целом, так и отдельных государств. Проведён ана-
лиз влияния внешнего долга  на развитие экономики стран со средним уровнем доходов на примере Украины 
и основных положений Среднестрочной стратегии управления государственным долгом на 2019-2022 годы, 
разработанной Министерством финансов Украины. На основании  анализа динамики индексов промышлен-
ного производства, доходов населения и структуры экспорта обоснована необходимость развития реального 
сектора экономики для преодоления долговой зависимости и обретения экономической независимости.
Ключевые слова: глобальный долг, внешний долг, урівень экономического развития, индекс промышлен-
ного производства.

Постановка проблемы. Ни для кого не секрет, что 
результатом функционирования существующей миро-
вой финансовой системы является то, что весь мир 
живет в долг. Причины появления государственного 

долга различны. Чаще всего – это отсутствие собствен-
ных ресурсов для внутренних инвестиций, осущест-
вления социальных программ, преодоления дефицита 
государственного бюджета и т. п. Соответственно, 
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какие-то страны становятся в большей степени креди-
торами, чем должниками, а какие-то наоборот. В такой 
ситуации, в условиях неравномерности экономиче-
ского развития, кризис в одном из звеньев мировой 
финансовой системы неизбежно приводит к падению 
мирового производства. Долговые проблемы отдель-
ных стран или регионов при отсутствии механизма их 
решения становятся всеобщей глобальной проблемой. 
В феврале текущего года появилась информация о том, 
что глобальный долг с 2003 года вырос на 150 трлн. 
дол. США и на 70 трлн. дол. США с 2008 года, а при-
меняемая ранее регуляторная политика не срабаты-
вает, следовательно, следующий финансовый кризис 
будет намного глубже предыдущего [1].

Анализ последних исследований и публика-
ций. Экономическую сущность, структуру, динамику, 
индикаторы глобального и государственного долга 
отдельных стран, его юридические аспекты в Укра-
ине и ближнем зарубежье изучали Ю.В. Макогон, 
В.А. Федоров, В.Н. Зуев, Е.Я. Островская, Е.С. Фро-
лова, Т.Г. Бондарук и др. Однако влиянию государ-
ственного долга на состояние экономики государства 
в условиях существования глобальной финансовой 
системы уделено недостаточно внимания.

Целью исследования является выяснение взаи-
мосвязи и взаимовлияния внешнего долга и уровня 
развития экономики отдельного государства в кон-
тексте обеспечения устойчивого экономического 
роста мировой экономики.

Изложение основного материала. Взгляды на 
роль государственного долга в обеспечении устой-
чивого развития государства менялось по мере раз-
вития мирового хозяйства (табл. 1).

Если А. Смит и Д. Рикардо весьма осторожно 
относились к появлению государственного долга 
в условиях чрезвычайных ситуаций, а К. Маркс был 
противником фиктивного капитала, то на протяже-
нии ХХ века господствовали теории в той или иной 

мере оправдывающие необходимость существования 
государственного долга как источника дополнитель-
ных средств для решения насущных задач государ-
ства. Однако, на сегодняшний день существование 
глобального долга стало сдерживающим фактором 
устойчивого экономического роста.

По определению МВФ «валовой внешний долг на 
любой данный момент времени представляет собой 
непогашенную сумму фактических (а не условных) 
текущих обязательств резидентов перед нерезиден-
тами экономики, которая требует выплаты (выплат) 
процентов и/или основного долга в определенный 
момент (моменты) в будущем» [3, с. 27]. Всемирным 
Банком и МВФ разработаны принципы учета изме-
рения внешнего долга, индикаторы, позволяющие 
оценить платежеспособность страны, критерии пре-
доставления международных кредитов согласно клас-
сификации государств и территорий по показателю 
национального дохода на душу населения. По ито-
гам 2018 года по версии Всемирного Банка к странам 
с высоким уровнем ВНП на душу населения относи-
лись страны с показателем выше 12 616 дол.США, 
к странам со средним уровнем – от 1036 до 12615 дол. 
США, с низким уровнем дохода – от 1035 и ниже [4].

До недавнего времени считалось, что для стран 
с высоким уровнем дохода наличие значительного 
внешнего долга не мешает устойчивому развитию 
экономики. Однако, за последние годы, в большин-
стве этих стран долг растет намного большими тем-
пами, чем ВВП (рис. 1).

В докладе Всемирного Банка «Перспективы 
мировой экономики» (январь 2019 года) отмеча-
ется: «согласно прогнозам, темпы роста экономики 
в развитых странах замедлятся в этом году до 2 про-
центов. Ожидается, что падение внешнего спроса, 
повышение стоимости заимствований и сохране-
ние политической неопределенности отрицательно 
повлияют на прогнозы стран с формирующейся 

Таблица 1
Эволюция взглядов влияния на экономику государственного долга

Представители 
научной школы Основные теоретические положения

А. Смит, Д. Рикардо Возрастание государственного долга приводит к повышению налоговых ставок и введе-
нию новых налогов, поскольку источник его погашения-бюджет.

Л.Штейн, Г.Дицель, 
К.Небениус и др.

Государство слишком много забирает у современников, если не использует кредит и не 
заботится об интересах населения.

К. Маркс В основе государственного займа лежит фиктивный капитал, не имеющий собственной 
стоимости и не играющий реальных функций в процессе воспроизводства.

Л. В. Ходский Цель финансовой политики-как можно быстрее погасить государственный долг.
Дж. Кейнс Не стоит бояться государственного долга, поскольку он способствует «эффективному спросу».

С. Лендланд Теория «циклического балансирования»: сумма бюджетного дефицита и весь объём займов, 
созданных во время кризиса, погашаются в период бюджетного профицита в период подъёма.

Ф.Неймарк Теория «бюджетного накачивания» и «компенсирующего бюджета»: государство должно 
восполнить недостаток спроса расширением своих инвестиций за счет займов.

П.Самуэльсон Необходимо увеличивать эффективность государственных затрат при постоянном сокра-
щении их объема.

А. Бренс, М. Стайн, 
У. Фельнер, М. Уей-
денбаум и др.

Основным заданием финансовой политики государства является «поддержание конку-
рентных сил частного сектора, способствующего возрастанию производства и экономики 
в целом».

Источник: составлено авторами на основании [2]
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рыночной экономикой и развивающихся стран» [5].

Однако нобелевский лауреат Дж. Стиглиц дока-
зывает, что программа свободного рынка, которой 
придерживались страны с высоким уровнем эконо-
мического развития себя не оправдала. Проблемы 
касаются не только развивающихся стран и стран 
с формирующейся экономикой, но и до этого благопо-
лучные страны втянуты в надвигающийся кризис [6].

По версии Всемирного Банка Украина относится 
к группе стран со средним уровнем ВНП на душу 
населения (136 место, 2639 дол. США, 2018 г.) [4].

Рассмотрим, каким образом внешний долг влияет 
на развитие экономики стран со средним уровнем 
доходов на примере Украины.

В Среднестрочной стратегии управления госу-
дарственным долгом на 2019-2022 годы, разрабо-
танной Министерством финансов Украины, госу-
дарственный и гарантированный государством долг 
на 31.12.2018 указан в размере 78,3 млрд. дол. США 
(внутренний долг- 35,6%, внешний долг – 64,4%) [7].

Имеющийся государственный долг выше, чем 
у стран-аналогов (рис. 2) по региону и выше среднего 
уровня долга развивающихся стран. На конец 2018 года 
по отношению к ВВП составлял 52,3%. В доларах 
США номинировано 48% государственного долга, 9% – 
в евро, 8% – в СПЗ, 1% – в японской йене, 0,4% – в канад-
ском долларе, что по мнению Министерства финансов 
Украины свидетельствует об уязвимости Украины 
к валютным шокам. Средний срок погашения государ-
ственного внешнего долга составляет 8,1 лет [7]. Пред-
полагается, что к 2022 году предельный объём государ-
ственного долга к ВВП составит 43,0% (рис. 3).

На первой позиции плана реализации Средне-
строчной стратегии управления государственным 
долгом на 2019-2022 годы – развитие внутреннего 
рынка, то есть повышение совокупного спроса, вклю-

чающего производственное и личное потребление.
Анализ динамики индексов промышленного про-

изводства как отношения текущего объёма производ-
ства в денежном выражении к объёму промышлен-
ного производства в предыдущем периоде (табл. 2) 
показывает, что имеет место четкая тенденция 
к падению промышленного производства в Украине, 
поэтому говорить о резком увеличении внутреннего 
производственного потребления, стимулирующего 
экономический рост, проблематично.

Личное потребление находится в прямой зависи-
мости от количества населения и его доходов. Про-
веденный анализ факторов формирования человече-
ского капитала в Украине [9, с. 43-47] ещё в 2014 году 
позволил сделать вывод о существовании процесса 
депопуляции на фоне обнищания населения, увели-
чение количества лиц, работающих не по специаль-
ности, падения культурного уровня населения, ухуд-
шение экологических условий проживания. С той 
поры реальный наявный доход населения Украины 
увеличился (рис. 4), однако устойчивая тенденция 
увеличения доходов населения отсутствует.

В руководстве для составителей и пользователей 
«Статистика внешнего долга» МВФ перечислены 
показатели потенциала погашения государственного 
долга: ВВП, экспорт (в отдельных случаях добав-
ляются денежные переводы работников-мигрантов) 
и государственные поступления [3, с. 233]. Экспорт 
позволяет стране пополнять свои валютные запасы.

Анализ динамики товарной структуры экспорта 
Украины свидетельствует, что продукция химиче-
ской и связанных с нею отраслей промышленно-
сти, а так же машины, оборудование и механизмы, 
электрическое оборудование в 2015 году составляли 
15,9% экспорта, а в 2018 году – 13,8% (табл. 3). 
Основными экспортными товарами в 2018 году 

Рис. 1. Динамика объёма задолженности по кредитам и номинального ВВП в национальной валюте
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Таблица 2
Динамика индексов промышленного производства в Украине, %

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Индексы 112,2 103,4 94,4 99,0 82,8 98,4 103,1 97,1 95,3

Источник: составлено авторами на основании [8]

 Рис. 2. Общий долг Украины в сравнении со странами-аналогами,% к ВВП 
Источник: [7]

 Рис. 3. Основные цели управления государственным долгом Украины 
Источник: [7]

 

Рис. 4. Динамика объёма реального наявного дохода населения Украины,% к предыдущему году 
Источник: http://www.ukrstat.gov.ua
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Таблица 3
Динамика товарной структуры экспорта Украины, %

Товары 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.
Живые животные, продукты животного происхождения 2,2 2,1 2,6 2,6
Продукты растительного происхождения, из них 20,9 22,3 21,3 20,9
зерновые культуры 15,9 16,7 15,0 15,3
Жиры и масло животного или растительного происхождения 8,7 10,9 10,6 9,5
Минеральные продукты 8,1 7,5 9,1 9,2
Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности 5,6 4,3 3,3 4,0
Недрагоценные металлы и изделия из них, в том числе 24,8 22,9 23,4 24,6
черные металлы 21,2 19,9 20,0 21,0
Машины, оборудование и механизмы, электрическое оборудование 10,3 10,0 9,9 9,8

Источник: составлено авторами на основании [9]

были продукты растительного происхожения – 
20,9% (из них зерновые культуры составляли 15,3%) 
и недрагоценные металлы и изделия из них 24,6% 
(из них 21% составляли черные металлы). Имея 
такую товарную структуру экспорта надеяться на 
значительные валютные поступления можно только 
в виде денежных переводов работников-мигрантов.

