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ВІДСОТКОВІ СТАВКИ ЯК ІНСТУРМЕНТ ВПЛИВУ  
НА ДІЛОВУ АКТИВНІСТЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 

INTEREST RATES AS AN INSTRUMENT OF INFLUENCE  
ON BUSINESS ACTIVITY IN THE UKRAINIAN ECONOMY

Васильєва Д.О. 
аспірант кафедри корпоративних фінансів і контролінгу 
Київського національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана

Vasylieva D.O.
Postgraduate Student of the Department of 
Corporate Finance and Controlling of the 
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Стаття присвячена дослідженню рівня і структури процентних ставок як факторів, що впливають на ділову 
активність в економіці України. Визначено передумови для формування процентних ставок.Поняття діло-
вої активності в мега-, макро- і мікроекономічному рівнях, а також факторів, що її визначають. Описано 
індекси оцінки ефективності економічної політики різних країн. Найбільш актуальним індексом для Укра-
їни є індекс Doing Business, який аналізує прогрес держави в 11 ключових параметрах. Результат нашої 
країни за 2018-2019 роки досить скромний і покращився лише на 0,94% – 71-е місце в рейтингу. Розгля-
нуто проблеми процентної політики центрального банку України. Основним елементом грошово-кредит-
ної політики НБУ слід вважати таргетування інфляції, що означає встановлення певного рівня інфляції 
в якості своєї мети, щоб населення повірило, що ціни продовжать рости. Політику Національного банку 
можна назвати політикою «дорогих» грошей в зв'язку з відносно жорсткою грошово-кредитною політи-
кою останніх двох років. В країні існує вплив реальних процентних ставок на підприємницьку діяльність, 
описано вплив кредитних ставок в якості ще одного ключового інструменту грошово-кредитної політики. 
Виявлено, що поточні процентні ставки не є ефективним інструментом стимулювання ділової активності 
суб'єктів економічної діяльності в Україні, і поточна грошово-кредитна політика повинна розглядатися як 
недостатньо ефективний інструмент для стимулювання гармонійного розвитку ділового клімату, а також 
регулювання навантаження на бізнес.
Ключові слова: відсоткові ставки, ставка відсотка, процентна політика, ділова активність, діловий клімат, 
монетарна політика, таргетування інфляції, індекс Doing Business, Національний Банк України.

Статья посвящена исследованию уровня и структуры процентных ставок как факторов, влияющих на деловую 
активность в экономике Украины. Определены предпосылки для формирования процентных ставок. Поня-
тие деловой активности в мега-, макро- и микроэкономическом уровнях, а также факторов, ее определяю-
щих. Описаны индексы оценки эффективности экономической политики разных стран. Наиболее актуаль-
ным индексом для Украины является индекс Doing Business, который анализирует прогресс государства по 
11 ключевым параметрам. Результат нашей страны за 2018-2019 годы довольно скромный и улучшился лишь 
на 0,94% – 71-е место в рейтинге. Рассмотрены проблемы процентной политики центрального банка Укра-
ины. Основным элементом денежно-кредитной политики НБУ следует считать таргетирование инфляции, что 
означает установление определенного уровня инфляции в качестве своей цели, чтобы люди поверили, что 
цены продолжат расти. Политику Национального банка можно назвать политикой «дорогих» денег в связи 
с относительно жесткой денежно-кредитной политикой последних двух лет. В стране существует влияние 
реальных процентных ставок по предпринимательской деятельности, описано влияние кредитных ставок в 
качестве еще одного ключевого инструмента денежно-кредитной политики. Выявлено, что текущие процент-
ные ставки не являются эффективным инструментом стимулирования деловой активности субъектов эконо-
мической деятельности в Украине, и текущая денежно-кредитная политика должна рассматриваться как недо-
статочно эффективный инструмент для стимулирования гармоничного развития делового климата, а также 
регулирования нагрузки на бизнес. 
Ключевые слова: процентные ставки, ставка процента, процентная политика, деловая активность, деловой 
климат, монетарная политика, таргетирование инфляции, индекс Doing Business, Национальный банк Украины.
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The article is devoted to the study of the level and structure of interest rates as factors that influence business activity 
in the Ukrainian economy. The preconditions for the formation of interest rates are determined. The concept of busi-
ness activity at the mega-, macro- and microeconomic levels and the factors determining it are considered. Indices 
for measuring the effectiveness of economic policies of different countries are described. The most relevant index for 
Ukraine was the Doing Business Index, which analyzes the progress of the state in 11 key parameters. The result of 
our country for 2018-2019 is quite modest and was improved by only 0.94% – 71st place in the ranking. Problems 
of interest rate policy of the central bank of Ukraine are considered. The main element of the NBU's monetary policy 
should be considered inflation targeting, which means setting a specific inflation rate as its goal so as to make people 
believe prices will continue rising. The policy of the National Bank itself can be called a policy of “expensive” money 
in connection with the relatively tight monetary policy of the last two years. It is also explained what impact of real 
interest rates on entrepreneurial activity in the country exists, and described the impact of lending rates as another 
key instrument of monetary policy. It is revealed that current interest rates are not an effective tool for stimulating 
business activity for subjects of economic activity in Ukraine and current monetary policy should be considered as 
insufficiently effective instrument in order to stimulate harmonious development of the business climate, as well as 
the regulatory burden on the business.
Keywords: interest rates, rates, interest rate policy, business activity, business climate, monetary policy, inflation 
targeting, Doing Business Index, National Bank of Ukraine.

Постановка проблеми. В ході оцінки ефектив-
ності економічної політики уряду держав першо-
черговим залишається аналіз регуляторної функції 
центрального банку країни як задля стимулювання 
економічної активності малих середніх підпри-
ємств, так і в якості підтримки здорової банківської 
системи країни шляхом рефінансування фінансо-
вих інституцій та контролю за міжбанківським рин-
ком. Базовим інструментом для таких цілей висту-
пає зниження або підвищення облікової ставки. 
Питання успішності використання Національним 
Банком України облікової ставки як інструмента 
монетарної політики країни і є проблемою, що 
досліджується в цій статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сти-
мулювання економічного зростання із використан-
ням облікової ставки було розглянуто такими авто-
рами як Радзієвська В. М. [5], Слав’янська Н.Г., 
Карбівничий І. [8], Нєізвєстна О. В. та Ткачук К. В. 
[9]. Дослідження впливу такого інструменту моне-
тарної політики на малі та середні підприємства 
детально розкриваються в працях Юрчишеної Л. В. 
та Пікуліної О. А. [2], Марченко О. І. [3], Тимчишина-
Чемериса Ю. В. [4]. Ідеї та дослідження, викладені в 
працях цих авторів, лягли в основу розуміння вико-
ристання облікової ставки як інструмента монетар-
ної політики центральними банками країн СНД.

Формулювання цілей статті. Ціллю даної статті 
є дослідження ефективності використання Націо-
нальним Банком України облікової ставки в рамках 
забезпечення швидких темпів економічного зрос-
тання країни. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Перш 
ніж проаналізувати рівень та структуру відсоткових 
ставок, як факторів, що впливають на ділову актив-
ність в економіці, варто розглянути поняття ділової 
активності на мега-, макро- та мікроекономічних рів-
нях та визначити чинники, що її обумовлюють.

На мегаекономічному рівні, чи, іншими словами, 
на глобальній економічній мапі світу, ділову актив-
ність та фактори, що визначають привабливість 
ведення бізнесу та залучення інвестицій в країни роз-
горнуто представлено в рейтингу «Doing Business», 

що розроблений Світовим банком. Даний інстру-
мент дозволяє проаналізувати кількісні показники, 
які оцінюють сприятливість правових норм для під-
приємницької діяльності та захисту прав власності 
за 11 областями життєвого циклу, а саме: «створення 
підприємств», «регулювання ринку праці», «отри-
мання дозволів на будування», «підключення до сис-
теми електропостачання», «реєстрація власності», 
«отримання кредиту», «захист міноритарних інвес-
торів», «міжнародна торгівля», «оподаткування», 
«забезпечення виконання контрактів», «вирішення 
неплатоспроможності».

Наразі вийшов 16-й випуск «Doing Business 2019». 
Україна зайняла 71 місце серед 190 країн за якими 
проводиться дослідження, несуттєво покращивши 
результат на 0,94% порівняно з минулим роком: отри-
мано 68,25 балів. Такий результат демонструє низьку 
ефективність реформ, що проводяться в країні.

Кожна країна декларує власні інструменти якіс-
ного та кількісного аналізу бізнес-середовища та 
визначення змін ділових настроїв. Так, наприклад: в 
США – це індекс ділової активності в Чикаго (Chicago 
PMI Index), індекс впевненості споживачів (Consumer 
Confidence Index), індекс менеджерів по закупівлям 
(ISM Index, Institute for Supply Management), індекс 
ділової активності Федерального резервного банку в 
Атланті (Atlanta Fed Index); в Європі – індекс діло-
вих очікувань ZEW (ZEW EMU expectations), індекс 
довіри в промисловості (EMU Industry confidence), 
індекс настроїв в економіці (EMU Economic sentiment 
index), індекс настрою в ділових колах (EMU Business 
climate indicator); в Канаді – огляд бізнес-активності 
Банку Канади (The Bank of Canada Business Outlook 
Survey); в Німеччині – огляд німецького дослідниць-
кого інституту IFO (IFO survey); в Японії – огляд 
Tankan (Tankan report). Такі індикатори допомагають 
проводити емпіричний аналіз економічної активності 
та прогнозувати темпи розвитку економіки в кон-
кретній країні.

В Україні Програма USAID «Лідерство в еконо-
мічному врядуванні» розробила спеціальний націо-
нальний інструмент – «Щорічна оцінка ділового клі-
мату» (Annual Business Climate Assessment, ABCA), 
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який розкриває передумови ділового середовища 
в країні. Даний звіт «включає оцінку якості осно-
вних складових бізнес-середовища представниками 
малого та середнього бізнесу (далі – МСП), аналіз 
ділових очікувань та планів МСП як на коротко-, так 
і довгострокову перспективи, рейтинг «перешкод», 
з якими стикаються МСП у своїй діяльності, та 
рейтинг очікуваних реформ «для покращення діло-
вого середовища» [1, с. 7]. 

Аналіз складових індексу ділового клімату пока-
зує, що умови ділового середовища залишаються 
несприятливими, однак ситуація в 2016 р. у порів-
нянні із 2015 роком покращилась, і, як наслідок, 
очікується пожвавлення ділової активності МСП в 
Україні [2, с. 26-37]. 

На мікрорівні, поняття ділової активності розгля-
дається, як «складна, інтегрована за багатьма показ-
никами характеристика діяльності підприємства, яка 
визначає його стан на ринку, забезпеченість та ефек-
тивність використання усіх видів ресурсів та резуль-
тати господарювання» [3, с. 54-63].

Користувачі інформації аналізують ділову актив-
ність підприємства з огляду на свою особисту заці-
кавленість у результатах його діяльності. Зокрема: 
кредиторів, позичальників, насамперед, цікавлять 
повнота та своєчасність отримання відсотків і осно-
вного боргу, рівень ліквідності; постачальників 
цікавить ціна, режим та інші умови постачання, 
платоспроможність покупців; покупців цікавить 
рівень реалізаційних цін та висока якість продукції, 
пільговий режим оплати продукції; адміністрато-
рів та робітників цікавлять можливість збільшення 
рівня оплати праці, соціальних виплат, ефектив-
ність господарської діяльності; податківців цікавить 
фінансовий стан підприємства, його прибутковість, 
рівень менеджменту щодо дотримання податкового 
законодавства [4, с. 78-82]. 

Та що цікавить власників капіталу, які приймають 
рішення щодо інвестування в підприємство у вигляді 
акціонерного чи боргового фінансування? 

За Марксом «взаємовідносини між платни-
ками за користування капіталом та власниками 

капіталу виражено в ставці відсотка як грошової 
міри» [5, с. 61-69]. Тобто, вартість за користування 
фінансовими ресурсами буде визначатися як про-
центна ставка, помножена на суму залучених коштів 
за визначений проміжок часу.

Та які передумови формування відсоткових ста-
вок? До основних чинників можна віднести облікову 
ставку центрального банку, рівень інфляції, кредитну 
політику банків, вартість сформованих фінансових 
ресурсів, строковість, ризикованість, ліквідність та 
рівень оподаткування.

Облікова ставка є інструментом грошово-кредит-
ної політики центрального банку. 

В Україні, на сьогодні облікова ставка складає 
18% річних. Та чи є облікова ставка ефективним 
монетарним інструментом таргетування інфляції в 
Україні? 

Де-факто, до застосування режиму інфляцій-
ного таргетування Національний банк перейшов на 
початку 2016 року [6]. В рамках переходу до нового 
режиму було оприлюднено Дорожню карту з пере-
ходу до інфляційного таргетування, де були визна-
чені напрями дій Національного банку України 
(далі – НБУ), а саме: «запровадження інструмен-
тів, механізмів і процедур у відповідності до стан-
дартів режиму інфляційного таргетування; погли-
блення аналітичної підтримки прийняття рішень з 
монетарної політики і підвищення обізнаності та 
розуміння громадськістю монетарної політики цен-
трального банку» [6]. 

На сьогодні ми бачимо (див. графік 1) жорстку 
монетарну політику НБУ, або політику «дорогих 
грошей», яка відображається в утриманні високого 
рівня облікової ставки. Згідно із прогнозом НБУ 
рівень таргетованої інфляції у 2018 році буде зна-
ходитись в діапазоні 8-9%. Така політика зумовлена 
бажанням привести рівень інфляції до цільового 
рівня – 5% (плюс, мінус 1 відсоток). Також існує ряд 
зовнішніх та проінфляційних внутрішніх факторів 
(як політичних, так і суто економічних по своїй при-
роді), що потребують проведення компенсаційних 
дій з боку НБУ.

Рис. 1. Облікова ставка України та рівень інфляції в Україні за 2008-2018 роки
Джерело: Міністерство фінансів України, НБУ, складено автором
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Крім того, ринковій економіці властива інфляція. 
Тому для процентних ставок необхідно розрізняти 
номінальні та реальні величини, щоб визначити 
діючу ефективність фінансових операцій [7, с. 58-67]. 

По суті, реальна відсоткова ставка – це номінальна 
ставка, скоригована на рівень інфляції. Наприклад, 
за умов, коли інфляція складає 9%, а процента ставка 
складає 19%, реальна відсоткова ставка та приріст 
грошей складатиме 10%. Та за умов, коли інфляція 
підвищиться до 20%, реальний процентний дохід 
буде від’ємним, на рівні -1%, що робить таке розмі-
щення фінансових ресурсів не ефективним. 

Отже, коли реальні ставки низькі, це обумовлює 
стимулювання до ділової активності підприємств, а 
саме залучення коштів у банків.

Надання кредитів банками зумовлено кредитною 
політикою, яку вони декларують. 

Важливим аспектом кредитної політики банку 
є визначення нею кредитних ставок. Відомо, що 
кредитна ставка є ціною кредиту. Загальний рівень 
кредитних ставок складається на кредитному ринку 
відповідно до співвідношення між попитом та про-
позицією на кредити, а також під впливом облікової 
ставки НБУ [8, с. 89-95]. 

Рівень банківських процентних ставок можна 
розглядати з позиції банка як позичальника, та із 
розгляду банку як кредитної установи, що надає 
фінансові кредити.

Банк як позичальник буде формувати фінансові 
ресурси банку за рахунок пасивних операцій, таких 
як: формування власного капіталу, залучення депо-
зитів від фізичних та юридичних осіб, отримання 
кредитів від центрального банку та на міжбанків-
ському ринку, випуск облігацій, векселів, бланкових 
та інших позикових інструментів та зобов’язань. 

На підприємствах вартість фінансових ресур-
сів буде розраховуватись, як середньозважена вар-
тість власного та залученого капіталу. Відповідно 
ставка кредитування буде визначатися, як вартість 
сформованих ресурсів плюс премія за ризик пози-
чальника. 

Варто зазначити, що базова ринкова ставка буде 
розраховуватись, як сума номінальної безризикової 

ставки плюс премія за ризик. У розвинутих краї-
нах мірилом безризикової ставки є державні цінні 
папери. В країнах, де превалює висока інфляція, 
наприклад, Україна, береться реальна безризикова 
ставка, скоригована на інфляцію.

Строк, ступінь ризику невиконання зобов’язань, 
ліквідність та порядок оподаткування доходів на 
активи будуть визначати премію за ризик.

За умов, коли в країнах присутня макрофінан-
сова стабільність, кредитування виступає одним із 
головних інструментів фінансування, що забезпечує 
ефективність перерозподільної функції кредиту; є 
інструментом розширення виробництва і реалізації 
продукції підприємствами; відіграє важливу роль у 
сфері грошового обігу.

Протягом останніх років українські банківські 
установи не справлялися із завданням забезпе-
чення ресурсами економіки країни. Банки не змо-
гли швидко адаптуватися до фінансового-економіч-
них шоків та незмінної нестабільності у політичній 
сфері. Це, в свою чергу, стало причиною збільшення 
рівня кредитного ризику, як наслідок – збільшення 
обсягів резервування та зменшення інвестиційних 
можливостей [9, с. 13]. 

Висновки з проведеного дослідження. Стиму-
лювання залучення інвестицій в країну, збільшення 
обсягів виробництва, будівництва та інші показники 
використовуються для вимірювання ділової актив-
ності в країнах, тому важливість формування ефек-
тивних інструментів рефінансування та справедли-
вих процентних ставок є важливою передумовою 
для покращення ділового клімату.

Покращення якості ділового середовища, змен-
шення регуляторного навантаження на бізнес, нала-
годження діалогу між бізнесом та владою є важли-
вими передумовами пожвавлення ділової активності, 
створення сприятливих умов для розвитку бізнесу та 
залучення інвестицій в економіку країни [1]. 

Підводячи підсумок можна зазначити, що поняття 
ділової активності можна розглядати через призму 
різних чинників, що на неї впливають. Відсоткові 
ставки займають ключову роль у її формуванні на 
всіх рівнях економіки.
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Розглянуті основні аспекти та засади функціонування світового ринку стільникового зв’язку. Проведено 
оцінку таких ключових показників сучасного стану світового ринку стільникового зв’язку, як кількість або-
нентів стільникового зв’язку, інтенсивність поширення широкосмугової мережі, рівень впровадження мережі 
4gта платформи Android на світовомуринку стільникового зв’язку. Визначено тенденції та регіональні осо-
бливості розвитку світового ринку стільникового зв’язку. Проаналізовано фактори, які вплинули на розвиток 
ринку стільникового зв’язку. Зроблено висновок, щодо значної ролі стільникового зв’язку у світовій економіці 
танапрямках розвитку світового ринку стільникового зв’язку.
Ключові слова: стільниковий зв’язок, широкосмугова мережа, абоненти стільникового зв’язку, ринок стіль-
никового зв’язку.

Рассмотрены основные аспекты и принципы функционирования мирового рынка сотовой связи. Проведена 
оценка таких ключевых показателей современного состояния мирового рынка сотовой связи, как количество 
абонентов сотовой связи, интенсивность распространения широкополосной сети, уровень внедрения сети 4g 
и платформы Android на мировом рынке сотовой связи. Определены тенденции и региональные особенности 
развития мирового рынка сотовой связи. Проанализированы факторы, которые повлияли на развитие рынка 
сотовой связи. Сделан вывод о важной роли сотовой связи в мировой экономике и направлениях развития 
мирового рынка сотовой связи.
Ключевые слова: сотовая связь, широкополосная сеть, абоненты сотовой связи, рынок сотовой связи.

General aspects and principles for the functioning of the world cellular market are considered.Key indicators of the 
current state of the world cellular market such asthe number of cellular subscribers, intensity of the broadband network 
expansion, the introduction of 4g networks and Android platform on the world cellular market are assessed. Trends 
and regional specificities of the world cellular market development are identified.Factors affecting the cellular market 
development are analyzed.The significant role of cellular network in the world economy and directions of the world 
cellular market development is identified.
Keywords: cellular network, broadband network, cellular subscribers, cellular market.

Постановка проблеми. Ринок стільникового 
зв’язку вважається молодим та динамічним, а його 
частка у світовому виторгу від телекомунікаційних 
послуг – найбільша. У зв’язку з істотним розши-
ренням можливостей телекомунікацій та суттєвою 
трансформацією територіальної структури світо-
вої системи зв’язку, розвиток стільникового зв’язку 
став не лише інфраструктурним аспектом, а й важ-
ливим фактором процесу глобалізації, який відпо-
відає за посилення контактності людей, провідності 
середовища та консолідацію світового інформацій-
ного простору.

Ринок стільникового зв’язку дозволяє приско-
рити економічний розвиток, забезпечити ефектив-
ність функціонування та узгодження роботи держав-
ної системи управління. А зростання ролі кооперації 
та числа ділових, політичних і культурних зв’язків, 
які викликані процесами глобалізації та бурхливе 
поєднання інформаційних потоків, вимагають при-
скореного розвитку ринку стільникового зв’язку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Особливості регулювання та стратегії розвитку рин-
ків стільникового зв’язку, тенденції та закономір-
ності економічних відносин на зазначеному ринку 
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відображені в роботах Є. Г. Єрлигіної, Н. О. Мар-
гіта, О. П. Карпій, Є. Ж. Нусіпова, Ю. В. Пахомо-
вої, Н. К. Плющева, Л. Д. Реймана, С. А. Сініци, 
Т. П. Скуф’на, П. С. Суханова.

Мета дослідження. Метою даного дослідження 
є визначення основних тенденцій розвитку ринку 
стільникового зв’язку на основі аналізу його сучас-
ного стану.

Виклад основного матеріалу. Стільниковий 
зв’язок приносить величезну вигоду для суспільства 
та економіки: телекомунікаційні компанії розробля-
ють та продають продукти та послуги, які створю-
ють нові робочі місця та економічну цінність. Однак 
весь потенціал мобільних технологій не може бути 
реалізований без активної участі уряду та регуля-
ційних органів, які працюють з приватним сектором 
задля того, щоб забезпечити життєздатність та кон-
курентоспроможність ринку стільникового зв’язку 
та сформувати цифрове середовище.

У зв’язку із необхідністю забезпечення підпри-
ємств та держави інформацією, необхідною для 
прийняття управлінських рішень, сектор мобіль-
ного зв’язку, який забезпечує її передачу, вважається 
драйвером прогресу у світовій економіці та сприяє 
переходу до інформаційного суспільства.

Аналізуючи основні зміни на ринку стільнико-
вого зв’язку протягом останнього десятиліття можна 
виділити три основних тенденції.

Перша тенденція полягає в щорічному збільшенні 
кількості абонентів стільникового та скороченні або-
нентів фіксованого зв’язку. Темп приросту абонентів 
мобільного зв’язку в останні п’ять років незначний, 

оскільки даний ринок вже насичений. Збільшення 
користувачів мобільного зв’язку забезпечується й 
зниженням цін на тарифи, оскільки за останні роки 
на ринку збільшилася кількість операторів, а отже і 
конкуренція [3, с. 386].

У результаті впровадження цифрової еконо-
міки та процесів технологізації кількість абонентів 
мобільного зв’язку постійно збільшується, оскільки 
бар’єри входу на телекомунікаційні ринки для іно-
земних компаній були ослаблені, що призвело до 
посилення конкуренції, скорочення цін на послуги 
мобільного зв’язку та збільшення ступеня насиче-
ності (рис. 1).

Кількість абонентів фіксованого зв’язку ста-
більно зменшується, оскільки багато операторів при-
пинило свою діяльність на даному ринку, а у най-
менш розвинених країнах перестали відновлювати 
та замінювати обладнання.

Друга тенденція полягає в значному поширенні 
використання мобільного широкосмугового Інтер-
нету та мережі 4G. Таке зростання сегменту мобіль-
ного доступу в Інтернет обумовлене розвитком мереж 
високошвидкісної передачі даних та платформи 
Android, скороченням вартості тарифів [2, с. 286].

Розвиток мобільної широкосмугової мережі 
характеризується поступовим технологічним пере-
ходом від мережі 2G до 4G [4, с. 93]. У 2018 році 
було здійснено комерційний запуск мережі нового 
покоління, швидкість якої значно перевищує минулі 
версії. Спочатку нова мережа була запущена у США, 
а згодом планується запуск у всіх країнах Північної 
Америки, Азії та Європи.

Рис. 1. Динаміка абонентів фіксованого та мобільного зв’язку на 100 жителів на світовому ринку 
телекомунікацій у 2009-2019 рр.
Джерело: складено автором за даними [8]
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В 2019 році кількість з’єднань за допомогою 4G 
становила 52%, а за прогнозами GSMA, ця частка 
збільшиться до 56%, нові користувачі та з’єднання 
будуть надходити з Індії, Китаю, Індонезії та Латин-
ської Америки (рис. 2).

У цілому, до 2025 року планується близько 
1,8 млрд. під’єднань до мережі 5G, що складатиме 
20% від загальної кількості користувачів мобільного 
зв’язку. Найглибший рівень проникнення прогнозу-
ється у США, Японії та Європі [7].

Розробка платформи Android, за допомогою якої 
смартфони перетворилися у масовий продукт, при-
звела до зростання ринку мобільного Інтернету. 
Якщо у 2012 році кількість з`єднань через смартфон 
становила 20%, то у 2019 році вона зросла до 65%, 
а за прогнозами GSMAця кількість збільшиться до 
80% (рис. 3). При цьому ціни на смартфони у порів-
нянні з 2010 роком значно зменшилися: в Азії при-
близно на 30%, в Латинській Америці на 25%, а в 

країнах Африки на 20%, що, безперечно, вплинуло 
на збільшення кількості їх користувачів.

Третя тенденція – це те, що ринок стільникового 
зв’язку вже повністю насичений у розвинутих кра-
їнах, але ще має потенціал, хоча і невеликий через 
економічне становище, у країнах, що розвиваються, 
наприклад в Африці, Арабських країнах та країнах 
Азіатсько-Тихоокеанського регіону [6, с. 94].

Понад 5 млрд. людей у 2019 році користується 
послугами стільникового зв’язку, з цих користувачів 
понад 70% проживають у країнах, що розвиваються 
(рис. 4). 

Оскільки смартфони стали доступнішими за 
ціною, частка населення, яка ними користується, 
зросла до 75%, а близько 4 млрд абонентів вико-
ристовують мобільний Інтернет. Рівень проник-
нення послуг стільникового зв’язку збільшився до 
67% населення, зокрема, шляхом приєднання або-
нентів країн, що розвиваються, а за прогнозами 

Рис. 2. Прогноз динаміки з`єднань з мережами 4G та 5G
Джерело: складено автором за даними [7]

Рис. 3. Кількість з’єднань за допомогою смартфонів
Джерело: складено автором за даними [7]

Рис. 4. Чисельність користувачів послуг стільникового зв’язку
Джерело: складено автором за даними [7]
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Асоціації GSMA, цей показник збільшиться до 70% 
у 2025 році [7].

Зростання кількості абонентів стільникового 
зв’язку буде забезпечуватися шляхом поступового 
насичення ринку Китаю, Пакистану, Індії, Бангла-
деш, країн Африки та Латинської Америки [1, с. 99].

Завдяки технологічному прориву та величезному 
попиту телекомунікаційний ринок має один з най-
стрімкіших темпів розвитку у глобальній економіці 
[5, с. 91]. Обсяг ринку телекомунікаційних послуг 
та платного телебачення за результатами 2019 року 
склав 1633 млрд дол. США, що на 1,12% більше, ніж 
у 2018 році (табл. 1). Найбільший попит на телеко-
мунікаційні послуги залишається в Америці, де від-
повідні витрати у 2019 році становили 513 млрд. дол. 
США, що на 2,3 більше, ніж у 2018 році. У Азіат-
сько-Тихоокеанському регіоні та ЕМЕА розмір 
витрат збільшився на 0,2% та 0,6% відповідно.

У структурі світового виторгу від телекомуніка-
ційних послуг у 2019 році найбільша частка при-
падає на мобільний зв’язок – 52,8%. Формуванню 
такого розміру частки сприяло поширення передачі 
даних за допомогою мобільного зв’язку, М2М, тобто 
машино-машинної взаємодії. Поширення викорис-
тання цих технологій компенсувало падіння прода-
жів голосових послуг та SMS. Фіксований широкос-
муговий зв’язок у виторгу від телекомунікаційних 
послуг має частку 21,7%. Такий розмір частки аргу-
ментується необхідністю швидкісного доступу до 
Інтернету та IP-телефонією, але навіть це не компен-
сує падіння попиту на традиційні телефони.

Важливо зазначити, що індустрія телекомуні-
каційних послуг стала однією з найбільш стійких 
галузей світової економіки під час кризи COVID-19. 
Антипандемічні заходи, введені у багатьох країнах, 
сприяли збільшенню споживання телекомунікацій-
них послуг. Однак економічний вплив від зупинки 

діяльності бізнесу, підвищення рівня безробіття, 
припинення туристичної діяльності та зменшення 
споживчих витрат на несуттєві товари та послуги 
матимуть негативний вплив на ринок. Внаслідок 
цього у 2020 році зменшаться витрати на телекомуні-
каційні послуги у всіх географічних регіонах. Якщо 
в найбільшому американському ринку витрати незна-
чно зменшаться на 0,04%, то в Азіатсько-Тихооке-
анському регіоні вони знизяться ґрунтовніше, бо в 
цьому регіоні знаходяться країни Африки, де здебіль-
шого низький рівень доходу, та загалом у регіоні зна-
чна кількість споживачі, чутливих до цінових змін. 
Така ж тенденція очікується в ЕМЕА, але через те, 
що споживачі у країнах, які розвиваються, деякий час 
будуть обережні щодо витрат.Не дивлячись на дану 
ситуацію, до 2025 року значне зростання абонент-
ської бази буде спостерігатися в країнах, що розви-
ваються, а така тенденція розпочнеться одразу після 
ліквідації негативних наслідків теперішньої кризи.

Висновки. На сучасному етапі розвитку суспіль-
ства стільниковий зв’язок відіграє важливу роль як 
у повсякденному житті пересічних громадян, так і 
на загальнодержавному та загальносвітовому рівні.

Аналізуючи сучасний ринок стільникового 
зв’язку можна виділити три головних тенденції: 
перша полягає у стабільному збільшенні кількості 
абонентів, друга тенденція – в поширенні викорис-
тання мобільного Інтернету та збільшення рівня 
користування мережами четвертого покоління, а 
третя тенденція – в повному насиченні ринків розви-
нутих країн, та наявності потенціалу у ринках країн, 
що розвиваються.

Отже, подальший розвиток ринку стільникового 
зв’язку зосереджуватиметься в запровадженні висо-
кошвидкісних мереж у розвинутих країнах та актив-
ному поширенню стільникового зв’язку у країнах, 
що розвиваються.

Таблиця 1
Доходи ринку телекомунікацій за регіонами у 2018-2020 роках, млрд. дол. США

Регіон 2018 рік 2019 рік 2020 рік (прогноз)
Америка 616 630 623
Азіатсько-Тихоокеанський 512 513 465
Європа, Близький Схід та Африка (ЕМЕА) 487 490 474
Всього 1615 1633 1561

Джерело: складено автором на основі [8]
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Статтю присвячено обґрунтуванню методичних та практичних засад оцінки фінансових активів згідно з вимо-
гами Міжнародного стандарту фінансової звітності 9 «Фінансові інструменти». Особливу увагу приділено 
питанням гармонізації теоретико-методологічних підходів до розуміння економічної сутності та змісту дебі-
торської заборгованості. Обґрунтовано необхідність впровадження моделі знецінення фінансових інструмен-
тів у сучасних умовах розвитку економіки. Сформовано алгоритм оцінювання фінансових активів відповідно 
до вимог МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». Розглянуто основні підходи щодо визнання знецінення фінансо-
вих активів. Представлено ілюстративні приклади формування матриці простроченої дебіторської заборгова-
ності. Визначено напрямки вдосконалення методики оцінювання фінансових активів
Ключові слова: модель очікуваних збитків, очікувані кредитні збитки, матриця оціночних резервів, знеці-
нення фінансових активів.

Статья посвящена обоснованию методических и практических основ оценки финансовых активов в соответ-
ствии с требованиями Международного стандарта финансовой отчетности 9 «Финансовые инструменты». 
Особое внимание уделено вопросам гармонизации теоретико-методологических подходов к пониманию 
экономической сущности и содержания дебиторской задолженности. Обоснована необходимость внедрения 
модели обесценение финансовых инструментов в современных условиях развития экономики. Сформирован 
алгоритм оценки финансовых активов в соответствии с требованиями МСФО 9 «Финансовые инструменты». 
Рассмотрены основные подходы к признанию обесценения финансовых активов. Представлены иллюстратив-
ные примеры формирования матрицы просроченной дебиторской задолженности. Определены направления 
совершенствования методики оценки финансовых активов
Ключевые слова: модель ожидаемых убытков, ожидаемые кредитные убытки, матрица оценочных резервов, 
обесценение финансовых активов.

The article is devoted to explain methodological and practical principles of valuation of financial assets in accordance 
with the requirements of International Financial Reporting Standard 9 “Financial Instruments”. Particular attention has 
been paid to the issues of harmonization of theoretical and methodological approaches to understanding the economic 
nature and content of accounts receivable. The necessity to introduce a model of impairment of financial instruments in 
the current conditions of economic development is substantiated. In the article, has been formed an algorithm for valu-
ation of financial assets in accordance with the requirements of IFRS 9 “Financial Instruments”. The basic approaches 
to recognition of impairment of financial assets are considered. Illustrative examples of forming a matrix of overdue 
receivables are presented. The directions of improvement of the method of valuation of financial assets are determined.
Keywords: model of expected losses, expected credit losses, matrix of valuation reserves, impairment of financial assets.

Постановка проблеми. Стандарт МСФЗ 9  
«Фінансові інструменти» з 1 січня 2018 року вво-
дить нову модель знецінення, яка заснована на 
оцінці кредитних збитків. Цей стандарт вводить 
нові положення, що очікувані кредитні збитки 

визнаються у фінансовій звітності як резерв. При 
цьому МСФЗ 9 передбачає можливість викорис-
тання підходу з використанням матриці оціночних 
резервів. При виборі підходу на основі матриці 
необхідно сегментувати дебіторську заборгованість, 
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якщо є значні відмінності в структурі кредитних 
збитків за різними сегментами і використовувати 
скориговані історичні дані про рівні збитків з ураху-
ванням поточної і прогнозованої інформації. Варто 
зауважити, що в стандарті визначено метод розра-
хунку очікуваних кредитних збитків. Обраний під-
хід може відрізнятися в залежності від специфіки 
портфеля банку, типів фінансових інструментів, 
доступної інформації та ІТ-системи компанії, що 
потребує розробки пропозицій щодо оцінки збитків 
від кредитних операцій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Мето-
дика оцінки очікуваних кредитних збитків у відпо-
відності до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» дослі-
джували А. Зданевич, Є. Луговцова, С. Гришунин, 
Т. Будишевська [3-4], І. Таран [5]. Визначаючи теоре-
тичну і практичну цінність наукових досліджень та 
враховуючи перманентність процесу вдосконалення 
українського законодавства, так і МСФЗ, обґрунту-
вання методології оцінки кредитних збитків потре-
бує подальших ґрунтовних досліджень.

Метою статті є дослідження вимог МСФЗ 
9 щодо оцінки збитків від кредитних операцій та 
розроблення практичного прикладу застосування 
цього стандарту.

Виклад основного матеріалу. Торгова дебітор-
ська заборгованість являє собою фінансовий інстру-
мент, який зазвичай виникає з договору на товари або 
послуги з покупцем. При цьому право на отримання 
відшкодування є безумовним, і для отримання від-
шкодування потрібно тільки час. Починаючи з 1-го 
січня 2018 року стандарт МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові 
інструменти» [1] змінив ставлення багатьох компа-
ній до знецінення таких активів.

Як правило, до застосування МСФЗ 9 «Фінансові 
інструменти» дебіторська заборгованість фактично 
обліковувалася за номінальною вартістю, яка також є 
амортизованою вартістю за відсутності відсотків, які 
нараховуються на неї. Тоді як довгострокова дебітор-
ська заборгованість первісно визнавалась за теперіш-
ньою вартістю суми до отримання, а в подальшому 
різниця між теперішньою вартістю при первісному 
визнанні та номінальною сумою амортизується і 
визнається відсотковим доходом згідно з МСБО 39 [2].

Згідно з МСФЗ 9 підприємства повинні вра-
ховувати поточні умови, обґрунтовану прогнозну 
інформацію при оцінці очікуваних кредитних втрат, 
Тобто формувати модель очікуваних збитків. Стан-
дарт передбачає нову модель знецінення фінансових 
інструментів на основі концепції очікування. Впро-
ваджується новий алгоритм розрахунку резервів, 
що передбачає використання економетричних моде-
лей будь-яким з двох способів: фінансові інституції 
мають розробити та підтримувати власні економе-
тричні моделі, дозволяється використовувати моделі 
на аутсорсинговій основі. 

Основною відмінністю впровадженого МСФЗ 
9 є вимога врахування макроекономічних сценаріїв 
і сценаріїв поведінки боржників під впливом чинни-
ків ризику. При цьому можна виділити ряд складно-
щів впровадження МСФЗ 9 в Україні:

• недостатність макроекономічних статистич-
них даних та їх низька якість для оцінювання ймо-
вірностей макроекономічних сценаріїв,

• застосування «західних» моделей, що не вери-
фіковані на статистичних даних економіки України,

• економетричні моделі в контексті запрова-
дження МСФЗ 9 за даними наукових публікацій 
2016 – 2017 років навіть для розвинених країн з 
адекватною статистичною базою іноді мають в своїй 
основі серйозні математичні вади.

Даний стандарт МСФЗ 9 вводить нову модель зне-
цінення, яка заснована на оцінці очікуваних кредитних 
збитків (ECL, від англ. “Expected credit loss”), на від-
міну від попередньої моделі понесених втрат. Осно-
вна відмінність моделі очікуваних кредитних збитків 
від моделі понесених втрат полягає в тому, що вже на 
етапі визнання активу визнаються і очікувані втрати, 
що в більшості випадків призводить до зростання 
резервів за сумнівною дебіторською заборгованістю.

Правила МСФЗ 9 виділяють два підходи щодо 
визнання знецінення фінансових активів в сумі очіку-
ваного кредитного збитку: загальний та спрощений. 

Загальний підхід – це модель знецінення (визна-
ння ECL) з трьох стадій. Збиток від знецінення оці-
нюється і визнається в залежності від того, на якій 
стадії знаходиться фінансовий актив (інструмент). 
Таким чином, збиток від знецінення є сумою ECL 
за 12 місяців, або ECL за весь термін дії фінан-
сового активу (терміну погашення дебіторської 
заборгованості). 

Очікувані кредитні збитки (ECL) за весь термін 
дії фінансового інструменту – це очікувані кредитні 
збитки, що виникли внаслідок всіх можливих випадків 
дефолту протягом очікуваного терміну дії фінансового 
інструменту. (ECL) за 12 місяців – це частина очікува-
них кредитних збитків за весь термін дії фінансового 
інструменту, що представляє собою очікувані кредитні 
збитки, що виникли внаслідок випадків дефолту, які 
можливі в протягом 12 місяців після звітної дати. При 
цьому, МСФЗ 9 включає в себе спростовне припу-
щення про те, що дефолт не настає пізніше, ніж коли 
фінансовий актив прострочений на 90 днів. 