Последующими пунктами плана действий по реа-
лизации Среднестрочной стратегии управления госу-
дарственным долгом на 2019-2022 годы являются 
выпуск ОВГЗ в разных валютах и размещение их на 
внешних рынках, сотрудничество с МВФ по поводу 
льготного кредитования и другие известные финан-
совые способы сокращения государственного долга.

О развитии промышленного производства, повы-
шении производительности труда, изменении струк-
туры экономики страны и структуры экспорта, разра-
ботке принципиально новых технологий речь не идет.

Выводы. Мировая финансовая система и реаль-

ное производство находятся в диалектическом 
единстве противоположностей. В условиях посто-
янно растущего глобального долга и снижающихся 
темпов мирового экономического развития сраба-
тывающие ранее механизмы регулирования внеш-
него долга государств не работают. Уязвимыми 
оказываются не только экономики развивающихся 
стран и страны с формирующейся рыночной эконо-
микой, но и страны с высоким уровнем экономиче-
ского развития.

Страны со средним уровнем ВНП на душу насе-
ления (к которым относится Украина) и имеющие 
значительный внешний долг не выйдут из замкну-
того круга долговой зависимости, если полученные 
финансовые ресурсы будут по-прежнему использо-
ваться на управленческие реформы и обслуживание 
имеющегося долга, а не на развитие реального сек-
тора экономики.
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У статті надано теоретичні та практичні аспекти існування зовнішнього боргу держав. Акцентована увага на 
загрозливе збільшення глобального боргу та  його негативний вплив на стійкий економічний розвиток як світо-
вої економіки в цілому, так і окремих держав. Проведено аналіз впливу зовнішнього боргу на розвиток еконо-
міки країн з середнім рівнем доходів на прикладі України та основних положень Середньострокової стратегії 
управління державним боргом на 2019-2022 роки, розробленою Міністерством фінансів України. На підставі 
аналізу динаміки індексів промислового виробництва, доходів населення і структури експорту обґрунтована 
необхідність розвитку реального сектора економіки для подолання боргової залежності і набуття економічної 
незалежності.
Ключові слова: глобальний борг, зовнішній борг, рівень економічного розвитку, індекс промислового виробництва.
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The theoretical and practical aspects of existence of external debt of the states are presented in the article. Attention 
is accented on the threatening increase of global debt and his negative influence on steady economic development 
of both world economy and separate states. The analysis of influence of external debt is conducted on development 
of economy of countries with the middle level of acutest on the example of Ukraine and substantive provisions of 
Medium-term of management strategy by a national debt on 2019-2022, worked out by Ministry of finance of Ukraine. 
On the basis of analysis of dynamics of indexes of industrial production, acuestss of population and structure of export 
the necessity of development of the real sector of economy is reasonable for overcoming of promissory dependence 
and finding of economic independence.
Keywords: global debt, external debt, level of economic development, index of industrial production.
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METHODS OF SYSTEM ANALYSIS IN OPTIMIZATION OF DECISIONS

Tkachova О.K.
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University of Customs and Finance

Existing economic and mathematical methods сan not be fully used for decision-making in complex systems. 
For these purposes, it is proposed to apply modern technology systems analysis, which in turn will allow automating 
the process of substantiation of the necessary management decisions in the different spheres. Some methods of sys-
tems analysis (AHP, WSM, MDM, method BOCR) are considered, their comparative description, their features, pos-
sibilities of their integrated application for decision making in complex economic systems are presented. This paper 
presents the main stages, the disadvantages and advantages of some methods of systems analysis and their integrated 
application in solving problems in complex systems.
Keywords: decision making, system analysis, multiple-criteria decision analysis, expert estimation, Saaty’s method.

Background. The adoption of optimal solutions 
requires the use of a consistent holistic (systemic) 
approach. The use of a systematic approach to decision-
making is of increasing interest from academics, special-
ists in the field of management and information technol-
ogy. Increasingly, methods of system analysis, namely 
methods of multi-criteria analysis of decisions, are 
used to solve many problems in organizational, techni-
cal, informational, financial, medical and other spheres. 
First of all, it is the tasks of multicriteria ranking (rat-
ings, classification), project risk assessment, credit 
assessment, resource allocation, multicriteria selection 
of a better alternative, technical or medical diagnosis. 
These methods allow combining deterministic and sta-
tistical models with expert estimates. This is especially 
important for managers who have the skills of working 
with software “at the user level” based on the MS Excel 
spreadsheet processor. Decision making resolves itself 
into using the available criteria to select a correct option 
out of many. In this process, it is important to determine 
the amount of criteria and options. At the same time, the 
weights assigned to the criteria and options should have 
the same meaning as the values of measurable physical 
quantities. A wide array of decision-making methods is 
used: the games theory, the ELECTRE method group; the 
Podinovsky method; the method of calculation of com-
promise curves; the Joffrion-Dyer-Feinberg method; the 
Zeitsman-Vallenius procedure; the Shtoyer method; the 
STEM method (STEpMethod); methods that use points 
and curves in visualization; methods of random search-
ing; evolutionary methods; the Analytic Hierarchy Pro-
cess (AHP), the Analytical Procedure Method (APM), 
the Criterion Stochastic Method (CSM), and others. 

Recently, the use of heuristic methods has become 
especially important among domestic and foreign scien-
tists for solving poorly structured tasks, not expressed 
quantitatively in explicit form. Their main advantage is a 
versatile analysis of quantitative and qualitative aspects 
of the problem, which allows their use in complex sys-
tems with a large number of factors.

Analysis of recent research and publications. Deci-
sion making resolves itself into using the available crite-

ria to select a correct option out of many. In this process, 
it is important to determine the amount of criteria and 
options. At the same time, the weights assigned to the 
criteria and options should have the same meaning as the 
values of measurable physical quantities. A wide array 
of decision-making methods is used: the games theory, 
the ELECTRE method group; the Podinovsky method; 
the method of calculation of compromise curves; the 
Joffrion-Dyer-Feinberg method; the Zeitsman-Valle-
nius procedure; the Shtoyer method; the STEM method 
(STEpMethod); methods that use points and curves in 
visualization; methods of random searching; evolution-
ary methods; the Analytic Hierarchy Process (AHP), the 
Analytical Procedure Method (APM), the Criterion Sto-
chastic Method (CSM), and others. 

The theory and practice have developed together 
over the past couple of decades, and there is now a 
large body of academic literature about Existing eco-
nomic and mathematical methods. An important con-
tribution to the development and improvement of 
existing methodological provisions and approaches in 
the analysis of methods of system analysis has been 
done by foreign and domestic scientists: Ramsey F.P., 
von Neumann John, Morgenstern Oskar, Friedman 
Milton, Savage L.J., Dempster A.P., De Groot Morris, 
Shafer Glenn, Myerson Roger B., Simon H.A., Kane-
man D., Slovik P., Tversky A., W. Edwards Deming, 
Podinovskiy V.V., Nogin V.D., Saati T.L., Anich I., Lari-

chev O.I., Lotov A.V., Pospelova I.I., Gorbunov V.M., 
Kuznichenko V.M., Lapshin V.I.

The aim of this article is the selection of simple and 
effective methods for mathematical study and optimi-
zation of decision-making, to study and compare indi-
vidual methods of system analysis and their integrated 
application in solving problems in complex systems.

Materials and methods. The study is based on the 
methods of scientific knowledge, systematic analysis, 
comparison, induction and deduction, systematization 
of methodological approaches, scientific synthesis. 

The result of research. Decision-making tasks take 
place when it is necessary to select the optimal option 
among a given set of alternatives to achieve the goal. 
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Any choice is related to the process of processing infor-
mation about alternatives, criteria, results, system of 
benefits and the way to display acceptable alternatives. 
There are three problem situations in the analysis and 
modeling of systems [1], and therefore three categories 
of decision-making tasks:

• tasks in the conditions of certainty, which are 
characterized by complete and accurate information 
(well-structured problems) with an adequate mathemati-
cal model; Methods for mathematical programming are 
used to solve them;

• problems at risk (weakly structured problems), 
for solution of which it is possible to construct a model 
(or hierarchy of models) on the basis of a systematic 
approach, quantitative and verbal methods of system 
analysis;

• tasks in conditions of uncertainty (problems that 
are not structured), for the solution of which it is impossi-
ble to construct a quantitative model, involve experts and 
apply informal and heuristic methods [2, p. 224]. The field 
of system analysis is poorly structured problems. 

Multi-criteria analysis (MCA) is a comprehensive 
approach to system research in solving weakly structured 
problems such as ranking, selection, resource allocation, 
quality management, etc. MCA provides a rational, sys-
tematic and transparent decision-making process; allows 
to compare both quantitative and qualitative factors of 
influence, objective and expert estimations, statistics 
and individual features on the basis of analysis of influ-
ences and interconnections in complex systems. In par-
ticular, monographs [3; 4] are devoted to multicriteria 
tasks and methods of their solution. MCA’s complexity 
consists in the fact that comparable objects are usually 
to be compared by a large number of quantitative and 
qualitative criteria, and the standard is a situation where 
none of the objects dominates the others in all indicators 
at the same time.

MCA methods are widely used in problems within 
the renewable energy (RE) industry. Indicatively, meth-
ods employed include the weighted sum and weighted 
product methods (WSM/WPM), the analytical hierarchy 
process (AHP), the technique for the order of preference 
by similarity to the ideal solution (TOPSIS), the prefer-
ence ranking organization method for enrichment evalu-
ation (PROMETHEE), among others.

Each MCA-method has its advantages, disadvan-
tages, restrictions and scope. Modern MCA contains a 

large number of methods that can be divided into two 
large groups: quantitative and verbal analysis of deci-
sions. Quantitative methods are of particular interest, 
are most widely used and modified. Let’s consider in 
more detail some of them: the method of analysis of 
hierarchies, the method of estimating the effectiveness 
of BOCR, the method of weighted sums, the method of 
the decision matrix.

The Analytical Hierarchy Process (AHP) is one of 
the most famous methods developed by the American 
scientist T. Saaty in the 80’s. AHP is used for ranking 
and selecting objects characterized by sets of quantita-
tive and qualitative criteria and indicators. Examples of 
the application of the method of AHP in solving eco-
nomic problems in various spheres were given in sepa-
rate papers [5; 6]

The Analytical Hierarchy Process can be applied to the 
solution of a problem of the optimum choice of system [7].

The AHP method requires the following conditions [8]:
• highly skilled experts are involved in the proce-

dure; the group of experts should be consolidated (has 
common positions and strives for the consistency of 
their assessments);

• for a plurality of alternatives (comparable objects) 
a general system of criteria can be constructed;

• estimates for “negative” criteria are not in dan-
gerous proximity to the restrictions.

The hierarchy in the AHP is full dominant: the tar-
get affects the criteria that are compared in importance 
to it. Criteria affect alternatives; alternatives are com-
pared on an advantage in relation to each of the crite-
ria (Fig. 1). The hierarchy of AHP is called dominant, 
because the influence extends from it strictly from top 
to bottom – from the goal through criteria to alterna-
tives; it has no horizontal (one level) and reverse (bot-
tom-up) connections.

In order to apply the original AHP method, four steps 
should be followed: Hierarchy structure – Definition of 
the Criteria Weights – Performance of the Alternatives 
for every Criterian – Final Performance for every Alter-
natives and the Alternatives Ranking.

An assessment of the components of the hierarchy 
is made by the decision maker or by the expert regard-
ing the degree of interaction between elements of the 
hierarchy structure. As a rule, a pairwise comparison 
is used, in which the matrices of pair comparisons are 
filled on the basis of statements on a nine-point scale 

Purpose (P)

Criterion 1 Criterion 2 Criterion 3

Alternative 1 Alternative 2

Fig. 1. Complete three-level dominant hierarchy
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(Saaty scale). Formulas for calculations on the basis of 
the hierarchy analysis method are given in Table 1.

Table 1
Formulas for calculations  
on the basis of AHP method

Element Expression for calculation

Matrix of pair-
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When working with matrices of pair comparisons, 
special attention should be paid to the coherence of esti-
mates. The disadvantage of classical AHP is the rela-
tively small number of criteria and alternatives (no more 
than 7-10), in which the method works consistently. 
However, the method of AHP meets and quite strong 
criticism among scholars. The AHP is particularly rel-
evant when qualitative criteria, such as environmental or 
political impacts, are considered. It is widely employed 
for energy planning problems because of its plain-
ness and its ability to check consistency. Furthermore, 
throughout this method, the hierarchy is revealed after 
the breakdown of the problem, which enables under-
standing and defining the process itself. It is also suitable 
for dealing with technological characteristics and future 
aspects that are not well known [9]. 

It should be noted that AHP cannot directly consider 
potential associations amongst many components, as it 
performs poorly when different levels are independent, 
which implies that the method is unsuccessful in repre-
senting the complicated connections among the compo-
nents. A few extensions of the AHP method have been 
proposed that are able to deal with these problems [10], 
such as the ANP method.

Weighted sum method (WSM) is the simplest avail-
able method, applicable to single-dimensional problems, 
due to the fact that it follows an intuitive process. In the 
background of this method, the additive utility hypoth-
esis is applied, which implies that the overall value of 
every alternative is equivalent to the products’ total 
sum. The WSM is easy to use for calculations, allows 
us to work with a large number of criteria and compa-
rable objects [11]. The problem structure in WSM has 
one purpose (P) and a system of criteria (C), comparable 
alternatives (A) with their initial estimates are found at 
the loer level of the structure (Fig. 2). 

The main problem is the agreed definition of the 
weight of the criteria. For the case of n criteria and m 
alternatives, the optimum solution to the problem is 
obtained by the following equation:

C3

C3 C3

C2

C2 C2C1 C1

Purpose (P)

Criterion 1

A1 A2

Fig. 2. Four-level hierarchy in the WSM
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A a wWSM ij j
i

m
* max=

=
∑
1

                         (1)

where i = 1, …, m, A*
WSM represents the weighted sum 

score aij, is the score (evaluation) of the і-th alternative 
with respect to the j-th criterion and wj is the weight of 
the j-th criterion. 

Weight of criteria can be determined by statistics or 
experts. The weight of the criteria in the WSM should be 
normalized to one. If the weight is measured in integers, 
then it is a ball method.

An alternative to the WSM is the WPM (Weighted 
Product method). WPM is closely related to the WSM 
with the main difference being a product instead of a 
sum in the method. Each alternative is compared to the 
rest through a multiplication of ratios that are related to 
every criterion. Finally, WPM is considered suitable for 
both single and multi-dimensional cases. 

The BOCR T. Saaty method should be used to 
evaluate the effectiveness of projects, which means 
that efficiency is understood as a function of costs and 
outcomes, which allows comparing projects [11]. Char-
acteristic is that when evaluating efficiency, not only 
explicit, but also additional opportunities and risks are 
taken into account. Favorable aspects of the solution, 
expected with high probability, are benefits (Benefits), 
and unfavorable – cost (Costs). Doubtful aspects of the 
solution can also be positive (Opportunities) and nega-
tive (Risks). 

The BOCR method is to construct for each compo-
nent (the upper level criterion) a hierarchy or network.

Top Level Criteria – Benefits, Opportunities, Costs 
and Risks; they are evaluated expertly and/or according 
to the methodology adopted in the subject area. At the 
bottom level there are comparable alternatives. Accord-
ingly, for each of the four hierarchies in its system crite-
ria are determined by global priorities using the method 
of analysis of hierarchies or the method of network 
analysis. 

The use of the BOCR methodology makes it possible 
to isolate and systematize a sufficiently large number of 
factors available in the investigated problem. 

The BOCR has common features with SWOT-anal-
ysis, well-known in management and marketing. But 
SWOT analysis does not have clear rules for evaluating 
factors, and is more suitable for forming a set of alterna-
tive strategies, the effectiveness of which is reasonable 
to evaluate on the basis of BOCR.

The method of the decision matrix (MDM [11]), in 
contrast to the “static” AHP and WSM allows for the 

“options of external conditions” that are relevant to the 
predicted future to be taken into account.

In the MDM, the basis of the analysis is the matrix 
of decisions or the matrix of system evaluations, which 
makes every pair “alternative – the variant of external 
conditions” some numerical value – “utility” uij: where 
i corresponds to the number of the alternative (variant of 
choice); j corresponds to the “external conditions” option.

The method of filling this matrix should reflect a cer-
tain subject area. For example, the size of the expected 
return on the chosen solution and the selected version of 
the external conditions. In accordance with the features 
of the problem under study, the matrix can be supple-
mented by a line of probabilities of the onset of the vari-
ations of external conditions.

To make a decision on MDM it is necessary: 
1) to formulate alternatives and variants of external 

conditions (this is the task of experts and the person who 
makes the decision); 

2) to calculate or fill on the basis of expert assess-
ments the utility matrix and the probability of external 
conditions;

3) choose a criterion and find a better alternative to it.
In this method, the criteria are called the rules of 

choosing a better alternative. That is, the term “crite-
rion” here is significantly different from the term “crite-
rion” in AHP or WSM, it is a certain formula or so-called 
“rule”. The decision matrix method includes a series of 
rules: Wald (minimax), Savage (least damage), Hurwitz, 
Laplace, Bayes-Laplace, Hodge-Lehmann, Hermeier et 
al. The problem of choosing a better rule for a particular 
task represents an independent problem. You can solve 
the problem by all criteria and choose an alternative, bet-
ter by more significant criteria. General characteristics 
of the considered methods of multi-criteria comparative 
analysis is given in Table 2.

The characteristic features of problems in the analy-
sis of complex systems are multicriteria (multifactorial), 
heterogeneity of criteria (quantitative and qualitative), 
uncertainty, human factor. For solving complex system 
problems, the considered methods require simultaneous 
use, the practical implementation of this opportunity is 
planned in the following works.

Conclusions. Studies have shown that systems 
analysis methods allow for the qualitative and quanti-
tative impact factors, objective and subjective combine 
deterministic and statistical models, heuristic analysis 
and more. Particularly important is the ability to com-
bine and integrate the results obtained using differ-
ent approaches, because no systematic analysis rejects 

Table 2
General characteristics of some methods of system analysis

Method Tasks The structure of the problem
Analytical hierarchy process 
(AHP)

Comparative analysis, selection of a 
better alternative, resource allocation Hierarchical

Matrix’s decision method (MDM) The choice in uncertainty Purpose, alternatives, options for external 
conditions

Weighted Sum Method (WSM) Creation of ratings and classifications Complex four-level hierarchy of criteria

Method BOCR Evaluation of project effectiveness The four hierarchies of the aspects of the 
problem and the hierarchy of the main factors
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МЕТОДИ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ПРИ ОПТИМИЗАЦІЇ РІШЕНЬ

Ткачова О.К.
кандидат наук з державного управління, доцент,
Університет митної справи та фінансів

Існуючі економіко-математичні методи не можуть бути повністю використані для прийняття рішень у склад-
них системах. Для цих цілей пропонується застосувати аналіз сучасних технологічних систем, що, у свою 
чергу, дозволить автоматизувати процес обґрунтування необхідних управлінських рішень в різних сферах. 
Розглянуто деякі методи системного аналізу (AHP, WSM, MDM, метод BOCR), представлено їх порівняльне 
опис, їх особливості, можливості їх інтегрованого застосування для прийняття рішень у складних економіч-
них системах. У статті представлені основні етапи, недоліки та переваги деяких методів системного аналізу та 
їх комплексне застосування у вирішенні задач у складних системах.
Ключові слова: прийняття рішень, системний аналіз, багатокритеріальний аналіз рішень, експертна оцінка, 
метод Сааті.

МЕТОДЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ

Ткачова О.К.
кандидат наук по государственному управлению, доцент,
Университет таможенного дела и финансов

Существующие экономико-математические методы не могут быть в полной мере использованы для принятия 
решений в сложных системах. Для этих целей предлагается применять современные технологии системного 
анализа, что в свою очередь позволит автоматизировать процесс обоснования необходимых управленческих 
решений в разных сферах. Рассмотрены некоторые методы системного анализа (AHP, WSM, MDM, метод 
BOCR), дано их сравнительное описание, особенности, возможности их комплексного применения для приня-
тия решений в сложных экономических системах. В данной статье представлены основные этапы, недостатки 
и преимущества некоторых методов системного анализа и их комплексное применение при решении задач 
в сложных системах.
Ключевые слова: принятие решений, системный анализ, многокритериальный анализ решений, экспертная 
оценка, метод Саати.

methods of other sciences, and having its own powerful 
tools. It is not surprising that WSM, AHP methods con-
sider the monopile as the best alternative, since they are 
the least sophisticated methods among those evaluated. 
Applying a systematic approach in solving economic 

problems can effectively handle large amounts of infor-
mation and knowledge base for further development of 
methods, algorithms and models for further use of mod-
ern information systems, networks and computer model-
ing in the design and decision support systems.
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ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ДИСКУРС МОДЕЛЕЙ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Шульц C.Л.
доктор економічних наук, професор,
Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього
Національної академії наук України
Луцків О.М.
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старший науковий співробітник,
Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього
Національної академії наук України

У статті проаналізовано становлення теорій регіонального розвитку, досліджено їх еволюцію та 
взаємозв'язок. Досліджено сутність та розглянуто динамічні структурні складові та головні чинників 
економічного розвитку  в теоріях економічного зростання. Значну увагу приділено аналізу сучасних 
теорій економічного зростання, які зорієнтовані на створення сприятливих умов для просторового 
розвитку на засадах зміцнення конкурентоспроможності економіки регіону. Розглянуто передумови 
та визначено принципи формування стратегії ендогенноорієнтованого розвитку регіону. 
Ключові слова: регіон, теорії економічного зростання, економічний розвиток, чинники економіч-
ного зростання, ендогенні чинники, внутрішній потенціал.

Постановка проблеми. Вирішення наявних 
проблем соціально-економічного розвитку регіо-
нів України неможливе без ефективної реалізації їх 
внутрішнього потенціалу. Це зумовлює необхідність 
обґрунтування стратегій розвитку територій на основі 
відтворення та ефективного його використання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичні засади економічного зростання, система 
чинників його забезпечення залишаються у центрі 
уваги багатьох вчених. Серед зарубіжних вчених 
слід відзначити праці Р. Кемпбелла, С. Макконнела, 
Стенлі Л. Брю, Дж.М. Кейнса, Р. Харрода, Є. Дамара, 
У. Ростоу, Р. Харрода, Є. Домара, Дж. Франкеля, 
Ц. Гріліхеса., П. Ромера, Р. Лукаса та інших. Серед 
вітчизняних вчених питанням формування ендогенної 
моделі сталого економічного зростання присвячені 
праці В. Базилевича, М. Бутка, І. Вахович, В. Гейця, 
С. Дорогунцова, Я. Жаліла, С. Панчишина, А. Філі-
пенка, В. Чужикова, С. Шульц та багатьох інших.

Метою статті є узагальнення і систематизація 
існуючих теорій регіонального розвитку в еволюцій-
ному порядку та виокремлення ендогенних чинників 
економічного зростання.

Виклад основного матеріалу. Економічне зрос-
тання трактувалось на початкових етапах форму-
вання концепції та моделей економічного зростання 
у кількісному вимірі. Сутнісні ознаки та чинники 
економічного зростання різні вчені пов’язували з [1]:

– розв’язанням проблеми обмеженості ресурсів 
(Р. Кемпбелл, С. Макконнел, Стенлі Л. Брю);

– темпами зростання доходів населення, збіль-
шенням інвестицій та прискореним розвитком галу-
зей обробної промисловост (Дж.М. Кейнс, Р. Хар-
род, Є. Дамар, У. Ростоу);

– довгостроковою тенденцією збільшення 
потенційного рівня виробництва за умов повної 
зайнятості (В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик);

– збільшенням потенційного ВВП (С. Панчи-
шин, Г. Климко, В. Нестеренко, А. Філіпенко);

– пожвавленням економічної діяльності, ділової 
та інвестиційної активності (М.П. Бутко);

– ефективним використанням виробничих, тру-
дових, інноваційних та фінансових ресурсів у дов-
гостроковому періоді (без порушення стану рівно-
ваги в короткому проміжку), а також з поступальним 
зростанням ВНП.

Теорії регіонального зростання базуються на ран-
ніх теоріях регіональної економіки, зокрема, тео-
рії розміщення (Й. Тюнен, В. Лаунхардт, А. Вебер, 
В. Крісталлер, А. Льош, Т. Хагерстранд, А Маршал, 
Ф. Перру). Вчені цього теоретичного напряму визна-
вали домінуючу роль в процесах економічного зрос-
тання територій ефективності розміщення промисло-
вого і сільськогосподарського виробництва, ефекту від 
масштабу та економії транспортних витрат (рис. 1).

Неокласичні теоретичні моделі регіонального 
росту розглядають проблему економічного зрос-
тання регіонів з декількох позицій, зокрема, шляхом 
визнання та обґрунтування [2]:

– вагомості впливу мобільності факторів вироб-
ництва на динаміку економічного розвитку регіонів;

– впливу мобільності чинників економічного 
зростання на вирівнювання міжрегіональних дис-
пропорцій;

– взаємозалежності між темпами розвитку еко-
номіки і міжрегіональною диференціацією;

– відмінностей внутрішнього потенціалу регіо-
нів як основного чинника диференціації темпів еко-
номічного зростання регіонів:

– важливості впливу соціальних, інституційних, 
політичних та інфраструктурних чинників на дина-
міку економічного розвитку регіонів.

Продовженням неокласичних теорій вважають 
ранні теорії регіонального зростання, згідно яких 
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причиною зменшення міжрегіональної диференціа-
ції визнано відмінності в ціні робочої сили та інших 
чинників виробництва.

Дослідженню внутрішніх чинників економічного 
зростання регіонів присвячені кумулятивні теорії. 
У моделях теорії кумулятивної причинності обґрун-
товано закономірності територіальної концентрації 
населення і виробництва. Ці теорії, на відміну від 
двох попередніх наукових економічних течій, врахо-
вували ринкові механізми самоорганізації і вважали, 
що їх основним завданням є формування центрів 
концентрації ресурсів – «полюсів зростання». У вка-
заній групі теорій економічне зростання – це явище, 
яке розглядається як процес посилення територіаль-
ної нерівномірності внаслідок [3]:

– прояву ефектів спеціалізації і масштабу, що 
спричиняє кластеризацію економічної активності 
в межах індустріальних регіонів, а також поширення 
ефекту дифузії інновацій (Г. Мюрдаль);

– наявності «пропульсивних» галузей еконо-
міки, які зосереджуються в певній точці та утво-
рюють центри й ареали економічного простору, які 
стають полюсами тяжіння чинників виробництва, 
оскільки забезпечують найбільш ефективне їх вико-
ристання (Ф. Перру, Ж-Р.Будвіль, Х. Лаусен);

– формування осей розвитку, що забезпечу-
ють транспортний зв’язок між полюсами зростання 
(П. Потьє);

– отримання агломераційних та поляризаційних 
ефектів в процесі утворення скупчень міст (великих 
промислових центрів), що зумовлює накопичення 
капіталу, збільшення пропозиції праці і пришвид-
шення технічного прогресу (Х. Річардсон);

– еволюції відносин «центр-периферія» і, від-
повідно, домінування центрального міста над 
навколишньою периферією та трансформація сис-
теми локальних ядер у мережу функціонально 
взаємопов’язаних міст тощо (Дж. Фрімен, К. Фокс);

– секторальних змін на різних стадіях економіч-
ного розвитку регіонів (Е. Хувер, С. Фішер);

– циклічних змін у характері інновацій, відпо-
відно до етапів суспільного розвитку (Й. Шумпетер).

Обґрунтування сутності та чинників економіч-
ного зростання закладено в інституційних теоріях, 
згідно яких якість системи управління виступає 
важливим чинником зростання економіки регіонів. 
Згідно зазначених теорій, визначальну роль в еконо-
мічному зростанні відіграють традиції та ефективні 
інституційні структури, трансакційні витрати та 
право власності, використання можливостей само-
фінансування [4].

Моделі ендогенного зростання, в яких цен-
тральну роль відіграють ефекти розповсюдження 
знань були розроблені низкою вчених (Дж. Фран-
кель, Ц. Гріліхес, П. Ромер, Р. Лукас). Так, осново-
положник теорії ендогенного зростання П. Ромер 
обґрунтував можливість економічного росту не за 
рахунок зовнішніх ефектів, а внаслідок підготовки 
кадрів на виробництві, що є однією із форм накопи-
чення людського капіталу. Характеризуючи модель 
економічного зростання, П. Ромер наголошував, що 

чинники, які визначають довгострокове економічне 
зростання, важливіші, ніж механізм ділового циклу 
чи результати монетарної або фіскальної політики 
держави [5]. В моделях економічного зростання 
Р. Лукаса і С. Ребело детермінантою зростання 
визнано процес накопичення людського капіталу. 
На думку вчених в моделі економічного зростання 
основну роль відіграє продуктивність економічних 
факторів, їх одночасне зростання та взаємовплив, 
а також інновації та освіта, що знижують залежність 
виробництва від матеріальних ресурсів [6].

Заслуговують на увагу також низка сучасних 
теоретичних моделей головним завданням яких є 
розуміння ключових чинників регіонального розви-
тку в умовах швидкої глобалізації та технологічних 
змін. Так, на обгрунтуванні ролі міст, як місця кон-
центрації кваліфікованих працівників у досягненні 
економічного зростання акцентують увагу Р. Фло-
рида, П. Адлер і С. Мелландер. Р. Бошма, Л. Коенен, 
К. Френкен і В. Трюффер. Вченими визначено шляхи 
досягнення економічного зростання у трьох группах 
регіонів: регіони з інноваційно-інтенсивним вироб-
ництвом; ті, хто активно розвиває сферу освітніх та 
інших знаннєвомістких послуг; і ті, що мають пере-
думови для розвитку туризму та діяльності в сфері 
культури.

Значна частина сучасних досліджень, присвяче-
них проблемі економічного зростання зосереджена 
на вивченні чинників, які пояснюють їх стійкість 
чи вразливість до раптових економічних змін. Так, 
Р. Канн зниження темпів зростання продуктивності 
праці пов’язує з економічною диференціацією, що 
виникає внаслідок посилення впливу агломерацій-
них процесів.

Розглядаючи особливості сучасної моделі ендо-
генного економічного зростання регіонів варто 
враховувати засади Концепції територіалізації, яка 
є основою для розвитку регіональної політики ЄС 
і в англомовній термінології отримала назву place-
basedpolicy. В центрі цієї концепції політика, що 
орієнтується на інтереси і потреби певної території 
і зорієнтована на використання її «територіального 
капіталу» [7].