Спрощений підхід передбачає використання 
матриці оціночних резервів. Матриця оціночних 
резервів або просто матриця резервів (англ. Provision 
matrix) являє собою не що інше, як застосування від-
повідних рівнів (коефіцієнтів) збитків до непогашених 
залишків торгової дебіторської заборгованості (тобто 
аналіз дебіторської заборгованості за термінами виник-
нення). Наприклад, компанія може застосовувати різні 
коефіцієнти збитків, в залежності від періоду простро-
чення погашення дебіторської заборгованості.

З урахуванням різноманітності своєї клієнтської 
бази, компанія може використовувати відповідні 
угрупування для боржників, якщо її досвід кредит-
них збитків минулих років показує істотно різні 
моделі збитків для різних категорій клієнтів.

У тих випадках, коли в якості вихідних даних 
використовуються історичні коефіцієнти збитків, 
необхідно провести належну перевірку цих збит-
ків, щоб підтвердити повноту і точність ключових 
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Таблиця 1
Кількість днів прострочення: 0 30 60 90 >120

Коефіцієнт кредитних збитків: 1% 2% 3% 20% 100%
Джерело: складено автором на основі [5]

Таблиця 2
Група простроченої 

дебіторської 
заборгованості

Сума продажів  
(що включена в суму 

прострочення)
Сума погашення в даній 

групі прострочення
Продажі, які мігрують 

в наступну групу 
прострочення

0 днів 1050000 5000000 5500000
1-30 днів 5500000 2750000 2750000
31-60 днів 2750000 1350000 1400000
61-90 днів 1400000 750000 650000
>90 днів 650000 525000 125000

Не буде погашено 125000 - -
Джерело: складено автором

параметрів, включаючи характеристики кредитного 
ризику (наприклад, дати погашення). Якщо резуль-
тати істотні, для відповідних груп дебіторської 
заборгованості повинна застосовуватися окрема 
матриця резервів на основі загальних характеристик 
кредитного ризику. Компанії повинні визначити істо-
ричні коефіцієнти кредитних збитків, щоб з’ясувати 
чи є суттєві відмінності в моделях збитків для різних 
клієнтських сегментів.

Приклади критеріїв, які можуть використовува-
тися для групування активів, включають наступні 
характеристики: географічний регіон, тип продукту, 
кредитний рейтинг клієнта, заставне забезпечення 
або страхування торговельних кредитних ризиків, а 
також тип клієнта (наприклад, оптовий чи роздріб-
ний). При групуванні дебіторської заборгованості 
важливо розуміти і визначати, що найбільш істотно 
впливає на кредитний ризик кожної окремої групи. 
На базі такого аналізу визначають матрицю резерву 
під дебіторську заборгованість. Ілюстративний при-
клад матриці зображено в табл. 1.

Для прикладу розглянемо телекомунікаційну ком-
панію, яка продає мобільні телефони і надає послуги 
мобільного зв'язку. Вона може групувати дебіторську 
заборгованість від оптових покупців і роздрібних 
покупців окремо, оскільки вони володіють різними 
характеристиками кредитного ризику. Крім того, 
вона може групувати дебіторську заборгованість, 
пов'язану з мобільними телефонами (тобто дебітор-
ська заборгованість з терміном погашення більше 
24 місяців), окремо від дебіторської заборгованості, 
пов'язаної з щомісячними абонентськими плате-
жами, оскільки характеристики кредитного ризику, 
пов'язані з терміном погашення, будуть різними.

Окрім того, компанія може згрупувати кожну з 
перерахованих вище вибірок дебіторської заборгова-
ності за географічною ознакою, якщо це буде обґрун-
товано і доцільно. Виходячи з цього, можна прийти 
до висновку, що матриця резервів підходить тільки 
для торгової дебіторської заборгованості, пов'язаної 
із щомісячною абонентською платою, і що для тор-
гової дебіторської заборгованості, пов'язаної з прода-
жами мобільних телефонів, необхідний інший підхід 

(який відображає дебіторську заборгованість понад 
24 місяці).

Щоб розрахувати коефіцієнти кредитних збитків 
для кожної підгрупи компанія має визначити суму 
загальних продажів в кредит й суму кредитних збит-
ків, що були визнані в минулому періоді в результаті 
цих продажів. Дані, зібрані за відповідний період, 
слід об'єднати і розрахувати середні значення. Ком-
панія повинна проаналізувати свої дані, щоб визна-
чити, скільки часу їй потрібно для збору всієї дебі-
торської заборгованості (тобто визначити міграцію 
залишків заборгованості між періодами простро-
чення), і визначити частку простроченої дебітор-
ської заборгованості в кожній групі «старіння» (або 
групі прострочення дебіторської заборгованості), 
яка в кінцевому результаті не була погашена. При-
клад матриці простроченої дебіторської заборгова-
ності, виходячи з умовних даних, наведено в табл. 2.

Після аналізу грошових надходжень на погашення 
заборгованості і угрупування залишків непогаше-
ної заборгованості, слід розрахувати історичні кое-
фіцієнти кредитних збитків. Історичні коефіцієнти 
кредитних збитків розраховуються шляхом ділення 
загальної суми кредитних збитків на суму продажів, 
що досягла відповідної групи прострочення. Тож на 
звітну дату аналіз прострочення торгової дебіторської 
заборгованості являє собою зведену інформацію про 
те, як продажі в кредит мігрували через періоди про-
строчення, що проілюстровано в табл. 2.

Отже, коефіцієнти кредитних збитків можна вва-
жати відправною точкою для оцінки ECL, відповідно 
до IFRS 9. Варто додати, що ECL кожної підгрупи, 
повинні розраховуватися шляхом множення поточ-
ного балансового залишку дебіторської заборгова-
ності на коефіцієнт ECL. При цьому, для користува-
чів фінансової звітності важливо розуміти, чим може 
бути викликаний зростання знецінення фінансових 
активів, а також як на це впливає застосовувана 
облікова політика і суттєві судження. Адже, коли 
компанії мають істотну торговельну дебіторську 
заборгованість, активи за договорами і дебіторську 
заборгованість по оренді, їм необхідно забезпечити 
належний процес для розрахунку ECL.
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Висновки. Отже, IFRS 9 замінює існуючу 
модель «понесених збитків» на перспективну 
модель очікуваного кредитного збитку. На разі ком-
паніям потрібно розглядати історичну, поточну і 
перспективну інформацію (включаючи макроеко-
номічні дані) підприємства. Це призведе до більш 
раннього визнання збитків по кредитах. Здійснений 
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аналіз практичних аспектів застосування моделі 
очікуваних кредитних збитків для торгової дебітор-
ської заборгованості відповідно до МСФЗ 9 дозво-
лив запропонувати підхід для оцінки кредитних 
збитків, а також виділити фактори, які варто врахо-
вувати при формуванні резерву під очікувані кре-
дитні збитки.
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В статті проаналізовано питання щодо можливостей впливу політики в сфері бюджетних видатків на стан 
економічної безпеки. Встановлено, що зміни в бюджетній політиці, шляхом підвищення ефективності та 
результативності бюджетних видатків, та зміни цілей державних політик в окремих галузях/сферах економіки, 
можуть мати як прямий, так і опосередкований вплив на стан економічної безпеки держави.
Ключові слова: економічна безпека, індикатори економічної безпеки, бюджет, бюджетні витрати, результа-
тивні показники бюджетних програм.

В статье проанализированы вопросы возможности влияния политики в сфере бюджетных расходов на состо-
яние экономической безопасности. Установлено, что изменения в бюджетной политике, путем повышения 
эффективности и результативности бюджетных расходов, и изменения целей государственных политик в 
отдельных отраслях / сферах экономики, могут иметь как прямое, так и опосредованное влияние на состояние 
экономической безопасности государства.
Ключевые слова: экономическая безопасность, индикаторы экономической безопасности, бюджет, бюджет-
ные расходы, результативные показатели бюджетных программ.

The article analyses the issue of the possibility of the impact of policy in the field of budget expenditures on the state 
of economic security. It is established that changes in budget policy, by increasing the efficiency and effectiveness of 
budget expenditures, and changes in public policy objectives in certain sectors / sectors of the economy can have both 
direct and indirect impact on the state of economic security.
Keywords: economic security, economic security indicators, budget, budget expenditures, performance indicators of 
budget programs. 
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Постановка проблеми. Стрімкі зміни економіч-
ного середовища, значна кількість зовнішніх та вну-
трішніх викликів, які постають перед державою на 
сучасному етапі її розвитку, призводять до необхід-
ності перегляду підходів до стимулювання розвитку 
економіки, пошуку додаткових джерел та інструмен-
тарію, аналізу та прогнозування їх впливу на еко-
номічну безпеку як основного індикатора розвитку 
економіки держави. Бюджетна політика в такому 
випадку може мати визначальний вплив на стан 
економічної безпеки держави шляхом спрямування 
бюджетних ресурсів на підтримку реалізації держав-
них політик в окремих галузях/сферах економіки.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідженням питань у сфері забезпечення еконо-
мічної безпеки присвячено роботи низки вітчизня-
них науковців, серед яких О. Власюк, С. Ілляшенко, 
Я. Жаліло, О. Ляшенко, В. Мунтіян, В. Ткачук, 
Л. Шемаєва та інші. Питання впровадження бюдже-
тування, орієнтованого на результат, та програмно-
цільового методу висвітлювалися в роботах таких 
іноземних економістів як Дж. Стігліц, M. Робінсон, 
T. Гаррісон та ін., а також вітчизняних – В. Опарін, 
І. Запатріна, В. Федосов, І. Лютий, І. Чугунов та ін.

Мета дослідження – проаналізувати можливі 
існуючі взаємозв’язки та вплив оцінки бюджетних 
витрат як інструменту бюджетної політики на забез-
печення економічної безпеки держави. 

Виклад основного матеріалу. Економічна без-
пека держави, є широким за своєю суттю поняттям, 
яке характеризує фактичний стан національної еко-
номіки і ступінь розвитку держави в цілому. Досяг-
нення прийнятного рівня економічної безпеки є 
однією із ключових цілей держави. Адже створення 
адекватної і ефективної системи економічної без-
пеки дає змогу своєчасно виявляти ризики і загрози 
в економіці (її окремих сферах/галузях, що відобра-
жені в складових економічної безпеки і її окремих 
індикаторах) та адаптувати напрями розвитку еконо-
міки до нових викликів з мінімальними втратами.

У свою чергу, бюджетна політика є одним із 
найвпливовіших елементів державної економічної 
політики, а отже якість її формування та реалізації, 
визначення напрямів спрямування витрат бюджетів 
та ефективність їх витрачання на конкретні потреби 
галузей та секторів економіки, сфер діяльності, які 
є пріоритетними для держави, мають безпосеред-
ній вплив на стан економіки й економічної безпеки 
держави.

У теорії існує значна кількість підходів до визна-
чення терміну «економічна безпека». Це і «стан 
захищеності національної економіки з погляду 
забезпечення її розвитку та матеріальних інтер-
есів людей» [1], і «захищеність усіх рівнів еконо-
міки країни від небезпечних дій, що можуть бути 
як наслідком свідомого впливу будь-якого чинника, 
так і стихійним напливом ринкових сил» [2, с. 11], 
і «стан економіки, який за допомогою економічного 
механізму шляхом використання комплексу заходів 
забезпечує незалежність, стабільність та розвиток 
країни» [3, с. 7] тощо.

Методичними рекомендаціями щодо розрахунку 
рівня економічної безпеки України, затвердженими 
наказом Мінекономрозвитку від 29.10.2013 № 1277, 
економічна безпека визначається як стан націо-
нальної економіки, який дає змогу зберігати стій-
кість до внутрішніх та зовнішніх загроз, забезпечу-
вати високу конкурентоспроможність у світовому 
економічному середовищі і характеризує здатність 
національної економіки до сталого та збалансова-
ного зростання. Складовими економічної безпеки, 
відповідно до вказаних Методичних рекомендацій, 
є: виробнича, демографічна, енергетична, зовніш-
ньоекономічна, інвестиційно-інноваційна, макро-
економічна, продовольча, соціальна, фінансова 
безпеки [4].

Проаналізувавши можливі залежності та вплив 
бюджетних витрат на стан економічної безпеки, 
можна виділити два підходи: 

1) з точки врахування і впливу бюджетних витрат 
на індикатори складових економічної безпеки;

2) з точки зору забезпечення фінансової (бюджет-
ної) підтримки реалізації національних інтересів і 
національних цілей, визначених відповідними дер-
жавними програмами/стратегіями/концепціями, які 
враховуються під час підготовки бюджетів. 

Аналізуючи індикатори складових економіч-
ної безпеки, визначені вказаними Методичними 
рекомендаціями, можна дійти висновку, що їх стан 
значним чином залежить від тієї підтримки, яка 
здійснюється за рахунок бюджетних коштів. Тобто 
можна відслідкувати наявність і прямого, і опосеред-
кованого впливу бюджетних видатків, які здійсню-
ються в межах окремих бюджетних програм на стан 
складових економічної безпеки. Зокрема:

1) виробнича безпека. Бюджетна підтримка роз-
витку окремих пріоритетних галузей економіки 
здійснюється протягом багатьох років. Найактив-
ніше відбувається підтримка агропромислового 
комплексу: лише у 2020 р. з державного бюджету 
планується спрямувати близько 4 млрд грн на ці цілі 
(вплив на індикатори – ступінь зносу основних засо-
бів у сільському господарстві, мисливстві, лісовому 
господарстві, відсотків; урожайність основних зер-
нових та зернобобових культур тощо), у цілому ж 
зі зведеного бюджету у 2020 р. планується спряму-
вати на підтримку сільського господарства, лісового 
господарства та мисливства, рибного господарства 
15,6 млрд грн.; будівництва: молодіжне житлове 
будівництво, будівництво житла для військовослуж-
бовців тощо (індекси – рентабельність операційної 
діяльності підприємств будівництва; ступінь зносу 
основних засобів у будівництві тощо), транспорту 
(фінансування з держбюджету програм Дорож-
нього фонду, який у 2020 р. планується на рівні 
69 млрд грн, а зі зведеного бюджету – 98,6 млрд грн). 
При цьому, у зв’язку з прийняттям 18.06.2020 Верхо-
вною Радою України проекту Закону України «Про 
внесення змін до Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2020 рік», реєстр. № 3509, обсяг 
видатків для забезпечення проведення дорожніх 
робіт буде збільшено;
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2) демографічна безпека. Обсяги і напрями 
бюджетних видатків мають опосередкований вплив 
на визначення цього показника, насамперед, через 
покращення добробуту населення, його соціальної 
підтримки;

3) енергетична безпека. Значні обсяги бюджетної 
підтримки спрямовуються і підприємствам паливно-
енергетичного комплексу: у 2019 р. спрямовано 
4,3 млрд грн, у 2020 р. планується 5,4 млрд грн (вплив 
на індикатори: знос основних виробничих фондів 
підприємств паливно-енергетичного комплексу; 
відношення інвестицій у підприємства паливно-
енергетичного комплексу до валового внутрішнього 
продукту);

4) зовнішньоекономічна безпека. У даному 
випадку визначаючи стан вказаної складової еко-
номічної безпеки, вбачається доцільним аналізу-
вати бюджетні видатки, які спрямовуються для під-
тримки експорту (формування статутного капіталу 
Експортно-кредитного агентства, програм просу-
вання експорту, проведення виставок за кордоном 
тощо). Тобто, здійснені бюджетні видатки, вплива-
ючи на підтримку вітчизняних товаровиробників, 
мають опосередкований вплив на окремі індикатори 
зовнішньоекономічної безпеки (експорт/імпорт); 

5) інвестиційно-інноваційна безпека. Одним із 
індикаторів є «Відношення витрат на наукові та 
науково-технічні роботи за рахунок держбюджету», 
тобто існує прямий вплив бюджетних видатків на 
розрахунок вказаної складової;

6) макроекономічна безпека. У даному випадку 
спостерігається опосередкований вплив бюджетних 
видатків на потенційні значення окремих індикато-
рів. Наприклад, значення індикатора «Відношення 
обсягів заробітної плати до обсягів соціальних допо-
мог та інших одержаних поточних трансфертів» вра-
ховує ті обсяги бюджетних видатків, які спрямову-
ються для соціальної підтримки населення;

7) продовольча безпека. Безпосередній вплив на 
результативне значення вказаної складової матиме 
бюджетна підтримка агропромислового комплексу, 
а також соціальна підтримка населення (допомоги 
одиноким матерям, особам з інвалідністю тощо), 
оскільки такі кошти можуть спрямовуватися на 
купівлю продовольства;

8) соціальна безпека. Серед індикаторів цієї скла-
дової виділяються індикатори, які безпосередньо 
демонструють бюджетну підтримку – «Обсяг видат-
ків зведеного бюджету на охорону здоров'я, % ВВП» 
(у 2019 р. він становив 3,2% ВВП, у 2020 р. – пла-
нується 4% ВВП (при цьому, цей показник у 2020 р. 
змінюватиметься, оскільки відбуваються перероз-
поділи бюджетних коштів на рівні розпорядників, 
унаслідок необхідності фінансової підтримки сфери 
охорони здоров’я в результаті COVID-19) та «Обсяг 
видатків зведеного бюджету на освіту, % ВВП» 
(у 2019 р. він становив 6% ВВП, у 2020 р. – плану-
ється 6,6% ВВП); 

9) фінансова безпека. Це специфічна складова 
економічної безпеки, яка в свою чергу складається 
з банківської безпеки, безпеки небанківського 

фінансового ринку, боргової безпеки, бюджетної 
безпеки, валютної безпеки та грошово-кредитної 
безпеки. Безпосереднім наслідком бюджетної без-
пеки є якість проведення бюджетної політики (про-
тягом останніх років рівень бюджетної безпеки зна-
ходиться на критичному і небезпечному рівнях). 
Взаємна залежність бюджетної і боргової політики 
проявляється і у показнику боргової безпеки. Опо-
середкований вплив бюджетна політика (а саме 
бюджетні видатки) має і на інші складові фінансової 
безпеки, зокрема, через докапіталізацію державних 
банків (як шляхом випуску ОВДП, так і безпосеред-
ньо з державного бюджету), програми здешевлення 
кредитів (підтримка МСП, агросектору), страху-
вання (часткова компенсація частки страхових пла-
тежів практикувалася в минулі роки). 

З іншого боку, оскільки бюджетна політика є 
одним із найвпливовіших елементів державної 
економічної політики, то якість її формування 
та реалізації, визначення напрямів спрямування 
витрат бюджетів та ефективність їх витрачання 
на конкретні потреби галузей/секторів економіки, 
сфер діяльності, які є пріоритетними для держави, 
мають безпосередній вплив на стан економічної 
безпеки держави. 

В Україні протягом тривалого часу здійсню-
ється робота щодо впровадження програмно-
цільового методу. Згідно з Бюджетним кодексом, 
програмно-цільовий метод у бюджетному про-
цесі – це метод управління бюджетними коштами 
для досягнення конкретних результатів за рахунок 
коштів бюджету із застосуванням оцінки ефек-
тивності використання бюджетних коштів на всіх 
стадіях бюджетного процесу. За допомогою про-
грамно-цільового методу забезпечується встанов-
лення прямих зв'язків між виділенням бюджетних 
коштів та результатами їх використання. Особли-
вими складовими програмно-цільового методу у 
бюджетному процесі є, зокрема, бюджетні про-
грами, їх паспорти та результативні показники.

Результативні показники бюджетної програми 
використовуються для оцінки ефективності відпо-
відної бюджетної програми і включають кількісні 
та якісні показники, які визначають результат вико-
нання бюджетної програми, характеризують хід її 
реалізації, ступінь досягнення цілей державної полі-
тики у відповідній сфері діяльності чи галузі еконо-
міки, формування та/або реалізацію якої забезпечує 
головний розпорядник бюджетних коштів, досяг-
нення мети бюджетної програми, виконання завдань 
бюджетної програми, висвітлюють обсяг і якість 
надання публічних послуг. Серед іншого, результа-
тивні показники бюджетних програм мають: 

визначатися на підставі цілей державної політики 
у відповідній сфері діяльності (галузі економіки, 
регіону), показників їх досягнення на середньостро-
ковий період з урахуванням фактично досягнутих 
показників у минулому і виходячи із тенденцій роз-
витку відповідної та прогнозу її розвитку; 

об’єктивно та реалістично відображати осо-
бливості та специфіку діяльності головного 
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розпорядника, висвітлювати результати його діяль-
ності в галузях (сферах діяльності) [5]. 

Тобто, спостерігається пряма залежність між 
визначенням цілей державних політик/стратегій, їх 
фінансовим (бюджетним) забезпеченням та резуль-
татами їх реалізації. У свою чергу, досягнення цілей 
таких політик має безпосередній вплив на індика-
тори складових економічної безпеки та економічну 
безпеку в цілому.

Це стосується і забезпечення якісного аналізу 
бюджетних витрат, підвищення ефективності їх 
використання та фінансового забезпечення досяж-
ності поставлених стратегічних цілей, уникнення 
появи додаткових викликів та ризиків економіч-
ній безпеці держави, і на мінімізацію та усунення 
яких можна впливати за допомогою інструментарію 
бюджетної політики.

Однак, нині процедури аналізу витрат бюджету 
та оцінки ефективності бюджетних витрат, які є 
складовою впроваджуваного в Україні програмно-
цільового методу, та які визначено обов’язковими 
для здійснення розпорядниками бюджетних 
коштів, часто зосереджуються переважно на 
«статистичному» і кількісному аналізі досяг-
нення визначених показників діяльності розпо-
рядників бюджетних коштів, і не спрямовуються 
на визначення глибших наслідків використання 

коштів бюджетних коштів, ефективності реаліза-
ції державних політик у відповідних сферах, а тим 
більше впливу на значення індикаторів складових 
економічної безпеки.

Тому, чітке формулювання мети і цілей бюджет-
них програм, забезпечення їх взаємозв’язку з страте-
гічними цілями розвитку держави та цілями держав-
них політик, вибір показників, за допомогою яких 
визначатиметься ефективність та результативність 
таких політик, поряд з розумінням необхідності вра-
хування їх при розрахунку стану економічної без-
пеки, нині має стати одним із найважливіших напря-
мів роботи органів державної влади. 

Висновки. Проаналізувавши індикатори еконо-
мічної безпеки, можна констатувати, що спостері-
гається як прямий, так і опосередкований вплив на 
стан економічної безпеки держави з боку бюджет-
ної політики держави (зокрема у сфері бюджетних 
видатків як у кількісному, так і у якісному вира-
женні). Тобто, політика держави у сфері бюджетних 
видатків, у тому числі через зміну останніх (через 
забезпечення їх результативності та ефективності) 
може виступати стимулом для покращення стану 
складових та індикаторів економічної безпеки і 
через їх стан – формувати визначальний вплив на 
економічну безпеку в цілому, а також перспективним 
напрямком досліджень у цій сфері. 
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Статтю присвячено дослідженню поняттю «оплаті праці» та її розрахунку, аналізу його сутності як зарубіж-
ними, так і вітчизняними вченими. Досліджено функції оплати праці, розрахунок праці на підприємстві, ана-
ліз синтетичний та аналітичних рахунків, аналіз тарифної ставки, типові порушення при нарахуванні заробіт-
ної плати. Дослідження присвячені теоретичному розгляду та аналізу сучасних форм та систем оплати праці. 
Запропоновано практичні рекомендації стосовно удосконалення обліку праці та її оплати на підприємстві. 
Також, висвітлено можливі шляхи удосконалення обліку оплати праці та її удосконалення та запропоновано 
практичні рекомендації стосовно удосконалення обліку праці та її оплати на підприємстві.
Ключові слова: заробітна плата, форми оплати праці, функції заробітної плати, основна заробітна плата, 
додаткова оплата праці, мінімальна заробітна плата.

Статья посвящена исследованию понятию «оплате труда» и ее расчета, анализа его сущности как зарубеж-
ными, так и отечественными учеными. Исследована функции оплаты труда, расчет труда на предприятии, 
анализ синтетический и аналитических счетов, анализ тарифной ставки, типичные нарушения при начис-
лении заработной платы. Исследования посвящены теоретическому рассмотрению и анализу современных 
форм и систем оплаты труда. Предложены практические рекомендации по совершенствованию учета труда 
и его оплаты на предприятии. Также, освещены возможные пути совершенствования учета оплаты труда и 
ее усовершенствование и предложены практические рекомендации по совершенствованию учета труда и его 
оплаты на предприятии.
Ключевые слова: заработная плата, формы оплаты труда, функции заработной платы, основная заработная 
плата, дополнительная оплата труда, минимальная заработная плата.

The article is devoted to the research of the notion of “pay” and its calculation, the analysis of its essence both by 
foreign and domestic scientists. The functions of remuneration, the calculation of work at the enterprise, the analysis 
of synthetic and analytical accounts, the analysis of the tariff rate, typical violations in the calculation of wages are 
investigated. The researches are devoted to theoretical consideration and analysis of modern forms and systems of 
remuneration. Practical recommendations for improving accounting and remuneration at the enterprise are offered. 
Also, the possible ways of improving the accounting of pay and its improvement are outlined and practical recom-
mendations are offered regarding the improvement of accounting of labor and its payment at the enterprise.
Keywords: wages, forms of remuneration, salary functions, basic wages, additional remuneration, minimum wages.

Постановка проблеми. На сучасному розвитку 
України є актуальна проблема нарахування заробіт-
ної плати. Оплата праці є об’єктом наукових дослі-
джень протягом багатьох років. Заробітна плата є 
невід’ємною частиною життя суспільства. Крім того, 
ефективність діяльності підприємства залежить від 
працівників, а їх мотивація до покращення роботи 
від заробітної плати.

Аналіз останніх джерел. Проблему оплати праці 
в Україні досліджують такі вчені як: Н. К. Бондарьова 
[2, c. 112], Ф. Ф. Бутинець [3, c. 86], В. П. Завгород-
ній [4, c. 352], Ю. Б. Іванов [5, c. 149], І. М. Новак 
[6, c. 15] В. В. Собко [7, c. 237] та ін. У своїх працях 
науковці розглядають актуальні проблеми оплати 
праці. У економічній літературі кожен вчений виді-
ляє свої підходи до суті оплати праці, вирішення 
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проблем, що виникають на ринку праці, інструменти 
державного регулювання заробітної плати тощо, але 
на сьогодні залишається низка невирішених питань 
з визначеного актуального дослідження.

Мета дослідження. Метою наукової статті є дослі-
дження обліку оплати праці та аналіз розрахунку її. 

Для досягнення визначеної мети виконані 
наступні завдання:

1. Визначення економічної сутності поняття «заро-
бітна плата».

2. Дослідження організації обліку праці та її оплати.
3. Розгляд системи оплати праці.
4. Визначення ролі аналітичного обліку;
5. Порядок нарахування витрат з обліку праці та її 

оплати на підприємстві.
Виклад основного матеріалу. У сучасних умо-

вах проблема оплати плати є дуже актуальною. Заро-
бітна плата – це винагорода за працю, основний 
дохід працівників, саме тому облік розрахунків з 
оплати праці – найскладніша ділянка роботи бухгал-
тера. Організація та облік розрахунків з оплати праці 
впливає на ефективність діяльності підприємства. 
Облік оплати праці працівників потребує удоскона-
лення. Існує необхідність у створення ефективної 
системи розрахунків.

Заробітна плата повинна залежати безпосередньо 
від результатів праці, впливати на його показники, 
стимулювати розвиток виробництва, ефективність 
роботи, підвищення кількісних і якісних результа-
тів праці. Останнім часом заробітна плата в Україні 
з ряду причин практично втратила ці функції й це 
не дозволяє ефективно впливати на процеси, зв'язані 
зі спадом виробництва, заважає досягненню певної 
стабілізації в економіці.

Система заробітної плати містить особливості 
трудового процесу, завдання, які поставлені перед 
відповідним робочим місцем, а також професією і 
кваліфікацією робітника. Оплата праці залежить не 
тільки від результатів праці робітників, але також і 
від ефективної діяльності виробничих підрозділів.

Оплата праці поділяється на : основну, додаткову 
та інші заохочувальні та компенсійні виплати.

Основна заробітна плата – це винагорода за вико-
нану роботу відповідно до встановлених норм праці 
(норми часу, виробітку, обслуговування, посадові 
обов’язки)[1]. 

Додаткова заробітна плата – це винагорода за працю 
понад установлені норми, за трудові успіхи та вина-
хідливість і за особливі умови праці. Вона включає 
доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, 
передбачені чинним законодавством; премії, пов’язані 
з виконанням виробничих завдань і функцій [1].

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До 
них належать виплати у формі винагород за підсум-
ками роботи за рік, премії за спеціальними системами і 
положеннями, виплати в рамках грантів, компенсаційні 
та інші грошові і матеріальні виплати, які не передба-
чені актами чинного законодавства або які провадяться 
понад встановлені зазначеними актами норми [1]. 

Основними завданнями організації обліку праці 
та її оплати є:

– чітка регламентація організації праці па під-
приємстві;

– контроль за використанням робочого часу та 
забезпечений зростання продуктивності праці;

– облік і контроль за використанням фонду заро-
бітної плати та іншими грошовими коштами, які виді-
ляють для оплати праці працівників підприємства;

– своєчасне і правильне визначення сум нарахо-
ваної заробітної плати й відрахувань органам соці-
ального страхування та віднесення їх на собівартість 
продукції (робіт, послуг), а також на інші витрати;

– здійснення у встановлені терміни всіх розра-
хунків з працівниками і службовцями із заробітної 
плати та інших виплат;

– впровадження мотивації праці працівників [8, c. 94].
Проблемними питаннями організації обліку праці 

та її оплати є: 
– регламентація організації праці на підприємстві; 
– контроль за використанням робочого часу та 

забезпечення зростання продуктивності праці;
– своєчасне і правильне визначення сум нарахо-

ваної заробітної плати; - здійснення у встановлені 
терміни всіх розрахунків з працівниками і службов-
цями із заробітної плати та інших виплат; 

– облік і контроль за використанням фонду заро-
бітної плати та іншими грошовими коштами, які 
виділяють для оплати праці працівників підприєм-
ства; - впровадження мотивації праці працівників.

Проект організації обліку праці та її оплати скла-
дається з таких частин: загальні положення; органі-
зація обліку відпрацьованого робочого часу; орга-
нізація обліку виробітку; організація узагальнення 
заробітної плати; організація виплати заробітної 
плати та організація роботи апарату бухгалтерії.

Система оплати праці відображає розміри заро-
бітної плати працівника від кількості та якості вико-
наних робіт. Система оплати праці поділяється на 
2 форми: відрядна та погодинна.

Погодинна – нарахування заробітної плати зале-
жить від фактично відпрацьованого часу і встанов-
леної норми оплати за одиницю часу. Погодинне 
нарахування передбачає нарахування заробітної 
плати працівнику виходячи з погодинної тарифної 
ставки, яка встановлюється на підприємстві.

Відрядна – нарахування заробітної плати прово-
диться за вироблену якісну продукцію по установле-
них розцінках за оплату одиниці продукції. Заробі-
ток залежить від якості та виробленої роботи.

Тарифна система на підприємстві дає змогу 
визначити обсяг заробітної плати залежно від вико-
наних робіт та кваліфікацію працівника.

Застосування табельних номерів оптимізує 
введення облікової інформації щодо кожного пра-
цівника у систему, унеможливлює плутанину при 
нарахуванні та виплаті заробітної плати працівни-
кам-однофамільцям, тому сприяє правильності і 
вчасності розрахунків з оплати праці [9, c. 288].

Схема посадових окладів формується на основі:
– тарифної ставки робітника першого розряду, що 

встановлюється у розмірі, не нижчому, ніж визначе-
ний генеральною (галузевою) угодою;
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– міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвід-
ношень розмірів тарифних ставок (посадових окла-
дів) [8, c. 95].

Порядок оплати праці конкретного працівника 
визначається трудовим договором або контрактом.

Одним із шляхів удосконалення обліку оплати 
праці є вдосконалення саме діючого аналітичного 
обліку. Аналітичний облік відіграє вирішальну роль 
у зборі інформації про відпрацьований та невідпра-
цьований час, склад працівників, структуру фонду 
оплати праці виконання норми працівником. Дану 
інформацію щодо витрат на оплату праці необхідно 
відображати за такими статтями калькуляції: осно-
вна заробітна плата, додаткова оплата праці, інші 
нарахування та виплати працівникам [8, c. 96].

Подальше реформування заробітної плати має 
здійснюватися шляхом підвищення ціни робочої 
сили, встановлення єдиних регуляторів і рівноцінних 
умов відтворення робочої сили незалежно від форм 
власності; збільшення тарифної частини у заробіт-
ній платі; підвищення частки мінімальної заробітної 
плати у середній заробітній платі, удосконалення 
механізму державно-договірного регулювання заро-
бітної плати та інше.

Відображення нарахованої заробітної плати у 
складі витрат підприємства можна здійснювати 
трьома способами:

– за допомогою рахунків класу 8 «Витрати за еле-
ментами»;

– за допомогою рахунків класу 9 «Витрати діяль-
ності»; 

– одночасно за допомогою рахунків класу 8 і 9.
З метою покращення інформації з розрахун-

ків за виплатами працівникам для аналізу та при-
йняття управлінських рішень треба впровадити ряд 
субрахунків до рахунку 66 «Розрахунки з оплати 
праці», що дозволить підприємству вести облік за 
виплатами, які не входять до фонду оплати праці 
на окремому рахунку та надасть більш детальну 
інформацію. Також потрібне впровадження форму-
вання забезпечення майбутніх витрат на оплату від-
пусток, що дає підприємству можливість постійно 
підтримувати величину фактичної собівартості 
продукції (робіт, послуг) на плановому рівні, уни-
кати її стрімких коливань та рівномірно розподі-
ляти витрати на оплату відпусток протягом звітного 
року, що в свою чергу стабілізує стан підприємства 
в цілому [8, c. 97].

Для забезпечення керівництва та власників досто-
вірною інформацією про стан справ важливе роль 
значення має правильна організація внутрішнього 
контролю на підприємстві.

Суб’єктами внутрішнього контролю є бухгалте-
рія, служба економічного аналізу, служба внутріш-
нього контролю.

Удосконалення обліку з розрахунків праці мож-
ливо з використанням табельних номерів які опти-
мізують введення облікової інформації щодо кож-
ного працівника у систему, а це унеможливлює 
плутанини під час нарахування заробітної плати 
працівникамоднофамільцям, крім того, кожний ком-
понент табельного номера несе певне аналітичне 
навантаження та дає змогу згрупувати зарплату за 
напрямами.

Шляхи удосконалення організації обліку заро-
бітної плати:

– вибір методів і способів обліку, адаптованих 
до специфічних особливостей заробітної плати та 
особливостей фінансового-господарської діяль-
ності підприємства, технології виробництва та 
управління;

– формування оптимальної за складом та обся-
гом облікової інформації, яка забезпечить реаліза-
цію завдань, поставлених перед обліком заробітної 
плати; – розроблення та запровадження удоскона-
лених форм носіїв облікової інформації, найбільш 
адаптованих до структури, змісту та характеру облі-
кової інформації [9, c. 291].

Висновки. Отже, для покращення обліку роз-
рахунків з оплати праці на підприємстві необхідно: 
забезпечити резерв відпусток для рівномірних 
витрат на оплату праці; перевести на автоматичне 
заповнення табель обліку робочого часу; для покра-
щення обліку розрахунків щодо соціального стра-
хування доцільно задіяти ще один субрахунок 
663 «Розрахунки за іншими виплатами», зменшити 
обсяг документації. Вирішуючи кадрові питання, 
слід підвищувати професійну кваліфікацію, зацікав-
лювати людей у продуктивності праці, стимулювати 
їх і матеріально, і використовуючи ефективні форми 
психологічної мотивації. В сучасних умовах роз-
витку України правильний і дієвий облік витрат на 
оплату праці повинен стати не лише засобом дотри-
мання вимог чинного законодавства, а й джерелом 
надійної інформації для подальшого контролю та 
управління витратами на оплату праці.
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В статье проведен анализ источников со сходной тематикой, а также динамический анализ развития 
рынка гостинично-ресторанных услуг в Украине на текущий момент, показано значение инноваций 
в гостинично-ресторанном бизнесе, введено понятие виртуального офиса предприятия, рассмотрены 
основные направления инжиниринговой трансформации предприятий гостинично-ресторанного биз-
неса для достижения социально-экономической устойчивости. Схематично приведена модель развития 
гостинично-ресторанного комплекса, способствующая устойчивому развитию предприятия. Введены 
основные критерии инжиниринга, которые позволят вывести предприятие на новый качественный уро-
вень своего развития.
Ключевые слова: устойчивое развитие, динамический анализ рынка гостинично-ресторанных услуг, 
антикризисные стратегии развития, инновации, инжиниринг, реинжиниринг бизнес-процессов, франчайзинг, 
ценовое управление, фронтирование рынка.

У статті проведено аналіз джерел з подібною тематикою, а також динамічний аналіз розвитку ринку готельно-
ресторанних послуг в Україні на поточний момент, показано значення інновацій в готельно-ресторанному 
бізнесі, введено поняття віртуального офісу підприємства, розглянуто основні напрямки інжинірингової 
трансформації підприємств готельно-ресторанного бізнесу для досягнення соціально-економічної стійкості. 
Схематично приведена модель розвитку готельно-ресторанного комплексу, що сприяє сталому розвитку 
підприємства. Введено основні критерії інжинірингу, які дозволять вивести підприємство на новий якісний 
рівень свого розвитку. 
Ключові слова: сталий розвиток, динамічний аналіз ринку готельно-ресторанних послуг, антикризові стратегії 
розвитку, інновації, інжиніринг, реінжиніринг бізнес-процесів, франчайзинг, цінове управління, фронтування 
ринку.
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This article has shown the analysis of sources with similar topics and the dynamic analysis of the hotel and restau-
rant services market development in Ukraine at the current moment. It is also showed the importances in the hotel 
and restourant business innovations, itroduced the concept of an enterprise virtual office. There were considered the 
main direction of engineering transformation of the hotel and restaurant enterprises to make achievement social and 
economic sustainability. The development model of a hotel and restaurant complex, contributing to the sustainable 
development of the enterprise, is schematically presented. The basic engineering criteria have been introduced that 
will allow the company to bring to a new qualitative level of its development.
Keywords: sustainable development, dynamic analysis of hotel and restaurant services market, anti-crisis develop-
ment strategies, innovations, engineering, business processes reengineering, franchising, price management, market 
frontier.