В концепції ОЕСР джерелами територіального 
капіталу є: матеріальні фактори (географічне поло-
ження, площа, чинник виробничого вкладу, клімат, 
традиції, природні ресурси, якість життя або агло-
мераційні економіки міст, бізнес-інкубатори і про-
мислові райони або інші бізнес-мережі, які зни-
жують трансакційні витрати); «взаємозалежності, 
пов’язані з комерціалізацією» (домовленості, звичаї 
і неформальні правила, які дозволяють економічним 
суб’єктам працювати разом в умовах невизначеності, 
або солідарності, взаємодопомоги і спільний відбір 
ідей, які часто розвиваються в кластери малих і серед-
ніх підприємств, що працюють в тому ж секторі 
(соціальний капітал); нематеріальні чинники (резуль-
тат поєднання установ, правил, практики, виробни-
ків, дослідників і політиків, які створюють умови для 
розвиткутворчої та інноваційної діяльності) [7]. Іншу 
модель територіального капіталу розробив Т. Іштван. 
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Він розрізняє матеріальні і нематеріальні сегменти 
територіального капіталу. До матеріальних сегмен-
тів вчений відносить матеріальні основні фонди, що 
складаються із виробленого, фінансового та інвес-
тиційного капіталів. Їх обсяг виражається валовим 
внутрішнім продуктом. До елементів нематеріальних 
активів відносяться інтелектуальний, людський, пси-
хічний, творчий, знаннєвий, організаційний, відно-
син, культурний, соціальний. Перераховані складові 
ендогенного потенціалу регіонів слід вважати джере-
лами їх економічного зростання.

Дослідженню нових ендогенних теорій економіч-
ного зростання присвячені праці таких вітчизняних 
вчених як: В. Геєць, М. Скрипниченко, Л. Чернюк, 
Л. Петкова, О. Бородіна та багатьох інших. У складі 
актуальних детермінант економічного зростання 
сучасні українські вчені виділяють ресурсне забез-
печення можливостей економічного зростання 
та розвитку територій та використання капіталу 
у широкому розумінні, у т. ч. людського, природно-
ресурсного, основного (капіталізовану частину наці-
онального багатства) [8].

Потенціал ендогенного зростання економіrи 
України вітчизняні вчені вбачають в структурній 
трансформації економіки (Т. Приходько); розвитку 
домашніх господарств (М. Соколик); ефективному 
використанні фінансового потенціалу (С. Шумська); 
розвитку економіки знань (В. Геєць); формуванні та 
використанні людського капіталу (В. Близнюк) тощо.

Особливістю сучасної моделі економічного зрос-
тання регіонів є домінування соціальних та еколо-
гічних чинників економічного зростання, які спо-

нукають до формування нових якостей економічного 
зростання, результуючим ефектом яких буде не про-
сто випереджальний розвиток виробництва, а під-
вищення добробуту та забезпечення високого рівня 
життя населення.

Загалом, проведений аналіз теорій і моделей еко-
номічного зростання різнорівневих економічних сис-
тем доводять, що вони не є взаємовиключаючими та 
сталими, оскільки низка положень є спорідненими 
і містять схожі особливості позитивної динаміки їх 
розвитку. Сучасна модель ендогенного зростання 
має враховувати просторово-позиційні (поляризації, 
локалізації, урбанізації, екрану та поля) та просто-
рово-інтеграційні (агломераційний, дифузії, атрак-
тора, мережі, масштабу, мобільності, внутрішнього 
ринку) ефекти, що призводять до розширення або 
стиснення економічного простору регіонів. Прояв 
окреслених просторових ефектів слід розглядати 
в контексті мінімізації міжрегіональних диспропор-
цій, в тому числі в інноваційній та соціальній сфе-
рах, розширення масштабів залучення регіонів до 
глобальних та національних економічних мереж, 
формування комунікативних мереж, зростання 
ємності регіональних ринків, розширення можли-
востей диверсифікації та поглиблення спеціалізації 
тощо. Відповідно особливістю моделі ендогенного 
зростання регіонів України в умовах сучасних полі-
тико-економічних впливів є орієнтація на продук-
тивне використання місцевих ресурсів в умовах 
реалізації реформи децентралізації та модернізації 
структури економіки відповідно до засад концепції 
старт спеціалізації.
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В статье проанализированы становление теорий регионального развития,  исследовано их эволюцию и вза-
имосвязь. Исследовано сущность и рассмотрены динамические структурные составляющие и главные фак-
торы экономического развития в теориях экономического роста. Значительное внимание уделено анализу 
современных теорий экономического роста, которые ориентированы на создание благоприятных условий для 
пространственного развития на основе укрепления конкурентоспособности экономики региона. Рассмотрены 
предпосылки и определены принципы формирования стратегии ендогенноориентованого развития региона.
Ключевые слова: теории экономического роста, экономическое развитие, факторы экономического роста, 
эндогенные факторы, регион, внутренний потенциал.
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The article analyzes the formation of theories of regional development, investigates their evolution and interconnection. 
The essence of the research is examined and the dynamic structural components and main factors of economic 
development in the theories of economic growth are considered. Considerable attention is paid to the analysis of 
modern theories of economic growth, which are aimed at creating favorable conditions for spatial development on 
the basis of strengthening the competitiveness of the region's economy. The preconditions are considered and the 
principles of forming the strategy of endogenously oriented development of the region are defined.
Keywords: region, theory of economic growth, economic development, factors of economic growth, endogenous 
factors, internal potential.
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ДЕФІНІЦІЯ КАТЕГОРІЙ «ПЕРСОНАЛ» «КАДРОВІ РЕСУРСИ», 
«КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» ТА «КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ» 

У ДІЯЛЬНОСТІ АВІАТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Шуляр Н.М.
асистент кафедри економіки та бізнес технологій
Національного авіаційного університету

На наш погляд, ключовою конкурентною перевагою будь-якого підприємства в сучасних умовах гос-
подарювання є наявність конкурентоспроможного персоналу, здатного до розвитку і самовдоскона-
лення. У нашому розумінні – це персонал, який володіє необхідним набором фахових компетенцій, 
високою самоорганізацією, внутрішньою мотивацією та націлений на виконання конкретних завдань, 
у нинішніх умовах та в майбутньому. Саме працівники потенційно спроможні забезпечити паритет 
в економічних взаємовідносинах авіатранспортних підприємств із господарюючими суб’єктами 
інших секторів національної економіки та інших країн. Тому постійний розвиток персоналу є клю-
човим завданням керівної ланки менеджменту авіатранспортних підприємств і, відповідно, потребує 
належного обґрунтування та наукового супроводу.
Ключові слова: персонал, кадрові ресурси, кадрове забезпечення, кадровий потенціал.

Постановка проблеми. У період трансформацій 
для України, більшість авіатранспортних підпри-
ємств потребують висококваліфікованого персоналу, 
за рахунок якого підвищується продуктивність праці, 
реалізуються інноваційно-інвестиційні проекти та 
програми, відбувається подальший розвиток авіацій-
ного підприємства. Основу підготовки якісного пер-
соналу формує сфера освітньої діяльності України, 
з її реформами, новітніми методами та методиками 
навчання. Саме вона дає перший поштовх до плану-
вання, організації та мотивації кар’єрної сходинки 
працюючого індивіда (особи).

Наступним етапом кар’єрної сходинки є наро-
щення фахових знань та навичок в авіаційній сфері, 
за рахунок відповідного працевлаштування, після 
завершення навчання у закладі вищої освіти, піс-
лядипломної освіти, внаслідок навчання на різних 
спеціальних курсах, особистісних якостей фахівця 
тощо, тобто у використанні відповідних як внутріш-
ніх факторів розвитку особистості, так і зовнішніх, 
які його оточують та/чи впливають на його освіче-
ність та вміння приймати ефективні рішення як для 
себе особисто, так і в цілому для розвитку організа-
ції в якій він працює.

Актуальність досліджень у сфері управління пер-
соналом зумовлена підвищенням ролі як зовнішніх, 
так і внутрішніх факторів, а саме: впливом люд-
ського фактору на ефективність в управлінні авіа-
транспортним підприємством, концентрацією уваги 
його керівників на пошук і впровадження інновацій-
них підходів до роботи з персоналом, його мотивації, 
гуманізації стосунків у колективі, ефективного під-
бору та оцінки такого персоналу.

Досліджуючи зміст категорії «управління пер-
соналом», ми невідкладно маємо з’ясувати для себе 
також зміст таких категорій, як «персонал», «кадро-
вий потенціал», «кадрові ресурси», «кадрове забез-
печення» та їх співвідношення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Теоретико-методологічні основи кадрової полі-
тики, з якою пов’язані такі категорії, як «персо-
нал», «кадрові ресурси», «кадрове забезпечення» та 
«кадровий потенціал», певною мірою знайшли відо-
браження у працях таких вітчизняних та зарубіжних 
учених, як: Довбенко В.І. [6], Ковальська А.І. [11], 
Соколов К.О. [18], Корабейников І.М. [13], Аста-
хов Ю.В. [1], Юсупова Ю.Т. [23], Шехлович А.М. [22], 
Гончарова Л.О.[5], Колосова Р.П. [14], Гри-
ньова В.І. [20], Ілюшина Б.О. [9], Левченко К.Б. [15].

Слід зазначити, що вченими створено вагоме 
науково-методичне підґрунтя з теоретичних питань 
кадрової політики, і на наш погляд, воно достатнє, 
щоб забезпечити основні практичні вимоги міжна-
родних стандартів якості в управлінні персоналом.

Однак, незважаючи на значний їх творчий доро-
бок у зазначеній сфері, існуючі теоретичні підходи 
до узагальнених визначень понять кадрової політики 
авіатранспортних підприємств потребують вдоско-
налення на підставі подальшого розвитку механізму 
забезпечення якості персоналу авіатранспортних 
підприємств.

Мета дослідження. Метою статті є дослідження 
теоретичних аспектів кадрової політики через роз-
криття економічного змісту категорій «персонал», 
«управління персоналом», «кадрові ресурси», 
«кадровий потенціал», «кадрове забезпечення» та їх 
взаємозв’язку в авіаційній сфері.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У результаті тривалого розвитку уявлень про людину 
як істотний суб’єкт економічного життя, історично 
сформувалися такі поняття, як: «персонал», «кадрові 
ресурси», «кадрове забезпечення», «кадровий потен-
ціал». Усі вони використовуються в науці та практиці 
управління бізнесом, доповнюючи одне одного.

До 80-х років наша економічна наука широко не 
використовувала терміни «персонал» та «кадровий 
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потенціал». Першочергово це пов’язано з довго-
строковим періодом економічної науки, яка вивчала 
тільки три групи населення: працездатне в працез-
датному віці, фактично зайняте в сфері економіки, 
підлітки і люди похилого віку (пенсіонери). Отже, 
дослідженнями охоплювалася тільки частина кадро-
вого потенціалу країни.

Науковець О. Єгоршин, ототожнює такі категорії, 
як «кадри» та «персонал» [8, c. 101]. Але поняття 
«кадри» застосовують, як правило, лише до праців-
ників підприємства, які знаходяться у штаті, у той 
час, як «персонал» охоплює повністю усіх працю-
ючих (штатних, нештатних, сезонних, сумісників 
тощо). Таким чином, «кадри» є вужчим поняттям, 
аніж «персонал». А під управлянням персоналом він 
розуміє специфічну функцію управлінської діяль-
ності, головним об’єктом якої є людина, що входить 
у певні соціальні групи [8, c. 101].

Російський економіст Н. Ніколенко розглядає 
поняття «персонал» з двох позицій по-перше що 
персонал це люди зі складним комплексом інди-
відуальних якостей. По-друге, персонал повинен 
вливатися у життєве середовище організації, під-
приємства, фірми, а також адаптуватися та прино-
сити результати на, які очікує установа. [17, c. 33]. 
Науковець В. Воронкова розглядає поняття «персо-
нал підприємства» із врахуванням юридичних норм, 
тобто роботодавець зобов’язаний оформити трудові 
договори, контракти чи угоди, щоб соціально забез-
печити працівника. [10, c. 62]. З даними трактуван-
нями поняття «персонал» ми погоджуємось.

Поява категорії «кадровий потенціал» пов’язана 
з комерційними процесами в економіці, переходом 
від кількісних факторів його зростання до якісних. 
Це поняття з’явилося на базі та на додаток до кате-
горій «кадрові ресурси», «робоча сила», «кадрове 
забезпечення», пов’язане з ними окремими части-
нами якості, кількості та міри.

Роль кожної людини в соціально-економічних 
процесах різноманітна це залежить від рівня менедж-
менту та виду діяльності підприємства але науковці 
використовують термін «кадровий потенціал» сус-
пільства, підприємства, окремого працівника. Осно-
вою даного терміну є «потенціал» – об’ємна база 
можливостей. Його визначенню присвячено низку 
робіт [1, с. 2-12, 18-24], у яких автори використову-
ють його для комплексної характеристики і дослі-
дження сукупної здатності до праці як окремих інди-
відів, так і груп людей.

Автори дослідження [2, с. 257] вважають, що 
категорія «кадровий потенціал» розглядається більш 
широко, ніж категорії «кадрове забезпечення» та 
«кадрові ресурси», тому що включає сукупність якос-
тей, які визначають працездатність людей, у тому числі 
їх фізичний, психологічний та моральний потенціал, 
обсяг загальних і спеціальних фахових знань і нави-
чок. «Кадровий потенціал – це складна соціально-
економічна категорія, тобто це трудові можливості 
підприємства, здатність персоналу до генерування 
ідей, створення нової продукції, його освітній, квалі-
фікаційний рівень, психофізіологічні характеристики 

і мотиваційні запити.» [2, с. 257] В загальному плані 
сутність кадрового потенціалу відображає характе-
ристики трудового потенціалу, а особливо це кваліфі-
ковані працівники підприємства [2].

М. Долішний визначає трудовий потенціал як 
прогнозовану інтегральну здатність групи, колек-
тиву, підприємства, працездатного населення (тру-
дових ресурсів) країни, регіону до продуктивної тру-
дової діяльності, результатом якої є створені духовні 
і матеріальні цінності [7, с. 87].

Узагальнюючи різні підходи до визначення, 
наприклад, категорії «трудовий потенціал», можна 
відзначити, що окремі автори ототожнюють її 
з поняттями «трудові ресурси» і «робоча сила». 
Вони фактично виділяють деякі структурні аспекти 
відтворення робочої сили як невідємної складової 
кожний елемент, статус, якої наділяє своїм зміс-
том наповнення, якого подібне до робочої сили. 
На погляд таких авторів, поняття «трудові ресурси», 
«трудовий потенціал» та інше, не можуть замінити 
«робочу силу» в ролі базового показника якості 
населення, так як ці поняття є неоднорідними за 
своїм характером об’єктивності і суб’єктивності. 
Інші науковці розглядають останні дві категорії як 
складові елементи трудового потенціалу, із якісною 
та кількісною характеристикою, де трудовий потен-
ціал суспільства, регіону, колективу, особистості 
визначається як потенційні можливості, що їх може 
бути мобілізовано і приведено в дію в процесі праці 
і які визначають фізичні характеристики трудового 
потенціалу на певному рівні. У даному визначенні 
«трудові ресурси» явно не виділяються, хоча акцент 
робиться на їх потенційних можливостях, що зале-
жать від безлічі якісних факторів.

Таким чином, можна виділити три основних під-
ходи до визначення категорії «трудовий потенціал»: 
ресурсний, політико-економічний і соціально-демо-
графічний. Найбільше поширення і визнання одер-
жав ресурсний підхід, відповідно до якого трудовий 
потенціал сприймається як чисельність трудових 
ресурсів із врахуванням, у тій чи іншій мірі, їх якісних 
характеристик. Кількість працездатного населення та 
його якісні характеристики (вік, стать, освіта, профе-
сійна підготовка, кваліфікація тощо) обумовлюють 
реальне значення трудового потенціалу. Поліпшення 
названих якісних характеристик практично збільшує 
трудовий потенціал у рамках однієї і тієї ж чисель-
ності працездатного населення [12, с. 13].

Ресурсний підхід до визначення трудового потен-
ціалу підтримують і деякі інші дослідники. Так, 
Р. Колосова розглядає трудовий потенціал як «кіль-
кісно і якісно визначені ресурси живої праці, які 
містить суспільство», що є однією зі складових еко-
номічного потенціалу суспільства і частково входять 
у його виробничий потенціал [14, с. 9].

А. Панкратова підкреслює, що можливості будь-
якого суспільства в забезпеченні особистісного 
фактора сучасного індивідуального виробництва 
залежать від багатьох факторів, але основними, що 
дозволяють кількісно оцінити й окреслити його гра-
ниці, є три: чисельність населення в працездатному 
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віці на даний момент часу; кількість регламентова-
ного для потреб виробництва часу протягом доби, 
тижня, місяця, року, людського життя; інтенсив-
ність трудової діяльності протягом робочого часу, 
який регламентований. Похідною від зазначених 
трьох величин, як вважає автор, і є трудовий потен-
ціал суспільства [3, с. 30].

В. Онікієнко вважає, що «трудовий потен-
ціал – це сукупність працездатного населення, яке 
має відповідну професійно-кваліфікаційну підго-
товку, використовує працю в народному господар-
стві із врахуванням його технологічної і технічної 
оснащеності» [16, с. 35].

За думкою В. Гриньової та М. Новікової, «тру-
довий потенціал – це сукупність, елементами якої 
є трудові ресурси (частина населення країни, яка 
володіє необхідними фізичними здібностями, зна-
ннями та досвідом, що дозволяють їм брати участь 
у процесі створення матеріальних благ і надання 
послуг), що характеризуються кількісними та якіс-
ними показниками». [21, с. 72].

Так, Б.М. Генкін, Г.А. Кононова, В.І. Кочетков 
[4, с. 48] відзначають, що «основними компонен-
тами трудового потенціалу є здоров’я, моральність, 
творчий потенціал, освіта, професіоналізм. Однак 
у даному підході не враховано соціальну складову, 
тобто рівень соціальної зрілості, свідомості, відпо-
відальності, а також ціннісні орієнтири працівників, 
що в значній мірі визначають рівень їх трудового 
потенціалу і можливості його розвитку».

Довбенко В.І. вважає, що «кадровий потенціал 
може розглядатися і у вужчому сенсі як тимчасові 
вільні або резервні трудові місця, які потенційно 
можуть бути зайняті фахівцями в результаті їх 
розвитку і навчання. Управління кадровим потен-
ціалом повинне сприяти впорядкуванню, збере-
женню якісної специфіки, вдосконаленню і роз-
витку персоналу» [6].

Безсмертна В.В. розглядає це поняття «як сукуп-
ність якісних та кількісних характеристик персоналу 
установи, які включають чисельність, склад і струк-
туру, фізичні і психологічні можливості працівників, 
їхні інтелектуальні і креативні здібності, професійні 
знання і кваліфікаційні навички, комунікабельність, 
здібності до співпраці, відношення до праці та інші 
якісні характеристики» [11].

Краснокутська Н.С. «як сукупність здібностей 
і можливостей кадрів забезпечувати досягнення 
цілей довгострокового розвитку підприємства» [11]

Аналізуючи наведене визначення, можна ствер-
джувати, що існують суттєві розбіжності в розумінні 
поняття «кадрового потенціалу», а також у визна-
ченні складових елементів кадрового потенціалу 
і, як наслідок, недосконалість методичного інстру-
ментарію для формування системи управління ним. 
Зауважимо, що ефективне функціонування та розви-
ток кадрового потенціалу визначається за рахунок 
працівників, які використовують або не викорис-
товують найкращі властивості: якість, здібності та 
можливості у трудовій діяльності, тобто вони мають 
здатність змінюватися за рахунок: інвестицій, інте-

лектуальних здібностей, бажанням та гнучких транс-
формацій у авіаційній сфері. Управлінські зміни 
повинні здійснюватися постійно як на початку фор-
мування авіатранспортних підприємств так і на етапі 
ефективного функціонування. Кадровий потенціал 
характеризується мінливістю (нестабільністю), що 
закономірно пов’язана з його активізацією та при-
стосуванням до факторів зовнішнього середовища 
(політичних, соціальних, демографічних, правових, 
тощо) та внутрішньої структури авіатранспортного 
підприємства.

Сьогодні одним з ключових чинників підвищення 
ефективності діяльності авіатранспортних підпри-
ємств є відношення до кадрів. Щоб мати висококва-
ліфікованих фахівців, складових ядра підприємства, 
створити для них стимули до ефективної роботи, 
керівники вимушені використовувати систему ефек-
тивного управління кадровим потенціалом. Нові 
умови господарювання висувають нові вимоги до 
формування й використання їхнього кадрового 
потенціалу [19].

Ефективний розвиток кадрового потенціалу є 
важливим стратегічним процесом росту кожного 
авіатранспортного підприємства та засобом досяг-
нення стійких конкурентних переваг в умовах 
жорсткої конкурентної боротьби. Для того, щоб 
діяльність окремого авіатранспортного підпри-
ємства була успішною та прибутковою, щоб воно 
мало стійку позицію на ринку серед конкурентів, 
потрібно впроваджувати інноваційні управлінські 
рішення; потрібно навчати персонал, а також вкла-
дати інвестиції в їх навчання. Слід звертати увагу на 
розвиток кадрового потенціалу авіатранспортного 
підприємства-конкурентів не був розвинутішим за 
ваш. Сучасні українські авіатранспортні підприєм-
ства у своїй більшості мають проблеми в управлінні 
кадровим потенціалом, а особливо із інноваційною 
складовою кадрової політики та використання вда-
лого досвіду закордонних авіатранспортних підпри-
ємств; баланс ринку праці України – відсутній; не 
завжди відділи кадрів враховують особистісні харак-
теристики кожного окремого службовця та вдоско-
налюють кадровий потенціал працівників за рахунок 
запланованої системи розвитку як авіатранспортного 
підприємства так і працівників; відсутність чіткої 
системи соціальних гарантій тощо.