Рис. 1. Сравнительные показатели объемов реализации услуг гостинично-ресторанного сектора по годам
* в таблице приведены данные по итогам III квартала 2019 года ввиду отсутствия последующих
Источник: составлено авторами на основе [1]

Постановка проблемы. Современный бизнес 
в Украине сталкивается с огромным количеством 
вызовов в существующих реалиях. Это касается и 
гостинично-ресторанного бизнеса. Объем реализа-
ции услуг гостинично-ресторанного сектора вопреки 
несовершенству законодательной базы, морально 
и физически устаревшим технологиям и основным 
фондам, по данным Госстата неуклонно растет (см. 
Рис. 1) [1]. Эта тенденция продиктована временем. 
Для многих стран сфера услуг в туризме, а точнее 
гостинично-ресторанного комплекса составляет 
немалую часть национального дохода. При совре-
менном состоянии экономики в Украине это так же 
стало одной из доходных отраслей.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Исследуя работы коллег и изучая этиологию 
вопроса, мы столкнулись с достаточно обширным 
набором стратегий, которые предлагают авторы для 
достижения устойчивости на предприятии вообще 
и гостинично-ресторанном комплексе в частности. 
Так, А.С. Шумайлова и Р.В. Абакумов считают, что 
«все стратегии развития необходимо рассматривать 
во взаимосвязи, поскольку все факторы являются 
взаимосвязанными и обеспечивают целостность и 
сбалансированность развития системы» [2, с. 125]. 
Мы же прибегли к анализу данных Госкомстата 
Украины за 2017-2019 годы, посчитав эти данные 
наиболее достоверными для наших исследований. 

В тоже время, по данным Госкомстата, имеем 
скорректированные расчетные данные (Рис. 2, 3, 
4) по ожиданиям рынка сферы услуг на первый 
квартал 2020 года, из которых можно уже сейчас 

сделать вывод, что кризис коснется и сферы услуг 
в частности, а значит, самое время применять 
антикризисные стратегии развития. 

Цель настоящего исследования – показать 
различные пути достижения устойчивого развития 
для предприятий гостинично-ресторанного комп-
лекса в современных реалиях украинского социума. 

Беда национальных компаний в том, что они 
вступили в ХХI столетие с устаревшими техноло-
гиями. И, как всегда, опаздывают по сравнению 
с более, в этом смысле, продвинутыми странами. 
В 90-х годах прошлого столетии с этим столкну-
лись и США. Майкл Хаммер и Джеймс Чампи 
отмечают, что: реинжиниринг – радикальное изме-
нение архитектуры процессов управления ком-
панией, ее организацией и культурой [4, с. 144]. 
В Украине (как, впрочем, и на всем постсоветском 
пространстве) пытаются перенести в наши реа-
лии бизнес – процессы западного образца, которые 
там складывались исторически базируясь на своей 
законодательной и традиционной базе. Такая игра в 
«догонялки», как правило, не дает высоких резуль-
татов и уж точно никогда не позволит нашим пред-
приятиям быть конкурентоспособными на междуна-
родном рынке услуг. Мировой опыт показывает, что 
ориентироваться необходимо на местные реалии, но 
с учетом последних тенденций развития отрасли, в 
первую очередь внедряя реинжиниринг бизнес-про-
цессов (ВPR – Business Process Reeginiring); систему 
управления качеством (в том числе TQM – Total 
Quality Management); франчайзинг, ценовое управ-
ление и фронтирование рынка [4, с. 295], а также 
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Рис. 2. Ожидаемые изменения количества 
работников на предприятиях сферы услуг [2] 
Источник: составлено авторами на основе [3] 

Рис. 3. Ожидаемые изменения спроса (объемов 
реализации услуг) на предприятиях сферы услуг [2] 
Источник: составлено авторами на основе [3]

одними из превалирующих направлений должно 
стать максимальное использование человеческих 
ресурсов и оптимальное внедрение научно-техни-
ческого потенциала. В этой связи, автоматизации и 
оптимизации, как производственным процессам, так 
и оптимизированному документообороту на пред-
приятии, нужно отводить первостепенную роль. 

 

Рис. 4. Ожидаемые изменения цен на услуги 
предприятий сферы услуг [2] 
Источник: составлено авторами на основе [3]

Виртуальный офис предприятия не только сокра-
щает затраты времени на создание документов 
и доведения их до исполнителей, но и позволяет 
оптимизировать человеческие ресурсы низшего 

звена. Причем, в этой связи, офис рассматрива-
ется как полноценное предприятие, создающее на 
выходе продукт, ориентированный на потребителя, 
а значит, выполняющее ту основную функцию, каче-
ство, экономичность и динамику развития которой 
экономически оправдано обеспечивать. Деятель-
ность современного офиса должна быть направлена 
не на создание документооборота, а на конечный 
продукт, ценность которого должна быть повышена 
на несколько порядков.

Реинжиниринг здесь приобретает вид трансфор-
мации компании, которая предполагает решительный 
отказ от традиционно сложившихся порядков, опред-
еление, переосмысление, переоценку и проведение 
изменений ключевых бизнес-процессов и структуры 
организации. Трансформация предполагает фун-
даментальное изменение сущности и характера 
выполняемых работ. Поддержка такого фундамен-
тального изменения требует, по мнению П. МакХью, 
Дж. Мерли и У. Уиллера, применения комплексного 
(системного) подхода к человеческим ресурсам, обу-
чению и развитию персонала, изменению структуры 
управления и ключевых бизнес-процессов, что в слу-
чае удачной реализации может привести к возник-
новению синергетического эффекта (превышение 
положительного результата совместного действия 
составляющих некоторого процесса или явления над 
суммой результатов изолированного действия каж-
дой из них) [5, с. 136].

В современных украинских реалиях источни-
ком повышенной сложности управления являются 
высокая степень неопределенности рыночной ситуа-
ции, сезонная нестабильность спроса на гостиничные 
услуги, ужесточение конкуренции в гостиничном 
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бизнесе, острый недостаток финансовых ресурсов. 
В таких условиях предприятие не может ограничи-
ваться только оперативным планированием и управ-
лением своей деятельностью. Остро встает необ-
ходимость стратегического планирования, которое 
должно воплотиться в программу действий, уточня-
ющую цели и средства реализации выбранного пути 
социально-экономического развития.

Таким образом, можно сформулировать четкую 
модель развития гостинично-ресторанного комп-
лекса (Рис. 5).

Одним из самых существенных недостатков 
современной управленческой среды является отсут-
ствие стратегического планирования. Отрасль, как, 
в прочем и вся страна движется в никуда, не имея 
вектора движения. В условиях жесточайшего кри-
зиса экономики сейчас как никогда легче выживать 
небольшим, мобильным предприятиям (маленькие 
«семейные» гостиницы, хостелы), которые поль-
зуются большим спросом у беднейших слоев насе-
ления. В связи с вышесказанным, следует обратить 
внимание на такую организационную структуру 
как хосписы. Общество, которое заботится о своих 
лишенных дееспособности членов, имеет право 
называться обществом современным, гуманным и в 
то же время высокоразвитым. нетронутый пласт ком-
мерческой деятельности, в рамках которой, кроме 
морально-этических, физиологических вопросов, 
решаются проблемы, связанные так же и с заня-
тостью населения, диктует необходимость создать 
условия для полноценного отдыха и этой категории 
населения, расширяя при этом спектр услуг, которые 
предоставляются гостиничными комплексами.

Вместе с тем, существующая инфраструктура 
отрасли далеко не отвечает требованиям между-
народных стандартов. В большинстве отелей 
отсутствуют современные средства связи и комму-
никаций, конференц-залы с соответствующей ауди-
овизуальной техникой и техническими средствами 
для синхронного перевода. 

Дальнейшее развитие гостинично-ресторанного 
хозяйства невозможно без современного оборудова-
ния и новейших технологий [7, с. 227]. 

В последнее время у предпринимателей появи-
лась тенденция: на существующих площадях с 
устаревшей инфраструктурой, сделав косметичес-
кий ремонт, пытаться создать новое предприятие. 
И это не вина наших предпринимателей, а беда 
их, поскольку при тотальном дефиците финансов, 
никто не уделяет внимания ни инжинирингу, ни 
квалифицированным управленцам. В то время, как 
качественный инжиниринг способен вывести пред-
приятие на новый качественный уровень своего раз-
вития. Рассмотрим основные критерии:

– удобство;
– открытость;
– многофункциональность;
– качество;
– широкая география;
– степень ответственности;
– креативность.
Останавливаясь на каждом из этих критериев, 

поясним их актуальность и необходимость. Удоб-
ство – многосторонний критерий, который, с одной 
стороны выгоден клиенту, для которого, в конечном 
итоге, все это и создается. С другой стороны – пред-
приниматель, который нуждается в ребрендинге 
(или реконструкции) своего объекта, должен быть 
уверен в качестве, предполагающем высокую техно-
логичность и сроках, которые и обуславливают сто-
имость работ. 

Открытость – с одной стороны, открытость 
участия в тендерах, что в свою очередь является и 
рекламой для объекта.

Многофункциональность – также многосторон-
ний критерий, который позволяет заказчику полу-
чить объект «под ключ». Современные гостинично-
ресторанные комплексы не ограничиваются только 
традиционными услугами и оборудованием. Теперь 
это многоуровневые структуры предприятий, 
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Рис. 5. Модель развития гостинично-ресторанного комплекса
Источник: составлено авторами
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которые трудно представить без программного 
обеспечения как в логистике, так и в обслуживании 
каждого клиента. Рестораторы хотят иметь полный 
доступ к операционным данным и аналитике из 
любой точки мира, а не зависеть от одного рабо-
чего места. Уже сейчас многие заведения работают 
с облачными системами учета, которые предла-
гают и традиционные стационарные системы авто-
матизации. 

Качество – уровень качества предполагает опе-
режение ожиданий клиента. Только таким образом 
можно достичь конкурентоспособности на рынке 
услуг. Уровень обслуживания и предоставления 
услуг должен быть интуитивно воспринимаемым, 
само собой разумеющимся.

Широкая география – учитывая тенденцию к 
«сетевому» развитию, реинжиниринговые компа-
нии должны предоставлять свои услуги на всей 
протяженности страны. В различных регионах 
параллельно для одного заказчика. Это удобно для 
заказчика, т. к. нет необходимости искать в каждом 
регионе узкопрофильных специалистов и каждому 
объяснять специфику своего предприятия.

Степень ответственности – в современных 
бизнес-процессах складываются новые партнерские 
отношения, когда инжиниринговые компании берут 

на себя последующее сопровождение объектов 
заказчика, тем самым обеспечивая высокую функ-
циональность всех технических и технологических 
процессов на всем протяжении жизни комплекса.

Креативность – без внедрения инноваций в биз-
нес – процессы невозможно создать экономическую 
устойчивость и гармоничное развитие предприятия. 
Равно как и сохранить конкурентоспособность на 
рыке услуг.

Выводы. Приведенные выше исследования позво-
ляют сделать вывод, что при креативном подходе, когда 
активно применяются инновации на всех направле-
ниях развития гостинично-ресторанных комплексов, 
улучшения качества стратегического планирования, 
предприятие быстро выходит на достаточно высокий 
уровень своего развития, что, в свою очередь, обес-
печивает повышение производственных, финансово-
экономических возможностей, что, собственно, и 
приводит предприятие к устойчивому развитию. На 
наш взгляд затронутая тема исследований дает как 
широкое поле применения приведенных подходов, 
так и возможности для дальнейшего продвижения 
научных изысканий, как в области реинжиниринга 
предприятий гостинично-ресторанных комплексов, 
так и развития рекреационных комплексов в регио-
нах Украины. 
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У статті досліджено основні політичні, економічні, соціальні та технологічні фактори зовнішнього середовища, 
які впливають на діяльність інноваційних підприємств. Встановлено, що державою було здійснено ряд позитив-
них кроків, спрямованих на створення та функціонування інноваційно активних підприємств, розвитку екосис-
теми інновацій, залучення вітчизняних та іноземних інвесторів. Продемонстровано різке падіння інвестиційної 
активності у зв’язку із світовою економічною кризою. Разом з тим, відзначено, що в Україні здійснюється під-
готовка висококваліфікованих кадрів, послуги яких користуються високим попитом як серед локальних, так і 
іноземних організацій. Доведено, що саме ефективна інноваційна політика держави може забезпечити перехід 
до інноваційної моделі розвитку та формування сприятливого інноваційного клімату в Україні.
Ключові слова: інновація, інноваційний потенціал, інноваційний клімат, інноваційний розвиток, інноваційна 
активність.

В статье исследованы основные политические, экономические, социальные и технологические факторы внеш-
ней среды, влияющие на деятельность инновационных предприятий. Установлено, что государство приняло 
ряд позитивных мер, направленных на создание и функционирование инновационно активных предприятий, 
развития экосистемы инноваций, привлечения отечественных и иностранных инвесторов. Продемонстри-
ровано резкое падение инвестиционной активности в связи с мировым экономическим кризисом. Вместе с 
тем, отмечено, что в Украине осуществляется подготовка высококвалифицированных кадров, услуги которых 
пользуются высоким спросом как среди локальных, так и иностранных организаций. Доказано, что именно 
эффективная инновационная политика государства может обеспечить переход к инновационной модели раз-
вития и формирования благоприятного инновационного климата в Украине.
Ключевые слова: инновация, инновационный потенциал, инновационный климат, инновационное развитие, 
инновационная активность.

The article explores the main political, economic, social and technological environmental factors affecting the activi-
ties of innovative enterprises. It has been established that the state has taken a number of positive steps aimed at the 
creation and functioning of innovatively active enterprises, the development of an innovation ecosystem, and the 
attraction of domestic and foreign investors. A sharp drop in investment activity in innovative projects in connection 
with the global economic crisis was demonstrated. At the same time, it was noted that in Ukraine the training of highly 
qualified personnel is carried out, the services of which are in high demand among both local and foreign organiza-
tions. It is proved that it is an effective innovation policy of the state that can ensure the transition to an innovative 
model of development and the formation of a favorable innovative climate in Ukraine.
Keywords: innovation, innovative potential, innovative climate, innovative development, innovative activity.

Постановка проблеми. Україна сьогодні нале-
жить до країн, які декларують важливість інновацій 
для вирішення нагальних соціально-економічних 

проблем країни. Водночас структурно-технологічні 
зрушення, що відбулися за роки незалежності, зна-
чною мірою мали стихійний характер, а основні 
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механізми зростання продовжують концентрува-
тися в групі галузей, чия конкурентоспроможність в 
основному залежить від використання екстенсивних 
факторів виробництва і потребує відносно невисо-
кого рівня інноваційної активності, ґрунтуючись 
на експорті сировинних товарів і продукції нижчих 
виробничих переділів, що обумовлює низьку кон-
курентоспроможність економіки, нееквівалентний 
обмін та значне відставання країни в соціально-еко-
номічному розвитку [1].

Фінансування науково-дослідницьких робіт в 
Україні з Держбюджету протягом останніх років не 
перевищує 0,45% ВВП. Для порівняння, в Німеч-
чині витрати на здійснення науково-технічних 
робіт складають 3,02%, Чеській Республіці – 1,79%, 
Польщі – 1,03% [2]. Сьогодні понад 90% продукції, 
яка виробляється в Україні, не має відповідного нау-
ково-технічного забезпечення. Сучасна криза про-
демонструвала всю небезпеку і безперспективність 
орієнтації на експортно-сировинну модель розви-
тку та використання переваг, пов’язаних із відносно 
низькою вартістю робочої сили. Подолання наслід-
ків кризи і перехід до стійкого зростання напряму 
залежить від ефективності зусиль держави та біз-
несу в контексті розгортання процесів диверсифі-
кації економіки, підвищення рівня її інноваційності 
та створення умов для реалізації креативних зді-
бностей населення, яке в Україні має європейський 
рівень освіченості [3]. Такий шлях обумовлює необ-
хідність істотних перетворень в інституційному 
середовищі ведення бізнесу в Україні, формування 
сприятливого інноваційного клімату, активізації 
досліджень і розробок, здійснення прориву у сфері 
використання сучасних інформаційних і комуніка-
ційних технологій.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблема визначення інновацій як головного фак-
тору розвитку знайшла своє відображення в дослі-
дженнях вітчизняних та зарубіжних економістів. 
До них передусім належать праці В.П. Алексан-
дрова, О.І. Амоши, Ю.М. Бажала, Л.К. Безчасного, 
В.М. Геєця, В.Г. Герасимчука, О.І. Жилінської, 
О.Є. Кузьміна, Б.А. Маліцького, Д.М. Черваньова. 
Ця проблема є актуальною для країн з різним рівнем 
економічного розвитку, про що свідчать праці відо-
мих зарубіжних учених, зокрема, Р. Коуза, Р. Нель-
сона, К. Поппера, М. Портера, Б. Санто, Р. Солоу, 
Л. Тондла, Х. Фрімена, Й. Шумпетера та деяких 
інших авторів. Однак оцінюючи надбання цих вче-
них, акцентуємо увагу на те, що низка питань щодо 
формування сприятливого інноваційного клімату в 
умовах нестабільності економіки в Україні потребує 
подальшого поглибленого вивчення і вирішення.

Метою дослідження є аналіз сучасного стану, 
визначення проблем і перспектив формування інно-
ваційного клімату України в умовах розбудови наці-
ональної інноваційної системи. 

Виклад основного матеріалу. Сучасний стан 
інноваційної діяльності є наслідком відсутності 
стратегічного бачення та послідовної політики щодо 
переведення України на інноваційний шлях розвитку, 

формування національної інноваційної екосистеми, 
яка забезпечувала б його реалізацію і підвищувала 
розвиток інноваційної культури в державі, викорис-
товуючи, крім фінансових, і інші механізми розви-
тку інноваційної діяльності. Задля сталого розви-
тку країни та забезпечення сприятливих умов для 
створення та функціонування інноваційно активних 
підприємств, розвитку екосистеми інновацій, залу-
чення вітчизняних та іноземних інвесторів у 2018 р. 
було розроблено «Стратегію інноваційного розвитку 
України на період до 2030 р.» (надалі «стратегія»).

Саме ця «стратегія» є кроссекторальною стра-
тегією, яка спрямована на вирішення питань роз-
витку інноваційної діяльності для усіх сфер еконо-
міки, а також на налагодження зв’язків між тими, 
хто створює і впроваджує новації. Мета «стратегії» 
полягає у розбудові інноваційної екосистеми Укра-
їни для забезпечення швидкого та якісного пере-
творення креативних ідей в інноваційні продукти 
та послуги, підвищення рівня інноваційності наці-
ональної економіки [4]. 

Позитивним кроком у напрямку інноваційного 
розвитку стало відкриття у 2018 р. за підтримки 
Кабінету Міністрів України та зокрема Міністер-
ства фінансів Українського фонду стартапів. Це 
державний фонд, місія якого – підтримувати інно-
ваційні проекти та допомагати найталановитішим 
українським підприємцям створювати успішні гло-
бальні компанії. Наразі капітал фонду становить 
440 млн. грн. На початку січня 2020 р. було прове-
дено перший pitch-day, де стартапи презентували 
свої продукти перед членами комісії [5].

Особливу увагу фонд приділятиме стартапам у 
сферах штучного інтелекту, доповненої реальності, 
BigData, блокчейну, кібербезпеки, медицини, фінан-
сових та освітніх технологій, електронної комерції, 
інтернету речей. Схожі державні програми успішно 
існують у Польщі (Польська агенція розвитку під-
приємництва), в Ізраїлі («Технологічні теплиці»), 
Естонії (Фонд сприяння розвитку підприємництва) 
тощо, які на практиці підтвердили ефективність 
даного інструменту політики держави у сфері роз-
витку інновацій та інноваційного середовища для 
ведення бізнесу.

Варто також зазначити, що у зв’язку з кризою, 
спричиненою пандемією, Україна перейшла у ста-
дію економічної кризи, обумовленої значним зни-
женням рівня або повним призупиненням діяльності 
більшості підприємств сфери послуг на час запро-
вадження карантину. Це необхідно розглядати не 
тільки як загрозу стабільності національної еконо-
мічної системи, а й як можливість для прискореного 
переформатування підприємств даної сфери з пози-
ції появи та впровадження інновацій. Тому, на нашу 
думку, державі вкрай необхідно розробити політичні 
та економічні інструменти підтримки суб’єктів під-
приємництва на даному етапі. Для оцінки ключових 
тенденцій покращення інноваційного клімату в Укра-
їні застосуємо методику PEST-аналізу, визначивши 
політичні, економічні, соціальні та технологічні фак-
тори зовнішнього середовища, які безпосередньо чи 
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опосередковано впливають на діяльність інновацій-
них підприємств.

За основу дослідження було взято українські Tech- 
та MarTech-індустрії (ІТ-сектор, відновлювана енер-
гетика, сфера креативної економіки тощо), оскільки 
у переважній більшості випадків впровадження чи 
виникнення інновацій у класичних сферах націо-
нальної економіки зумовлене виключно тотальним 
зносом виробничих потужностей підприємств. Такі 
галузі промисловості, як видобувна, машинобудівна, 
суднобудівна, за деякими виключеннями паливно-
енергетична та аграрна напряму залежать від світо-
вих цін на сировину, яка експортується. Частка дода-
ної вартості у кінцевій ціні за одиницю продукції 
є досить низькою, тому інвестування коштів у роз-
робку й дослідження не є першочерговим для компа-
ній з переліченого списку індустрій.

Попередні спроби створення в Україні держав-
ної політики підтримки інновацій через вибіркову 
допомогу в розвитку окремих галузей, підгалузей і 
проектів мали обмежений позитивний вплив. Під-
ходи, які базуються на визначенні галузевих пріори-
тетів, слабко піддаються стратегічному плануванню, 
оскільки інновації є важко прогнозованим процесом. 
При цьому пріоритет у використанні наявних ресур-
сів надавався поточним завданням, а не розвитку 
інноваційної інфраструктури, що мало б набагато 
більший і довгостроковий ефект. Крім того, визна-
чення галузевих пріоритетів може ставати об’єктом 
впливу поточних інтересів, що призводитиме до 
викривлення державної політики, а пільги та інші 
преференції для такої підтримки можуть стати дже-
релом зловживань [4].

При застосуванні PEST-аналізу вище зазначені 
політичні фактори невід’ємні та взаємодоповню-
ють економічні фактори оцінки ринкових тенденцій 
покращення інноваційного клімату в Україні. Коли 
мова йде про інноваційний клімат, то до таких фак-
торів, перш за все, належать (але цим переліком не 
обмежуються) рівень інвестиційної активності та 
оподаткування.

Система оподаткування в Україні не забезпе-
чує необхідних чи хоча б достатніх умов для спро-
щення створення та ведення нового бізнесу на пер-
ших його етапах. Дана ситуація у податковій сфері, 
що ще не зазнала значних змін з моменту здобуття 
незалежності Україною, є скоріше каталізатором до 
зростаючої нерівномірності серед суб’єктів госпо-
дарювання. Найбільш пристосованими є вже сфор-
мовані середні або великі підприємства, у той час 
як малі підприємства не здатні з ними конкурувати 
і у більшості випадків змушені або припинити своє 
існування, або стати частиною «сірої» економіки і 
ухилятися від сплати тих чи інших податків. Такий 
стан справ зумовлює відсутність або створення сут-
тєвих бар’єрів для розвитку новаторства та появи 
інноваційної продукції чи послуг, а також опосе-
редковано сприяє підвищенню рівня бюрократиза-
ції вже існуючих підприємств за рахунок непрозо-
рої структури у системних процесах збору та обліку 
податкових платежів.

Наразі єдиним виходом з цієї ситуації, який 
досить часто використовують на практиці у сфері ІТ 
та підприємствах креативної економіки, є оптимі-
зація податкового навантаження шляхом укладення 
договорів з надання послуг замість трудових дого-
ворів, а також розміщення материнських компаній 
у країнах офшорної зони (переважно Кіпр, Британ-
ські острівні регіони та країни Карибського офшор-
ного регіону). 

У свою чергу, інвестиційна активність характе-
ризується значним зростанням рівня зацікавленості 
в українських проектах серед іноземних інвесторів. 
Підтвердженням тому є збільшення кількості інвес-
тиційних фондів, що оперують в Україні.

Протягом 2018 р. Western NIS Enterprise Fund 
(WNISEF) запровадив фонд U.ventures для інвес-
тування в стартапи, а також до українського ринку 
долучилися такі міжнародні венчурні фонди, як 
OVERKILL та Arkley. Разом з цим, прослідковується 
пряма залежність у зростанні кількості «екзитів» 
(початком котирування акцій компанії на біржі): 
+137% у порівнянні з 2016 р.; а також зростання 
обсягу та експорту ІТ-послуг на суму у $3,6 млрд., 
що майже вдвічі більше за показники 2013 р. [6].

Незважаючи на подвійне зниження кількості 
інвестиційних угод у порівнянні з 2014 р. (88 у 2014 р. 
проти 44 у 2017 р.), прослідковується потрійне зрос-
тання обсягів інвестицій у стартапи до $265 млн. 
за рік. Більшість з відомих на українському ринку 
інвестиційних та венчурних фондів інвестували у 
стартапи на ранній стадії (seed та pre-seed).

Найбільші суми в український ІТ-ринок інвес-
тували фонди ICONIQ (інвестовано $130 млн. у 
GitLab); GENERAL CATALYST, SPARK CAPITAL 
та IVP (разом інвестовано $110 млн. у Grammarly) 
а також пул компаній з інвестицією у $110 млн. у 
Bitfury.

Варто зазначити, що це не весь перелік угод, за 
якими відбулися інвестиції в українські стартапи чи 
вже зрілі технологічні компанії. Однак переважна 
більшість інвестиційних угод в Україні стосується 
саме ІТ-сектору за рахунок його швидких темпів 
зростання та високої кваліфікації спеціалістів.

Проте на 2020 р. прогнозується різкий спад як у 
об’ємах, так і у кількості угод на українському ринку 
інвестицій. Причиною для цього є зростання ризиків 
для ведення бізнесу в країні загалом, а також різке 
зниження обсягів виробництва послуг, що зумов-
лено призупиненням роботи підприємств у зв’язку із 
впровадженням карантину.

Ринок технологій, як прямий фактор впливу на 
інноваційний клімат в Україні, є досить розвине-
ним. Історично склалось, що матеріально-технічне 
забезпечення інформаційно-технологічної бази в 
країні має досить диверсифікований характер за 
напрямами діяльності. І, не зважаючи на занепад або 
критичний стан деяких конструкторських, дослід-
ницьких бюро, інститутів та лабораторій, в Укра-
їні здійснюється підготовка висококваліфікованих 
кадрів, послуги яких користуються високим попитом 
як серед локальних організацій, так і підприємств 
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закордоном. Можливості для співпраці з україн-
ською технологічною екосистемою, що стрімко 
розвивається, представлені у вигляді різноманітних 
асоціацій та кластерів (табл. 1), коворкінгів та хабів, 
акселераторів та інкубаторів, технологічних подій та 
спільнот, за підтримки яких вони відбуваються [6]. 
Коворкінги та хаби представлені майже у кожному 
обласному центрі України. Це зумовлено концентра-
цією висококваліфікованих спеціалістів у містах, де 
існують технічні ЗВО, що у кінцевому рахунку фор-
мують їх пропозицію на ринку праці. 

До найбільших за масштабами та найвідомі-
ших на сьогодні належать Chasopys та Chasopys. 
UNIT, Coworking Platforma та Coworking Platforma 
Leonardo, Creative Quarter, Мережа коворкiнгiв Data 
Hub, 1991CivicTechCenter, Impact Hub Odessa тощо. 

Підготовкою в галузі IT займаються ЗВО різ-
них форм власності у всіх великих містах країни і 
спеціалізовані курси, які часто координують свою 
діяльність із IT-компаніями та спільнотами, щоб 
знання випускників відповідали потребам ринку. За 
даними порталу DOU.ua, протягом 2016 р. навчальні 
центри та IT-курси підготували 35 тисяч фахівців, а 
роком раніше – 30 тисяч [7]. Окрім того, на допомозі 
стартапам у побудові й розвитку бізнесу активно 

збільшують свою присутність акселератори та інку-
батори, представлені у таблиці 2.

Разом з цим, ключову роль у підготовці фахів-
ців відіграють технічні ЗВО України. Так, на базі 
НТУУ «КПІ» створена екосистема для розвитку 
інноваційних проектів Sikorsky Challenge, до якої 
входить: стартап-школа, фестиваль інноваційних 
проектів, інкубатор, технологічне середовище 
SikorskyLab, центр інтелектуальної власності, вен-
чурний фонд та інші.

Харкiвський національний університет радiо-
електронiки є одним із найкращих навчальних 
закладів в Україні в галузі радіоелектроніки, теле-
комунікацій, інформаційних технологій і обчислю-
вальної техніки.

Нацiональний технiчний унiверситет «Харкiвський 
полiтехнiчний iнститут» готує фахівців за вісьмома 
IT-напрямами. Занесений до програми Microsoft 
IT Academy, Oracle IT Academy та готує студентів у 
межах програми академії Cisco.

Нацiональний аерокосмічний університет 
iм. Н.İ. Жуковського «Харкiвський авiацiйний 
iнститут» готує фахівців із технічних спеціаль-
ностей за напрямами авіаційна та ракетно-кос-
мічна техніка, автоматизація, приладобудування, 

Таблиця 1
Найбільші технологічні кластери та асоціації України

Назва Кількість компаній Спеціалізація

IT Ukraine Association 60 провідних IT-компаній

Створення умов для розвитку галузі та 
вдосконалення законодавства, сприяння підготовці 
IT-фахівців та злиттю наукового й виробничого 
потенціалу країни, просування сервісів компаній-
членів асоціації на зовнішні ринки

Ukrainian Venture Capital 
and Private Equity 
Association (UVCA)

60 інвестиційних фондів і 
приватних інвесторів

залучення інвесторів і захист їхніх інтересів, 
співпраця з органами влади для покращення 
інвестиційного клімату, лобіювання нових 
механізмів інвестування для розширення 
інвестиційних можливостей в Україні

IТ-комiтет American 
Chamber of Commerce 
(ACC)

Понад 600 іноземних 
компаній та інвесторів із 
50 країн світу

Залучення іноземних інвестицій та налагодження 
партнерських відносин між учасниками 
технологічного ринку

IТ-комiтет European 
Business Association(EBA) Приблизно 40 компаній Розробка програмних продуктів і надання 

технологічних послуг

UAngel Спільнота українських бізнес-
ангелів, запущена 2014 року

об’єднує інвесторів і допомагає їм вигідно 
інвестувати як в українські, так і міжнародні 
компанії, формувати синдикати

Lviv IT Cluster -
Спільно з міською владою та вищими навчальними 
закладами займається розвитком IT у місті. За 
ініціативи кластера розпочато розбудову технопарку 
Lviv Innovation District.

Kharkiv IT Cluster 73 провідних компаній і 
партнерів

Розробка програмних продуктів та експортно-
орієнтована розробка

Kyiv IT Cluster Об’єднує понад 25 компаній
Займається організацією заходів для членів кластера 
та зустрічей із представниками інших галузей, 
зокрема –представниками торгових місій із ЄС.

Odesa IT Cluster
18 компаній, 22 міжнародні 
партнери та понад 
3000 учасників.

Займається організацією заходів для членів кластера 
та зустрічей із представниками інших галузей

IT Dnipro Community Входять29 компаній і 
4 партнери.

Відомі проекти: IT Dnipro Conference та 
ITBizMeetup.

Джерело: розроблено авторами на основі [6]
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інформаційні технології, кібербезпека, телекому-
нікації та інші.

Нацiональний університет «Львiвська полiтехнiка» 
входить до всіх національних рейтингів ЗВО на висо-
ких позиціях. На базі університету створено стартап-
школу TechStartUpSchool.

На базі Киïвського національного унiверситету 
iм. Тараса Шевченка працює бізнес-школа для 
стартапів – Startup Business Incubator, де студенти 
мають можливість здобути додаткові знання з того, 
як організувати власний бізнес і познайомитися з 
інвесторами.

В Україні розташовано понад 110 науково-дослід-
них і дослідно-конструкторських центрів компа-
ній. Найбільшим R&D-партнером України є США 
(45% компаній), далі – ЄС та Ізраїль. Галузі екс-
пертизи українських R&D-центрів охоплюють ігри, 
електронну комерцію, роботу з великими даними 
та штучним інтелектом, телекомунікації, інтернет 
речей, розроблення програмного забезпечення та 
інші сфери. Більше ніж половина R&D-центрів роз-
ташовані у м. Києві. Крім столиці, великими цен-
трами науково-дослідницької діяльності є міста Дні-
про, Львів, Харків, Одеса та Вінниця.

Однак темпи розвитку інноваційного клімату в 
Україні були б вищими за умови соціальної стабіль-
ності в державі. Анексія Криму та війна у Донецькій 
та Луганській областях призвели до скорочення 
ВВП України на більш, ніж чверть від значень попе-
реднього року [8]. Це стало приводом до неперед-
бачуваної незбалансованої галопуючої інфляції, а 
відтак – значного відтоку іноземного капіталу, зни-
ження рівня купівельної спроможності та ділової 
активності у зв’язку з можливою подальшою еска-
лацією конфлікту.

Знадобилося 5 років для того, аби відновити 
обсяги ВВП до рівня 2013 р. За цей період значне 
зростання продемонстрували ІТ-індустрія та сфера 
креативної економіки, показуючи подвоєння обсягів 
доходів галузі у майже два рази кожні два роки [7]. 
Також пожвавлення розвитку відбулося і у комуні-
каційній сфері: компанії-представники телеком-опе-
раторів активно інвестують кошти у перспективні 
стартапи та ініціативи з метою їх подальшого погли-
нання. Відбулося впровадження 4G, ведеться робота 
над запуском системою 5G покриття.

Однак, окрім викликів для фінансової та агро-
промислової сфер держави, початок 2020 р. озна-
менувався кризою світового масштабу через роз-
повсюдження вірусу SARS-COVID-19, яка змусила 
тимчасово призупинити діяльність більшості під-
приємств або взагалі призвела до їх ліквідації як в 
Україні, так і за її межами [9].

Зважаючи на те, що в більшості країн закрито 
кордони для його перетину іноземцями, а також 
запроваджено режим самоізоляції серед населення, 
найбільш суттєвих негативних наслідків вже зазнали 
туристична галузь, індустрія виставкового бізнесу, 
HoReCa, транспортні компанії. Відбувся обвал 
котирувань на світових фінансових біржах. Ціни на 
нафту впали удвічі за умови вже повністю заповне-
них підземних сховищ та нафтових танкерів. Темпи 
зростання ВВП за прогнозами Oxford Economics [10] 
знизились на 2%, у той час як в Україні за підрахун-
ками Міжнародного Валютного Фонду та Світового 
Банку падіння ВВП складе 7,7% [11]. Відновлення 
ВВП до рівня 2019 р. прогнозується на другу поло-
вину 2021 р. за умов актуальних темпів розповсю-
дження та боротьби з вірусом. Однак складність 
прогнозування тривалості активної фази кризи в 

Таблиця 2
Найбільші технологічні акселератори та інкубатори України

Назва Місце розташування Діяльність

Radar Tech UNIT. City, м. Київ Корпоративний акселератор для стартапів у галузі телекому, 
енергетики, фінтеху й агро.

Concepter UNIT. City, м. Київ Акселератор продуктових ідей, спрямований на хардверні 
стартапи, готові до виходу на ринок завдяки краудфаундингу.

Ukrinnovate UNIT. City, м. Київ Агенція з інкубації та реалізації інноваційних проектів у сфері 
оборонних технологій.

IoTHubAccelerator UNIT. City, м. Київ Хаб та акселератор для IoT-стартапів у галузі робототехніки, 
розумного будинку, розумного одягу, дронів тощо.

1991 Open Data 
Incubator

1991 Civic Tech Center, 
м. Київ

Некомерційний інкубатор, що підтримує стартапи в галузі 
великих даних. Замовниками й партнерами є державні установи, 
бізнес та інституції громадянського суспільства.

GrowthUP м. Київ
Інвестиційний фонд GrowthUP+ співінвестує в В2В/В2С 
інтернет-проекти, які знаходяться на preseed або seed стадії 
розвитку.

Sector X м. Київ
Акселератор для B2B-стартапів із України та Східної Європи 
в галузі великих даних, віртуальної та доповненої реальності, 
інтернету речей.

AgroHub м. Київ
Платформа для інновацій у галузі сільського господарства, 
об’єднує стартапи і корпорації. Виконує аналіз стану галузі, 
робить регулярні звіти про теплову карту й інновації в галузі, 
розвиває культуру інновацій в агросфері.

Джерело: розроблено авторами на основі [7]
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контексті кожної країни ускладнена рівнем соціаль-
ної активності громадян, ситуацією у країнах-сусі-
дах, інструментами антикризової політики на рівні 
держави тощо.

Висновки. Світова криза внесла значні корективи 
у функціонування і розвиток економічних систем. 
Скорочення виробництва, нестача фінансових ресур-
сів, гальмування міжнародних економічних зв’язків 
вимагають рішучих кроків для зменшення негатив-
них наслідків кризи і відновлення економічного 
зростання. При цьому варто розуміти, що наступне 
зростання може бути забезпечене тільки на інно-
ваційній основі, формуванні в країні національної 

інноваційної системи, спроможної генерувати і реа-
лізувати новітні технології та наукові знання.

Формування ефективного управління інновацій-
ними процесами слід розпочинати з кардинального 
поліпшення інноваційного клімату України в цілому. 
Слід зазначити, що «готовність» національної еко-
номіки до інноваційного розвитку формується сис-
темою науково-технічних, виробничих, фінансових, 
освітніх, кадрових, природно-ресурсних, соціальних 
та інших чинників, однак саме ефективна іннова-
ційна політика держави може забезпечити перехід до 
інноваційної моделі розвитку та формування сприят-
ливого інноваційного клімату в Україні.
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У статті проведено дослідження особливостей прийняття управлінських рішень. Розглянуто поняття та сут-
ність управлінських рішень. Проаналізовано основні методи та моделі прийняття управлінських рішень. 
Особливу увагу приділено ефективності прийняття управлінських рішень, що має прямий вплив на резуль-
тативність діяльності підприємства. Сформульовано підходи до якості прийняття управлінських рішень. Вста-
новлено, що удосконалення процесу прийняття управлінських рішень впливає на ефективність прийняття 
управлінських рішень та його результат. Відзначено, що методи прийняття рішень є важливими в процесі 
запровадження системи менеджменту. У статті наведено, що ефективною моделлю при прийнятті управлін-
ських рішень є сукупність методів, які комплексно впливають на прийняття рішення. Особливу увагу приді-
лено питанню вирішення управлінських задач, шляхом створення методів та підходів до їх розв’язання та в 
свою чергу прийняття управлінських рішень, що є основною гарантією в результативності та ефективності 
діяльності підприємства. 
Ключові слова: управлінське рішення, прийняття управлінського рішення, управлінський процес, методи, 
моделі, оцінка.

В статье проведено исследование особенностей принятия управленческих решений. Рассмотрены понятие и 
сущность управленческих решений. Проанализированы основные методы и модели принятия управленческих 
решений. Особое внимание уделено эффективности принятия управленческих решений, имеет прямое вли-
яние на результативность деятельности предприятия. Сформулированы подходы к качеству принятия управ-
ленческих решений. Установлено, что усовершенствование процесса принятия управленческих решений вли-
яет на эффективность принятия управленческих решений и его результат. Отмечено, что методы принятия 
решений важны в процессе внедрения системы менеджмента. В статье приведены, что эффективной моделью 
при принятии управленческих решений является совокупность методов, которые комплексно воздействуют на 
принятие решения. Особое внимание уделено вопросу решения управленческих задач путем создания мето-
дов и подходов к их решению и в свою очередь принятия управленческих решений, является основной гаран-
тией в результативности и эффективности деятельности предприятия.
Ключевые слова: управленческое решение, принятие управленческого решения, управленческий процесс, 
методы, модели, оценка.

In the article the peculiarities of making managerial decisions were studied. The concept and essence of administrative 
decisions are considered. The basic methods and models of acceptance of administrative decisions are analyzed. Spe-
cial attention is paid to the efficiency of management decisions, has a direct impact on the performance of the enter-
prise. Approaches to the quality of management decision-making are formulated. It is established that improvement of 
the process of making managerial decisions affects the efficiency of making managerial decisions and its result. It is 
noted that methods of decision-making are important in the process of management system implementation. In article 
it is resulted, that effective model at acceptance of administrative decisions is set of methods which complex influence 
on acceptance of the decision. The special attention is given to a question of the decision of administrative problems 
by creation of methods and approaches to their decision and in turn acceptance of administrative decisions, is the basic 
guarantee in efficiency and efficiency of activity of the enterprise.
Keywords: management decision, management decision making, management process, methods, models, evaluation.

Постановка проблеми. Актуальність дослі-
дження даної теми полягає в тому, що прийняття 
управлінських рішень є основним аспектом в діяль-
ності будь-якого підприємства. Прийняття управ-
лінських рішень відбувається постійно і від при-
йнятого рішення залежить ефективність діяльності 

підприємства, його кінцеві результати та майбутнє 
в цілому. На сьогоднішній день дуже важливою 
умовою розвитку підприємства є його здатність до 
пристосування до тих вимог, які висуває світовий 
економічний ринок. Тому, для прийняття ефектив-
них рішень необхідно використовувати відповідні 
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методи та моделі прийняття рішень, які комплексно 
допоможуть вибудувати стратегію прийняття управ-
лінського рішення та спрогнозувати його результат. 
В ході опрацювання системи менеджменту особа, 
яка відповідальна за прийняття рішення досить 
нерідко опиняється в ситуаціях, які вимагають участі 
та чіткого визначення шляху прийняття ефектив-
них управлінських рішень. Прийняття ефективного 
управлінського рішення потребує від відповідальної 
за це особи відповідного досвіду та знань, розуміння 
стратегії та можливості досягнення позитивного 
результату діяльності підприємства. Отже, важли-
вим аспектом в постановці проблеми даної теми є 
знаходження оптимальних управлінських рішень 
за допомогою моделей та методів прийняття управ-
лінських рішень, які інтегровані в систему менедж-
менту, з точки зору індивідуальності та стратегічної 
мети підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням розробки моделей, застосування мето-
дів, прийняття управлінських рішень вивчали 
багато науковців як вітчизняних, так і закордонних 
вчених, а також залишається актуальною на даний 
час. Питанню дослідження розробки управлінських 
рішень присвятили свої праці такі вчені: Н. Мала 
[9], І. Проник [9], А. Родіонов [1], О. Дєгтяр [2], 
О. Коровіна [6], М. Макаренко [8], Н. Сапельнікова 
[8], В. Оніщенко [8], О. Худік [15], В. Чередник [16], 
О. Євтушенко [3], І. Ковшова [5], Т. Романченко [5]. 
Поте, в зв’язку з розвитком нових технологій, ство-
ренням нових програм виходу на світовий ринок, 
оптимізацією процесів управління та інших гло-
бальних аспектів все більш вагомим постає питання 
методів прийняття управлінських рішень. 

Мета дослідження. Метою дослідження є 
обґрунтування особливостей в підходах та мето-
дах прийняття управлінських рішень, застосування 
комплексних моделей при прийнятті рішень. 

Виклад основного матеріалу. Прийняття управ-
лінських рішень реалізується за допомогою актив-
них і пов’язаних між собою процесів, що можна 
відобразити як алгоритм прийняття управлінських 
рішень (рис. 1).

Формулювання завдання (проблеми чи запи-
тання) вимагає чіткого розуміння необхідності при-
йняття такого рішення, тобто отриманого резуль-
тату такого рішення, як показано на рис. 1 зв’язок 
між цими елементами. Іншим етапом в постановці 
завдання є вивчення та оцінки даної ситуації, тобто 
моделювання поставленого завдання та його інтегра-
цію до поставлених цілей та отриманих результатів. 

Постановка проблеми утворюється, коли 
одержані підприємством результати діяльності 
або поставлені цілі не відповідають тим, що були 
заплановані, а отже організація управлінських 
рішень потребує переформатування та покращення. 
Менеджмент підприємства в такому випадку пови-
нен ставити перед собою можливості удосконалення 
прийняття рішень та створення потенціалу для 
подальшого розширення перспектив в майбутньому, 
з метою досягнення та перевершення поставлених 
цілей діяльності підприємства.

Пошук рішень (альтернатив) покладено в основу 
аналізу внутрішньої та зовнішньої сфери підприєм-
ства, що пов’язана зі збором необхідних даних, які в 
подальшому застосовуються для формування списку 
альтернативних рішень, з метою вибору оптималь-
ного для отримання поставлених цілей або завдань.

З метою ефективного прийняття управлінського 
рішення або знаходження оптимального шляху для 
вирішення завдань та досягнення цілей, слід засто-
совувати певні критерії прийняття рішень. Критерії 
прийняття рішень – це правила, стандарти, які вико-
ристовуються при оцінці альтернатив, а також засто-
совуються як характеристики у ході визначення та 
підбору альтернативних рішень. З метою прийняття 
рішень за умов високого рівня невизначеності мож-
ливо сформувати лише декілька допустимих варіан-
тів. Безперечно, що сформовані рішення направлені 
на зниження розриву між поточною та очікуваною 
позицією підприємства. 

Під час етапу вибору оптимального рішення 
менеджер, який відповідальний за прийняття цього 
рішення обирає із переліку запропонованих один 
варіант. Оптимальним варіантом вважається той, що 
дає можливість досягти результату, який найточніше 
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Рис. 1. Алгоритм прийняття управлінського рішення 
Джерело: складено автором
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відповідає цілям і стандартам підприємства із залу-
ченням мінімального об’єму засобів та джерел. 
На менеджера покладено велику відповідальність 
за прийняття рішення, а тому йому важливо оці-
нити усі ризики при організації виконання прийня-
того рішення та обрати той варіант, що більш чітко 
і надійно окреслює отриманий результат. У тих 
випадках, коли присутній високий рівень невизна-
ченості менеджери можуть покластися виключно 
на свої знання, досвід, інтуїцію, так як по-іншому 
дати оцінку ризику та отриманому результату при 
прийнятті рішення є неможливим. В кожному інди-
відуальному випадку менеджер приймає рішення в 
залежності від понесених витрат такого рішення та в 
порівнянні з можливими перевагами вибору. 

Реалізація рішення досить складний етап, так 
як менеджерам необхідно співпрацювати з тими 
людьми, яких стосується це рішення і в багатьох 
випадках займатися практичною організацією, що 
призводить до труднощів організації процесів вті-
лення прийнятого рішення в практичну площину [4].

На наступному етапі проводиться перевірка та 
аналіз рішення, що дозволяє впевнитися в тому, 
що прийняте рішення дозволить досягти заплано-
ваного результату. Значне місце в реалізації рішень 
має взаємозв’язок з різними ланками залучених 
процесів та ресурсів, так як прийняття рішень є без-
перервним та цілеспрямованим процесом. Під час 
цього процесу можуть виникати нові цикли, або, 
навіть в подальшому може виявитися, що прийняте 
рішення є недоцільним і потрібно буде змінювати 
його повністю, знаходити нові напрями та етапи для 
його виконання.

Практичний досвід в сфері менеджменту ство-
рив декілька основних норм, що застосовуються при 
прийнятті рішень. Адаптація рішення під сферу його 
впливу, дотримання субординації при делегуванні 
права прийняття рішення, сфера прийняття управ-
лінських рішень повинна не виходити за визначені 
межі, що дасть можливість позитивно вплинути на 
рівень керівництва, а також покращити рівень реа-
лізації рішень, прийняте управлінське рішення на 
найвищому рівні не є догмою і може бути не найкра-
щим, більш всього це середньозважене рішення [11].

Процес прийняття управлінських рішень, етапи, 
системи, зв’язки та інше потребує залучення відпо-
відних методів прийняття управлінських рішень. 
Розглянемо, на нашу думку, більш ефективні 
методи, а саме: традиційні, економіко-математичні, 
систематизовані та системно-цільові. Традиційні 
методи доцільно використовувати, коли прийняття 
рішень основується на персональному досвіді та 
інтуїції менеджера (керівника), або відповідно за 
допомогою проведених обчислень, в тому числі еко-
номічних. Цей метод раціонально використовувати 
в типових ситуаціях [10].

Економіко-математичні методи застосовуються 
при використанні одночасно математичних та еко-
номічних методів під час вирішення завдань. Вони 
включають економіко-статистичні методи, методи 
економічної кібернетики, методи оптимізації та 

економетрію. Економіко-математичні методи можуть 
використовуватися при прийнятті управлінських 
рішень за допомогою автоматизованих систем управ-
ління виробничими процесами. Недоліком вико-
ристання економіко-математичних методів є те, що 
неможливо виразити за допомогою кількісних пара-
метрів, такі фактори як психологічні, організаційні, 
соціальні та інші, які впливають на управління та 
впливають на прийняття управлінських рішень [12]. 

До групи систематизованих методів відносять: 
евристичні методи, будуються на досвіді і логіці, на 
основі яких досвідчений та здібний управлінець оби-
рає вірне рішення; методи експертних оцінок, побу-
довані на кількісній характеристиці явищ і процесів, 
наприклад, метод «мозкової атаки» зі спільним обмі-
ном думками і вдосконаленням способів вирішення 
завдання чи проблеми, або метод «Дельфі», що буду-
ється на ступеневому підвищенні думок експертів 
при поступовій конкретизації завдання чи проблеми. 
Систематизовані методи більш дієво застосовувати 
для вирішення проблем в умовах ризику та неперед-
баченості. У цей метод закладено модель, у головній 
ролі якої являється інтелект людини, а для опрацю-
вання оцінок експертів дужу часто використову-
ються статистичні методи з застосуванням інфор-
маційних технологій. Для суміжних стратегічних 
проблем, з метою знаходження правильних рішень 
доцільно використовувати системно-цільові методи. 
Вони поділяються на: методи системного аналізу та 
програмно-цільові методи [7, с. 330-331]. 

Розглянемо три основні моделі прийняття 
рішень, які запропоновані теорією управління: кла-
сична модель; поведінкова модель; ірраціональна 
модель. Класична модель посилається на опирається 
на поняття «раціональності» у системі прийняття 
рішень. Суть її полягає в тому, що відповідальна за 
прийняття рішення особа, мусить володіти такими 
рисами як об’єктивність, логічність, розуміти як 
досягти поставленої цілі, цілком бути направленою 
на позитивний результат та обрання найкращої аль-
тернативи під час прийняття рішення [14]. 

Визначимо головні ознаки класичної моделі:
1) визначення чіткої мети прийняття рішення; 
2) володіння усіма даними щодо стану прийняття 

рішення; 
3) поінформованість щодо можливих альтернатив 

та результатів їх реалізації; 
4) наявність раціональної системи, яка впорядко-

вана відносно ступеня їх значимості її важливості; 
5) основною ціллю прийняття рішення завжди 

є вибір, який підвищує результат діяльності під-
приємства [13]. 

Аналізуючи дані ознаки можна зробити висно-
вок, що класична модель прогнозує, що передумова 
для прийняття рішення має бути достатньо сформу-
льований, так як за наявності усіх необхідних даних 
менеджер має можливість вибору альтернативних 
рішень, які більш чітко відповідають запитам під-
приємства. Хочемо зазначити, що на практиці, 
процес прийняття рішень перебуває під впливом 
чималої сукупності обмежуючих та суб’єктивних 
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факторів. Далі розглянемо поведінкову модель, яка, 
на відміну від класичної, враховує ряд обмежуючих 
та суб’єктивних факторів. До поведінкової моделі 
можна віднести декілька ознак:

1) відсутність чіткого визначення стану прийняття 
рішення; 

2) відсутність даних щодо можливих альтернатив 
та результатів їх реалізації; 

3) неможливість прогнозування результатів здій-
снення кожного альтернативного рішення [12]. 

Ірраціональна модель побудована на тому, що 
прийняття рішень відбувається до моменту знахо-
дження та аналізу альтернатив. Ця модель здебіль-
шого використовується з метою прийняття принци-
пово нових, нетрадиційних рішень, для вирішення 
проблем в за умови недостатньої кількості часу, а 
також у тих випадках, коли на менеджера покладено 
достатній вплив та владу, щоб мати змогу безкомп-
ромісно реалізувати своє рішення [14].

Тому, важливим для менеджера є правильний 
вибір методу та моделі прийняття управлінських 
рішень, що допоможе йому вплинути на резуль-
тативність даного рішення, та забезпечити вико-
нання цілей підприємства, створити стабільність та 
покращити показники результатів діяльності під-
приємства.

Висновки. Враховуючи викладене вище, хочемо 
зазначити, що прийняття управлінських рішень є 
основною функцією в діяльності будь-якого під-
приємства. Отже, прийняття того чи іншого управ-
лінського рішення може бути здійснене тільки за 
умови наявності інформації про процеси управ-
ління та об’єкт управління. Тобто, дуже важливим в 

процесі управління є необхідність створення моделі 
об’єкту управління. Зважаючи на зазначене, а також 
на достатню кількість критеріїв, за допомогою яких 
можна зробити оцінку ефективності, якості, опти-
мальності прийнятого рішення, що є досить багато 
показників (критеріїв), якими можна оцінити ефек-
тивність прийнятого рішення. Під час прийняття 
управлінських рішень є доречною побудова індиві-
дуальної моделі прийняття управлінських рішень, 
яка враховує весь алгоритм прийняття управлін-
ських рішень, зазначений у цій статті. Важливим 
аргументом при прийнятті управлінського рішення 
є системний підхід, тобто неможливо використову-
вати тільки одну модель або один метод для ефек-
тивного результату від прийняття управлінського 
рішення. Для підвищення результатів діяльності під-
приємства або окремих показників, для створення 
ефективних умов прийняття рішень та досягнення 
цілей підприємства або цілей, які поставлені перед 
менеджером при виборі прийняття управлінського 
рішення доречно застосовувати не один метод чи 
одну модель. Так як не завжди можливо досягти 
правильного прийняття управлінського рішення, 
в зв’язку з тим, що неможливо змоделювати певну 
проблему, завдання чи ситуацію, а також спрогно-
зувати всі фактори та чиннику впливу на неї, тому 
в процесі прийняття управлінського рішення та на 
усіх етапах його виконання менеджер (керівник) 
повинен брати безпосередню участь у всіх процесах 
та, у разі, виникнення непередбачуваних ситуацій 
оперативно змінювати підходи та процеси до успіш-
ного та якісного результату виконання прийнятого 
управлінського рішення. 
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The indices of agricultural products in the dynamics and by categories of producers are analyzed. The dynamics of 
capital investment volumes and the structure by types of economic activity are studied. The expenditures of the budget 
of Ukraine for the development of the economy, trade and agriculture of Ukraine for 2020 are analyzed and the share of 
financing of agricultural producers is determined. The expenditures of the budget of Ukraine for the development of the 
economy, trade and agriculture of Ukraine for 2020 are studied and the main positions of exports and imports for the 
last year, the dynamics for 2018-2019 are determined. Positions that remained without funding or with the least funding 
in the current year were identified. The main goals and objectives of the Strategy for the Development of Agriculture 
of Ukraine until 2023 are considered. The ratio of exports and imports of basic agricultural products in 2018-2019 is 
analyzed. The phases of government support for investors in agriculture are formed. The directions of regulation of 
agriculture are offered, which are effective directions of formation of longterm strategy of development of branch.
Keywords: investments, agriculture, sources of investments, indices of agricultural products, budget, strategy, financ-
ing, export, import.

Постановка проблеми. Сільське господарство 
на глобальному рівні стикається з різними викли-
ками змінами клімату, підвищенням числа стихійних 
лих, зникненням біологічного різноманіття та еро-
зією бази природних ресурсів, підвищенням неста-
більності цін на продовольство, неефективністю 
системи постачання і т.д. З 2010 року відмічається 
поступове збільшення інвестицій у сільське госпо-
дарство України, навіть незважаючи на несприятливі 
чинники військового періоду у 2015–2016 рр., хоча 
їх розміри і не відповідають потребам галузі. 

Актуальність цієї статті зумовлена особливою 
важливістю розуміння необхідності залучення 
інвестицій у сільське господарство України, які від-
носяться до перспективних вкладень і здатні прино-
сити стабільний довгостроковий дохід.

Аналіз основних досліджень і публікацій. 
Дослідженням проблем сільського господарства 
займалося багато науковців, серед яких П.І. Гайдуць-
кий, П.Т. Саблук [1], М.Й. Малік, М.М. Кропивко, 
В.А. Мамчур [2], Б.Б. Семак [3], В.К. Збарський, 
В.Я. Месель-Веселяк та ін. Але нестійка ситуація, 
яка склалася в галузі сільського господарства Укра-
їни підтверджує необхідність подальшого аналізу 
шляхів інвестування в розвиток галузі, врахову-
ючі економічну нестабільність та інші проблеми, з 
якими країна зіштовхується сьогодні.

Мета статті. Метою статті є дослідженні дина-
міки інвестування в сільське господарство України, 
аналіз державного фінансування галузі та виявлення 
можливих шляхів сприяння розвитку галузі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Індекс сільськогосподарської продукції відображає 

рівень змін фізичного обсягу виробництва продукції 
сільського господарства, виробленого за періоди, що 
обрані для порівняння. Для розрахунку індексу вико-
ристовуються обсяги продукції сільського господар-
ства у постійних цінах.

Як бачимо з рис. 1 протягом січня – травні 
2019 року індекс сільськогосподарської продукції 
дещо перевищував показники 2018 року, та з вересня 
минулого року починається відчутний спад показ-
ника, так, станом на 01.01.2019 р. в порівнянні з 
01.01.2018 р. індекс сільськогосподарської продукції 
знизився на 7%.

Індекси в розрізі виробників (табл. 1) показують, 
що індекс підприємств-виробників сільськогоспо-
дарської продукції більше ніж на 5% перевищує 
індекс господарств населення. Також підприємства 
мають перевагу у виробництві продукції тваринни-
цтва, а господарства населення мають більші об‘єми 
виробництва продукції рослинництва. 

З 2014 р. по 2019 рік обсяги капітальних інвести-
цій в Україні зросли в 5 разів. При цьому капітальні 
інвестиції в сільське господарство зросли в 2,5 рази, 
а їх частка в загальному обсязі капітальних інвести-
цій зросла з 9% у 2014 році до 13% у 2019 році. 

Згідно Закону України «Про державний бюджет 
України», прийнятий 14.11.2019 р. № 294-IX, на 
розвиток сфери АПК в 2020 році затверджено 
14 576 262,6 тис. грн [4].

Як показує аналіз видатків бюджету України на 
2020 рік, для забезпечення Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства Укра-
їни виділено 1,35% загальної суми видатків бюджету. 
Найбільшу частку в розмірі 0,67% отримав Апарат 
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Рис. 1. Індекси сільськогосподарської продукції в 2018 та 2019 роках  
(у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком) [4]
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Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України. Фінансова підтримка сільгосп-
виробників становить 0,32% бюджету України. 

Варто зазначити, що залишилися без фінансу-
вання дослідження, прикладні наукові і науково-
технічні розробки, виконання робіт за державними 

цільовими програмами і державним замовленням, 
підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка 
розвитку наукової інфраструктури у сфері еконо-
мічного розвитку. Також мінімального забезпечення 
має фінансова підтримка заходів в агропромисло-
вому комплексі та підвищення кваліфікації фахівців 

Рис. 2. Капітальні інвестиції в сільське господарство [4]

Таблиця 1
Індекси сільськогосподарської продукції за категоріями виробників  
(у % до відповідного періоду попереднього року) [4]

Продукція сільського 
господарства

У тому числі
продукція 

рослинництва 
продукція 

тваринництва
Господарства усіх категорій 101,1 101,3 100,5
у тому числі
підприємства 103,3 102,9 104,9
господарства населення 98,0 98,8 96,5
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Таблиця 2 
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за 2012-2019 роки (тис. грн) [4] 

Галузь 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Темп 
приросту 
2019 до 

2018 рр., 
%

Струк-
тура, %

Усього 273256,0 249873,4 219419,9 273116,4 359216,1 448461,5 578726,4 584448,6 115,5 100
Сільське 
господарство, 
лісове та рибне 
господарство, 
в т.ч.

18883,7 18587,4 18795,7 30154,7 50484,0 64243,3 66104,1 55254,2 90 9,4

Сільське 
господарство, 

мисливство 
та надання 

пов'язаних із 
ними послуг

18564,2 18175,0 18388,1 29309,7 49660,0 63400,7 65059,4 54636,0 90,4 9,3

Лісове госпо-
дарство та 

лісозаготівлі
281,4 383,4 381,0 788,5 777,1 768,9 980,3 569,4 60,7 0,1

Рибне 
господарство 38,1 29,0 26,6 56,5 46,9 73,7 64,4 48,8 75,9 0
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агропромислового комплексу, що говорить, нажаль, 
про відсутність довготривалої стратегії розвитку 
аграрного комплексу України.

В останні роки проводиться певна робота у 
напрямку реформування сільського господарства 
України, зокрема щодо вдосконалення системи дер-
жавного управління, широкого впровадження ринко-
вих відносин, зміцненню правових основ взаємовід-
носин між суб'єктами, що виробляють, переробляють 
і реалізують сільськогосподарську продукцію, залу-
чення в галузь інвестицій, впровадженню ресурсозбе-
рігаючих технологій, а також забезпечення виробників 
сільськогосподарської продукції сучасною технікою.

Разом з тим відсутність довгострокової страте-
гії розвитку сільського господарства перешкоджає 
ефективному використанню земельних і водних 
ресурсів, широкому залученню в галузь інвестицій, 
отриманню виробниками високих доходів і підви-
щення конкурентоспроможності продукції.

З метою диверсифікації виробництва, створення 
сприятливого агробізнес-клімату, підтримки розви-
тку бізнесових відносин, широкого впровадження в 
галузь ринкових механізмів та інформаційно-кому-
нікаційних технологій, а також ефективного вико-
ристання земель, досягнень науки і підвищення 
кадрового потенціалу було схвалено Стратегію спри-
яння залученню приватних інвестицій в сільське 
господарство на період до 2023 року, затверджену 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
05.07.2019 р. № 595-р. [6].

Інвестиції в сільське господарство відносяться до 
перспективних вкладень і здатні приносити стабіль-
ний довгостроковий дохід, оскільки продукція сіль-
ського господарства завжди буде мати цінність, тим 
більше, що сучасне суспільство орієнтоване на спо-
живання продуктів натурального походження. Таким 
чином, інвестиції в сільське господарство вигідні і 
актуальні.

Таблиця 3 
Аналіз видатків бюджету України на розвиток економіки, торгівлі  
та сільського господарства України на 2020 рік, млн. грн. [5]

Найменування
згідно з відомчою і програмною класифікаціями 
видатків та кредитування державного бюджету

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд Разом: Структура, 

%

Всього: 1135078984,4 131344714,2 1266423698,6 100
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України 14 576 262,6 2490651,4 17066914,0 1,348

Апарат Міністерства розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства України 8 311 242,6 228 183,7 8 539 426,3 0,674

Керівництво та управління у сфері розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства 627 784,3 400,0 628 184,3 0,050

Виконання зобов’язань України за участь у програмі 
ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого та 
середнього бізнесу (COSME)"

25 175,8 0,0 25 175,8 0,002

Забезпечення двостороннього співробітництва 
України з іноземними державами та міжнародними 
організаціями, інформаційне та організаційне 
забезпечення участі України у міжнародних форумах, 
конференціях, виставках

246 363,1 0,0 246 363,1 0,019

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері 
розвитку агропромислового комплексу, стандартизації 
та сертифікації сільськогосподарської продукції 

69 804,9 65 448,0 135 252,9 0,011

Підвищення кваліфікації фахівців АПК 12 022,1 11 621,2 23 643,3 0,002
Дослідження, прикладні наукові і науково-технічні роз-
робки, виконання робіт за державними цільовими про-
грамами і державним замовленням, підготовка науко-
вих кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової 
інфраструктури у сфері економічного розвитку

0,0 0,0 0,0 0,000

Фінансова підтримка заходів в АПК 0,0 5 000,0 5 000,0 0,0004
Витрати Аграрного фонду пов'язані з комплексом 
заходів із зберігання, перевезення, переробки та 
експортом об'єктів державного цінового регулювання 
державного інтервенційного фонду

0,0 89 100,0 89 100,0 0,007

Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників 4 000 000,0 0,0 4 000 000, 0,316
Організація і регулювання діяльності установ в 
системі агропромислового комплексу та забезпечення 
діяльності Аграрного фонду

91 766,5 55 000,0 146 766,5 0,012

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України (загальнодержавні 
видатки та кредитування)

59 778,8 0,0 59 778,8 0,005
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Сільськогосподарським підприємствам доводиться 
докладати зусилля для пошуку джерел фінансування. 
Держава пропонує ряд програм з підтримки та залу-
чення інвесторів в АПК. Інвестиції в цю галузь не при-
носять швидких прибутків, оскільки потрібні знання, 
контроль, вміння і витримка, бо земля вимагає підго-
товки, посіву культур, догляду, а потім збору врожаю, 
правильного зберігання і подальшої реалізації. 

Як бачимо, держава в 2020 році має профінансу-
вати реалізацію декількох проектів, направлених на 
розвиток сільськогосподарської галузі, на загальну 
суму 1 268,65 млн грн.

Але на даний момент сільське господарство 
України не задовольняє 100% продовольчих потреб 
населення країни. Нажаль велика частина асорти-
менту продукції, що користуються попитом у спо-
живачів та може вироблятися власними потужнос-
тями, імпортується з-за кордону. В сьогоднішніх 
економічних умовах держава має створити всі умови 
для розвитку власного виробництва товарів, шля-
хом державних замовлень, закупівель, відродження 
заготівельних підприємств, стимулювання дріб-
них сімейних фермерських господарств, підтримки 
впровадження новітніх інноваційних методик земле-
робства та організації міських ферм.

Стратегія має бути, на нашу думку, направлена 
на те, що великий потужний потенціал нашої країни 
має повністю забезпечувати потреби нашої країни 
в тій продукції, яку ми можемо виробляти завдяки 
нашим природно-кліматичним даним.

Як видно з таблиці, в 2019 році найбільший 
приріст об’єму експорту відмічається по позиціям: 

рослинні матеріали для виготовлення – 54,9%, живі 
дерева та інші рослини – 45,8%, живі тварини – 
36,6%; риба i ракоподібні – 34,6%, зерновi культури – 
33,9%; насіння і плоди олійних рослин – 31,1%, а 
зниження експорту по позиціям: цукор і кондитерські 
вироби з цукру – 30,6%, шелак природний – 24,9%, 
овочі – 21,7%, алкогольні i безалкогольні напої та 
оцет –8,2%, молоко та молочні продукти, яйця птиці, 
мед – 5,5%, кава, чай – 2,9%. 

В розрізі імпорту в 2019 році найбільший при-
ріст об‘єму відмічається по: овочі – 99,9%, молоко 
та молочні продукти, яйця птиці, натуральний мед – 
59,2%, готові продукти із зерна – 30,6%, продукти з 
м’яса, риби – 30,9%, їстівні плоди та горіхи – 27,7%, 
тютюн і промислові замінники тютюну – 17,9%, а 
зниження експорту по позиціям: м’ясо та їстівні суб-
продукти – 5,4%, зерновi культури – 5,3%; жири та 
олії тваринного або рослинного походження – 5,2%, 
шелак природний – 4,5%, інші продукти тваринного 
походження – 1,7%. Як бачимо, досить велика час-
тина імпортованої продукції сільського господар-
ства, яку українські виробники в змозі вирощувати 
самотужки в разі створення сприятливих умов.

Порівнюючи експорт з імпортом можна сказати, 
що частина позицій значно поступаються імпорту, 
тобто ми більше ввозимо різних продуктів харчу-
вання в нашу країну ніж поставляємо до інших. 
Серед таких риба i ракоподібні, кава, чай, живі 
дерева та інші рослини, шелак природний, продукти 
з м’яса, риби та інші.

Для залучення приватних інвестицій уряду необ-
хідно надавати інвесторам підтримку протягом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цілі стратегії сприяння залученню приватних  інвестицій в сільське 
господарство на період до 2023 року 

гарантування стабільності, передбачуваності та прозорості аграрної політики та 
державної підтримки 

удосконалення системи державного контролю за безпечністю харчових продуктів 

покращення використання наявної інфраструктури для транспортування 
сільськогосподарської продукції, створення сприятливих умов для 

інвестування в ринкову інфраструктуру та логістику 

посилення захисту права власності на землю, прозорості використання земель 
сільськогосподарського призначення державної власності, зокрема зайнятих 

полезахисними лісовими смугами 

створення передумов для покращення доступу до факторів виробництва для 
всіх сільськогосподарських товаровиробників 

покращення доступу до фінансових інструментів 

управління фінансовими, екологічними та інноваційними ризиками в 
сільському господарстві 

Рис. 3. Цілі стратегії сприяння залученню приватних інвестицій  
в сільське господарство на період до 2023 року [6].
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усього процесу виходу на ринок, в якому можна 
виділити кілька фаз.

Також вважаємо, що сьогодні держава має при-
ймати активну участь в регулюванні галузі. І ця 
участь має полягати не лише в законотворчості та 
перерозподілі фінансування, а опрацюванні довго-
термінових планів розвитку. Можливості України 
мають повністю забезпечувати потреби населення 
країни якісною та недорогою продукцією. Належна 
якість також дає можливості для збільшення екс-
порту. Тому, на нашу думку, сьогодні слід звернути 
увагу на наступні пункти: 

– створення та підтримки невеликих підпри-
ємств – виробників продукції, що дає змогу підтри-
мати середній клас населення, зменшити концентра-
цію виробництва;

Рис. 4. Зовнішня торгівля України продукцією тваринництва, січень-серпень 2019 р. [4]

– державне замовлення на продукцію сільського 
господарства, яку виробники можуть вирощувати в 
Україні, а не імпортувати;

– розвиток інфраструктури сільської місцевості, 
підняття рівня життя сільського населення;

– проведення досліджень, розробок та інновацій;
– будівництво складських та холодильних при-

міщень;
– розвиток заготівельних платформ;
– запровадити платформи електронної комерції;
– доступність кредитів для малих та приватних 

агрогосподарств; 
– недостатній розвиток вітчизняних систем сер-

тифікації та контролю якості товарів виробників на 
фоні підвищення вимог до споживчих та екологіч-
них характеристик.

Таблиця 4
Фінансування програм в сільському господарстві, заплановане на 2020 рік [5]

Назва кредитора та 
інвестиційного проекту, 

що реалізується за 
рахунок кредиту 

(позики)

Назва 
валюти, 
в якій 

залучається 
кредит 

(позика) 

Загальний 
обсяг 

кредиту 
(позики) 

(тис. один.)

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
державного 

бюджету

Назва згідно 
з програмною 
класифікацією 

видатків та 
кредитування 
держбюджету

Обсяг 
залучення 

кредиту 
(позики) 

у 2020 році 
(тис. грн) 

Проект «Програма 
«Прискорення приватних 
інвестицій у сільське 
господарство України»

дол. США 200 000 3511650 Прискорення 
інвестицій у сільське 
господарство України

600 000,0

Проект «Основний 
кредит для малих та 
середніх підприємств 
та компаній з середнім 
рівнем капіталізації»

євро 400 000 3511620 Фінансування 
проектів розвитку 
за рахунок коштів, 
залучених державою

336 645,1

Проект «Рефінансування 
енергоефективних 
інвестицій малих та 
середніх підприємств 
України через фінансовий 
сектор»

євро 7 000 3511620 Фінансування 
проектів розвитку 
за рахунок коштів, 
залучених державою

202 000,0

Проект «Основний 
кредит для аграрної 
галузі – Україна»

євро 400 000 3511620 Фінансування 
проектів розвитку 
за рахунок коштів, 
залучених державою

130 000,0
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Таблиця 5 
Аналіз співвідношення експорту та імпорту основної сільськогосподарської продукції 2018-2019 рр. [4]

Експорт Імпорт Співвіднош.
імпорту до 

експорту, %
Код і назва товарів згідно 

з УКТЗЕД

2018, 
тис дол.
США

2019, 
тис дол.
США

Темп 
приросту, 

%

2018, 
тис дол.
США

2019, 
тис дол.
США

Темп 
приросту, 

%
Усього, в т.ч. 47334987,00 50060335,5 5,7 57187578,0 60783662,3 6,2 1,21
I. Живі тварини; продукти 
тваринного походження 1210638,3 1277230,7 5,5 917988,8 1071265,5 16,6 0,84

01 живі тварини 45786,6 62547,7 36,6 71823,6 76639,9 6,7 1,23
02 м’ясо та їстівні субпродукти 645982,3 711918,9 10,2 167663,2 158603,9 -5,4 0,22
03 риба i ракоподібні 24981,4 33637,5 34,6 549534,7 644410,4 17,2 19,16
04 молоко та молочні продукти, 
яйця птиці; натуральний мед 480947,4 454068,2 -5,5 106458 169492,1 59,2 0,37

05 інші продукти тваринного 
походження 12940,6 15058,3 16,3 22509,3 22119,2 -1,7 1,47

II. Продукти рослинного 
походження 9886060,4 12914913,2 30,6 1529221,1 1794125,1 17,3 0,14

06 живі дерева та інші рослини 4442,8 6479,7 45,8 33977 40905,9 20,3 6,31
07 овочі 235682,7 184515,0 -21,7 106191,3 212319,9 99,9 1,15
08 їстівні плоди та горіхи 228564,1 260145,9 13,8 526707 672722,1 27,7 2,59
09 кава, чай 12059,2 11709,0 -2,9 209046,6 222423,2 6,3 19,00
10 зерновi культури 7240558,1 9633593,1 33,9 191116,7 180817,4 -5,3 0,02
11 продукція борошномельно-
круп’яної промисловості 175811,2 202129,7 14,9 34338,8 35083,1 2,16 0,17

12 насіння і плоди олійних 
рослин 1954149,8 2563286,6 31,1 397429,2 400839,7 0,85 0,16

13 шелак природний 1090,7 818,5 -24,9 29653,9 28305,4 -4,5 34,58
14 рослинні матеріали для 
виготовлення 33701,9 52235,6 54,9 760,7 708,5 -6,8 0,01

III. 15 Жири та олії тваринного 
або рослинного походження 4496511 4732755,6 5,2 267350,2 253298,6 -5,2 0,05

IV. Готові харчові продукти 3018600,8 3221106,5 6,7 2340898 2616159,6 11,7 0,81
16 продукти з м’яса, риби 21747 22842,6 5,03 97280,7 127398,6 30,9 5,58
17 цукор і кондитерські вироби 
з цукру 366878,1 254389,3 -30,6 67116,7 70483,7 5,01 0,28

18 какао та продукти з нього 204076,5 204586,3 0,24 306699,2 327138,9 6,6 1,60
19 готові продукти із зерна 268310 269375,2 0,39 153608,4 200744,6 30,6 0,75
20 продукти переробки овочів 172289,8 191900,4 12,8 181369,3 190031,7 4,7 0,99
21 різні харчові продукти 131984,3 142716,3 8,1 408113,9 439617,3 7,7 3,08
22 алкогольні i безалкогольні 
напої та оцет 229841,7 210840,1 -8,2 489773,3 533060,2 8,8 2,53

23 залишки і відходи харчової 
промисловості 1224764,2 1486850,1 21,3 216176,5 231523,8 7,1 0,16

24 тютюн і промислові 
замінники тютюну 398709,1 437606,2 9,7 420759,9 496160,8 17,9 1,13

Висновки. Сільське господарство є провідною 
галуззю економіки України, а його розвиток зумов-
лює економічну ситуацію в цілому. Обсяг виробни-
цтва сільськогосподарських підприємств за останні 
роки є досить нестабільним, але обсяг інвестування 
з кожним роком поступово збільшується.

Результатами відсутності довгострокової страте-
гії розвитку сільського господарства є той фактич-
ний стан, який держава має на сьогодні. Відсутність 
фінансування науково-технічного розвитку галузі та 
підготовки кваліфікованих кадрів в найближчому 
майбутньому призведе до відсутності спеціалістів 
в цій галузі, адже використання застарілих техноло-
гій та обладнання, непідготовленість робочої сили 

прямо пропорційно впливає на якісні та кількісні 
показники галузі.

Реформування сільського господарства має 
вдосконалити систему державного регулювання 
галузі, а також бути направлене на впровадження 
інноваційних технологій, підготовку кадрів, вибу-
дову системи кредитування та страхування вироб-
ників, державні гарантії та регулювання цін на 
паливо та закупівельних цін на вирощену продук-
цію, поліпшення інфраструктури, та покращення 
інвестиційного клімату загалом. Запропоновані 
урядом програми мають спростити підприємцям 
пошук джерел залучення інвестицій та стимулю-
вати їх до розвитку.
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Рис. 5. Фази підтримки урядом інвесторів в сільське господарство
 

•залучення іноземних співробітників для відкриття бізнесу за кордоном, в 
реєстрації підприємства та врегулювання прав інтелектуальної власності 

Підготовча 
фаза 

•придбання землі, будівництво підприємства і отримання дозволів, а також 
створення відповідної інфраструктури. В якості альтернативи можна придбати 
і адаптувати під власні потреби вже існуючі об'єкти 

Фаза установи 

•підприємство починає вести господарську діяльність Виробнича 
фаза 
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В статті розглянуто питання ринку землі в Україні, що є запорукою інвестиційної привабливості аграрного сектору 
економіки. Визначено, що результативний розвиток АПК України є необхідною умовою сталого функціонування 
держави. Масштаби, структура і ефективність використання інвестицій багато в чому визначають результати гос-
подарювання в сфері АПК на різних рівнях економічної системи, стан, перспективи розвитку та конкурентоспро-
можність національного господарства. У процесі вивчення питань земельної реформи у сільському господарстві 
України розкрито сучасний стан законодавства та проаналізовано його основні аспекти. Проаналізовано проблеми 
та недоліки відкриття ринку землі в Україні. Виявлено причини та запропоновано шляхи вирішення задля соці-
ально-економічного розвитку країни в сфері АПК. Висвітлено головні тези новітнього законодавства щодо осо-
бливостей володіння, користування і розпорядження землями сільськогосподарського призначення. 
Ключові слова: земельна реформа, мораторій, ринок землі, агропромисловий комплекс, сільське господар-
ство, власність, землі сільськогосподарського призначення.
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В статье рассмотрены вопросы рынка земли в Украине, что является залогом инвестиционной привлека-
тельности аграрного сектора экономики. Определено, что результативное развитие АПК Украины является 
необходимым условием устойчивого функционирования государства. Масштабы, структура и эффективность 
использования инвестиций во многом определяют результаты хозяйствования в сфере АПК на различных 
уровнях экономической системы, состояние, перспективы развития и конкурентоспособность национального 
хозяйства. В процессе изучения вопросов земельной реформы в сельском хозяйстве Украины раскрыто совре-
менное состояние законодательства и проанализированы его основные аспекты. Проанализированы проблемы 
и недостатки открытия рынка земли в Украине. Выявлены причины и предложены пути решения для соци-
ально-экономического развития страны в сфере АПК. Освещены главные тезисы нового законодательства об 
особенностях владения, пользования и распоряжения землями сельскохозяйственного назначения.
Ключевые слова: земельная реформа, мораторий, рынок земли, агропромышленный комплекс, сельское 
хозяйство, собственность, земли сельскохозяйственного назначения. 