Сучасні дослідники та науковці визначають 
велику кількість різних трактувань таких макроеко-
номічних категорій, як «кадрові ресурси», «кадро-
вий потенціал», «кадрове забезпечення». Сутність 
ознак поняття «кадрові ресурси» та «кадрове забез-
печення», натомість, не розглядається навіть тими 
сучасними науковцями, в роботах яких це є предмет 
дослідження.

Ресурси, які потрібні для діяльності будь-якої 
організації чи установи, мають бути «збалансова-
ними», також кадрові ресурси повинні замінюватися 
не часто. Слід зазначити, що не існує чіткого визна-
чення до трактування поняття «ресурс». Під ресур-
сом вчені розуміють наявні кошти або запаси, які 
можуть бути використані для отримання конкретного 
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результату. Під категорію «ресурси» підпадають 
засоби виробництва, грошові кошти, робоча сила, 
предмети праці, інформаційні масиви і все те, що 
може використовуватися для або отримання благ.

Кадрові ресурси – це об’єднані в одне навички, 
інтелект і спеціальні знання працівників, які можна 
розглядати як основний актив організації [18]. 
Поняття «кадрові ресурси» знаходиться в тісному 
взаємозв’язку з поняттям «кадрове забезпечення «.

І.Н. Коробейников пропонує розуміти під кадро-
вим забезпеченням характеристику економічної сис-
теми, що визначає здатність досягати цілей власного 
розвитку за допомогою реалізації технологій по під-
бору, підготовці, перепідготовці та підвищення ква-
ліфікації кадрів.

Сучасна система кадрового забезпечення авіацій-
ної сфери потребує неухильного врахування таких 
принципів:

- комплексна і об’єктивна оцінка професійного 
рівня, ділових та особистісних якостей працівників 
авіаційної сфери та результатів їх діяльності при під-
борі та розстановці;

- систематичне оновлення кадрів із збережен-
ням якісного зміцнення за рахунок постійного при-
пливу свіжих, особливо молодих сил, використання 
можливостей і здібностей кадрів усіх вікових груп;

- забезпечення законності, дотримання норма-
тивно-правових вимог і процедур у вирішені кадро-
вих питань [13].

Тобто «кадрове забезпечення – це комплекс дій, 
спрямованих на пошук, оцінювання і встановлення 
заздалегідь передбачених відносин з робочою силою 
як у самій компанії – для подальшого просування 
кар’єрними сходами, так і поза її межами – для 
нового найму тимчасових або постійних працівни-
ків» стверджує Альохів Е.В. [2].

Кадрове забезпечення – різнобічне та багато-
рівневе явище з власною структурою, цілісною 
системою пов’язаних між собою процесів, обумов-
лених етапами кадрової політики [2, с. 215]. Певні 
концептуальні особливості визначають кадрове 
забезпечення як управління діяльністю з напо-
внення організаційних структур авіатранспортної 
системи відповідними за професією та кваліфіка-
цією кадрами задля надання можливості функціо-
нування підприємству; інноваційна функція адмі-
ністративної діяльності, побудована та ефективно 
функціонує з урахуванням змін управління персо-
налом, які відбуваються в інформатизованих умо-
вах [6, с. 367]; складне явище економічного життя, 
яке суттєво впливає на ефективність функціону-
вання авіаційної сфери на певній території, має 
алгоритм реалізації та функціональну структуру 
існування [7].

Мета кадрового забезпечення це залучення до 
роботи на усіх рівнях менеджменту та на вільних 
робочих місцях, здатних виконувати свої посадові 
обов’язки на рівні, що відповідає очікуванням 
роботодавців, тобто недопущення тимчасової чи 
довготривалої нестачі кадрів в організаціях, під-
приємствах [3].

На думку науковців «до функцій кадрового 
забезпечення належать окремі напрями роботи 
з кадрами» [5, с. 46]. Погоджуючись із цією точ-
кою зору складно, оскільки основна мета кадрового 
забезпечення є забезпечення авіатранспортного під-
приємства висококваліфікованими кадрами. Дане 
забезпечення можливе лише при розробленні алго-
ритму та механізму кадрового забезпечення авіа-
транспортного підприємства в сучасних умовах 
глобалізації із вироблення відповідних методів та 
функцій, що покликані визначити нові критерії від-
бору, оцінки, підвищення кваліфікації персоналу.

К.Б. Левченко вважає, що «кадрове забезпечення 
виконує функції: планування (визначення кількості 
працівників та ступеня їх підготовки), залучення та 
підготовки кадрів, добору та розстановки кадрів, 
роботу з резервом, соціалізацію, професійний роз-
виток, оцінювання показників діяльності, оплати 
праці, мотивації, соціального забезпечення кадрів, 
роботу з ветеранами» [15, с. 109].

Тобто, основними складовими роботи авіатран-
спортних підприємств, які його розвивають та при-
носять прибуток, а також співпрацюють з міжнарод-
ними авіатранспортними підприємствами – це його 
управлінський персонал. На думку автора, саме це 
поняття кадрового забезпечення авіатранспортного 
підприємства є основним в діяльності.

Висновки. В останньому десятилітті XX століття 
і на початку XXI століття ряд вітчизняних вчених 
вважали, що кадрова проблема буде вирішена сама 
собою, «ринок і конкуренція» дозволять управляти 
кадровими процесами і виявити гідних керівників, 
топ-менеджерів і фахівців і висунути їх на керівні 
посади в авіатранспортні підприємства. Авіаційна 
практика підтвердила малоефективність такого під-
ходу до кадрової політики, оскільки в цій роботі 
необхідно використовувати сучасні управлінські, 
кадрові та інформаційні технології, в тому числі 
технології, пов’язані з оцінкою, відбором і підбором 
кадрів, випереджаючим професійним навчанням 
(підготовкою) службовців за стандартами третього 
покоління [1].

Кадрові ресурси авіатранспортного підприємства 
приводять до активної взаємодії всіх видів ресурсів. 
Ефективне управління в авіатранспортних підпри-
ємствах передбачає своєчасне прийняття оптималь-
них управлінських рішень і забезпечення їх реалі-
зації щодо підбору кадрів, координації діяльності 
структурних підрозділів та виконавців, здійснення 
інших управлінських функцій тощо. З метою усу-
нення кадрових проблем у авіатранспортних підпри-
ємствах необхідно розробити і реалізувати високоя-
кісну концепцію підготовки і перепідготовки кадрів, 
засновану на розгляді та узагальненні важливої 
практики розвитку, формування і ґрунтовному ана-
лізі людського фактора в сучасній авіатранспортній 
системі [24].

Узагальнюючи усі викладені визначення, автор 
пропонує наступне визначення.

«Кадровий потенціал» – це економічна катего-
рія, яка в авіатранспортному підприємстві включає 
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підбір, навчання, оцінку, підвищення кваліфікації та 
перекваліфікації персоналу.

«Кадрове забезпечення» – це укомплектованість 
авіатранспортного підприємства кадрами на різних 
рівнях управління.

«Кадрові ресурси» – це якісний персонал, який 
забезпечить роботу авіатранспортного підприємства 
на високому рівні, використовуючи свої інтелекту-
альні, фізичні та моральні можливості та принципи.

Тобто, основними складовими авіатранспортного 
підприємства, які його розвивають та приносять при-
буток, а також виводять на міжнародний ринок (кор., 
лор. рахунки) це персонал, невважаючи на те, що 
даній категорії є дуже велика чисельність подібних, 
але на думку автора саме ця категорія, є найширшою, 
а для економічної безпеки авіатранспортного під-
приємства та для подальшого його функціонування 
використовують категорію розвиток персоналу.
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ДЕФИНИЦИЯ КАТЕГОРИЙ «ПЕРСОНАЛ» «КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ»,  
«КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» И «КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ»  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВИАТРАНСПОРТНІХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Шуляр Н.Н.
ассистент кафедры экономики и бизнес технологий
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На наш взгляд, ключевым конкурентным преимуществом любого предприятия в современных условиях 
хозяйствования является наличие конкурентоспособного персонала, способного к развитию и самосовершен-
ствованию. В нашем понимании - это персонал, который обладает необходимым набором профессиональ-
ных компетенций, высокой самоорганизацией, внутренней мотивацией и нацелен на выполнение конкретных 
задач, в нынешних условиях и в будущем. Именно работники потенциально способны обеспечить паритет 
в экономических взаимоотношениях авиатранспортного предприятия с хозяйствующими субъектами других 
секторов национальной экономики и других стран. Поэтому постоянное развитие персонала является клю-
чевой задачей руководящего звена менеджмента авиатранспортного предприятия и, соответственно, требует 
надлежащего обоснования и научного сопровождения.
Ключевые слова: персонал, кадровые ресурсы, кадровое обеспечение, кадровый потенциал.

DEFINITION OF "PERSONNEL" CATEGORIES "PERSONNEL RESOURCES", 
"PERSONNEL SUPPORT" AND "PERSONNEL POTENTIAL"  
IN THE IN ACTIVITY OF AVIATRANSPORT ENTERPRISES

Shuliar N.M.
Assistant Professor of the Department
of Economy and Business Tachnologies
National Aviation University, Ukraine

In our opinion, the key competitive advantage of any enterprises in today's business environment is the availability of 
competitive personnel that is capable for development and self-improvement. In our understanding - it is the personnel 
who possesses the necessary set of professional competencies, high self-organization, internal motivation and focused 
on performing specific tasks, iin the present circumstances and future. It is the employees who are potentially able 
to provide parity in the economic relations between a air transport company with business entities of other sectors 
of the national economy and other countries. Therefore, continuous development of personnel is a key task of the 
management of air transport company and, accordingly, needs proper justification and scientific support.
Keywords: personnel, personnel resources, staffing, personnel potential.
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У статті висвітлено бюджетування як необхідність знаходження внутрішніх резервів зниження 
витрат на виробництво і реалізацію продукції, обґрунтування оптимальних рівнів витрати фінансо-
вих коштів, і іншими завданнями, пов`язаними з вдосконаленням системи управління підприємства, 
підвищенням конкурентної боротьби між підприємствами. Технологія бюджетування включає види 
й форми бюджетів, цільові показники, порядок консолідації бюджетів у зведений бюджет організації. 
Визначено, для правильного та ефективного виконання бюджету необхідно дотримуватись послідов-
ності виконання етапів бюджетування. На підприємстві застосовують два види бюджетів – операційні 
й фінансові, які при об'єднанні трансформуються у зведений бюджет. Викладено процес  формування 
окремого основного бюджету на підприємстві.
Ключові слова: бюджетування, витрати на виробництво, технологія, форми бюджетів, консолідація, 
послідовність етапів, операційні бюджети, фінансові бюджети, зведений бюджет, цільові показники.