The article considers the issue of the land market in Ukraine. This one is the key to investment attractiveness of the 
agricultural sector. The article determines the effective development of the agro-industrial complex of Ukraine as 
a prerequisite for the sustainable functioning of the state. The scale, structure and efficiency of investment largely 
determine the results of agriculture management at different levels of the economic system, as well as the state, devel-
opment prospects and competitiveness of the national economy. Studying the issues of land reform of agriculture in 
Ukraine, one reveals and analyzes the current legislation and its main aspects. The problems and drawbacks of open-
ing the land market in Ukraine are analyzed. The author reveals the reasons and offers the solutions for social and 
economic development of the country in the agro-industrial complex area. The article highlights the main thesis of the 
latest legislation on the peculiarities of property, use and disposal of agricultural land.
Keywords: land reform, moratorium, land market, agro-industrial complex, agriculture, property, agricultural land.

Постановка проблеми. Актуальність теоретич-
них і практичних проблем активізації інвестиційної 
діяльності в галузях економіки України відзначається 
тим, що, з одного боку, реальний сектор економіки 
функціонує в умовах дефіциту ресурсного потенці-
алу і гостро потребують інвестицій, а з іншого боку, 
недосконалість економічного механізму управління 
інвестиційною діяльністю в державі не сприяє актив-
ному припливу і ефективному використанню інвес-
тиційних вкладень. Однією з досить проблемних 
залишається аграрна галузь, яка є достатньо прива-
бливою для більшості інвесторів як вітчизняних, так 
і іноземних, економічно та соціально значущою, але 
в той же час найбільш ризиковою, особливо зважа-
ючи на останні кліматичні зміни.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідженню інвестицій в аграрний сектор та, 
зокрема, земельних відносин немало уваги приді-
лено в роботах П. Т. Саблука [1], М. Я. Дем'яненко 
[2] М. М. Федорова [3], Т. В. Мацибора [4] та інших. 

Мета дослідження. Метою статті є аналіз законо-
давства, проблем та наслідків впровадження земель-
ної реформи в Україні. Додаткової уваги вимагає 
вивчення запровадження в Україні ринку землі як 
можливості залучення інвестицій в даний сектор 
економіки.

Виклад основного матеріалу. Історично закла-
дено, що в нашій країні чималий земельний потен-
ціал, який становить 5,7 % території Європи [5]. 
Родючі землі України складають 70 % із 60,3 млн. га 
сільськогосподарських угідь, що являється значи-
мою конкурентною перевагою країни. Проте, задля 
ефективного її використання, необхідно побудувати 
дієвий сучасний механізм, намаганням запустити 
який стала так звана земельна реформа.

Згідно статті 13 Конституції України земля є 
об'єктом права власності українського народу. Стат-
тею 14 Конституцію вказано, що земля є основним 

національним багатством, перебуває під особливою 
охороною держави, право власності на землю гаран-
тується, воно набувається і реалізується громадянами, 
юридичними особами та державою виключно від-
повідно до закону [9]. Земельним кодексом України 
було запроваджено мораторій (тимчасову заборону) 
на купівлю-продаж сільськогосподарської землі, що 
регулярно продовжувався парламентом [10].

Так, М.М. Федоров зазначає, що виходячи із 
статистичних даних 413 дол. приносить 1 га сіль-
госпугідь в Україні там, де ринку землі немає. 
1 000 000 українців померли, так і не дочекавшись 
можливості продати земельні паї. 1,5 млн га землі 
українців, що померли, привласнила держава [3].

За правилами мораторію у власників було лише 
два варіанти як розпорядитися землею: здати в 
оренду або передати в спадщину. Наразі в країні 
приблизно 7 мільйонів людей, які не мають можли-
вості дарувати та продавати землю зі свого паю.

Законопроект, що дозволяє продавати землі, при-
значені для сільського господарства в Україні, був 
поданий в Верховну Раду України в кінці вересня 
2019 року. 31 березня 2020 року Верховною Радою 
України прийнято Закон України № 2178-10 «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо обігу земель сільськогосподарського призна-
чення», який з 1 липня 2021 року має відкрити ринок 
землі в Україні [9]. 

До прийняття цього закону ринок землі в Україні 
фактично теж діяв, але можна сказати, у тіньовій 
формі. За тривалий час власники земель придумали 
достатньо способів обійти мораторій на продаж 
земель: довгострокова оренда, фіктивний заповіт, 
застава, доручення, зміна цільового призначення 
ділянки, судове відчуження через борги, емфітев-
зис та багато іншого. Від такого тіньового ринку 
страждають селяни, а відповідно держава і реальні 
інвестори.
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Аналіз причин необхідності реформи в Україні 
дозволив сформувати наступний перелік [7]:

– чесні правила гри для легальних інвесторів;
– розвиток сільськогосподарського комплексу;
– збільшення доходів мешканців села;
– гроші на сільські дороги, школи та лікарні 

(в першу чергу);
– податки на пенсії та зарплати бюджетникам;
– встановлення ринкових, а не корупційних цін 

на землю.
Зважаючи на менталітет та історичний досвід 

нашої країни, будь-які зміни дуже шокують людей, 
особливо в законодавстві. Така ж ситуація з земель-
ною реформою, оскільки корупція та слабка судова 
гілка не дають впевненості в позитивних наслід-
ках для населення і країни. Хочеться сподіватися, 
що будуть дотримані вимоги українського законо-
давства, в тому числі українські землі залишаться 
у власності українців та іноземців не допустять до 
української землі, величезні території не будуть 
належати лише олігархам, продаж буде відбуватися 
без примусу, тобто на добровільних засадах, ціна на 
землю не буде штучно занижуватися, орендарів не 
виженуть з орендованих ділянок, перепродаж землі 
в перші роки після відкриття ринку землі обмежать 

додатковими податками, що повинно виключити 
спекулятивні операції.

Заплановано підтримку аграріїв, що направлять, 
в основному, на здешевлення кредитної ставки до 
5 % у 2021 році. За прогнозними даними зниження 
облікової ставки до 10 % на 4 квартал 2020 р. виста-
чить сповна. Але тут може з’явитися проблема, що 
фермери не зможуть повністю відпрацювати весь 
об’єм цієї підтримки [5]. 

Отже, згідно нових змін громадяни України зможуть 
купувати землю сільськогосподарського призначення з 
1 липня 2021 року. Закон передбачає низку обмежень 
щодо користування та продажу земель (рис. 1).

Так, аналіз земельної реформи показав, що все 
ж вона недосконала та має ряд суперечностей. 
На шляху її створення було внесено щонайменше 
4400 поправок. Реформа піднімає ряд проблемних 
питань, серед яких регуляції землеустрою, када-
стрового механізму, прав орендарів, розширення 
прав громадян та багато інші. Та в першу чергу, це 
питання створення прозорої системи електронних 
торгів і запровадження моніторингу та антимоно-
польного контролю. Українські землі найродічіші в 
світі, тому Україна має прикласти зусиль для під-
няття конкурентоспроможності аграрного бізнесу 

Рис. 1. Обмеження щодо користування та продажу земель згідно земельної реформи 2020 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон про ринок землі №2178-10. Основні положення 

З липня 2021 до 1 січня 2024 буде діяти обмеження на купівлю землі – не більше 
100 га в одні руки. З 2024 року обмеження становитиме до 10 тис га в одні руки. 

З 1 липня 2021 до 1 січня 2024 року право на покупку землі буде тільки у фізосіб. 
Юридичним особам забороняється купувати землю. сільськогосподарського 

призначення 

Щодо надання права іноземцям купувати землю позиція не змінилась – питання 
буде вирішуватись на референдумі.  

Іноземцям заборонено купувати землю, що розташована ближче 50 км від 
державного кордону України, незважаючи на результати референдуму. 

Не зможуть купувати з 2024 року українську землю також компанії, власниками 
яких є громадяни країни-агресора – Росії. 

Орендарі, які працюють на землі і мають право користування не пізніше ніж з 
2010 року, можуть викупити землю з розстрочкою до 10 років за ціною нормативної 

грошової оцінки. 

Банки зможуть стати власниками землі тільки за умови, якщо земельна ділянка 
дісталась їм як заставне майно за непогашеним кредитом. 

Мінімальна ціна – не менше нормативної грошової оцінки. До 2030 року. 
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та досягнення лідерських позицій на світовому 
ринку [11]. 

Висновки. Тривалий час в Україні в зв‘язку з 
мораторієм на землі, нажаль, процвітає тіньовий 
ринок. Незважаючи на заборону продажу землі, 
велика частина земель перебуває у власності олі-
гархів, а невеликі власники не мають достатнього 
переліку можливостей для ефективного управління 
своєю ж власністю. Проведення земельної реформи 
може допомогти не тільки врегулювати багато 
питань в агропромисловій сфері, а й вивести Україну 
на новий рівень розвитку та зробити її більш конку-
рентоздатною в сучасних ринкових умовах.

Зрозуміло, що неможливо одразу охопити всі 
проблеми та недоліки, але починати треба хоча б з 
малого. І в першу чергу це – подолання корупції та 
запровадження системи підзаконної судової роботи. 
В результаті вирішення вказаних проблем запропо-
нована модель земельної реформи не буде виглядати 
настільки лякаюче, а стане позитивним кроком для 
України. Тому хоч і повільно, але потрібно крокувати 
вперед до нових змін і до покращення інвестиційної 
привабливості аграрного сектору країни. В для Укра-
їни агропромисловий комплекс має всі шанси стати 
найбільш швидко зростаючим і інвестиційно прива-
бливим сектором української економіки.
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У статті проведено дослідження щодо поняття та оцінки інноваційної діяльності та систематизовано теоре-
тико-методичні підходи щодо оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємств. Представлено 
класифікацію підходів щодо оцінювання ефективності інноваційних впроваджень, а саме за степенем дифе-
ренційованості об’єкта, за видами оцінювання ефекту, за врахуванням фактору часу, за степенем ризику. 
Визначено основні методичні принципи оцінки ефективності інноваційної діяльності в сучасних умовах гос-
подарювання. Досліджено один з найпоширеніших напрямків оцінки інноваційної діяльності, за врахуванням 
часу. Описано часові критерії, та показники визначення. Систематизовано в групи методи оцінки ефектив-
ності інноваційної діяльності, такі як статистичні, динамічні, маркетингові, факторні. Узагальнено підходи 
до оцінки ефективності інноваційних проектів на такі, як якісний підхід, що орієнтований на оцінку ефек-
тивності інноваційного проекту відповідно поставленим цілям і кількісний, що ґрунтується на показниках 
рентабельності та прибутковості. 
Ключові слова: інновації, інноваційний розвиток, інноваційна діяльність, ефективність інноваційної діяль-
ності, ефект від реалізації інновацій, класифікація ефективності інноваційної діяльності, методи оцінки інно-
ваційної діяльності.

В статье проведено исследование относительно понятия и оценки инновационной деятельности и системати-
зированы теоретико-методические подходы к оценке эффективности инновационной деятельности предпри-
ятий. Представлена классификация подходов к оценке эффективности инновационных внедрений, а именно 
по степени дифференцированности объекта, по видам оценки эффекта, за учетом фактора времени, по сте-
пени риска. Определены основные методические принципы оценки эффективности инновационной деятель-
ности в современных условиях хозяйствования. Исследовано одно из самых распространенных направлений 
оценки инновационной деятельности, за учетом времени. Описаны часовые критерии, и показатели опре-
деления. Систематизировано в группы методы оценки эффективности инновационной деятельности, такие 
как статистические, динамические, маркетинговые, факторные. Обобщены подходы к оценке эффективности 
инновационных проектов на такие, как качественный подход, ориентированный на оценку эффективности 
инновационного проекта в соответствии поставленным целям и количественный, основанный на показателях 
рентабельности и прибыльности.
Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, инновационная деятельность, эффективность инно-
вационной деятельности, эффект от реализации инноваций, классификация эффективности инновационной 
деятельности, методы оценки инновационной деятельности.

The article conducts research on the concept and evaluation of innovation and systematizes theoretical and method-
ological approaches to assessing the effectiveness of innovation of enterprises. The classification of approaches to 
evaluating the effectiveness of innovative implementations, namely the degree of differentiation of the object, the 
types of evaluation of the effect, taking into account the time factor, the degree of risk. The basic methodical principles 
of an estimation of efficiency of innovative activity in modern conditions of managing are defined. One of the most 
widespread directions of an estimation of innovative activity, taking into account time is investigated. Time criteria 
and indicators of definition are described. Methods for assessing the effectiveness of innovation, such as statistical, 
dynamic, marketing, factor, are systematized into groups. Approaches to assessing the effectiveness of innovative 
projects are generalized to such as a qualitative approach that focuses on assessing the effectiveness of innovative 
projects in accordance with the objectives and quantitative, based on profitability and profitability.
Keywords: innovations, innovative development, innovative activity, efficiency of innovative activity, effect from real-
ization of innovations, classification of efficiency of innovative activity, methods of estimation of innovative activity.

Постановка проблеми. Складність і багатоас-
пектність інноваційного процесу на тлі впливу дес-
табілізуючих чинників нинішнього стану економіки 

стає причиною серйозних труднощів з вибору та 
впровадження оптимальних інноваційних рішень. 
Це зумовлює необхідність побудови комплексної, 
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виваженої, гнучкої, оперативної та системної оцінки 
ефективності інноваційної діяльності, як основи 
прийняття управлінських рішень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням оцінки ефективності інноваційної діяльності на 
підприємствах розглядалися в роботах таких про-
відних вітчизняних і зарубіжних вчених, як: Власюк 
О.С., Базилюк Я.Б., Должанський І.З., Загорна Т.О., 
Ілляшенко С.М., Маркін Т.В., Паламарчук Г.М., Фат-
хутдінов Р.А., Сухоруков А.І., Перерва П.Г., Р. Ратвел, 
Х. Рігс, В.С. Савчук, Б. Твісс, В.Г. Федоренко, Х. Харт-
ман, Й. Шумпетер та інші. В той же час, аналіз опу-
блікованих праць і практика господарської діяльності 
вітчизняних підприємств свідчать про недостатнє 
опрацювання принципово важливих питань, що сто-
суються особливостей формування комплексної сис-
теми оцінки ефективності інноваційної діяльності.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Вивчення досліджень щодо оцінки 
ефективності інноваційної діяльності свідчать про те 
що погляди науковців по вивченню даної проблеми 
співпадають, але ряд питань все ж залишаються дис-
кусійними. 

Формулювання мети статті. Для повного охо-
плення та врахування всіх факторів, що впливають на 
результат інноваційної діяльності доцільним є пошук та 
використання різних підходів до оцінки інноваційних 
рішень, що надасть можливість проводити як поточну 
оцінку інноваційної діяльності так і на перспективу. 
Відповідно, метою написання даної публікації є уза-
гальнення теоретико-методологічних положень щодо 
оцінки ефективності реалізації інноваційних рішень.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сформованих умовах глобалізації, прискореного 
науково-технічного розвитку та міжнародного перемі-
щення капіталу конкурентоспроможність підприємств 
і країн визначається більшою мірою здатністю еконо-
міки здійснювати інноваційну діяльність, розробляти 
нові технології і реалізовувати інноваційні проекти.

Інноваційна діяльність – це діяльність по дове-
денню наукових ідей і технічних розробок до резуль-
тату, готового для практичного використання, що 
припускає цілий комплекс заходів, у своїй сукуп-
ності, які призводять до інновацій [1, с. 43].

Світова наука ще не виробила єдиного підходу до 
визначення поняття «інновація». Виділяють основні 
два підходи:

– інновація презентується як результат творчого 
процесу;

– інновація розглядається, як процес впрова-
дження нововведень. 

Забезпечення процесу успішної комерціалізації 
інновацій включає в себе три складові: фінансову, 
організаційну та правову. Механізми фінансування 
інновацій реалізуються за рахунок пошуку і залучення 
джерел фінансування, побудови ефективної системи 
розподілу ресурсів між проектами і вибору коректного 
методу оцінки ефективності інноваційних проектів.

Рішення організаційної проблеми включає цен-
тралізоване створення інноваційної інфраструк-
тури. Найважливішими цілями створення правового 

забезпечення комерціалізації інновацій є охорона 
власності на наукові результати, участь вчених в осво-
єнні інновацій, механізми сприяння патентуванню [2].

Вибір визначеної системи оцінки інноваційної 
діяльності підприємства потребує виокремлення 
параметрів, котрі характеризують величину досяг-
нення визначених цілей та обсяг обороту вкладених 
ресурсів. Існує трактування якісного і кількісного 
підходів до оцінки ефективності інноваційної діяль-
ності. Під якісним підходом розуміється співвідно-
шення виробництва, якості, прибутку, конкуренто-
спроможності, рівня гнучкості [2, с. 21]. 

Кількісний підхід визначається здатністю відо-
бражати ефективний результат процесу, тобто в роз-
рахунку це відношення отриманого ефекту (резуль-
тату) до витрат, що йдуть на отримання ефекту 
[3, с. 408]. Важливим аспектом в описаних підходах 
є чіткий вибір та оцінка саме тих факторів, що прямо 
впливають на результат інноваційної діяльності. 

Оцінити інноваційну діяльність підприємства 
можна в різних формах, за індивідуальною специфі-
кою досліджуваного суб'єкта, цілям і використову-
ваною методологію оцінки. Можливо здійснювати 
оцінку як самого підприємства, так і його партнерів 
або конкурентів, інвестиційних організацій, а також 
органів державного управління.

За допомогою специфічних цілей оцінки діяль-
ності інноваційних підприємств і наявності необ-
хідної аналітичної інформації можна визначити най-
більш обгрунтовані підходи здійснення оціночних 
процедур. Класифікація методів за комплексом різ-
них ознак представлена на рис. 1 [6, с. 111].

Одним з поширених напрямків оцінки іннова-
ційної діяльності є модель часової оцінки за трьома 
критеріями табл. 1.

Так, методами оцінки ефективності проекту, 
заснованими на облікових оцінках (без дисконту-
вання), є період окупності (pay back period, РР), 
коефіцієнт ефективності інвестицій (average rate of 
return, ARR) і коефіцієнт покриття боргу (debt cover 
ratio, DCR). Методи оцінки ефективності проекту, 
засновані на дисконтованих оцінюваннях, відносять 
метод індексу рентабельності (profitability index, PI), 
чисту вартість, інакше звану "чистий дисконтований 
дохід" (net present value, NPV), і внутрішню норму 
прибутковості (internal rate of return, IRR) [4, с. 49].

Для визначення ефективності інноваційних про-
ектів можна керуватися такими показниками, як при-
буток, доцільність використання власного капіталу 
(цей показник має велике значення при прийнятті 
рішення про участь в інвестуванні проекту), техніко-
організаційний рівень, ефективність використання 
виробничих ресурсів, собівартість, обсяг продукції і 
шляхи її реалізації, ринкової стійкості.

Кожен з представлених показників окремо може 
бути віднесений до того чи іншого напрямку про-
екту (економічного, науково-технічного, соціального 
тощо), а також може використовуватися для під-
тримки балансу внутрішнього і зовнішнього стану 
середовища при різних варіантах реалізації іннова-
ційного проекту [5, с. 36].
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Таблиця 1
Часові критерії оцінки інноваційної діяльності
Підходи до оцінки 

інноваційної 
діяльності

Мета та цілі Показник

Короткострокові
Оцінка 
ефективності

Оцінка ресурсних можливостей для реалізації 
інноваційних рішень

Якість, собівартість продуктивність, 
ефективність

Середньострокові
Оцінка 
ефективності 
інноваційних 
проектів

Пошук та вибір альтернатив інноваційним 
рішенням, та оцінка їх ефективності

– NPV – чистий дисконтований дохід
– РР – період окупності
– РІ – індекс рентабельності
– IRR – внутрішню норму прибутковості

Оцінка на основі 
бенчмаркетингу 

Проведення порівняння з аналогами 
та конкурентами 

– Конкурентоспроможність інновацій,
– Відповідність сегменту ринку
– Оцінка ризиків

Довгострокові
Оцінка 
ефективності 
інноваційного 
розвитку за рахунок 
прогнозування

Проведення оцінки інноваційних рішень 
з урахуванням зміни показника

Прогноз результатів інноваційної 
діяльності
Вплив чинників внутрішнього та 
зовнішнього середовища на результат та 
ефективність інноваційної діяльності

В якості основних показників ефективності 
інноваційного проекту виділяють: фінансову 
(комерційну) ефективність, що враховує фінан-
сові наслідки для учасників проекту; бюджетну 
ефективність, що враховує фінансові наслідки 
для бюджетів всіх рівнів; економічне економічну 
ефективність, що враховує витрати і результати, 
що виходять за межі прямих фінансових інтересів 

учасників проекту й допускають вартісне вира-
ження (рис. 2).

Проект вважається ефективним, якщо повністю 
досягнуті поставлені цілі, мета та завдання відпові-
дають запланованим.

У сучасній теорії і практиці інноваційного 
менеджменту до сих пір не існує єдиної концепції 
оцінки ефективності інновацій.

Рис. 1. Класифікація підходів до оцінки ефективності інноваційної діяльності
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Для інноваційних розробок найефективнішою 
прийнято вважати систему оцінки на основі прибут-
ковості. По-перше, прибутковість багатьох інновацій 
має відстрочений стратегічний характер.

По-друге, інноваційна діяльність здійснюється в 
умовах невизначеності і підвищеного ризику, так як 
процес розробки і реалізації проекту є досить трива-
лим, а зовнішнє середовище змінюється дуже швидко.

Тому фахівцям складно передбачити і оцінити на 
початковому етапі кінцевий результат нововведення.

У більшості випадків використовують комплек-
сний і системний аналіз, що дозволяє виділити два 
взаємодоповнюючих підходи до оцінки ефектив-
ності інноваційних проектів: якісний і кількісний.

Якісний (цільової) підхід орієнтований на оцінку 
ефективності проекту з точки зору його максималь-
ної відповідності поставленим цілям. Таким чином, 
оцінюється стратегічна ефективність нововведення 
в плані отримання довгострокових ринкових пере-
ваг. Даний метод заснований на умінні керівника 
передбачити і прогнозувати майбутні ринкові ситу-
ації, визначати фактори майбутньої конкурентоспро-
можності компанії, ставити досяжні цілі і знаходити 
нові шляхи їх досягнення [7, с. 172].

В силу обмеженості внутрішніх ресурсів і необ-
хідність вишукування фінансових коштів для реа-
лізації інноваційних проектів за доцільне викорис-
тання і кількісних методів оцінки їх ефективності. 

Кількісний, або витратний, підхід до оцінки інно-
ваційних проектів пов'язаний з рентабельністю і 
прибутковістю проекту. Тут можливе використання 
трьох типів оцінок: абсолютна прибутковість про-
екту, абсолютно-порівняльна прибутковість і порів-
няльна. Кожен з вищевказаних методів оцінки ефек-
тивності проектів заснований на приведенні витрат, 
що здійснюються в різний час, до порівнянним вели-
чинам передбачає використання системи показників, 
надійність яких підтверджує міжнародний фінан-
сово економічний досвід [8, с. 116].

Незважаючи на відсутність єдиної системи 
оцінки, можна, проте, сформулювати загальні умови, 
при яких проект розглядається в якості доцільного і 
ефективного:

– чистий прибуток від проекту більше, ніж чис-
тий прибуток від переміщення засобів на банків-
ський депозит;

– рентабельність інвестицій перевищує рівень 
інфляції;

– рентабельність проекту з урахуванням тимчасо-
вого чинника вище рентабельності альтернативних 
проектів;

– рентабельність активів після завершення про-
ектів зростає;

– проект відповідає генеральній стратегії компанії. 
Інноваційний ризик при впровадженні проекту 

може виникнути в наступних умовах:
– потенційна некоректна оцінка майбутнього 

попиту на товар;
– невідповідність заданому рівню якості іннова-

ційного товару в зв'язку з використанням морально 
застарілого обладнання [4, с. 131].

Висновки. На даний момент в теорії та прак-
тиці інноваційного розвитку відсутня єдина мето-
дика оцінки ефективності інноваційних рішень, що 
істотно гальмує становлення економіки на іннова-
ційний шлях розвитку. Кожен з методів аналізу інно-
ваційних проектів дає можливість розглянути лише 
частку з характеристик розрахункового періоду, 
з'ясувати важливі моменти. 

Процес оцінки ефективності інноваційної діяль-
ності є занадто складним і вимагає застосування 
різних підходів. Свідомо зрозумілим є те, що про-
ведення оцінки ефективності інноваційної діяль-
ності за показниками прибутковості є недостатньою, 
щоб сповна відобразити можливості підприємств 
в напрямку розвитку та комерціалізації інновацій. 
Тому для комплексної оцінки даного проекту необ-
хідно використовувати всі ці методи в сукупності.

Рис. 2. Систематизація методів оцінки ефективності інноваційної діяльності
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ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА СФЕРИ ПОСЛУГ
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Kyiv National University of Trade and Economics 

У статті представлено концепцію моделювання системи оцінки фінансової стійкості підприємства сфери 
послуг, яка заснована на зборі фінансових даних підприємства сфери послуг, та дослідженні керованості про-
цесу оцінки фінансової стійкості. Описано вхідні показники, які використовуються при вирішенні фінансової 
стійкості та вихідну інформацію: результати розрахунку коефіцієнтів та їх аналіз, дослідження стійкості й 
керованості коефіцієнтів впливу за допомогою контрольни карт Шухарта. Визначення за допомогою контр-
ольних карт не теоретичної моделі для даних, отриманих для якого-небудь добре визначеного явища, а вирі-
шення можливості використовувати послідовність даних для передбачення того, що відбудеться в майбут-
ньому з фінансовим станом підприємства сфери послуг.
Ключові слова: фінансова стійкість, сфера послуг, керованість, контрольні карти, керованість.

В статье представлена концепция моделирования системы оценки финансовой устойчивости предприятия 
сферы услуг, которая основана на сборе финансовых данных предприятия сферы услуг и исследовании 
управляемости процесса оценки финансовой устойчивости. Описаны входные показатели, используемые 
при решении финансовой устойчивости и исходную информацию: результаты расчета коэффициентов и 
их анализ, исследования устойчивости и управляемости коэффициентов влияния с помощью контрольных 
карт Шухарта. Определение с помощью контрольных карт не теоретической модели для данных, получен-
ных для какого-нибудь хорошо определенного явления, а решения возможности использовать последова-
тельность данных для предсказания того, что произойдет в будущем с финансовым состоянием предпри-
ятия сферы услуг.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, сфера услуг, управляемость, контрольные карты.
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The article presents the concept of modeling the system of assessment of financial stability of the enterprise in the 
service sector, which is based on the collection of financial data of the enterprise in the service sector, and the study of 
the manageability of the process of assessing financial stability. The input indicators used in solving financial stability 
and initial information are described: the results of calculating coefficients and their analysis, study of stability and 
controllability of coefficients using Schuhart control charts. Determining with the help of control charts is not a theo-
retical model for data obtained for any well-defined phenomenon, but a solution to the possibility of using a sequence 
of data to predict what will happen in the future with the financial condition of the service sector.
Keywords: financial stability, service sector, manageability, control cards, controllability.

Постановка проблеми. Для оцінки фінансової 
стійкості підприємства сфери послуг використову-
ють зовнішні та внутрішні показники, після їх роз-
рахунку необхідно провести їх аналіз та мати змогу 
ними керувати. Процес дослідження керованості 
процесу оцінки фінансової стійкості підприємства 
сфери послуг проводиться шляхом побудови контр-
ольних карт Шухарта для кожного коефіцієнта

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Усі 
процеси, що протікають при оцінюванні фінансо-
вої стійкості підприємств, піддаються варіабель-
ності, причиною якої є як внутрішні, так і особливо 
зовнішні впливи. Переваги доповнення традиційних 
систем керування для покращення їх роботи мето-
дами опрацювання статистичних даних визначив 
У. Шухарт. Усі технологічні процеси є варіабель-
ними, на деякі з них впливає керована варіабельність, 
а на деякі – некерована. Причому керована варіа-
бельність характеризується стабільною структурою 
і стійкістю в часі, некерована – навпаки. Е. Демінг 
[7] і Д Хіммельблау підтримали розвиток методики 
визначення статистичної керованості процесу на 
основі виявлення причин варіабельності: випадко-
вих або спеціальних, за допомогою побудови та ана-
лізу контрольних карт (КК).

Мета дослідження. Встановлення можливості 
керувати та аналізувати фінансовий стан підпри-
ємства сфери послуг, після розрахунку коефіцієн-
тів впливу на фінансову стійкість шляхом побудови 
контрольних карт Шухарта.

Виклад основного матеріалу. Для дослідження 
стабільності та керованості коефіцієнтів впливу 
на фінансову стійкість підприємства пропонуємо 
використати контрольні карти Шухарта (ККШ). 
Коли передбачення можливо і робиться відповід-
ним чином, контрольні карти стають основою такого 
передбачення. Коли ж пророцтво неможливо або 
непридатне через некеровані варіації, контрольні 
карти попередять про цю нестабільності. Шухарт 
запропонував розділити сукупність даних на під-
групи. Якщо до деякого моменту часу зроблено 
кілька вимірів, їх результати можна згрупувати і роз-
глядати як окреме множину даних [1].

Для карти Шухарта потрібні вибіркові дані про-
цесу, одержані через приблизно рівні інтервали. 
Інтервали можуть бути задані або за часом (напри-
клад погодинно), або за кількістю продукції (кожна 
партія). Як правило, кожна підгрупа складається 
з однотипних одиниць продукції чи послуг з тими 
самими контрольованими показниками і всі під-
групи мають рівний обсяг. Для кожної підгрупи 
визначають одну чи кілька характеристик, таких як 

середнє арифметичне підгрупи X та розмах підгрупи 
R або вибіркове стандартне відхилення s. Карта 
Шухарта – це графік значень знайдених характе-
ристик підгруп залежно від їхніх номерів. Карта має 
центральну лінію (ЦЛ), що відповідає еталонному 
значенню характеристики. Під час оцінювання того, 
чи знаходиться процес у статистично керованому 
стані, еталонним звичайно служить середнє ариф-
метичне розглянутих даних. Під час керування ета-
лонним процесом служить довгострокове значення 
характеристики, встановлене в технічних умовах, чи 
її номінальне значення, що базується на попередній 
інформації про процес, або намічене цільове зна-
чення характеристики продукції чи послуги. Карта 
Шухарта має дві контрольні межі (які визначають 
статистично) щодо центральної лінії, які називають 
верхньою контрольною межею (ВКМ) і нижньою 
контрольною межею (НКМ) (рис. 1) [2, с. 2-4].

Контрольні межі на карті Шухарта містяться на від-
стані 3σ від центральної лінії, де σ – генеральне стан-
дартне відхилення. Мінливість усередині підгрупи 
є мірою випадкових варіацій. Для одержання оцінки 
обчислюють вибіркове стандартне відхилення чи мно-
жать вибірковий розмах на відповідний коефіцієнт. Ця 
міра не охоплює варіації між групами, а тільки між 
елементами всередині підгрупи. Межі 3σ вказують, 
що приблизно 99,7 % значень характеристики підгруп 
потраплять у ці межі за умови, що процес знаходиться 
в статистично керованому стані. Іншими словами, є 
ризик, рівний приблизно 0,3 % чи в середньому три 
на тисячу випадків, що нанесена точка виявиться поза 
контрольними межами, коли процес знаходиться в 
статистично керованому стані. Вживають слово «при-
близно», оскільки відхилення від вихідних припу-
щень, таких як вид розподілу даних, будуть впливати 
на значення імовірності [2, с. 3].

Поведінка процесу може бути проаналізована без 
використовування встановлених вимог. Карти запус-
кають разом із процесом і дають незалежну картину 
того, на що процес здатний. Після цього характерис-
тики процесу можна чи порівнювати, чи не порів-
нювати зі встановленими вимогами.Хоча одержання 
кількісних даних дорожче ніж альтернативних, обсяги 
підгруп для кількісних даних майже завжди набагато 
менші і у цьому випадку набагато ефективніші. Це 
дозволяє в деяких випадках знизити загальну вартість 
контролю і зменшити часовий розрив між виробни-
цтвом продукції і коригувальним впливом.

Для контрольних карт, що використовують кіль-
кісні дані, передбачено нормальний (гауссівський) 
розподіл відхилень в межах вибірок, причому 
відхилення від цього припущення впливають на 
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Таблиця 1
Показники оцінки фінансової стійкості підприємства

Назва показника Зміст показника
Кoефiцiєнт автономії Вiднoшення суми власних кoштiв дo підсумку балансу. Чим бiльше 

значення коефіцієнта, тим менша залежність вiд зoвнiшнiх джерел
Кoефiцiєнт кoнцентрацiї пoзичкoвoгo 
капiталу

Характеризує частку залученого капiталу в загальній сумі капiталу

Кoефiцiєнт спiввiднoшення пoзикoвoгo та 
власнoгo капiталу

Пoказує, скiльки пoзичених кoштiв залучено на oдну гривню 
вкладених у активи власних кoштiв

Кoефiцiєнт маневренoстi власнoгo капiталу Характеризує ступінь мобільності викoристання власних кoштiв
Кoефiцiєнт фiнансoвoї залежності Пoказник обернений дo коефіцієнта автономії, пoказує, яка сума 

загальнoї вартoстi майна припадає на 1 грн. Власних кoштiв
Кoефiцiєнт фiнансoвoї стабільності Характеризує спiввiднoшення власних та пoзикoвих кoштiв
Кoефiцiєнт залучених джерел в 
неoбoрoтних активах

Пoказує частину неoбoрoтних активiв, яка фiнансується за рахунoк 
дoвгoстрoкoвих залучених кoштiв

Кoефiцiєнт дoвгoстрoкoвoгo залучення 
пoзикoвих кoштiв

Пoказує частку дoвгoстрoкoвих позик, використаних для 
фiнансування активiв підприємства поряд з власними кoштами

Кoефiцiєнт дoвгoстрoкoвих зoбoв’язань Визначає частину дoвгoстрoкoвих зобов’язань в загальній сумі 
джерел фoрмування

Кoефiцiєнт пoтoчних зобов’язань Визначає питому вагу пoтoчних зобов’язань в загальній сумі джерел 
фoрмування

Кoефiцiєнт забезпечення власними 
кoштами

Вiдoбражає, яка частина oбoрoтних активiв фінансується за рахунoк 
власних oбoрoтних засобів

Кoефiцiєнт фiнансoвoгo левериджу Характеризує залежність підприємства вiд дoвгoстрoкoвих 
зобов’язань

Кoефiцiєнт забезпечення запасiв рoбoчим 
капiталoм

Характеризує рiвень пoкриття матеріальних oбoрoтних активiв

Кoефiцiєнт страхування бiзнесу Пoказує суму капiталу, який зарезервoванo підприємством на кожну 
гривню майна

Кoефiцiєнт страхування статутнoгo 
капiталу

Пoказує суму капiталу, який зарезервoванo підприємством на кожну 
гривню статутнoгo фонду

Кoефiцiєнт страхування власнoгo капiталу Пoказує суму капiталу, який зарезервoванo підприємством на кожну 
гривню власнoгo капiталу

Кoефiцiєнт забезпеченoстi oбoрoтних 
активiв рoбoчим капiталoм

Характеризує питому вагу вільних oбoрoтних активiв підприємства

Кoефiцiєнт спiввiднoшення пoзикoвих i 
власних кoштiв

Характеризує структуру фiнансoвих ресурсiв підприємства. 
Рoзрахoвується як частка вiд рoзпoдiлу суми пoзикoвих кoштiв 
на суму власнoгo капiталу. Максимально припустиме значення 
становить 1

Рис. 1. Вид контрольної карти [2, с. 2]

ефективність карт. Коефіцієнти для обчислювання 
контрольних меж виведені за умови нормального 
розподілу. Оскільки більшість контрольних меж 

використовують тільки як емпіричні критерії під час 
прийняття рішень, доцільно нехтувати малими від-
хилення від нормальності [2, c. 5].
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В таблиці 1 наведено показники оцінки фінансо-
вої стійкості підприємства до яких будуються контр-
ольні карти Шухарта для керування подальшими 
діями для покращення або підтримання результату 
кожного з показників.

Для визначення фінансової стійкості підприєм-
ства сфери послуг на основі коефіцієнтів, наведених 
в (табл. 2), будується інтегральний показник.

Для ранжування складових частин інтегрального 
показника використовуємо метод аналізу ієрархій.

Першим кроком методу аналізу ієрархій є здій-
снення декомпозиції поставленої задачі та подання 
її у вигляді деякої ієрархії (рис. 2). 

Наступний крок побудова ієрархічної структури 
пріоритетності коефіцієнтів.

На основі шкали попарних порівнянь за мето-
дом аналізу ієрархій будуємо матрицю попарних 

Рис. 2. Ієрархічна структура пріоритетності коефіцієнтів

критеріїв (табл. 2) де Q1-Q8 коефіцієнти наведені в 
таблиці 2, а Q9-Q10 коефіцієнт розташування та кое-
фіцієнт сезонності.

Побудувавши матрицю попарних коефіцієнтів 
проводиться розрахунок та визначається пріоритет-
ність коефіцієнтів (табл. 3).

Після визначення пріоритету кожного з коефіці-
єнтів, що впливають на оцінку фінансової стійкості 
підприємства будуємо інтегральний показник оцінки 
фінансової стійкості.

Після внесення даних та проведення розрахун-
ків із визначення пріоритетів, граничних значень 
та інгредієнтів відповідних коефіцієнтів обчислю-
ється інтегральний показник фінансової стійкості 
та за отриманими результатами формується висно-
вок щодо фінансової стійкості підприємства сфери 
послуг (рис. 3).

Таблиця 2
Матриця попарних коефіцієнтів

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10

Q1 1 1/3 1/5 1/5 1/5 1/5 1/7 1/7 3 3
Q2 3 1 1/3 1/3 1/3 1/3 1/7 1/7 3 3
Q3 3 3 1 1/3 3 3 1/5 1/5 3 3
Q4 1/3 5 5 1 3 1/3 1/5 1/5 3 3
Q5 5 3 1/3 1/3 1 3 1/7 1/5 3 3
Q6 5 3 1/3 3 1/3 1 1/5 1/5 3 3
Q7 7 7 5 5 7 5 1 3 7 7
Q8 7 5 5 5 5 5 1/3 1 7 7
Q9 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/7 1/7 1 1
Q10 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/7 1/7 1 1
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Рис. 3. Контрольні карти Шухарта для індексу постійного активу

Розрахунок карт Шухарта проводиться в серед-
овищі Microsoft Excel.