Постановка проблеми. Протягом багатьох 
років компанії розглядали свої бюджети просто 
як обов’язкову оцінку майбутніх річних доходів 
і витрат. Тепер це ставлення швидко змінюється, 
оскільки ринок вимагає більшої конкурентоспро-
можності і підприємства змушені бути більш дина-
мічними. Це не тільки збільшує важливість бюдже-
тування і планування, це також змінює традиційні 
ролі різних таблиць, бюджетних систем і програм-
ного забезпечення власного виробництва.

Процес бюджетування зараз включає набагато 
більше різних елементів і співробітників в рамках 
організації. Воно визначається необхідністю зна-
ходження внутрішніх резервів зниження витрат на 
виробництво і реалізацію продукції, обґрунтування 
оптимальних рівнів витрати фінансових коштів, 
і іншими завданнями, пов’язаними з вдосконален-
ням системи управління підприємства, підвищенням 
конкурентної боротьби між підприємствами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зна-
чний внесок у розвиток знань щодо формування 
технології бюджетів підприємств зробили такі 
вчені, як Віткалова А.П., Міллер Д.П. [1], Небо-
женко Н. [2], Коробка І.М. [6], Шеремета О.В. [7], 
Сухораб В.П. [8]. У дослідженнях названих науков-
ців відображено окремі аспекти визначення сут-
ності, послідовності та етапів формування бюджету 
на підприємстві. Проте, залишаються ще невирішені 
питання, особливо щодо побудови механізму форму-
вання зведеного бюджету підприємства.

Метою статті є дослідження технології форму-
вання бюджету на підприємстві.

Виклад основного матеріалу. Технологія 
бюджетування включає види й форми бюджетів, 

цільові показники, порядок консолідації бюджетів 
у зведений бюджет організації.

Визначальними характеристиками бюджету під-
приємства є формалізація (кількісне вираження), 
централізація й «наскрізний» характер (системність).

Поняття «кількісне вираження» означає, що 
бюджет – це, насамперед набір цифр. План же, крім 
бюджетних цифрових показників, як правило, міс-
тить у собі перелік конкретних заходів щодо досяг-
нення даних показників.

Іншим істотним моментом є те, що бюджет охо-
плює тільки централізовано встановлювані апаратом 
керування (директивні) показники для окремих під-
розділів (центрів відповідальності). Затвердження 
бюджетних показників відбувається по лінії «апа-
рата керування (директивний орган) – підрозділ 
(центр відповідальності за виконання затверджених 
бюджетних показників)».

Таким чином, бюджетні показники завжди вста-
новлюються «зверху вниз» центральним органом 
(апаратом керування) підприємства й обов’язкових 
до виконання структурними підрозділами – цен-
трами відповідальності.

У протилежності цьому, не всі показники плану 
передбачають зворотний зв’язок у вигляді контролю 
й оцінки виконавця. Бюджет містить у собі лише 
цільові показники, що встановлюються централь-
ним органом (апаратом керування) підприємства, 
які об’єкт бюджетування (структурний підрозділ) 
зобов’язаний виконати [1].

Набір цих показників сильно варіюється залежно 
від повноважень по веденню господарської діяль-
ності, делегованих керівництвом підрозділу. Бюджет 
же виробничих підрозділів, повністю включених 
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в основний виробничий цикл підприємства, може 
складатися з довгого переліку показників.

Для правильного та ефективного виконання 
бюджету необхідно дотримуватись послідовності вико-
нання етапів бюджетування, які представлені на рис. 1.

Як показано в таблиці 1, на підприємстві застосову-
ють два види бюджетів це операційні й фінансові, які 
при об’єднанні трансформуються у зведений бюджет.

Фінансовий бюджет – сукупність бюджетів, які 
відображають заплановані кошти і фінансовий стан 
підприємства. Операційні бюджети являють собою 
сукупність бюджетів витрат і доходів, які забезпечу-
ють бюджетний звіт про прибуток, а фінансові свід-
чать про величину й інтенсивність грошових потоків 

і залишках на кінець звітного періоду виражених 
у бюджеті коштів і в балансі.

Операційні бюджети починають розроблятися із 
«вузького місця»: обсяги реалізації, забезпеченість 
матеріальними ресурсами, забезпеченість трудовими 
ресурсами тощо. Отже, об’єктом розгляду операцій-
ного бюджету, є фінансовий цикл підприємства [4].

Операційні бюджети являють собою сукупність 
бюджетів витрат і доходів, які забезпечують бюджет-
ний звіт про прибуток, а фінансові свідчать про вели-
чину й інтенсивність грошових потоків і залишках на 
кінець звітного періоду виражених у бюджеті коштів 
і в балансі. Отже, об’єктом розгляду операційного 
бюджету, є фінансовий цикл підприємства [5].

ЕТАПИ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Підготовчий етап Аналіз навколишнього середовища

Перший етап Розробка тактичних цілей та задач бюджетування

Другий етап Аналіз та опис існуючих бізнес – процесів на 
підприємстві

Третій етап Оцінювання організаційної структури підприємства

Четвертий етап Затвердження змін організаційної структури та 
відокремлення на її основі фінансової структури

П’ятий етап Розробка та налаштування організаційно фінансової 
моделі бюджетування діяльності підприємства

Шостий етап Створення бюджетного комітету та розробка 
бюджетного регламенту

Сьомий етап Підготовка персоналу

Восьмий етап
Автоматизація процедури впровадження 

бюджетування

Дев’ятий етап Апробація одержаних результатів

Десятий етап Введення бюджетування в промислову експлуатацію

Планування бюджету

Реалізація бюджету

Контроль виконання бюджету

Аналіз причин відхилень

Рис. 1. Послідовність етапів бюджетування на підприємстві



237

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

Таблиця 1
Напрямки бюджетування виробничої діяльності

Операційні бюджети Фінансові бюджети Особливості складання бюджетів
Бюджет продажів Бюджет капітальних вкладень Формує відділ продажів із прогнозу

Бюджет виробництва Бюджет коштів Виходячи з бюджету продажів

Бюджет прямих матеріальних витрат Бюджетний баланс
Для операційних витрат бюджетів 

використовуються стандарти  
й норми витрат на виробництво

Бюджет собівартості готової продукції - Складається з урахуванням залишків
Бюджет собівартості  

реалізованої продукції - Складає бухгалтерія

Бюджет витрат на збут - Складанням займається відділ продажів
Бюджет адміністративних витрат - Складає адміністрація

Бюджетний звіт про прибуток - Складає бухгалтерія

Призначення операційного бюджету – ув’язування 
натуральних показників планування з вартісними; 
визначення найбільш важливих пропорцій, обме-
жень і допущень, які варто враховувати при скла-
данні основних бюджетів. Склад операційного 
бюджету визначає керівництво організації (бюджет-
ний комітет), насамперед виходячи з характеру 
цілей, що коштують перед організацією, специфіки 
бізнесу, ступеня методичної, організаційної й тех-
нічної готовності підприємства.

У процесі розробки операційного бюджету визнача-
ються формати бюджетних документів, розробляється 
аналітика й постатейний регламент бюджетів, установ-
люються процедури підготовки й прийняття бюджетів.

Фінансовий бюджет – це план, у якому відбива-
ються передбачувані джерела фінансових засобів 
і напрямку їхнього використання в майбутньому 
періоді.

Фінансовий бюджет містить у собі бюджет капі-
тальних витрат, бюджет коштів підприємства й під-
готовлені на їхній основі разом з бюджетним звітом 
про прибутки й збитки бюджетні бухгалтерський 
баланс і звіт про рух грошових коштів.

Основними бюджетами, складання яких 
обов’язково для кожної організації, є:

1) прогноз балансу (цей бюджет можна прирів-
няти до фінансової форми звітності № 1 Баланс (Звіт 
про фінансовий стан));

2) бюджет доходів і витрат (прирівнюється до 
фінансової форми звітності № 2 Звіт про сукупний 
дохід);

3) бюджет руху грошових коштів (прирівню-
ється до форми звітності № 3 Звіт про рух грошових 
коштів) [2].

Процес формування окремого основного бюджету 
включає: розробку формату документів, визначення 
переліку необхідних первинних документів, встанов-
лення тимчасового регламенту складання бюджету, 
розробку схеми консолідації бюджету, визначення 
відповідальних осіб за складання бюджету, збір 
і обробку інформації.

Основні бюджети – це консолідовані бюджети. 
Вони будуються по комерційній організації в цілому 
або по центрах прибутку, тобто по тим центрам 
фінансової відповідальності, по яких може бути роз-
рахований фінансовий результат.

Основні бюджети мають стандартні формати. 
Як правило, при складанні основних бюджетів 
застосовують документи, за формою й змістом від-
повідним документам фінансової звітності. Це зна-
чно полегшить складання бюджетів і спростить ана-
ліз планових і фактичних показників.

Висновки. Впровадження технології бюджету-
вання суттєво підвищує ефективність діяльності 
вітчизняних підприємств за рахунок оптимізації 
доходів і витрат, раціонального використання фінан-
сових ресурсів, виявлення прихованих резервів, сти-
мулювання людського чиннику, підвищення рівня 
інвестиційної привабливості й конкурентоспромож-
ності через підвищення керованості та пристосову-
ваності підприємства до змін зовнішнього середо-
вища тощо.
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В статье освещено бюджетирование как необходимость нахождения внутренних резервов снижения расхо-
дов на производство и реализацию продукции, обоснование оптимальных уровней расходования финансо-
вых средств, и другими заданиями, связанными с усовершенствованием системы управления предприятием, 
повышением конкурентной борьбы между предприятиями. Технология бюджетирования включает формы 
и виды бюджетов, целевые показатели, порядок консолидации бюджетов в сводный бюджет организации. 
Определено, для правильного и эффективного выполнения бюджета необходимо соблюдать последователь-
ность выполнения этапов бюджетирования. На предприятии применяют два вида бюджетов – операционные 
и финансовые, которые при объединении трансформируются в сводный бюджет. Рассмотрен процесс форми-
рования отдельного основного бюджета на предприятии.
Ключевые слова: бюджетирование, расходы на производство, технология, формы бюджетов, консолидация, 
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The article describes budgeting as the need to find internal reserves to reduce the cost of production and sales of 
products, justification of optimal levels of expenditure of financial resources, and other tasks associated with improving 
the management system of the enterprise, increasing competition between enterprises. Budgeting technology includes 
types and forms of budgets, targets, the order of consolidation of budgets in the consolidated budget of the organization. 
It has been determined that for the correct and effective execution of the budget it is necessary to observe the sequence 
of execution of budgeting stages. The enterprise uses two types of budgets - operating and financial, which, when 
combined, are transformed into a consolidated budget. The process of forming a separate main budget at the enterprise 
is outlined.
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