При оцінці фінансової стійкості застосовується 
аналітичний підхід, тобто розраховані фактичні 
показники фінансової стійкості порівнюються з екс-
тремальними

Висновки. Для дослідження стабільності та керо-
ваності процесу оцінювання фінансової стійкості 

визначається типи контрольних карт для кожного 
з коефіцієнтів, що здійснюють суттєвий вплив на 
оцінку фінансової стійкості підприємства сфери 
послуг, будуються контрольні карти для кожного 
коефіцієнта, що входять до складу інтегрального 
показника фінансової стійкості та здійснюється їх 
аналіз щодо наявності особливих причин варіабель-
ності процесу оцінки фінансової стійкості.

Таблиця 3
Пріоритетність коефіцієнтів

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
Вагомість 

коефіцієнта
Q1 1,00 0,33 0,20 0,20 0,20 0,20 0,14 0,14 3,00 3,00 0,84 0,04
Q2 3,00 1,00 0,33 0,33 0,33 0,33 0,14 0,14 3,00 3,00 1,16 0,06
Q3 3,00 3,00 1,00 0,33 3,00 3,00 0,20 0,20 3,00 3,00 1,97 0,09
Q4 0,33 5,00 5,00 1,00 3,00 0,33 0,20 0,20 3,00 3,00 2,11 0,10
Q5 5,00 3,00 0,33 0,33 1,00 3,00 0,14 0,20 3,00 3,00 1,90 0,09
Q6 5,00 3,00 0,33 3,00 0,33 1,00 0,20 0,20 3,00 3,00 1,91 0,09
Q7 7,00 7,00 5,00 5,00 7,00 5,00 1,00 3,00 7,00 7,00 5,40 0,26
Q8 7,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,33 1,00 7,00 7,00 4,73 0,23
Q9 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,14 0,14 1,00 1,00 0,43 0,02
Q10 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,14 0,14 1,00 1,00 0,43 0,02

20,88

 



60

# 2 (28) 2020

Література:
1. Статистическое управление процессами. Оптимизация бизнеса с использованием контрольных карт Шухарта / Дональд 

Уилер, Дэвид Чамберс; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. – 409 с. – (Серия «Модели менеджмента ведущих корпораций»).
2. ДСТУ ISO 8258-2001 Контрольні карти Шухарта.
3. Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С. Методика финансового анализа / А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулин – М.: ИНФРА. 2001. – 181 с.
4. ISO 7870:1993. Control charts – General guide and introduction. 
5. ISO 11462-1:2001. Guidelines for implementation of statistical process control (SPC) – Part1: Elements of SPC. 
6. Новіков В.М. Никитюк О.А. Розробка систем якості та аналіз вимог ISO\IEC 17025. К.,”Нора-прінт”, 2002, 226 с.
7. Деминг Э. Выход из кризиса: новая парадигма управления людьми, системами и процесcами / Э. Деминг ; пер. с англ. – М. : 

Альпина Бизнес Букс, 2007. – 370 с.

УДК 338.48

СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ:  
ХАРАКТЕРИСТИКА ТА НАЙВІДОМІШІ ОБ’ЄКТИ

RURAL GREEN TOURISM IN UKRAINE:  
CHARACTERISTICS AND MOST FAMOUS OBJECTS

Лук’янець А.В.
старший викладач 
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету
Lukianets A.V.
Senior Lecturer
Vinnytsia Institute of Trade and Economics of 
Kyiv National University of Trade and Economics

В статті розглянуто і охарактеризовано основні напрями, історію становлення сільського зеленого туризму. 
Проаналізовано підходи до розвитку сільського зеленого туризму в Україні та останні тенденції щодо попиту 
на цей вид відпочинку. Висвітлено основні проблеми щодо врегулювання умов та дотримання якості у наданні 
туристичних послуг у сфері сільського туризму. Актуальність розвитку сільського зеленого туризму в Україні 
зумовлюється нагальною необхідністю невідкладного розв’язання соціально-економічних проблем сучасного 
села. Розглянуто найвідоміші регіони сільського зеленого туризму в Україні.
Ключові слова:сільський зелений туризм, туристичні ресурси, сертифікація, туристична галузь.

В статье рассмотрены и охарактеризованы основные направления, историю становления сельского зеленого 
туризма. Проанализированы подходы к развитию сельского зеленого туризма в Украине, освещены последние 
тенденции спроса на этот вид отдыха. Освещены основные проблемы по урегулированию условий и соблюде-
ния качества в предоставлении туристических услуг в сфере сельского туризма. Актуальность развития сель-
ского зеленого туризма в Украине обусловлено необходимостью безотлагательного решения социально-эко-
номических проблем современного села. Рассмотрены самые известные регионы сельского зеленого туризма 
в Украине.
Ключевые слова: сельский зеленый туризм, турестичиские ресурсы, сертификация, туристическая отрасль.

The article discusses and characterizes the main directions, the history of rural green tourism. The approaches to the 
development of rural green tourism in Ukraine are analyzed, the latest trends in demand for this type of recreation are 
highlighted. The main problems of regulating the conditions and maintaining quality in the provision of tourist ser-
vices in the field of rural tourism are highlighted. The urgency of the development of rural green tourism in Ukraine is 
due to the urgent need to urgently address the socio-economic problems of the modern village. The most famous rural 
green tourism regions in Ukraine are considered.
Keywords: rural green tourism, tourism resources, certification, tourism industry.

Постановка проблеми. Зелений туризм в Укра-
їні – новий напрямок відпочинку, популярність якого 
зростає з року в рік. Не секрет, недуже сприятлива 
екологічна ситуація в великих містах, необхідність 

швидкого вирішення повсякденних проблем в біз-
несі та побуті призводять до швидкої втоми і нерво-
вого напруження. І як наслідок, все більший відсоток 
міського населення відмовляється від популярних 
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курортів з пасивним відпочинком на пляжі або біля 
басейну, і вважає за краще відпочивати ближче до 
природи, щоб насолоджуватися свіжим повітрям, 
гуляти в лісі, збирати свіжі ягоди і гриби, пити воду 
з джерела і вживати продукти БЕЗ ГМО. Тому дер-
жава і відповідно усі учасники туристичної галузі 
повинні створювати умови для розвитку даного виду 
відпочинку.

Метою статті є дослідження основних можли-
востей сільського зеленого туризму та популярних 
об’єктів даного напряму туризму.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Осно-
вні поняття сільського зеленого туризму, тенденції 
його розвитку набуває все більшого теоретичного 
та практичного значення. Це підкреслюється у пра-
цях Т.І Ткаченко, М.Й. Рутинськго, Ю.В. Зінько, 
Н.М. Чорної.

Виклад основного матеріалу. Сільські місце-
вості мають надзвичайно багату історико-архітек-
турну спадщину, культуру, власний побут, та най-
головніше природні мальовничі ландшафти, які 
мають назву фіто- та біо-туристичні ресурси. Укра-
їнські села багаті індивідуальним житловим фондом 
та привітними і працьовитими людьми. Водночас 
гострою проблемою багатьох сіл України є над-
лишок робочої сили, так як зайнятість практично 
дорівнює нульовому показнику. Держава, нажаль, 
не приймає активної участі у створенні нових робо-
чих місць у сільській місцевості України, тому на 
загальнодержавному рівні більше уваги варто при-
діляти тим галузям, які не потребують для свого 
розвитку великих коштів. До таких галузей відно-
ситься сільський зелений туризм, який давно прак-
тикується в Україні [2].

У селах з рекреаційною базою та відповідною 
інфраструктурою завжди було багато відпочиваю-
чих. Найбільше це стосується сіл, розташованих на 
берегах річок, морів і в гірській місцевості. Сіль-
ський зелений туризм – це рекреаційні подорожі в 
сільську місцевість як реакція на «екологічний тиск» 
в містах. Це один з видів малого бізнесу, який збіль-
шує роль краєзнавства, поєднує елементи активної 
діяльності і відпочинку, створює життєве серед-
овище, наближене до природи. Цей вид туризму все 
більше поширюється в різних країнах світу, а най-
швидше в розвинених [4].

Туристична галузь є важливим фактором ста-
більного і динамічного збільшення надходжень 
до бюджету, істотного позитивного впливу на стан 
справ у багатьох галузях економіки (транспорт, тор-
гівля, зв'язок, будівництво, сільське господарство і 
т. д.), сприяє зайнятості, міжнародному співробіт-
ництву, пізнання природи і культурної спадщини. 
Згідно з офіційними статистичними даними [3].

У сучасному світі спостерігається заміна масо-
вого туристичного інтересу до звичайних поїз-
док з метою відпочинку на змістовні, пізнавальні 
подорожі. Замість концепції трьох “S” (“Sun-Sea-
Sand”) – сонце, море, пісок – приходить концепція 
трьох “L” (“Landscape-LoreLeisure”) – пейзажі, тра-
диції, дозвілля. Всесвітньої туристичної організації, 

«зелені» подорожі займають від 7 до 20 % у загаль-
ній кількості туристичних поїздок. В сучасних умо-
вах сфера сільського зеленого туризму стає най-
більш динамічно зростаючим сектором світового 
туристичного господарства. [5] Позитивний вплив 
сільського зеленого туризму в розв’язанні соці-
ально-економічних й екологічних проблем полягає 
передусім у тому, що він розширює сферу зайнятості 
сільського населення, надаючи йому можливість 
працювати не лише фізично, але й у сфері обслу-
говування, та отримувати таким чином додатковий 
заробіток. При зростанні попиту на сільський зеле-
ний туризм з’являється потреба в задоволенні їх різ-
номанітних потреб, створення додаткових послуг та 
атракцій. Зокрема, транспортного обслуговування, 
зв’язку, торгівлі, служби побуту, розважальних 
закладів тощо [1].

Розвиток сільського зеленого туризму сприяє до 
покращення благоустрою територій природно-запо-
відного фонду, доріг, комунікацій в цілому, стимулює 
розвиток соціальної інфраструктури. Суттєву роль 
сільський зелений туризм відіграє у підвищенні куль-
турно-освітнього рівня сільського населення. Важ-
ливо те, що при правильній організації даний напрям 
в туризмі повністю гармонізує з природою [5].

На сьогодні неодноразово зустрічаємося з таким 
питанням як вдосконалення законодавчої бази, яка 
регулює дану галузь, покращення надання послуг а 
також обов’язковість їх сертифікації та стандартиза-
ції. Останнім в Україні, вже не один рік і на даний 
момент лише добровільно, займається Громадська 
організація «Спілка сільського зеленого туризму в 
Україні», яка розробила власну програму сертифіка-
ції. Програма на своїй меті має розвиток різних форм 
поселення у сільській місцевості, підвищення якості 
комплексного обслуговування туристів, надаваних 
послуг розміщення та сприяння розвитку сільських 
територій в Україні.

Підготовку Програми добровільної категоризації 
у сфері сільського зеленого туризму «Українська гос-
тинна садиба» та категоризаційних вимог здійснено 
на підставі закону України «Про туризм», міждер-
жавних стандартів на туристично-екскурсійне обслу-
говування та аналогічних стандартів країн-членів 
Європейської федерації сільського та фермерського 
туризму EUROGITES (Австрії, Ірландії, Німеч-
чини, Польщі, Угорщини, Швеції, Швейцарії, Чехії). 
Вимоги добровільної категоризації розроблені від-
повідно до вимог ДСТУ 4268:2003 «Послуги турис-
тичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги», нор-
мативних документів та основних стандартів щодо 
індивідуальних та колективних не готельних засобів 
розміщення європейських країн та України. І на разі 
більше тисячі садиб в Україні вже отримали такий 
собі «сертифікат якості» [6]. Програма застосову-
ється з метою добровільної категоризації індивіду-
альних та колективних не готельних засобів розмі-
щення. Програма поширюється на індивідуальні та 
колективні не готельні засоби розміщення, власники 
яких є членами ГО «Спілка сприяння розвитку сіль-
ського зеленого туризму в Україні», а також на тих 
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власників засобів розміщення хто не є членами даної 
організації та добровільно об’єднуються у мережу 
«Українська гостинна садиба». Програма вста-
новлює вимоги до різних категорій засобів розмі-
щення сільського туризму та порядок їх присвоєння. 
Вимоги Програми застосовують до суб'єктів госпо-
дарювання, що надають послуги індивідуальних та 
колективних не готельних засобів розміщення. Дані 
державні стандарти, хоча і на добровільній основі, 
але значно підвищують якість і конкурентоспромож-
ність туристичного продукту [6].

Україна вже знаходиться на стадії активного роз-
витку у даному напрямку. Використовуючи геогра-
фічний принцип дамо характеристику найвідомішим 
об’єктам сільського зеленого туризму в Україні.

Найбільш популярний район Карпат, який охо-
плює території чотирьох областей: Івано-Фран-
ківську, Закарпатську, Львівську та Чорновицьку, 
в яких головними центрами сільського зеленого 
туризму стали такі населені пункти: Яремче, 
Татарів, Ворохта, Верховина, Косів, Підзахаричи, 
Путила, Вижнина, Яблуниця, Ясиня, Рахов, Сколе 
та Славське.

Район Карпат забезпечує відпочинок на будь-
який смак це і: пейзажі, і неймовірна тиша лісу та 
кришталевий передзвін струмків. Прихильникам 
активного відпочинку можна запропонувати: похід 
у гори, кінний спорт, рафтинг, роуп-джампінг, джи-
пінг та скелелазіння [10]. Дістатися заповідних 
куточків можна велосипедом чи кіньми. У лісах 
надзвичайно багато грибів і ягід. У них налічується 
майже 1500 видів рослин і понад 300 видів тварин. 
На верхніх схилах гір – альпійські луки, багаті на 
рідкісні рослини. Серед них і східнокарпатський 
рододендрон, який завдяки його рожевим квітам 
у народі називають альпійською трояндою [8]. 
Доступність інформації а також цінова доступність, 
тобто у даного регіон є можливість задовольнити 
потреби кожного споживача.

Місць на Волині, що пропонують скористатися 
послугами сільського зеленого туризму, достатньо. 
Ось деякі з них, де відпочинок буде максимально 
комфортним і цікавим.

Шацькі озера. Говорячи про Світязь, треба від-
значити, що для усамітнення це не дуже сприят-
ливе місце – в сезон тут надто людно. Але велика 
кількість озер краю дозволить знайти свою гавань 
кожному – Кримне, Красинець, Кругле, Соминець, 
Луки, Чорне Велике, Перемут, Пісочне, Пулемецьке, 
Климовське, Люцимир та інші. Місцеві жителі тут 
завжди раді гостям, а ще можна оселитися в наметі, в 
озерах багато різної риби, а ліси славляться грибами, 
ягодами і чистим повітрям.

Село Рокині. На території цього населеного 
пункту відтворено волинське село, яким воно було 
200 років тому, з предметами побуту, будівлями і не 
в музейних лабіринтах, а під відкритим небом.

Берестечко – місце подвигу запорізького козацтва 
в битві з польським військом Яна Казимира.

Володимир-Волинський – найдавніше місто на 
Україні, засноване в 988 році князем Володимиром 

Святославичем. Тут збереглися багато споруд, цер-
ков і будівель, що датуються починаючи з Х століття.

Луцьк. Майже тисячолітній вік обласного центру 
Волині багатий історією, збереженими пам`ятками 
та музейними експонатами.

За великим рахунком, подорожуючи по області, 
зупинитися можна в багатьох населених пунктах і 
кожен з них вразить своїми неповторними традиці-
ями, легендами та природними особливостями [8].

До складу Подільського туристичного району 
входять Тернопільська, Хмельницька та Вінницька 
області.

Cільський зелений туризм Поділля включає також 
пізнавальний елемент. Туристи знайомляться з сіль-
ськими традиціями та культурою, народними про-
мислами та ремеслами. Зелений туризм – це не тільки 
споглядання, а й інтерактивність, тобто активна 
участь у житті села. Туристи ведуть сільський спосіб 
життя. Вони живуть в затишних садибах, збирають 
гриби та ягоди, ходять на полювання та риболовлю, 
допомагають у полі, при бажанні можуть навчитися 
їздити верхи на коні, зайнятися гончарством, плести 
вироби з лози та навіть доїти корову. Також туристи 
беруть участь у народних обрядах та гуляннях [9]. 
Серед найпопулярніших закладів розміщення – агро-
садиб: агрооселя «Любава» (Хмельницька обл., Сла-
вутський р-н, с. Стригани), Зелена зона відпочинку 
«Лісовичок» (знаходиться на автодорозі Хмель-
ницький – Рівне, за 2 км. від м. Славута), «Чарівний 
куточок» (Вінницька обл. Ямпільський р-н, с. Буша), 
«Катерина», Вінницька обл., Тиврівський р-н, с. Іль-
ківка), «Родинне гніздо» (Вінницька обл., с. Канава, 
с. Губник, с. Гармаки).

Херсонська область та місто Херсон відомі своєю 
мальовничою місцевістю та теплим м’яким кліма-
том. В області з кожним роком відкривається все 
більше закладів, що зелений сільський туризм.

Неподалік від села Кардашинка (Голопристан-
ський район) розкинулися торф'яні болота, порізані 
каналами і острівцями, на яких колись, в давнину, 
розташовувалися десятки селянських хуторів. На 
жаль, від колишніх поселень не залишилося і сліду. 
Зате не так давно виникли нові.

На місці болотних островів засновано «Зелені 
хутори Таврії». За п'ять років успішної роботи 
історико-розважальний комплекс вже встиг заволо-
діти десятками тисяч сердець у всьому світі і стати 
однією з головних візиток Херсонської області.

«Зелені хутори Таврії» – це насамперед унікальна 
подорож в часі. На 90 гектарах таврійської зеленої 
краси зосереджуються відомі Кардашинські торфо-
вища, безліч ставків, вільхові масиви, луги [9].

Туристична атракція включає в себе велику кіль-
кість туристичних розваг, у вільний після екскурсії 
час можна турист має можливість – купатися або 
грати, лежати на сіннику або відвідувати різні май-
стер-класи. «Зелені хутори Таврії» – це об'єднані 
за допомогою водного сполучення і доріг 45 хуто-
рів. Кожен з них спеціалізується на певному виді 
народного промислу і називається у відповідності зі 
своєю специфікою, тобто це досить великий кластер: 
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Кінний, Стрілецький, Ковальський, Гончарний, Хліб-
ний, Рибацький, Музичний, лозоплетіння, милова-
ріння, Ляльки-мотанки, Валяння вовни тощо [9].

Висновки. Зелений туризм в Україні пропо-
нує безліч можливостей і варіантів відпочинку. Тут 
кожен зможе вибрати те, що йому подобається, а не 
те, що йому нав'язують. 

Стратегічною метою розвитку сільського зеле-
ного туризму є створення конкурентоспроможного 
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на внутрішньому і світовому ринках національного 
туристичного продукту, здатного максимально задо-
вольнити потреби усіх туристів. Це сприятиме забез-
печенню комплексного розвитку туристичних дес-
тинацій сільського зеленого туризму з урахуванням 
соціально-економічних інтересів населення. Буде 
спостерігатися збереження і відновлення природ-
ного середовища та історико-культурної спадщини, 
наповнення державного і місцевого бюджетів.
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В статті надано оцінку вкладення іноземного капіталу за галузями та регіонами України впродовж 2002-2018 
р. Виявлені недоліки іноземного інвестування, зокрема, галузеві та регіональні диспропорції. Досліджено, 
що іноземний капітал не завжди надає перевагу регіонам, які є економічно розвинутими. Проаналізовано 
розподіл іноземних інвестицій між галузями національної економіки. Обґрунтовані пропозиції щодо опти-
мізації галузевого та регіонального розподілу прямих іноземних інвестицій в Україні. Надані рекомендації 
щодо виявлення інтересів країни-реципієнта. Доведено, що іноземне інвестування буде продуктивним лише 
у випадку, коли буде вкладення у галузі і регіони, які вважаються пріоритетними, виходячи з економічної 
політики даної держави. 
Ключові слова: іноземний капітал, прямі іноземні інвестиції, галузь, регіон, національна економіка, пріори-
тетні галузі економіки, промисловість, сільське господарство, фінансова діяльність. 
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В статье дана оценка вложения иностранного капитала по отраслям и регионам Украины на протяжении 
2002-2018 г. Выявленные недостатки иностранного инвестирования, в частности, отраслевые и региональ-
ные диспропорции. Доказано, что иностранный капитал не всегда предпочитает регионам, которые являются 
экономически развитыми. Проанализировано распределение иностранных инвестиций между отраслями 
национальной экономики. Обоснованные предложения по оптимизации отраслевого и регионального распре-
деления прямых иностранных инвестиций в Украину. Даны рекомендации по выявлению интересов страны-
реципиента. Доказано, что иностранное инвестирование будет продуктивным только в случае, когда будет 
вложение в области и регионы, которые считаются приоритетными, исходя из экономической политики дан-
ного государства.
Ключевые слова: иностранный капитал, прямые иностранные инвестиции, отрасль, регион, национальная 
экономика, приоритетные отрасли экономики, промышленность, сельское хозяйство, финансовая деятельность.

The article assesses the investment of foreign capital by industry and region of Ukraine during 2002-2018. The short-
comings of foreign investment are identified, in particular, sectoral and regional disparities. It is proved that foreign 
capital does not always prefer regions that are economically developed. Proposals for optimizing the sectoral and 
regional distribution of foreign direct investment in Ukraine are substantiated. Justified proposals for optimizing the 
sectoral and regional distribution of foreign direct investment in Ukraine. Recommendations are given to identify the 
interests of the recipient country. It is proved that foreign investment will be productive only if there is an investment 
in areas and regions that are considered priority, based on the economic policy of this state.
Keywords: foreign capital, foreign direct investment, industry, region, national economy, priority sectors of the econ-
omy, industry, agriculture, financial activities.

Постановка проблеми. Багаторічна практика 
іноземного інвестування в Україну не справдила 
очікувань, які на нього покладалися, а тому потре-
бує глибокого аналізу. Насамперед, привертає увагу 
питання раціонального розподілу іноземних інвес-
тицій між галузями та регіонами, оскільки, як пока-
зує практика, непропорційність розподілу інозем-
них інвестицій між регіонами та галузями країни, 
а також вкладення їх без урахування потреб націо-
нального господарства є найбільш суттєвими про-
блемами, які супроводжують залучення іноземного 
капіталу в українську економіку. Отже, Україна має 
налагодити залучення іноземних інвестицій на умо-
вах, які будуть вигідними як національній економіці, 
так й інвесторам.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання входження іноземного капіталу в Україну, 
його розподілу між галузями та регіонами, а також 
ефективність використання активно досліджуються 
вітчизняними науковцями – економістами. Зокрема, 
це – Амоша О. І., Гальчинський А. С., Геєць В. М., 
Долішній М. І., Коваленко О. В., Коваленко Ю. М., 
Лукінов І. І., Лук’яненко Д. Г., Майорова Т. В., Пере-
сада А. А., Петришина Н. В., Філіпенко А. С., Яку-
бовський М. М. та ін. Проте, незважаючи на широ-
кий інтерес з боку науковців до проблем вкладення 
іноземного капіталу в українську економіку, лиша-
ються недостатньо вивченими питання розподілу 
прямих іноземних інвестицій в країні за критеріями 
«галузь» і «регіон» в їх взаємозв’язку. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
оцінка вкладення прямих іноземних інвестицій в 
Україну за галузями та регіонами, виявлення недолі-
ків та негативних тенденцій в зазначеному процесі та 
обґрунтування пропозицій щодо оптимізації галузе-
вого та регіонального розподілу іноземного капіталу. 

Виклад основного матеріалу. Як відомо, вирі-
шальним мотивом для руху іноземного капіталу є 
пошук умов для найбільш ефективного їх вкладення 
та одержання максимального прибутку та (або) 

досягнення інших цілей. Досягненню інвесторами 
основної мети має сприяти сукупність умов, які 
вказують на сприятливість вкладення інвестицій і 
характеризують інвестиційну конкурентоспромож-
ність того чи іншого об’єкта інвестування, якими 
перш за все є галузі та регіони. Однак, слід зазна-
чити, що ефективність інвестицій не можна оці-
нювати виключно з позиції інвестора. Обов’язково 
треба брати до уваги інтереси країни-реципієнта, а 
для останньої іноземні інвестиції будуть продуктив-
ними лише у випадку їх вкладення у галузі і регіони, 
які вважаються пріоритетними, виходячи з економіч-
ної політики даної держави. 

Розподіл іноземних інвестицій між галузями 
національної економіки у 2002-2018 р. представлено 
в таблиці 1. Так, на початок 2002 р. частка найбільш 
популярних серед іноземних інвесторів видів еконо-
мічної діяльності у загальному обсязі прямих інозем-
них інвестицій в економіку України характеризува-
лася такими показниками: промисловість як провідна 
галузь національного господарства – 53,64 %, у тому 
числі переробна промисловість – 48,45 %, окремі 
галузі переробної промисловості – виробництво 
харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 
17,74 %, машинобудування – 9,31 %, металургійне 
виробництво та виробництво готових металевих 
виробів – 5,22 %; торгівля, ремонт автомобілів, 
побутових виробів та предметів особистого вжитку – 
16,89 %; фінансова діяльність – 7,80 %; діяльність 
транспорту та зв’язку – 6,78 %; операції з нерухомим 
майном – 3,90 %. Станом на 1 січня 2002 р. шість 
найбільш затребуваних іноземними інвесторами 
галузей – виробництво харчових продуктів, напоїв 
та тютюнових виробів; металургійне виробництво 
та виробництво готових металевих виробів; маши-
нобудування; торгівля; ремонт автомобілів, побуто-
вих виробів та предметів особистого вжитку; діяль-
ність транспорту та зв’язку й фінансова діяльність 
склали 63,7 % загального обсягу прямих іноземних 
інвестицій в національну економіку.
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Таблиця 1
Прямі іноземні інвестиції в економіку України за видами економічної діяльності у 2002, 2008, 2012, 
2015, 2018 р. (на початок року)

Види економічної діяльності 

2002 2008 2012 2015 2018
у млн. 

дол. 
США

у %
у млн. 

дол. 
США

у %
у млн. 

дол. 
США

у %
у млн. 

дол. 
США

у %
у млн. 

дол. 
США

у %

Усього 4555,3 100,0  29542,7 100,0  48991,4 100,0 45916,0 100,0 37655,5 100,0
Сільське, лісове та рибне 
господарство 87,2 1,91 557,8 1,89 725,3 1,48 594,1 1,29 500,1 1,33

Промисловість, у т. ч.: 2443,6 53,64 8004,1 27,09  14497,7 29,59  14817,1 32,27 9550,2 25,36
добувна промисловість 154,1 3,38 1052,7 3,56 1136,0 2,32 1461,2 3,18 1524,5 4,05
переробна промисловість: 2206,9 48,45 6813,0 23,06  12872,8 26,28  12569,5 27,37 7594,3 20,17
– виробництво харчових
продуктів, напоїв та тютюнових 
виробів

808,0 17,74 1561,2 5,28 2194,2 4,48 2732,4 5,95 2550,9 6,77

– легка промисловість 55,1 1,21 144,1 0,49 141,0 0,29 132,4 0,29 113,8 0,30
– виготовлення виробів з 
деревини, виробництво паперу 
та поліграфічна діяльність 

109,8 2,41 429,3 1,45 470,6 0,96 460,1 1,00 408,3 1,08

– виробництво коксу, продуктів 
нафтоперероблення 180,3 3,96 319,6 1,08 520,4 1,06 273,4 0,60 176,6 0,47

– хімічна, фармацевтична та 
нафтохімічна промисловість 197,2 4,33 840,8 2,85 969,0 1,98 946,7 2,06 695,1 1,85

– виробництво іншої 
неметалевої мінеральної 
продукції

90,0 1,98 704,2 2,38 1206,5 2,46 1219,9 2,66 1035,2 2,75

– металургійне виробництво та 
виробництво готових металевих 
виробів

237,6 5,22 1596,7 5,40 6103,5 12,46 5538,3 12,06 1497,9 3,98

– машинобудування 423,9 9,31 1013,1 3,43 1061,8 2,17 1012,3 2,20 828,5 2,20
– інші галузі промисловості 105,0 2,31 204,0 0,69 205,7 0,42 254,1 0,55 288,1 0,77
виробництво та розподілення
електроенергії, газу та води 82,6 1,81 138,4 0,47 488,9 10,00 786,4 1,71 431,4 1,15

Будівництво 116,7 2,56 1631,8 5,52 1176,8 2,40 1289,9 2,81 1074,4 2,85
Торгівля; ремонт автомобілів, 
побутових виробів та предметів 
особистого вжитку

769,2 16,89 3072,1 10,40 5367,6 10,96 6019,2 13,11 5485,5 14,57

Діяльність готелів та ресторанів 117,6 2,58 428,3 1,45 374,6 0,77 364,5 0,79 326,7 0,87
Діяльність транспорту та 
зв’язку 308,8 6,78 1274,4 4,31 1073,1 2,19 1144,3 2,49 1054,0 2,80

Інформація та телекомунікації – – – – 2139,2 4,37 1857,4 4,04 2089,3 5,55
Фінансова діяльність 355,2 7,80 4869,1 16,48  16329,2 33,33  11537,4 25,13 10324,4 27,42
Операції з нерухомим майном 177,5 3,90 2669,3 9,04 3508,9 7,16 3804,4 8,29 3670,6 9,75
Державне управління – – 0,2 0,00 0,1 0,00 0,1 0,00 – –
Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 

– – – – 1480,3 3,02 1437,2 3,13 1188,3 3,16

Професійна, наукова та 
технічна діяльність – – – – 2072,5 4,23 2837,0 6,18 2196,2 5,83

Освіта 3,4 0,07 18,1 0,06 6,7 0,01 12,2 0,03 24,1 0,06
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 117,1 2,57 190,4 0,65 51,2 0,10 50,7 0,11 45,7 0,12

Надання комунальних та 
індивідуальних послуг; 
діяльність у сфері культури та 
спорту

59,0 1,30 285,8 0,97 155,2 0,32 128,2 0,28 110,4 0,29

Нерозподілені за видами
економічної діяльності обсяги 
прямих інвестицій

- - 6541,3 22,14 - - - - - -

Надання інших видів послуг - - - - 33,0 0,07 22,5 0,05 - -
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Станом на 1 січня 2008 р. співвідношення між 
видами економічної діяльності, які найбільше акуму-
люють іноземних інвестицій, помітно змінилося. Так, 
питома вага промисловості загалом скоротилася двічі 
і склала 27,09 % загального обсягу прямих іноземних 
інвестицій, на переробну промисловість припадало 
лише 23,06 %, що також вдвічі менше у порівнянні 
з початком 2002 р. Що стосується такої галузі пере-
робної промисловості, як виробництво харчових про-
дуктів, напоїв та тютюнових виробів, то її питома 
вага в обсязі іноземного капіталу фактично зрівнялася 
(5,28 %) з аналогічним показником металургійного 
виробництва та виробництва готових металевих виро-
бів станом на 1 січня 2002 р. (5,22 %), тобто знизилася 
втричі, при цьому питома вага металургійного вироб-
ництва та виробництва готових металевих виробів 
на початок 2008 р. становила – 5,40 %, тобто у порів-
нянні з 2002 р. майже не змінилася, а частка машино-
будування зменшилася втричі і становила 3,43 %. Інші 
привабливі для іноземних інвесторів галузі на поча-
ток 2008 р. характеризувалися наступним розподілом 
прямих іноземних інвестицій: торгівля, ремонт авто-
мобілів, побутових виробів та предметів особистого 
вжитку – 10,40 %; фінансова діяльність – 16, 48 %; 
діяльність транспорту та зв’язку – 4,31 %; операції з 
нерухомим майном – 9, 04 %. Як бачимо, питома вага 
торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та 
предметів особистого вжитку і діяльності транспорту 
та зв’язку в загальному обсязі іноземних інвестицій 
зменшилася майже навпіл, натомість вдвічі зросли 
частки фінансової діяльності та операцій з нерухомим 
майном. Окрім цього, з’явилася нова галузь – будівни-
цтво, питома вага якої в сукупних прямих іноземних 
інвестиціях склала 5,52 %. Таким чином, на 1 січня 
2008 р. шістка найбільш популярних серед іноземних 
інвесторів галузей вітчизняної економіки включала 
в себе наступні: виробництво харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових виробів; металургійне вироб-
ництво та виробництво готових металевих виробів; 
будівництво; торгівля; ремонт автомобілів, побутових 
виробів та предметів особистого вжитку; фінансова 
діяльність; операції з нерухомим майном і разом ста-
новила 52,1 % в загальному обсязі прямих іноземних 
інвестицій.

Аналіз розподілу прямих іноземних інвести-
цій в національну економіку за видами економічної 
діяльності на початок 2012 р. вказує на домінування 
фінансового сектора економіки на тлі переважно 
незначного зростання або зменшення часток галузей 
реального сектора економіки, що аналізуються. Так, 
частка промисловості загалом зросла на 2,5 п.п. до 
29,59 %, а переробної промисловості – на 3 п.п. до 
26,28 %. При цьому досліджувані галузі переробної 
промисловості мали такі показники щодо залучення 
іноземного капіталу – виробництво харчових продук-
тів, напоїв та тютюнових виробів – 4,48 %, машино-
будування – 2,17 % (має місце незначне зменшення 
частки іноземних інвестицій в межах 0,8-1,3 п.п. від-
повідно), металургійне виробництво та виробництво 
готових металевих виробів – 12,46 %, тобто зростання 
більше, ніж у два рази. Стосовно інших аналізованих 

видів економічної діяльності відмітимо майже не 
змінювану позицію торгівлі, ремонту автомобілів, 
побутових виробів та предметів особистого вжитку – 
10,96 %; потужне зростання частки фінансової діяль-
ності в загальному обсязі іноземного капіталу – до 
33,33 % (вдвічі у порівнянні з 2008 р.), зменшення 
питомої ваги операцій з нерухомим майном – до 
7,16 % (на 1,88 п.п.). Слід також відмітити включення 
до складу основних видів економічної діяльності за 
питомою вагою прямих іноземних інвестицій в них 
таких галузей, як професійна, наукова та технічна 
діяльність – 4,23 %; інформація та телекомунікації – 
4,37, виробництво та розподілення електроенергії, 
газу та води – 10,0 %, а також відсутність підстав для 
подальшого врахування при порівнянні такої галузі, 
як будівництво внаслідок зниження її питомої ваги 
на 3,12 п.п. до 2,4 %. Загалом, до шести пріоритет-
них з точки зору іноземних інвесторів галузей еконо-
міки станом на 1 січня 2012 р. входили: виробництво 
харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів; 
металургійне виробництво та виробництво готових 
металевих виробів; виробництво та розподілення 
електроенергії, газу та води; торгівля; ремонт авто-
мобілів, побутових виробів та предметів особистого 
вжитку; фінансова діяльність; операції з нерухомим 
майном і в сукупності займали 73,4 % в сумарному 
обсязі іноземного капіталу, вкладеного в економіку 
України на відповідну дату. 

Станом на 1 січня 2015 р. помітні зміни питомої 
ваги у загальному обсязі прямих іноземних інвес-
тицій зафіксовані за такими видами економічної 
діяльності: фінансова діяльність – 25,13 (зменшення 
на 8,2 п.п.), операції з нерухомим майном – 8,29 % 
(зростання на 1,13 п.п.), торгівля; ремонт автомобілів, 
побутових виробів та предметів особистого вжитку – 
13,11 % (збільшення на 2,15 п.п.), професійна, нау-
кова та технічна діяльність – 6,18 % (зростання на 
1,95 п.п.). Початок 2015 р. характеризується наступ-
ним переліком основних з точки зору іноземних 
інвесторів галузей економіки України: виробництво 
харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів; 
металургійне виробництво та виробництво готових 
металевих виробів; торгівля; ремонт автомобілів, 
побутових виробів та предметів особистого вжитку; 
фінансова діяльність; операції з нерухомим майном 
й професійна, наукова та технічна діяльність, що 
разом становить 70,7 % в загальному обсязі прямих 
іноземних інвестицій. Початок 2018 року вказує на 
продовження негативних тенденцій у розподілі ПІІ за 
галузями економіки, зокрема, помітним є скорочення 
їх обсягів по промисловості загалом (на 12,1 п.п.), у 
тому числі по переробній промисловості – на 7,2 п.п, 
а в ній по металургійному виробництву та виробни-
цтву готових металевих виробів – на 8,08 п.п.

Таким чином, аналіз прямих іноземних інвести-
цій у вітчизняну економіку за видами економічної 
діяльності у 2002-2018 рр. вказує на нераціональ-
ний розподіл іноземного капіталу між галузями 
економіки, усталену тенденцію до його перероз-
поділу на користь сфери послуг, особливо фінан-
сової діяльності, та диспропорції між реальним та 
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фінансовим секторами економіки за питомою вагою 
акумульованого іноземного капіталу. Іноземні інвес-
тори переважно орієнтуються на галузі та об’єкти 
інвестування, які забезпечують відносно короткий 
строк окупності за мінімального ризику та можли-
вість отримання більш високого прибутку, а, отже, є 
високорентабельними. Важливо також відмітити, що 
галузі-лідери за обсягом залученого іноземного капі-
талу переважно не є пріоритетними для розвитку 
вітчизняної економіки, оскільки вони орієнтовані 
на внутрішній ринок й мали б обслуговуватися вну-
трішнім капіталом, а тому не мають вагомого впливу 
на експортний потенціал країни та не підвищують її 
конкурентоспроможність на світовому ринку. Якщо 
ж стратегічні галузі економіки не залучають необ-
хідних обсягів іноземного капіталу, це свідчить про 
низьку ефективність його використання країною-
реципієнтом. Такий розподіл прямих іноземних 
інвестицій за галузями економіки в цілому є типо-
вим для країн з посттрансформаційною економікою, 
де інвестиції переважно спрямовувалися у три сек-
тори: переробну промисловість (передусім харчову), 
торгівлю і сферу фінансової діяльності.

Разом з тим, низка пріоритетних галузей еконо-
міки України, для яких не є характерною здатність 
до швидкої окупності, розглядаються іноземними 
інвесторами як частково привабливі. Так, зокрема, 
питома вага сільського, лісового та рибного гос-
подарства в загальному обсязі прямих інозем-
них інвестицій на початок 2002 р. склала 1,91 %, 
2008 р. – 1,89 %, 2012 р. – 1,48 %, 2015 р. – 1,29 %., 
2018 року – 1,33 %. Але ж загалом, виробництво 
аграрної продукції в країні є ефективним, незва-
жаючи на нестабільність фінансових показників 
діяльності аграрних підприємств, що, з одного боку, 
пояснюється специфікою сільського господарства, 
яка насамперед обумовлюється природно-кліматич-
ними умовами, а з іншого, – орієнтацією товаро-
виробників на екстенсивний шлях розвитку. Нині 
реконструкції та модернізації за участю іноземного 
капіталу потребує практично все агропромислове 
господарство України. Однак фактично спостеріга-
ється невідповідність наявного потужного потенці-
алу підприємств аграрного сектору країни та незна-
чних обсягів іноземних інвестицій, що актуалізує 
питання визначення конкурентних переваг аграрної 
галузі та формування на їх основі стратегії підви-
щення її інвестиційної привабливості [3, с. 34].

 На сучасному етапі економічного розвитку 
країни важливого значення також набуває регіональ-
ний розподіл прямих іноземних інвестицій. Україна 
є досить неоднорідною країною не лише за геогра-
фічними умовами, але й за рівнем соціально-еконо-
мічного розвитку, що обумовлює рівень інвестицій-
ної привабливості того чи іншого регіону. Розподіл 
прямих іноземних інвестицій за регіонами України у 
2002-2018 рр. представлено в таблиці 2. Як видно з 
наведених даних, структура надходження іноземного 
капіталу за регіонами України впродовж 2002-2018 рр. 
характеризується значними диспропорціями, поля-
ризацією, що обумовлюється рівнем інвестиційної 

привабливості певного регіону (області). Так, на 
початок 2002 р. до шістки найбільш популярних 
серед іноземних інвесторів регіонів України нале-
жали: м. Київ, Київська, Донецька, Запорізька, Дні-
пропетровська, Одеська області, при цьому їх питома 
вага в загальному обсязі прямих іноземних інвести-
цій становила 68,7 %. Станом на 1 січня 2008 р. до 
регіонів, які найбільше акумулювали прямих інозем-
них інвестицій, належать м. Київ, Дніпропетровська, 
Донецька, Харківська, Київська, Одеська області (їх 
сукупна частка у загальному обсязі прямих інозем-
них інвестицій складала 58,3 %). Зазначимо, що в 
переліку найбільш інвестиційно привабливих регіо-
нів на початок 2002 р. та 2008 р. відбулися зміни – 
Запорізька область втратила свої позиції, натомість 
Харківська область збільшила обсяги іноземного 
інвестування. Крім цього, також варто відмітити, що 
серед регіонів-лідерів лише м. Києву майже вдалося 
зберегти свою частку в загальному обсязі прямих 
іноземних інвестицій, збільшення питомої ваги іно-
земних інвестицій характерне лише для Дніпропе-
тровської області (на 3,4 п.п.), щодо решти регіонів-
лідерів зафіксовано її зниження. 

На початок 2012 р. найбільшу питому вагу іно-
земного капіталу зосередили м. Київ, Дніпропетров-
ська, Харківська, Донецька, Київська, Львівська 
області, що разом становило 85,2 %. Слід звернути 
увагу на потужне зростання частки м. Києва в загаль-
ному обсязі іноземного інвестування (з 32,77 % 
на початок 2008 р. до 50,84 % на початок 2012 р.), 
а також тенденцію до збільшення частки Дніпропе-
тровської області (6,47 % на початок 2002 р., 9,93 % 
на початок 2008 р., 16,76 % на початок 2012 р.). 
Результати проведеного аналізу також вказують на 
посилення диспропорцій та подальшу поляризацію 
регіонів, адже один регіон – м. Київ – акумулював 
половину прямих іноземних інвестицій (50,84 %), 
а разом шістка регіонів-лідерів перебрала на себе 
85,2 % іноземного капіталу. 

Сучасний стан розподілу прямих іноземних 
інвестицій за регіонами України характеризується 
збереженням раніше виявлених тенденцій, осно-
вними регіонами іноземного інвестування на поча-
ток 2015 р. є м. Київ, Дніпропетровська, Донецька, 
Харківська, Київська, Одеська області (сукупна 
питома вага – 82,4 %). Останній регіон відновив 
свої позиції в інвестиційному рейтингу, усунувши 
таким чином з переліку Львівську область. Також 
спостерігається незмінний протягом багатьох років 
інтерес іноземних інвесторів до м. Київ, оскільки тут 
обертається значна частина грошової маси, активно 
розвивається ринкова інфраструктура, досягнуто 
помітного зростання промислового виробництва, 
поліпшуються тенденції будівництва і розвитку 
транспорту, сконцентрований ринок фінансових 
послуг. Виходячи з даних таблиці 2, також встанов-
лено, що в Південному економічному районі інвес-
тиційно привабливим регіоном для іноземних інвес-
тицій є Одеська область, в Центральному – м. Київ, 
в Західному – Львівська область, в Східному еконо-
мічному районі – Дніпропетровська область.
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Аналізуючи тенденції розподілу прямих іно-
земних інвестицій між окремими регіонами, можна 
дійти висновку, що іноземний капітал не завжди 
надає перевагу регіонам, які є економічно роз-
винутими. Так, з економічних позицій високий 
рівень вкладення іноземного капіталу впродовж 
2002-2012 рр. повинен був спостерігатися в таких 
регіонах країни, як Автономна Республіка Крим, 
Дніпропетровська, Запорізька, Луганська, Одеська 
Харківська області, оскільки кожен з них харак-
теризується значним економічним потенціалом і 
конкурентоспроможністю. Також аналіз розподілу 
іноземних інвестицій за регіонами дозволяє зро-
бити висновок про те, що він має далеко не аграрне 
спрямування. Як зазначається в окремих дослі-
дженнях, розподіл іноземного капіталу серед міст 
та сільських районів є нерівномірним. Переважна 
частина інвестицій сконцентрована в містах – 85 % 
загального обсягу, а в Чернігівській, Полтавській, 

Одеській областях та Автономній Республіці Крим 
(це відомі аграрні регіони) – практично 100 %. 
Лише в Київській, Рівненській, Сумській та Терно-
пільській областях у райони надійшло інвестицій 
більше, ніж у міста [4, с. 123].

Загалом, слід зазначити, що інвестиційна прива-
бливість того чи іншого регіону країни з часом змі-
нюється. На даний процес впливають різні чинники, 
нині це: стан війни, у якому перебуває Україна вже 
довгий час (через що спостерігається суттєве змен-
шення та відтік інвестицій у Донецькій та Луган-
ській областях), а також підписання Угоди про асо-
ціацію з Європейським Союзом. Останнє дозволяє 
підвищити, у першу чергу, інвестиційний рейтинг 
регіонів, що знаходяться ближче до європейських 
кордонів. Так, у 2014 р. найбільш привабливими 
регіонами відповідно до Рейтингу регіонів «Індекс 
інвестиційної привабливості» стали Львівська, 
Івано-Франківська та Одеська області [5, с. 8].

Таблиця 2
Прямі іноземні інвестиції в регіони України у 2002, 2008, 2012, 2015, 2018 рр. (на початок року)

Регіони 
2002 2008 2012 2015 2018

у млн. 
дол. 

США
у %

у млн. 
дол. 

США
у %

у млн. 
дол. 

США
у %

у млн. 
дол. 

США
у %

у млн. 
дол. 

США
у %

Усього 4555,3 100 29542,7 100 48991,4 100 45916 100 37655,5 100
Автономна 
Республіка Крим 162,9 3,58 726,2 2,46 н/д - н/д - н/д -

Вінницька 27,3 0,6 152,6 0,52 226,4 0,46 250,9 0,55 179,8 0,48
Волинська 48,9 1,07 392,4 1,33 291,4 0,6 271,8 0,59 234,8 0,62
Дніпропетровська 294,6 6,47 2934,3 9,93 8208,2 16,76 7758,7 16,9 3481,3 9,25
Донецька 334,7 7,35 1355,2 4,59 2646,9 5,4 2550,4 5,55 1633 4,31
Житомирська 38,1 0,84 173,6 0,59 337,7 0,69 286 0,62 222,5 0,59
Закарпатська 108 2,37 345,3 1,17 348,5 0,71 376,6 0,82 317,7 0,83
Запорізька 307 6,74 761,4 2,58 987,6 2,02 885,2 1,93 650 1,73
Івано-Франківська 46,3 1,02 385,2 1,3 624 1,27 925,9 2,02 818,2 2,17
Київська 413,6 9,08 1083,6 3,67 1751,7 3,58 1653,8 3,6 1502,5 3,99
Кіровоградська 36 0,79 55,3 0,19 72,4 0,15 84,7 0,18 59,1 0,16
Луганська 39,3 0,86 309,1 1,05 766 1,56 671,1 1,46 379,1 1,01
Львівська 159,7 3,51 771,5 2,61 1387,8 2,83 1374,9 2,99 1093,2 2,9
Миколаївська 60,4 1,33 136,8 0,46 152,3 0,31 232,6 0,51 227,8 0,6
Одеська 235,7 5,17 880,8 2,98 1220,5 2,49 1432,5 3,12 1331,3 3,54
Полтавська 149,6 3,29 367,9 1,24 702,2 1,43 1029,1 2,24 1003,8 2,67
Рівненська 47,9 1,05 233,1 0,79 280,4 0,57 269,3 0,59 182,3 0,48
Сумська 126,8 2,78 180,5 0,61 361,8 0,74 264,7 0,58 190,1 0,5
Тернопільська 23 0,5 51 0,17 61,9 0,13 56,4 0,12 48,5 0,13
Харківська 150,2 3,3 1278,7 4,33 2814,3 5,74 1726 3,76 1632,9 4,34
Херсонська 45,1 0,99 156,2 0,53 206,4 0,42 210,4 0,46 202,6 0,54
Хмельницька 21,5 0,47 129 0,44 186,8 0,38 189,2 0,41 160,2 0,43
Черкаська 54,7 1,2 175 0,59 285,7 0,58 510,4 1,11 334,9 0,89
Чернівецька 12,9 0,28 51,2 0,17 61,9 0,13 68,7 0,15 57,5 0,15
Чернігівська 53,9 1,18 86,6 0,29 100,9 0,21 103,8 0,23 240,9 0,64
Київ 1541,7 33,84 9681,7 32,77 24907,7 50,84 22733 49,51 21471,8 57,02
Севастополь 15,5 0,34 147,2 0,5 н/д - н/д - н/д -
Нерозподілені за 
регіонами обсяги 
інвестицій 

- - 6541,3 22,14 н/д - н/д - н/д -
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Розподіл прямих іноземних інвестицій за регі-
онами України, який спостерігається впродовж 
2002-2018 рр., свідчить про суттєві диспропорції та 
розшарування регіонів за обсягами іноземного інвес-
тування. Для більшості українських регіонів обсяги 
залучення іноземного капіталу залишаються незна-
чними. Ігнорування зазначених тенденцій та подальше 
пріоритетне фінансування одних регіонів країни буде 
посилювати диспропорції в розвитку інших регіонів. 
Отже, підвищення ефективності залучення іноземних 
інвестицій можливе за умови забезпечення їх раціо-
нального розподілу між регіонами України. 

Як показують результати проведеного аналізу 
обсягу, динаміки, галузевої та регіональної структури 
прямих іноземних інвестицій в українську економіку 
за 2002-2018 рр., останні не стали повноцінним дже-
релом її інноваційного розвитку. У структурі галузей 
національного господарства іноземний капітал пере-
важно сконцентрований в таких галузях, як вироб-
ництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових 
виробів; металургійне виробництво та виробництво 
готових металевих виробів; торгівля; ремонт авто-
мобілів, побутових виробів та предметів особистого 
вжитку; фінансова діяльність; операції з нерухомим 
майном й професійна, наукова та технічна діяль-
ність. Водночас, величезний економічний потенціал 
більшості галузей промисловості, сільського гос-
подарства, будівництва залишається для іноземних 
інвесторів неконкурентоспроможним порівняно з 
вищеназваними, більш дохідними, галузями. Проте, 
саме інвестиційна місткість галузі вважається однією 
з важливих умов прийняття рішення інвесторами сто-
совно вкладення інвестиційних ресурсів. Так, в Укра-
їні однією з найбільш інвестиційно містких і привабли-
вих галузей є промисловість. За даними, наведеними 
в окремих публікаціях, для реалізації інвестиційних 
проектів тільки за пріоритетними напрямами розви-
тку промисловості інвестиційна місткість обчислю-
ється в обсягах 20 млрд. дол. США, в тому числі по 
галузях: чорній і кольоровій металургії – 10 млрд. дол. 
США; машинобудуванню – 6,8 млрд. дол. США; 
хімічній промисловості – 3,3 млрд. дол. США; лег-
кій і деревообробній промисловості – 800 млн. дол. 
США [6, с. 53]. Інвестиційно місткими, безперечно, є 
й галузі сільського господарства. 

Територіальна структура розміщення інозем-
них капіталів в Україні, як уже зазначалося, також 
є нерівномірною, можна навіть сказати деформо-
ваною, тяжіє до столиці і не сприяє розгортанню 
нових виробничих потужностей на периферії. 
Брак інвестицій не дозволяє розкрити внутрішній 
потенціал регіонів, ефективно використати наявні 
ресурси і розширити ресурсні можливості інвести-
ційної діяльності. Регіони країни відчувають значну 
нестачу інвестиційного ресурсу для розвитку ще й 
тому, що обсяги іноземного капіталу, який інвесту-
ється в економіку країни, є незначними. Так, згідно 
з даними Світового банку, у 2011 р. частка чистого 
припливу прямих іноземних інвестицій у валовому 
внутрішньому продукті України становила 4,4 %, 
тоді як у країнах Європи – 19,9 % (Бельгія), 12,4 % 

(Чорногорія), 6,9 % (Угорщина), а у країнах – колиш-
ніх республіках СРСР – 8 % (Грузія), 7 % (Казах-
стан), 7,3 % (Білорусь) [7].

Висновки, зроблені за результатами дослідження. 
Загалом, Україна залишається інвестиційно прива-
бливою країною, незважаючи на політичні, військові 
та економічні потрясіння. На сьогодні в країні відчу-
вається об’єктивна потреба в перегляді інвестиційної 
стратегії держави для забезпечення її ефективності. 
З метою галузевої переорієнтації іноземного капіталу, 
виходячи з національних інтересів України, опти-
мізації структури його залучення до галузей націо-
нальної економіки, необхідно розробити комплексну 
довгострокову державну галузеву інвестиційно-інно-
ваційну програму розвитку, залучивши до її вико-
нання не лише іноземних, а й вітчизняних інвесторів. 

Зміна пріоритетів залучення іноземного капі-
талу за галузями національної економіки на сучас-
ному етапі її розвитку має відбуватися з ураху-
ванням інтересів тих сфер економіки, активізація 
діяльності в яких допоможе вивести її з нинішнього 
кризового стану. Необхідно визначити як пріори-
тет залучення іноземних інвестиційних ресурсів у 
галузі та сектори економіки, що підвищують рівень 
конкурентоспроможності України на світовому 
ринку та сприяють розвитку її технологічного екс-
портного потенціалу. При цьому пріоритетними 
галузями економіки, які можуть забезпечити висо-
кий технологічний розвиток України, враховуючи 
співвідношення зростання експорту та прямих іно-
земних інвестицій, вважаємо такі: 1) добувну про-
мисловість; 2) переробну промисловість, особливо 
машинобудування; 3) сільське господарство. 

Удосконалення також потребують організаційно-
економічні засади залучення прямих іноземних 
інвестицій до регіонів країни, зокрема, доцільним 
видається внесення змін до Державної стратегії регі-
онального розвитку на період до 2020 року, затвер-
дженої Постановою Кабінету Міністрів України від 
6 серпня 2014 р. № 385, в частині доповнення тек-
сту документа розділом, який би регулював питання 
формування регіональної інвестиційної політики 
як елементу стратегічного розвитку держави. 
В даному контексті окремі пункти Плану заходів на 
2015-2017 роки з реалізації Державної стратегії регі-
онального розвитку на період до 2020 року, затвер-
дженого Постановою Кабінету Міністрів України 
«Деякі питання реалізації у 2015-2017 роках Дер-
жавної стратегії регіонального розвитку на період до 
2020 року» від 7 жовтня 2015 р. № 821 не розгля-
даються як такі, що деталізують зазначене питання. 
Слід також відмітити необхідність модернізації з 
метою активізації надходження іноземних інвести-
цій до регіонів країни тексту Закону України «Про 
стимулювання розвитку регіонів» від 8 вересня 
2005 р. № 2850-IV.

Отже, активізація та оптимізація залучення пря-
мих іноземних інвестицій в національну економіку 
потребують визначення чітких довгострокових галу-
зевих пріоритетів, які мають ґрунтуватися на твер-
дженні, що для досягнення стабільного економічного 
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зростання інвестиційні ресурси повинні бути спрямо-
вані в ті галузі, які забезпечують максимальний еко-
номічний ефект (насамперед, за рахунок збільшення 
питомої ваги виробництва кінцевої продукції) та 

підвищення конкурентоспроможності економіки кра-
їни, а також пріоритетів регіонального розвитку, вті-
лених у державній стратегії, яка передбачатиме вико-
ристання ресурсного потенціалу усіх регіонів країни.
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влади і неурядовим сектором з метою вирішення ключових соціально-економічних викликів суспільного розвитку. 
Ключові слова: громадянське суспільство, бізнес-структури, органи влади, взаємодія, партнерство.
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В данной статье проводится анализ современного состояния взаимодействия власти, бизнес-структур и граж-
данского общества а также определяются пути оптимизации такого взаимодействия в контексте социально-
экономических реформ. Изучаются перспективы развития гражданского общества в Украине в условиях 
новых экономических процессов. Анализируется мировой опыт общественно-государственно-частного пар-
тнерства и определяются возможные способы его адаптации в реалиях современной Украины. Предлагаются 
пути налаживания трехстороннего взаимодействия между бизнесом, органами власти и неправительственным 
сектором с целью решения ключевых социально-экономических вызовов общественного развития.
Ключевые слова: гражданское общество, бизнес-структуры, органы власти, взаимодействие, партнерство.

This article analyzes the current state of interaction between government, business structures and civil society and 
identifies ways to optimize such interaction in the context of socio-economic reforms. Prospects for the development 
of civil society in Ukraine in the context of new economic processes are studied. The world experience of public-
public-private partnership is analyzed and possible ways of its adaptation in the realities of modern Ukraine are 
determined. Ways to establish tripartite cooperation between business, government and the non-governmental sector 
in order to address key socio-economic challenges of social development are proposed.
Keywords: civil society, business structures, authorities, interaction, partnership.

Постановка проблеми. В умовах транзитив-
них процесів українського суспільства, постійних 
соціально-економічних та політико-управлінських 
трансформацій в державі можна чітко прослідкувати 
постійний ріст активності та посилення ролі інститу-
тів громадянського суспільства. Суспільства, в якому 
існують ринкові відносини, директивний вплив дер-
жави відходить на другий план і зароджуються пере-
думови для існування реальної, а не декларативної 
демократії, суспільства, де людина справді є найви-
щою соціальною цінністю. 

Події часів Помаранчевої Революції а згодом і 
Революції Гідності чітко засвідчили: в Україні існує 
(а головне – функціонує) зріле громадянське суспіль-
ство і відсутність взаємодії між цим суспільством, 
бізнес-структурами та державною владою зумовлює 
втрату останньою своєї легітимності.

Взаємодія між інститутами влади, громадян-
ського суспільства та бізнесу є запорукою розвитку 
нашої держави, посилення її економічного потенці-
алу та обороноздатності, в зв’язку з чим необхідно 
визначити чинники, що перешкоджають вказаній 
взаємодії, та визначити шляхи їх усунення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій засвід-
чив, що проблематика взаємодії між громадянським 
суспільством, владною і бізнес-структурами є досить 
цікавою у наукових колах. Проте більшість авторів 
здебільшого акцентують увагу на конкретних галу-
зевих аспектах такої взаємодії або обмежуються 
вивченням співпраці окремих інститутів громадян-
ського суспільства, бізнесу та влади.

Основоположні концептуальні ідеї сучасної укра-
їнської науки в сфері взаємодії інститутів влади, 
громадянського суспільства та бізнесу сформували 
дослідники: А. Михненко, В. Князєв, О. Крутій, 
Ю. Сурмін. Окремим аспектам вказаної взаємо-
дії присвячені наукові праці В. Ундіра, С. Самари, 
C. Возного, Г. Шаульської, С. Кравченка. 

Разом з тим, поза увагою більшості науковців 
залишається вивчення стану розвитку та дієздатності 
інститутів українського громадянського суспільства 
в транзитивних умовах, визначення дієвих механіз-
мів їх взаємодії з владою та бізнесом, а також усу-
нення перешкод для налагодження такої взаємодії в 
контексті новітніх економічних викликів і загроз.

Формулювання цілей статті. Зважаючи на під-
вищення ролі неурядових організацій в політич-
ному та соціальному житті держави, першочерговим 
завданням є вивчення стану та перспектив розвитку 
громадянського суспільства в Україні в умовах без-
перервного впливу зовнішніх та внутрішніх проце-
сів, а також визначення напрямів усунення деструк-
тивних чинників налагодження взаємодії інститутів 
громадянського суспільства, влади та бізнесу в нових 
економічних умовах.

Виклад основного матеріалу дослідження. Вза-
ємодія політично активних та соціально свідомих 
громадян, відповідальних та ефективних інститутів 
влади, самодостатніх і успішних (прибуткових) біз-
нес-структур є вагомим чинником суспільного роз-
витку, тобто змін у суспільстві, які відповідають очі-
куванням населення. 

В Україні відсутність ефективної взаємодії між 
органами державної влади, бізнесом та суспільними 
інститутами є однією з ключових проблем держав-
ного управління. Від її успішного вирішення без-
посередньо залежить подолання негативних влад-
них явищ, таких як корупція, лобіювання інтересів 
фінансово-промислових груп, закритість, безвідпо-
відальність, непрофесіоналізм представників влади 
та ін., і, відповідно, рівень довіри до влади та легі-
тимності останньої. У свою чергу, використання 
можливостей громадянського суспільства дає змогу 
підвищити ефективність управлінських рішень та 
розв’язання суспільних проблем. 

Особливо проблема взаємодії погіршується на тлі 
економічних труднощів. Так, в березні 2020 року з 
урахуванням поточних світових тенденцій та виник-
нення пандемії COVID-19 Кабінет Міністрів України 
переглянув припущення та прогноз економічного та 
соціального розвитку України на 2020 рік, вказавши, 
що в результаті суттєвого спаду всієї світової еконо-
міки та впровадження масштабних заходів, направ-
лених на стримування і боротьбу з пандемією, як 
в Україні, так і в більшості країн світу очікується 
падіння ВВП на 3,9% порівняно зі зростанням на 
3,7%, яке прогнозувалося раніше, до початку світо-
вої кризи [1]. Щоправда, ряд експертів навіть такий 
невтішний прогноз вважають занадто оптимістич-
ним (до прикладу, В. Сіденко зазначає, що цифри, 
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оголошені в Україні щодо спаду економіки, значно 
занижені оскільки наразі важко оцінити реальний 
обсяг спаду [2]).

Наявність громадянського суспільства, його 
інституційну та функціональну спроможність в тій 
чи іншій державі оцінювати досить важко. Історії 
відомі випадки, коли авторитарні політичні режими 
позиціонували себе як демократичні, законодавчо 
закріплюючи рівність, свободу слова, свободу 
зібрання, право на самовизначення і т.д., натомість 
залишаючи вказані норми суто декларативними. 
Навіть сьогодні країни з недемократичними режи-
мами часто не позбавлені суб’єктних атрибутів 
громадянського суспільства (наявність квазігро-
мадських об’єднань, “кишенькових” партій, псев-
донезалежних ЗМІ…), натомість такі інститути не 
презентують громадськість, а виступають інстру-
ментом для досягнення необхідних соціально-полі-
тичних цілей владними елітами чи представниками 
олігархії. 

Чудовою демонстрацією такої декларативної 
демократії може слугувати стан розвитку грома-
дянського суспільства в Російській Федерації, яка, 
на жаль, тривалий час була взірцем українських 
політиків для проведення реформ, (опираючись на 
кількість (а не сутність) неурядових організацій ця 
країна, на нашу думку, помилково розглядалася як 
приклад для наслідування демократичних процесів). 

Кількість інститутів громадянського суспільства 
в жодному разі не може виступати показником ефек-
тивності впливу громадськості на суспільні процеси. 
І основними причинами цьому є наступні фактори:

– один і той самий соціально активний громадя-
нин (група громадян) може бути одночасно членом 
(учасником, засновником) кількох інститутів грома-
дянського суспільства;

– наявність “декларативних” – тобто створених у 
встановленому порядку, однак таких, що фактично 
не функціонують (не виконують свої статутні цілі) 
інститутів громадянського суспільства (наприклад: 
штучно створені роботодавцем профспілки, що 
нібито захищають інтереси працівників; об’єднання 
громадян з “гучними” назвами чи символікою для 
справляння відповідного враження, психологічного 
тиску чи залякування за допомогою посвідчень, 
бланків листів; створення політичних партій/рухів 
з подібними до “конкурентів” назвами чи політич-
ними поглядами, з метою позбавлення останніх час-
тини електорату, тощо);

– різна суспільна значимість результатів діяль-
ності інститутів громадянського суспільство 
(наприклад: умовна політична партія, громадське 
об’єднання рибалок чи об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку діють в різних сферах 
суспільних відносин, об’єднують різну кількість 
членів/учасників, відрізняються територією функ-
ціонування, – а відповідно й по-різному впливають 
на суспільний розвиток).

Кардинально протилежна ситуація в контексті 
взаємодії інститутів громадянського суспільства, 
влади та бізнесу спостерігається в країнах Європи, 

де партнерські відносини закріплюються на консти-
туційному рівні і реально (а не декларативно) реалі-
зовуються в суспільному житті.

Так, наприклад, стаття 20 пункт 2 Основного 
Закону Федеративної Республіки Німеччина вказує, 
що “вся влада виходить від народу”. Народ – це гро-
мадяни з їхніми закріпленими в Конституції пра-
вами, що мають, однак, і обов’язок з підтримання в 
порядку суспільства та участі у вирішенні проблем. 
Ключовим поняттям тут є співпричетність, а вона не 
може обмежуватися волевиявленням біля виборчих 
урн раз в чотири роки. Кожен третій житель Німеч-
чини у вільний час трудиться на благо суспільства. 
В середньому від 14 до 21 години в місяць громадяни 
займаються громадською роботою насамперед у 
таких сферах, як спорт і організація дозвілля, робота 
з дітьми та молоддю, церква, охорона здоров’я та 
соціальна сфера, культура та освіта. За останні роки 
громадська активність зросла, але при цьому вона 
все більше зміщується від великих спілок в бік неве-
ликих, самоорганізованих груп і різних проектів [3].

Німеччина надає великого значення діючим осо-
бам громадянського суспільства і в міжнародному 
плані, адже голод і злидні, порушення прав людини 
і забруднення навколишнього середовища не знають 
кордонів. Федеративна Республіка Німеччина висту-
пає за те, щоб там, де це доцільно, допускати неуря-
дові організації як рівноправних партнерів до участі 
в роботі міжнародних конференцій і організацій. 
Право і екологозахисні групи, прикладом тут можуть 
служити Greenpeace і Amnesty International, давно 
стали “гравцями глобального масштабу”, голос яких 
чують і робота яких залучається до вирішення гло-
бальних проблем. Крім того, багато завдань взагалі 
не могли б бути вирішені без неурядових організа-
цій, так наприклад забезпечення продовольством, 
допомога біженцям або медичне забезпечення у кри-
зових регіонах [4].

Система державної фінансової підтримки тре-
тього сектору в Німеччині базується на принципі 
субсидіарності, за яким більш пріоритетним є 
надання послуг приватними організаціями, ніж 
державою, а також місцевими постачальниками, 
ніж немісцевими. У статті 93 Федерального Закону 
“Про соціальну допомогу” визначено, що дер-
жавним органам забороняється створювати своїх 
власних постачальників послуг, коли існують або 
можуть надалі існувати чи створюватися відповідні 
асоціації [5]. Німеччина фінансує з бюджету діяль-
ність різних за статусом громадських організацій 
на всіх рівнях, зокрема на загальнодержавному та 
місцевому. Федеральна підтримка також надається 
за декількома стратегічними напрямами: виховання 
молоді, охорона довкілля чи міжнародний розвиток. 
У цих випадках, як правило, або надаються гранти 
на реалізацію проектів, або між компетентним мініс-
терством (або федеральним органом) і громадською 
організацією укладається угода про довгострокове 
стратегічне партнерство. На місцевому рівні типо-
вими способами підтримки громадських організацій 
є гранти та пряма підтримка з бюджету [6].
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В свою чергу, в Хорватії функціонує Національ-
ний фонд розвитку громадянського суспільства, 
який надає підтримку відносно малій кількості орга-
нізацій, проте протягом досить тривалого періоду – 
3 років. Як правило, державна фінансова підтримка 
надається на річній термін. Національний фонд зна-
ходиться у процесі децентралізації й уклав з чотирма 
регіональними організаціями договори на реаліза-
цію програм із надання грантів з боку громади. Крім 
того, громадські організації отримують гранти на 
підтримку діяльності у відповідних сферах від про-
фільних міністерств. Серед нетрадиційних форм 
фінансування громадських організацій з боку дер-
жави можна відзначити практику використання для 
цих цілей коштів від виграшів у лотерею та перера-
хування 1 %-го податку від доходів фізичних осіб. 
Так, у Хорватії, за прикладом Великобританії, ство-
рено Національний фонд розвитку громадянського 
суспільства, який серед іншого, фінансується за 
рахунок виграшів у лотереї, що з року в рік забез-
печує відносно надійне та передбачуване фінансу-
вання. Частиною державного фінансування третього 
сектору Великобританії є також дохід від виграшу 
у лотерею: 28 % виграшу спрямовуються на добро-
чинство у таких категоріях, як благодійництво, охо-
рона здоров’я, освіта й охорона довкілля (50 %), 
спорт (16,67 %), мистецтво (16,67 %) та збереження 
історично-культурної спадщини (16,67 %) [7].

Основні форми взаємодії між громадянським 
суспільством і органами влади закріплений і в 
законодавстві Польщі, серед яких варто виділити 
[8, с. 17-19]:

1. Передача на виконання неурядовими організа-
ціями публічних завдань

2. Взаємне надання інформації щодо запланова-
них напрямків діяльності та співпраці з метою гар-
монізації цих напрямів. Метою цієї форми співпраці 
є гармонізація заходів державного управління (на 
місцевому рівні) і третього сектору.

3. Консультації з НУО щодо проектів норма-
тивно-правових актів у сферах, що стосуються ста-
тутної діяльності таких організацій.

Д. Горєлов констатує, що у європейських кра-
їнах існує два основні механізми фінансування 
громадських організацій з боку держави, зокрема, 
воно може здійснюватися шляхом надання прямої 
підтримки з бюджету, тобто за рахунок субсидій чи 
грантів, державних конкурсних закупівель (контр-
актування), нормативної підтримки (оплати послуг 
третьою стороною), або непрямої фінансової під-
тримки, наприклад, податкових пільг [9].

Фінансування у формі субсидій виділяються пере-
важно представницьким групам та сервісним органі-
заціям. Субсидії, що розподіляються міністерствами 
або іншими держустановами, як правило, отримують 
громадські організації, які працюють за профілем 
лінійного міністерства (наприклад, Міністерство у 
справах молоді та спорту в Румунії має право виді-
ляти кошти організаціям, що працюють по молодіж-
ному та спортивному напрямах). Орган, що розподі-
ляє субсидії, як правило, виконує і наглядові функції. 

Субсидії є формою бюджетної підтримки і можуть 
виділятися з центрального та місцевого бюджетів на 
підставі закону, але іноді й адміністративної поста-
нови. Наприклад, парламентом Словаччини був при-
йнятий спеціальний закон, що встановлює правила 
виділення субсидій громадським організаціям; роз-
поділ коштів здійснюють міністерства. Субсидії може 
виділяти і безпосередньо парламент, передбачивши 
їх у річному законі про бюджет (Болгарія, Угорщина). 
Кошти, що виділяються у формі субсидій, можуть 
надходити і з інших джерел, крім бюджету – напри-
клад, з фондів приватизації (Чеська Республіка, – але 
це джерело існує лише обмежений час), або зборів 
від проведення лотерей [7].

Таким чином, враховуючи європейський досвід, 
можна констатувати, що ефективний діалог між 
владою, бізнес-структурами та громадськими орга-
нізаціями є надзвичайно актуальним для ринкової 
економіки, в зв’язку з чим вказаний процес не може 
відбуватися без участі органів державної влади. Тому, 
саму взаємодію бізнес-структур з органами влади і 
суспільства необхідно розуміти як послідовну реа-
лізацію дій щодо забезпечення взаємного впливу 
владних органів, бізнес-структур та громадськості, 
що характеризується прозорістю, політичною від-
повідальністю та авторитетом інститутів влади і, – 
контролем, участю в діалозі, повагою, довірою та 
підтримкою з боку громадськості та бізнесу.

У багатьох країнах світу відносинам державно-
приватного партнерства, особливо тим, що впро-
ваджують суспільно важливі проекти у сфері роз-
будови соціальної та економічної інфраструктури, 
відводиться досить значна увага держави (органів 
влади). Адже партнерство бізнесу, влади і суспіль-
ства позитивно впливає на ефективність системи 
державного управління, забезпечуючи ефективну 
та результативну реалізацію функцій державної та 
місцевої влади. Саме належна взаємодія органів 
влади і суспільства з бізнес-структурами забезпечує 
оптимальне співвідношення між якістю отриманих 
послуг і витраченими коштами. 

Повноцінне функціонування партнерства органів 
влади, бізнес-структур та громадянського суспіль-
ства забезпечується чітким виконанням усіх органів 
влади своїх обов’язків, які закріплені у Конституції 
України та інших нормативно-правових актах. Орга-
нізаційна група механізму державно-приватного 
партнерства представляє собою послідовність етапів 
проектування структур, детального аналізу й визна-
чення системи цілей, продуманого виділення органі-
заційних підрозділів і форм їх координації для забез-
печення функціонування організаційної системи. 
Результатом його функціонування є побудова органі-
заційної системи, коли визначається: внутрішня впо-
рядкованість, узгодженість взаємодії диференційо-
ваних і автономних частин цілого, обумовлена його 
будовою; сукупність процесів або дій, які сприяють 
утворенню і вдосконаленню зв’язків між частинами 
цілого [10, с. 262-263]. У зв’язку з чим, роль кожного 
суб’єкта громадсько-бізнес-владної взаємодії є сис-
темоутворюючою та незамінною.



74

# 2 (28) 2020

Висновки з даного дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок. Суспільно-політична 
активність неурядового сектора України, піки якої 
чудово можна було спостерігати в 2003-2004 та 
2013-2014 роках, ефективність та результативність її 
впливу на всі сфери суспільного життя чітко засвід-
чила наявність та зрілість громадянського суспіль-
ства України.

Разом з тим, події Помаранчевої Революції а 
згодом і Революції Гідності засвідчили, що в про-
цесі взаємодії громадянського суспільства, бізнесу 
та влади остання часто веде себе досить пасивно 
(а іноді – й деструктивно).

Враховуючи зазначене, першочерговим завдан-
ням в сфері покращення взаємодії між владою, 
громадянським суспільством та бізнесом в умовах 
нових економічних і політичних викликів має стати:

1. Чітка орієнтація на “європейський” тип взає-
модії інститутів влади, громадянського суспільства і 
бізнесу, де всі суб’єкти є рівноправними партнерами 
в процесі вирішення суспільних проблем, на відміну 
від “російського” типу взаємодії, при якому організа-
ції громадянського суспільства є недієві та викорис-
товуються здебільшого для обслуговування влади, а 

бізнес-структури перетворюються в фінансово-про-
мислові групи та самі входять до складу владних 
інститутів (чи безпосередньо шляхом обрання олі-
гархів до складу представницьких органів, чи опосе-
редковано – шляхом лобіювання олігархічних інтер-
есів зацікавленими службовцями). 

2. Посилення довіри громадськості до реформ, 
що здійснюються політико-управлінською елітою, 
адже в реаліях, коли ціни вже “європейські”, а соці-
альні стандарти та якість життя все ще “пострадян-
ські”, – у населення формується скептичне ставлення 
до обіцянок чиновників та недовіра до політичного 
керівництва. 

3. В сучасних українських реаліях саме партнер-
ство має стати основним механізмом взаємовідносин 
бізнесу, громадськості та органів влади в досягненні 
спільної мети – суспільного розвитку, адже визна-
чальною перевагою в процесі реалізації суспільно 
значимих проектів на умовах державно-приватного 
партнерства є зниження бюджетних витрат, для біз-
нес-структур це може стати джерелом прибутку та 
іміджевих (рекламних) дивідендів, а для громадян-
ського суспільства – способом вирішення основних 
соціально-економічних завдань.
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В статті розглядається сутність понять «якість управління» та «ефективність». Визначено спільні та відмінні 
риси даних категорій. Представлено систему суджень-визначень категорій «якість» та «ефективність». Кате-
горія «якість» розглядається як сукупність властивостей (аспект властивості); являє собою ієрархічну систему 
властивостей (аспект структурності); є динамічною системою властивостей (аспект динамічності); характе-
ризується суттєвою визначеністю (аспект визначеності); є основою існування об'єкта (процесу), обумовлена 
системою зовнішніх і внутрішніх моментів якості: властивістю, структурою, системою, межею, цілісністю, 
визначеністю, стійкістю, мінливістю, кількістю (аспект зовнішньо-внутрішньої обумовленості); обумовлює 
одиничність об'єкта (процесу), його специфічність, цілісність, визначеність, стійкість (аспект специфікації); 
якість є цінністю (аспект цінності). Тоді система часткових суджень-визначень категорії ефективності наго-
лошує, що ефективність є мірою; узагальненою мірою якості систем і процесів, мірою якості цілого (аспект 
якості); ефективність являє собою міру, побудовану на декартовому творі заходів потенційних (внутрішніх) і 
реальних (зовнішніх) якостей (аспект єдності потенційного і реального в ефективності); клас заходів, побудо-
ваних в понятійній системі координат «результат – мета – витрати». 
Ключові слова: якість, ефективність, якість управління, система суджень та аспекти категорій якості та 
ефективності.
В статье рассматривается сущность понятий «качество управления» и «эффективность». Определены общие и 
отличительные черты данных категорий. Представлена система суждений-определений категорий «качество» и 
«эффективность». Категория «качество» рассматривается как совокупность свойств (аспект свойства) представляет 
собой иерархическую систему свойств (аспект структурности); является динамичной системой свойств (аспект 
динамичности); характеризуется существенной определенностью (аспект определенности); является основой 
существования объекта (процесса), обусловленная системой внешних и внутренних моментов качества: свойством, 
структурой, системой, чертой, целосностью, определенностью, устойчивостью, изменчивостью, количеством 
(аспект внешнеэкономической внутренней обусловленности); обусловливает единственность объекта (процесса), 
его специфичность, целостность, определенность, устойчивость (аспект спецификации) качество является цен-
ностью (аспект ценности). Тогда система частичных суждений-определений категории эффективности отмечает, 
что эффективность является мерой; обобщенной мерой качества систем и процессов, степени качества целого 
(аспект качества); эффективность представляет собой меру, построенную на декартовом произведении мероприя-
тий потенциального (внутреннего) и реального (внешнего) качеств (аспект единства потенциального и реального в 
эффективности); класс мероприятий, построенных в понятийной системе координат «результат – цель – расходы».
Ключевые слова: качество, эффективность, качество управления, система суждений и аспекты категорий 
качества и эффективности.
The article considers the essence of the concepts of “quality management” and “efficiency”. Common and distinctive 
features of these categories are identified. A system of judgments-definitions of the categories “quality” and “effi-
ciency” is presented. The category “quality” is considered as a set of properties (aspect of the property); is a hierarchi-
cal system of properties (aspect of structure); is a dynamic system of properties (aspect of dynamism); characterized 
by significant certainty (aspect of certainty); is the basis of the existence of the object (process), due to the system 
of external and internal aspects of quality: property, structure, system, limit, integrity, certainty, stability, variability, 
quantity (aspect of external and internal conditionality); determines the uniqueness of the object (process), its speci-
ficity, integrity, certainty, stability (aspect of specification); quality is value (value aspect). Then the system of partial 
judgments-definitions of the category of efficiency emphasizes that efficiency is a measure; generalized measure of 
quality of systems and processes, measure of quality of the whole (aspect of quality); efficiency is a measure based on 
the Cartesian product of measures of potential (internal) and real (external) qualities (aspect of the unity of potential 
and real in efficiency); class of measures built in the conceptual coordinate system “result – purpose – cost”.
Keywords: quality, efficiency, quality of management, system of judgments and aspects of categories of quality and 
efficiency.
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Постановка проблеми. Поняття «якість управ-
ління» та «ефективність» не мають однозначного 
визначення та схильні до плутанини. В даний час 
ці поняття є одними з центральних в економічній 
науці. До сих пір саме ці поняття є предметом науко-
вих дискусій в різних сферах, адже багато вчених під 
цими поняттями мають одне й те ж саме значення. 
Не випадково багато вчених-економістів присвятили 
безліч своїх праць з'ясуванню загальнотеоретичних 
питань з даної проблеми, визначенню не лише різ-
ниці між цими поняттями а й взаємозв'язку з еконо-
мічними законами. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Багато вчених-економістів вважають, що ефектив-
ність – це об'єктивна економічна категорія, яка при 
вмілому використанні існуючих економічних законів 
має самостійну якісну і кількісну характеристики. 
Критерієм ефективності управління є якість. Якість 
управління – це сукупність відповідності поведінки 
системи управління конкретній ситуації, яка дозво-
ляє організації впевнено триматися при швидких 
змінах у внутрішньому і зовнішньому середовищах.

Сучасні дослідники пов'язують якість і ефек-
тивність управління в своїх працях: І.В. Гонта-
рева, І.С. Грозний, Т.В. Калита, В.С. Пономаренко, 
І.В. Сіменко, Н.О. Сімченко, М.С. Солодка, А.В. Стро-
кович, та інш [1; 3; 8; 11; 12; 13; 14; 15]. 

І.В. Сіменко зауважує, що в комерційних органі-
заціях механізм реалізації зворотного зв'язку містить 
наступні ланки: підвищення якості управління – 
підвищення конкурентоспроможності продукції – 
зростання ефективності виробництва – зростання 
прибутку, спрямованої на підвищення якості управ-
ління [12].

Мета дослідження. Проаналізувати та виявити 
різницю між поняттями «якість управління» та 
«ефективність».

Виклад основного матеріалу. Якість – складна 
багатоаспектна категорія, що розкривається через 
систему зовнішніх і внутрішніх характеристик; вона 
не може бути однозначно визначена однією якою-
небудь дефініцією (поняттям). Тому категорія якості 
визначається через систему суджень – визначень.

Категорія якість (Я) є системою її часткових 
суджень-визначень [10; 17]:

Я = (А, Б, В, Г, Д, Е, Ж),
де А – якість є сукупністю властивостей (аспект 

властивості);
Б – якість структурна категорія, являє собою 

ієрархічну систему властивостей чи якостей частин 
об'єкта або процесу (аспект структурності);

В – якість динамічна категорія, вона є динаміч-
ною системою властивостей (аспект динамічності);

Г – якість – суттєва визначеність об'єкта, процесу, 
що виражається в закономірному зв'язку складових 
елементів і визначає умови розвитку об'єкта або про-
цесу (аспект визначеності);

Д – якість – основа існування об'єкта (процесу), 
вона обумовлена системою зовнішніх і внутрішніх 
моментів якості, такими, як властивість, структура, 

система, межа, цілісність, визначеність, стійкість, 
мінливість, кількість (аспект зовнішньо-внутрішньої 
обумовленості);

Е – якість обумовлює одиничність об'єкта (про-
цесу), його специфічність, цілісність, визначеність, 
стійкість (аспект специфікації);

Ж – якість створюваних людиною (суспільством) 
об'єктів і процесів цінна (аспект цінності).

Перші шість суджень-визначників були проана-
лізовані раніше. Сьомий, ціннісний аспект (аксіоло-
гічность) якості об'єктів розглядається через поняття 
корисності, придатності, пристосованості, потреби, 
цілі, призначення і вартості (цінності). Цінність – це 
грошова оцінка споживачем корисності продукції 
(створених об'єкта і процесу) [17].

На думку численних вітчизняних і закордонних 
вчених категорія якість пов’язана з такими категорі-
ями як надійність і ефективність. У сфері управління 
однією з перших стала самостійно обговорюватися 
проблема ефективності. 

Згідно П. Друкеру, ефективність – не лише 
сукупна і структурована характеристика діяльності 
підприємства, комплексно відображає успіх її розви-
тку, а й досягнення яких-небудь певних результатів 
з мінімально можливими витратами або отримання 
максимально можливого обсягу продукції з обмеже-
ної кількості ресурсів [6]. 

Отже, слід розділяти поняття «ефективність» 
і «якість», якщо мова йде про управління. Гово-
рячи про ефективність управління, мають на увазі 
скоріше економічний результат управління, тоді 
як якість управління відображає ситуацію комп-
лексно. Ефективність показує ступінь досягнення 
економічних результатів. Хоча слід зазначити, що 
висока якість управління підприємством підви-
щить ефективність діяльності. Цю ж позицію роз-
діляє В.Т. Денисов [4], стверджуючи, що якість є 
більш ємним і стратегічно орієнтованим показни-
ком в сучасних ринкових умовах, ніж ефективність. 
Методика, розроблена цим автором, ґрунтується на 
процесному підході і застосуванні системи збалан-
сованих показників. Їх об'єднання покликане поро-
дити синергетичний ефект, що сприяє системному 
вивченню бізнес-процесів.

І.В. Сіменко стверджує [12], що ефективність 
оцінює режим роботи системи, тобто перехід одного 
набору реалізованих зв'язків до іншого, а якість – від 
одного режиму до іншого. Оцінки ефективності і 
якості, згідно висновкам І.В. Сіменко, які засновані 
на результатах математичного дослідження, про-
веденого Ю.М. Уткіною [16], є незалежними один 
від одного вимірювачами. Ефективність можна роз-
глядати як оцінку рівня реалізації функції при фік-
сованому значенні оцінки якості. Автор пропонує 
оцінювати якість планової діяльності і говорить про 
те, що лише зіставлення цифр з початкових планів 
з реальними звітними даними може дати чисельну 
основу для майбутніх розрахунків.

Таким чином, поняття «якість» та «ефективність» 
значно відрізняються за своєю сутністю. Так якість 
являє собою сукупність істотних властивостей 
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об’єкта, що обумовлюють його придатність для вико-
ристання за призначенням, проте ефективність – це 
пристосованість до досягнення мети з виконання 
завдання системи.

В рамках проведеного погляду на науку про якість 
і на концепцію кваліметрії приймається трактування 
ефективності як міри якості відповідних об'єктів 
(систем) і процесів.

Категорія ефективності та система її часткових 
суджень-визначень [1; 2; 4; 6; 11; 14]:

Е = (А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, 3, І, К),
де А – ефективність є мірою;
Б – ефективність – це узагальнена міра якості 

систем і процесів, міра якості цілого (аспект якості);
В – ефективність являє собою міру, побудовану 

на декартовому творі заходів потенційного (внутріш-
нього) і реального (зовнішнього) якостей (аспект 
єдності потенційного і реального в ефективності);

Г – ефективність є клас заходів, побудованих в 
понятійній системі координат «результат – мета – 
витрати» (результатно-витратно-цільовий аспект);

Д – ефективність – це узагальнена міра інтеграль-
ної якості об'єктів (систем, процесів), побудована 
на співвідношенні заходів споживчих (соціальних, 
технічних) і економічних властивостей (аспект інте-
грального якості);

Е – ефективність це клас заходів якості, що харак-
теризує основні класи властивостей (аспект класу 
властивостей);

Ж – ефективність являє собою міру зовнішньої 
обумовленості якості (внаслідок цього реальна 
ефективність відносна – аспект зовнішньої обумов-
леності);

3 – ефективність є мірою цінності якості, що відо-
бражає ступінь придатності (пристосованості) до 
виконання поставлених завдань, цілей, задоволення 
потреб (аспект заходи цінності);

І – ефективність виступає як критерій оптимізації 
систем і процесів в формальних і неформальних сен-
сах (аспект оптимізації);

К – ефективність це критерій (параметр) управ-
ління, формалізуючий мету функціонування систем, 
об'єктів і процесів (управлінський аспект).

Структурність властивостей визначає взаємодію 
локальних властивостей. Таким чином, класифікації 
властивостей, що розкриває зміст якості, відповідає 
класифікація ефективностей. Класу економічних 
властивостей відповідає економічна ефективність, 
класу соціальних властивостей – соціальна, класу 
технічних властивостей – технічна, класу екологіч-
них властивостей – екологічна ефективність і т. д.

Розглянемо природу ефективності з позицій 
трьох основних системоутворюючих компонент: 
цілі, результату і витрат. Мета і завдання по її реалі-
зації внаслідок діяльності перетворюються в ефект 
(результат): Мета може трактуватися як бажаний 
потенційний результат, ефект чи ефективність. При 
цьому мета може відображати як вартість, так і 
обмеження по витратах. Категорія результату багато-
аспектна. Результат формується одночасно на рівні 

кожної властивості в процесі його споживання і на 
рівні якості як цілісності об'єкта.

В рамках об'єктно-процесного дуалізму результат 
формується на «виході» процесу і відповідної сис-
теми, функціонування якої відображає цей процес. 
Наприклад, результатом проектування є проектна 
документація (проект). Якість і кількість продукції – 
результат виробничого процесу. Надалі цей результат 
в сфері споживання формує ефект, який представляє 
собою міру якості цієї продукції. Таким чином, до 
категорії результату можуть ставитися результати 
по окремим властивості і по групі (класу) власти-
востей, якість продукції, сама продукція, її вартість, 
ефективність. Багатоаспектність результату визначає 
багатоаспектність мети.

Результат має свою якість і свою узагальнену 
міру якості – ефективність. Продукція – це результат 
виробництва, і, отже, її кількість і якість виступа-
ють елементами ефективності виробництва; в свою 
чергу, продукція має свою потенційну ефективність 
як міру потенційного якості, яка проявляється тільки 
в процесі споживання. Облік цієї ефективності 
дозволяє краще сформулювати міру ефективності 
виробництва, порівняти споживчі вартості.

Категорія кінцевого результату, яка, як і категорія 
результату, відносна, співвідноситься з метою, що 
породжує даний виробничий цикл. Поняття кінце-
вого результату змінюється в залежності від рівня 
управління, масштабності розгляду виробництва, 
фази життєвого циклу і т. п. Розподіл на проміжні та 
кінцеві результати визначає розподіл на проміжну і 
кінцеву (фінальну) ефективність виробництва.

Витрати розглядаються традиційно – як еконо-
мічна категорія в її «витратному» (витрати праці, 
що увійшли до вартості виробленого продукту) і 
«ресурсному» (застосовані для отримання ефекту 
відтворювані ресурси виробництва: робочої сили 
та виробничих фондів) трактуваннях, так і нетради-
ційно – як загальнонаукова категорія, яка відображає 
витрати ресурсів, енергії, інформації, часу і т.д. Саме 
з витратною стороною ефективності пов'язана, в 
першу чергу, природа економічної ефективності.

Багатоаспектність категорій результату, мети 
і витрат визначає різноманіття співвідносин між 
результатами, цілями, витратами і відповідною типо-
логією заходів ефективності. До основних класів 
заходів ефективності відносяться результатно-витрат-
ний тип (Р-В-Е), результатно-цільовий тип (Р-Ц-Е) і 
результатної-витратно-цільовий тип (Р-В-Ц-Е).

Особливе місце в системі понять ефективності 
займає категорія економічної ефективності. Еконо-
мічну ефективність можна розглядати в двох смис-
лових інтерпретаціях: як узагальнена міра якості від-
повідної економічної системи (тобто вона охоплює 
всі типи ефективностей в Р-З-Ц просторі по від-
ношенню до економічної системи) і як економічна 
міра якості, міра економічних властивостей відпо-
відної системи. В останньому значенні економічна 
ефективність досліджується як Р-В або В-В-мера 
(витратно-витратна міра), що характеризує рівень 
використання ресурсів. По-іншому, ефективність – це 
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співвідношення між одержуваними результатами і 
витратами на їх здійснення в певний час.

Щодо якості управління, існують різні аспекти, з 
позицій яких може розглядатися дане поняття. Най-
змістовнішим є економічний аспект, який розглядає 
якість управління як інтегровану характеристику 
підприємства, його здатність успішно вести бізнес. 
Якість управління проявляється не тільки в влас-
тивостях процесів, що протікають в системі, а й у 
результативності управління підприємством. Якість 
управління сьогодні – це фактор системної органі-
зації підприємства, що забезпечує його ринковий 
успіх, конкурентоздатність, необхідна умова його 
економічного здоров'я.

Отже, якість управління не можна відносити 
тільки до якості менеджменту подібно тому, як не 
можна зводити якість товару до якості процесів його 
створення. Визначаючи зміст категорії якість управ-
ління, варто використати принцип багаторівневого 
опису об'єкта дослідження. Якість управління варто 
й оцінювати по рівнях, і, відповідно, критерії оцінки 
по своїй природі й масштабності будуть різними. 

Аналізуючи наукові праці, можна помітити, що 
більшість авторів визначають якість управління як 
ступінь задоволення потреб і очікувань, адекват-
ності системи управління, відповідності характерис-
тик вимогам, досягнення цілей, розвиненості потен-
ціалу системи. Деякі пов'язують «якість управління» 

з «ефективністю діяльності» підприємства. Ряд 
дослідників розглядають в своїх працях оцінку ефек-
тивності управління як якість управління, наприклад 
В.Т. Денисов, Г.О. Дудукало [4; 7].

На скільки управління підприємством є якісним 
існує потреба в його оцінюванні. В управлінні під-
приємством однією з основних функцій є оцінка або 
оцінювання, якщо поставити акцент на процесі реа-
лізації цієї функції. Фахівці з проблем управління 
визначають цю функцію як встановлення відповід-
ності досягнутих значень показників еталонним, 
плановим або нормативним, з’ясування причин від-
хилень, їх аналіз та обґрунтування управлінських 
рішень щодо усунення критичних ситуацій, які 
зумовлюють ці відхилення.

Висновки. Таким чином, проаналізувавши 
«якість» та «ефективність», сформувавши та обґрун-
тувавши систему суджень даних понять, необхідно 
зазначити, що «ефективність» – це кваліметрична 
категорія, тобто є певним класом заходів якості 
систем, об'єктів і процесів. Це означає, що поряд з 
економічним, соціальним, загальнонауковим та сис-
темно-логічним статусом в науці про якість (і в ква-
ліметрії як невід'ємній її частині) вона набуває ще 
і кваліметричний статус. Тобто «якість» та «ефек-
тивність» взаємопов’язані між собою, доповнюють 
один одного, проте за своєю сутністю значно різ-
няться, тому неможна плутати дані поняття. 
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Досліджено теоретичний шлях виникнення та розвитку проблем пов’язаних з погіршенням навколишнього 
природного середовища. Визначено ряд основних глобальних проблем, що торкаються світових масштабів. 
Показано реальний стан та причини погіршення біосфери, повітряного простору, суходолу. Обґрунтовано 
оцінку стану океанів, прісних водойм і прибережних районів. Сформовано причини погіршення кліматичні 
умови в планетарному масштабі. Продемонстровано ризики в масштабах всього суспільства, пов'язані з погір-
шенням стану навколишнього середовища. Запропоновано методи сталого розвитку та заходи щодо поліп-
шення екологічної ситуації.
Ключові слова: навколишнє середовище, глобалізація, екологія, біосфера, клімат, екологічні проблеми, 
забруднення, раціональне використання, економічний потенціал.

The researched theoretical way of origin and development of problems related to environmental degradation is stud-
ied. A defined number of major global issues affecting the world have been identified. The show real state and causes 
of deterioration of the biosphere, airspace, land. The substantiated assessment of the state of the oceans, freshwaters 
and coastal areas. The reasons for the deterioration of climatic conditions on a planetary scale have been formed. 
Society-wide risks associated with environmental degradation have been demonstrated. Methods of sustainable devel-
opment and measures to improve the environmental situation are proposed. The expansion, global reach and rate of 
change of environmental factors are shown. It is proposed to put forward urgent tasks in the field of solving environ-
mental problems and climate change. 
Keywords: environment, globalization, ecology, biosphere, climate, ecological problems, pollution, rational use, eco-
nomic potential.

Постановка проблеми. Сучасна модель є нестій-
кою моделлю споживання. Протягом багатьох років 
суспільство мало на меті створення благ, освоєння 
земель, повітряного середовища і водоймищ, роз-
виток промисловості, при цьому не враховувалась 
вичерпність ресурсів та наслідки діяльності людини 
на навколишнє середовище. Постійне зростання 
потреб не може бути вічно задоволеним ресурсами 
планети, оскільки вони є вичерпними. Саме тому 
актуальною в критичних нинішніх умовах, є сталий 
розвиток та заходи щодо поліпшення екологічної 
ситуації. Необхідною є не тільки боротьба заходами 
та технологіями, а й зміна мислення людей, менталь-
ності та цінностей.

Розвиток і стан кожного регіону та куточку пла-
нети є індивідуальним та специфічним. Одна й та 

ж сама проблема може вирішуватись скрізь одна-
ково. Тому важливу роль грає врахування специ-
фіки і дотримання політики поліпшення екологічної 
ситуації на локальному рівні. «Почати з себе» є важ-
ливим критерієм змін при будь-якій проблемі, при 
цьому міжнародне співробітництво надає можли-
вість використовувати досвід, обмін технологіями та 
дослідженнями. Врахування екологічних міркувань 
при прийнятті соціальних і економічних рішень на 
всіх рівнях, має життєво важливе значення. На міс-
цевому, національному, регіональному і глобаль-
ному рівнях можна поліпшити системи управління, 
необхідно більш ефективно здійснювати заходи 
природоохоронної політики, проте їх одних недо-
статньо для досягнення цілей в області сталого роз-
витку. Одночасно із забезпеченням стійких джерел 
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фінансування сталого розвитку і ув'язкою фінан-
сових потоків з екологічними пріоритетами, необ-
хідно зміцнювати потенціал і враховувати наукову 
інформацію з метою раціонального використання 
навколишнього середовища. Тверда прихильність 
всіх зацікавлених сторін, партнерства і міжнародне 
співробітництво в значній мірі сприяли б досяг-
ненню глобальних екологічних цілей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сут-
тєвий вклад у вивчення питання щодо навколиш-
нього середовища, внесла велика кількість зарубіж-
них вчених як минулого, так і сьогодення, зокрема 
Геккель Е., Мебіус К., Дуглас A., Нейман П., Соло-
мон С., Реймес М., Максвел С., Ґротен М., Алмонд Р. 
та інші.

Українські вчені теж внесли вагомий вклад у 
дослідження проблеми навколишнього середовища 
ще з часів СРСР і до тепер. Серед них слід виді-
лити Радченка В., Чередніченка В., Андрейцева В., 
Білявського Г., Лакушу Н., Олійника Я., Злобіна Ю., 
Царенка О. та багатьох інших.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Динамічний розвиток інноваційної 
діяльності може призводити не лише до покращення 
побутових умов населення, підвищення продуктив-
ності праці, зростання кваліфікованості персоналу, 
розвитку промисловості та сфери послуг тощо, 
але й до неконтрольованих негативних проявів від 
впровадження інновацій. Величезною небезпекою 
розвитку нововведень є можливість використання 
їх зі злочинною метою. Деякі технологічні та соці-
альні інновації можуть сприяти зниженню наван-
таження на навколишнє середовище, пов'язане з 
нестійкими моделями споживання і виробництва. 
Поліпшення доступу до наявних екологічних тех-
нологій, адаптованих до місцевих умов, могло б 
допомогти країнам швидше досягти поставлених 
цілей в області охорони навколишнього серед-
овища. Отже, застосування обережних підходів 
до нових технологічних інновацій відповідно до 
міжнародних угод, де це може бути застосовано, 
може скоротити ненавмисні негативні наслідки для 
здоров'я людини і екосистем.

Мета статті полягає у дослідженні проблеми, яка 
має ієрархічний характер і яка торкається нагальної 
проблеми забруднення навколишнього природного 
середовища (атмосфери, води, ґрунтів, світового 
океану) та шляхів вирішення даної проблеми, де 
повинна постійно працювати двостороння модель: 
як від глобальних цілей до локального виконання, 
так і навпаки.

Виклад основного матеріалу. Здорове навко-
лишнє середовище є найкращою основою для еконо-
мічного процвітання, здоров'я і благополуччя людей. 
При цьому поведінка людини має різний вплив на 
біорізноманіття, атмосферу, океани, воду і землю. 
Погіршення стану навколишнього середовища, що 
нині спостерігається, і яке варіюється від серйоз-
ного до незворотного, створює негативний вплив і 
на здоров'я людини. Найбільш серйозні негативні 
наслідки має забруднення атмосфери, деградація 

водних ресурсів, біорізноманіття, океанічного і сухо-
путного середовища. 

Протягом багатьох десятиліть основними факто-
рами зміни навколишнього середовища визнається 
динаміка чисельності населення або тенденції в цій 
галузі, зокрема демографічне навантаження і еконо-
мічний розвиток. Останнім часом серйозного додат-
ковогое впливу надають високі темпи урбанізації 
та прискорене впровадження технічних інновацій. 
За даними ООН у 2018 році чисельність населення 
світу становила приблизно 7,5 млрд. осіб. Прогноз на 
2050 рік – майже 10 млрд. осіб. І майже 11 млрд. осіб 
до 2100 року [1].

Збільшення середньої тривалості життя і зни-
ження дитячої смертності та інших показників смерт-
ності (наприклад COVID-19) означають, що темпи 
зростання чисельності населення будуть і надалі 
залишатися позитивними в усіх регіонах, за винят-
ком Європи і деяких частин Азії. Причини – нерів-
ний доступ до освіти і відсутність послуг в області 
сексуального і репродуктивного здоров'я у жінок, що 
сприяє високій народжуваності; без змін в моделях 
виробництва і споживання, зростання чисельності 
населення буде і далі приводити до збільшення тиску 
на навколишнє середовище. 

У всьому світі безпрецедентними темпами розви-
вається урбанізація і міста, у всіх країнах світу, стали 
найважливішими факторами економічного розвитку. 
Все більше людей проживає в містах і очікується, що 
чисельність міського населення у світі до 2050 року, 
збільшиться до 66%. Разом з цим, економічний роз-
виток, в більшості регіонів світу, дозволив мільяр-
дам людей, вирватися з убогості, розширив доступ 
до послуг у сфері охорони здоров'я і освіти. Проте, 
економічний підхід, який використовується в дея-
ких регіонах: «економічне зростання зараз, боротьба 
з забрудненням потім», не враховує забруднення 
навколишнього середовища або деградацію при-
родних систем, зміну клімату. Такий підхід не зможе 
напевно забезпечувати існування 10 млрд. людей у 
2050 році без корінних і термінових змін моделей 
споживання і виробництва.

Зміна клімату є одним з пріоритетних питань, 
які торкаються як антропогенної системи, включа-
ючи як здоров'я людини, так і природної системи: 
глобальне потепління повітря і океану через викиди 
парникових газів; підвищення рівня моря; танення 
льодовиків, вічної мерзлоти і арктичних морських 
льодів; зміни в вуглецевих, біогеохімічних і глобаль-
них гідрологічних циклах; кризи в області продо-
вольчої безпеки; нестача прісної води і більш часті 
та екстремальні погодні явища, підвищені концен-
трації вуглекислого газу в атмосфері, що впливають 
на склад, структуру і функціонування екосистем. 

Залишилося зовсім мало часу для запобігання 
незворотних і небезпечних наслідків зміни клімату, 
що є глобальним чинником екологічних, соціаль-
них, медичних і економічних наслідків. Більшість 
з цих явищ є незворотними і можуть призвести до 
втрати джерел засобів до існування, підвищення 
рівня захворюваності та смертності, уповільнення 
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економічного зростання, підвищення ймовірності 
насильницьких конфліктів, масової міграції людей і 
зниження соціальної стійкості. 

На даний час спостерігається масштабне при-
родне вимирання, що підриває цілісність планети і 
здатність Землі до задоволення потреб людини. Біо-
різноманіття означає різноманітність форм життя 
на рівні генів, видів та екосистем. Воно допомагає 
регулювати клімат, очищає повітря і воду, забезпечує 
формування ґрунту і пом'якшує наслідки стихійних 
лих. Сприяє забезпеченню деревиною, рибою, сіль-
ськогосподарськими культурами, розвитку екоту-
ризму, забезпеченню медикаментами та сприятли-
вому впливу на фізичне і психічне здоров'я.

Стан навколишнього середовища і здоров'я людини 
нерозривно пов'язані між собою. Наприклад, зміни 
ландшафту, за рахунок видобутку і використання при-
родних ресурсів, можуть сприяти виникненню захво-
рювань у диких та домашніх тварин, рослин і людей. 
Генетична різноманітність скорочується, що ставить 
під загрозу продовольчу безпеку і стійкість екосистем. 
В даний час 42% наземних безхребетних, 34% пріс-
новодних безхребетних і 25% морських безхребетних 
вважаються такими, що на межі зникнення. Було також 
документально засвідчено різке скорочення популяцій 
запилювачів. Спостерігається зниження продуктив-
ності рослинності і майже половина всіх наземних 
екорегіонів класифікуються як несприятливі [1]. 

Глобальний індекс (LPI) засвідчує зниження 
чисельності популяції хребетних тварин на 60% у 
період із 1970 року по 2014-й. Інакше кажучи, дані 
вказують на те, що чисельність хребетних за менш 
ніж 50 років скоротилася більше ніж наполовину.

В середньому популяції хребетних скорочуються 
до 2% на рік і їх зниження, з 1970 до 2012 року, 
склало: на наземній частині 38%, в океанах і морях 
36%, у прісних водоймах 81%. 

Це скорочення, переважно, спричинене діяль-
ністю людини через надмірну експлуатацію ресур-
сів: вирубка лісу, шахтний спосіб видобутку корис-
них копалин, нераціональне сільське господарство і 
житлове будівництво, забруднення мікрочастинками 
пластмас, торгівля дикими тваринами і рослинами. 

Забруднення повітря є основним екологічним 
фактором глобального тягаря хвороб, в резуль-
таті якого відбувається від 6 до 7 млн. випадків 
передчасної смерті, а зумовлені ним витрати на 
соціальне забезпечення, за наявними оцінками, 
щорічно складають 5 трлн. дол. Рівні концентрації 
в атмосфері стійких парникових газів продовжу-
ють збільшуватися, головним чином за рахунок 
видобутку викопних видів палива і їх викорис-
тання для виробництва електроенергії, в промис-
ловості і на транспорті.

Починаючи з 1880 року, глобальна середня тем-
пература поверхні зросла приблизно на 0,8°-1,2 °C, 
тому якщо викиди парникових газів будуть продо-
вжуватися, підвищення середньосвітових темпе-
ратур триватиме нинішніми темпами і в період з 
2030 до 2052 року перевищить цільовий показник. 
Паризька хартія зобов'язує країни утримувати підви-
щення середньосвітової температури на рівні нижче 
2 °C, що дозволить значно знизити ризики і наслідки 
зміни клімату. Для цього необхідно в період з 2010 по 
2050 роки, знизити викиди в усьому світі на 40-70 % 
і до 2070 року звести їх до нуля [2].

Рис. 1. Структура основних чинників існування суспільства
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Виробництво продовольства є найбільшим 
напрямком антропогенного землекористування. 
У тваринництві для виробництва кормів, для випасу 
і під пасовищні угіддя використовується 77 % сіль-
ськогосподарських земель. При цьому, традиційне 
тваринництво забезпечує засоби до існування для 
багатьох корінних народів і місцевих громад. Для 
забезпечення 10 млрд. осіб адекватним харчуван-
ням до 2050 року потрібно буде на 50% збільшити 

виробництво продуктів харчування, в той час як 
близько 33% наявного в світі придатного для вжи-
вання в їжу продовольства втрачається або йде в 
відходи, і приблизно 56% з цієї кількості припадає 
на розвинені країни. Зростання продуктивності упо-
вільнило темпи розширення сільськогосподарських 
угідь, але неефективні або нераціональні системи 
ведення сільського господарства часто асоціюються 
з погіршенням стану навколишнього середовища, а 

Рис. 2. Глобальний індекс живої планети, за 1970-2014 рр.

Рис. 3. Зникнення популяції окремих видів 

Рис. 4. Динаміка окремих складових атмосфери
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посилення спеціалізації і розподілу сільськогоспо-
дарських культур може підвищити ризик низьких 
врожаїв. 

У березні 2018 року Міжурядова науково-полі-
тична платформа з питань біорізноманіття та еко-
системних послуг (IPBES) оприлюднила останню 
Оцінку деградації та відновлення земель (LDRA), 
яка засвідчує, що лише чверть суходолу Землі не 
зазнала впливу людської діяльності. За прогнозами, 
до 2050 року ця частка зменшиться до 10%. Водно-
болотні угіддя зазнали найбільшого впливу, втра-
тивши 87% своєї площі вже у сучасний період. 

Деградація земель також означає втрату лісів. 
Негативні наслідки можуть бути прямими, як, 
наприклад, втрата біорізноманіття через знеліс-
нення території, порушення оселищ і функцій, 
пов’язаних із біорізноманіттям (приміром, ґрунто-
утворення), або ж непрямими, тобто такими, що 
впливають на довкілля в цілому, що зрештою відби-
вається на оселищах, видовому багатстві та поши-
ренні видів (рис. 5). 

Біорізноманіття ґрунту охоплює мікроорганізми, 
які впливають на структуру, фізичний та хімічний 
склад ґрунтів. Вони необхідні для забезпечення та 
регулювання критично важливих процесів в екосис-
темі, таких як зв’язування вуглецю, абсорбція вики-
дів парникових газів і поглинання поживних речо-
вин рослинами. Вони є потенційним ресурсом для 
медичного використання, а також для нового біоло-
гічного контролю над патогенними організмами та 
шкідниками.

Нещодавно опублікований Загальний атлас із біо-
логічного різноманіття ґрунтів уперше відобразив 

Рис. 5. Прямий і непрямий негативні впливи на біорізноманіття  
залежно від вибору способу землекористування

потенційні загрози по всьому світу, зокрема втрата 
надземного різноманіття, забруднення та перенаси-
чення добривами, надмірне випасання худоби, інтен-
сивне землеробство, пожежа, ерозія ґрунту, опусте-
лювання та зміна клімату. За даними атласу зони з 
найнижчим рівнем загроз зосереджені в основному в 
північній півкулі, де менш розвинене сільське госпо-
дарство, однак зміна клімату може мати більш істот-
ний вплив у майбутньому. Закономірно, що зони з 
найвищим ризиком відображають найбільший вплив 
людської діяльності (зокрема інтенсивного земле-
робства, форсованої урбанізації, забруднення) [3].

Основними факторами змін, з якими стикаються 
океани і прибережні райони, є потепління і закислення 
океану, забруднення океану і все більш масштабне 
використання океанів, прибережних районів, дельт і 
басейнів для виробництва продовольства, транспорту, 
облаштування поселень, відпочинку, видобутку 
корисних копалин і виробництва енергії. До осно-
вних наслідків цих факторів відносяться деградація 
і втрата морських екосистем, зменшення морських 
живих ресурсів, порушення харчових ланцюгів мор-
ських і прибережних екосистем, збільшення стоку 
поживних речовин і мулу, морське сміття.

Океани грають важливу роль в світовій економіці. 
Дохід від рибальства і аквакультури на даний час, 
складає 252 млрд. дол. в рік. Від 58 до 120 млн. осіб 
живуть за рахунок дрібномасштабного рибальства. 
Риба більш ніж на 20 % задовольняє потреби в хар-
чових білках 3,1 млрд. осіб і містить важливі для їх 
здоров'я поживні речовини. 

Морське сміття, включаючи пластикове сміття 
і мікрочастинки пластмас, зустрічається у всіх 
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океанах, на всіх глибинах. В останні роки масш-
табам і важливості цієї проблеми приділяється 
все більше уваги, проте як і раніше є значні прога-
лини в знаннях. Поточні оцінки свідчать про те, що 
обсяг пластикового морського сміття, поява якого 
пов'язане з неналежним регулюванням побутових 
відходів в прибережних районах, становить близько 
8 млн. тон щорічно, 80% якого надходить з джерел, 
що знаходяться на суші. Морське пластикове сміття 
може мати значні екологічні наслідки [4]. 

Зростання чисельності населення, урбанізація, 
забруднення води і нестійкий розвиток збільшують 
навантаження на водні ресурси в усьому світі, і це 
навантаження ще більше посилюється зміною клі-
мату. У більшості регіонів повільно насуваються 
лиха, такі як брак води, посуха і голод, призводять 
до зростання міграції. Прискорення танення льодо-
виків і снігового покриву в результаті глобального 
потепління впливатиме на регіональне і сезонне 
наявність запасів води, особливо в річках Азії і 
Латинської Америки, які є джерелом води приблизно 
для 20% світового населення. Зміни в глобальному 
кругообігу води, включаючи екстремальні явища, 
поглиблюють проблеми в області кількості і якості 
води, причому їх вплив розподіляється нерівномірно 
по всьому світу.

Рис. 6. Динаміка потепління і закислення океану

Рис. 7. Тенденції рибальства і аквакультури

У більшості регіонів якість води з 1990 року зна-
чно погіршилася внаслідок забруднення органіч-
ними та хімічними речовинами (патогени, добрива, 
пестициди, важкі метали, пластикові відходи, орга-
нічні забруднювачі і вміст солі. У всьому світі в сіль-
ському господарстві використовується в середньому 
70% всього забору прісної води, в бідніших країнах 
цей показник зростає до 90%. Багато водоносних 
горизонтів швидко виснажуються внаслідок над-
лишкового забору води для зрошення, пиття, вико-
ристання в промисловості і при видобутку корисних 
копалин Конкуренція за більшу кількість води з боку 
міст і промисловості створює необхідність підви-
щити ефективність використання водних ресурсів. 

Близько 2,3 млрд. осіб (приблизно кожен третій 
в світі) не мають доступу до безпечних санітарних 
послуг. Приблизно 1,4 млн. осіб щорічно вмирають 
від хвороб, таких як діарея і кишкові паразити, які 
пов'язані із забрудненою патогенами питною водою 
і з антисанітарними умовами, що можна було б 
запобігти [5].

Висновки і пропозиції. В даний час необхідно 
в терміновому порядку вживати заходів для більш 
ефективної адаптації, особливо щодо груп насе-
лення та регіонів, які перебувають в уразливому ста-
новищі. 
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На місцевому, національному, регіональному 
і глобальному рівнях можна поліпшити системи 
управління, включаючи широку координацію між 
різними областями політики. Необхідно більш ефек-
тивно здійснювати заходи природоохоронної полі-
тики, проте їх одних недостатньо для досягнення 
цілей в області сталого розвитку. Одночасно із забез-
печенням стійких джерел фінансування сталого роз-
витку і ув'язкою фінансових потоків з екологічними 
пріоритетами необхідно зміцнювати потенціал і вра-
ховувати наукову інформацію з метою раціонального 
використання навколишнього середовища. Тверда 
прихильність всіх зацікавлених сторін, партнерства 
і міжнародне співробітництво в значній мірі сприяли 
б досягненню екологічних цілей.

Для досягнення цілей в області сталого роз-
витку необхідно ліквідувати взаємозв'язок між 

погіршенням стану навколишнього середовища і 
використанням ресурсів, з одного боку, і економіч-
ним зростанням і пов'язаних з ним моделей спожи-
вання і виробництва, з іншого. Часткова ліквідація 
взаємозв'язку між тиском на навколишнє середовище 
і економічним зростанням вже може спостерігатися 
відносно деяких видів впливу і ресурсів в певних 
країнах. Подальша ліквідація вимагає розширення 
масштабів застосування існуючих стійких мето-
дів і більш фундаментальних перетворень спосо-
бів виробництва, споживання та утилізації товарів і 
матеріалів в масштабах всього суспільства. Ці пере-
творення, ймовірно, будуть більш ефективними, 
якщо вони будуть підкріплюватися довгостроко-
вими, всеосяжними і науково обґрунтованими цільо-
вими показниками, що забезпечують об'єктивну 
основу для майбутніх напрямків і дій.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах жор-
сткої конкуренції, основною складовою побудови і 
втілення успішної маркетингової стратегії є знання 
свого споживача. Необхідно точно вивчати спожи-
вача свого продукту і проводити об'єктивний ана-
ліз досвіду взаємодії споживача з продуктом або 
брендом через різні канали взаємодії. Використання 
такого методу, як карта шляху клієнта дозволяє 
достовірно визначити і задовольнити потреби цільо-
вої аудиторії, усунути виникаючі бар'єри для клієнта 
і поліпшити продукт. Але на шляху фахівців поста-
ють такі проблеми, як неповне розуміння спожив-
чого шляху клієнта та недостатність об’єктивних 
даних для побудови карти шляху клієнта. У вітчиз-
няному середовищі тема побудови карти шляху клі-
єнта недостатньо висвітлена. Відповідно є недолік 
інформації, знань про побудову карти і розуміння 
використання карти шляху клієнта, як міжфункці-
онального стратегічного інструменту. В додаток до 
цього складність через відсутність єдиного шаблону 
побудови карти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичні засади щодо актуальності використання 
карти шляху клієнта, дослідження досвіду спожи-
вача та точок дотику дістали комплексне відобра-
ження переважно у працях зарубіжних науковців, 
таких як П. Друкер, К. Флаерті, Л. Росс, Д. Сомер-
віль, С. Вард, М. Розенбаум, Ф. Котлер, О. С. Євсей-
цева, Солодар М., Бардена Ф., Брусенко О. та інші. 

Формулювання цілей статті. Метою напи-
сання статті є дослідження використання і побу-
дови карти шляху клієнта в маркетингу. Відповідно 
до цієї мети постає завдання вибору інструмента-
рію та виділення етапів для ефективної побудови 
карти шляху клієнта.

Виклад основного матеріалу. Одна з основних 
цілей маркетингу – це так добре пізнати клієнта, 
щоб товар або послуга точно підходили останньому 
і продавали себе самі [2]. А для того щоб точно розу-
міти що підходить клієнту і пропрацювати подальшу 
маркетингову і комунікаційну стратегію компа-
нії – необхідно досліджувати споживчий досвід 
клієнта. На мою думку, розуміння досвіду взаємо-
дії клієнта є ключем до його поліпшення, і кращий 
спосіб дізнатися, як клієнт діє, що думає і відчуває, 

взаємодіючи з компанією. Саме для цього корисним 
є маркетинговий метод – побудова карти шляху клі-
єнта. Карта шляху клієнта – це метод, який спря-
мований на розуміння процесу прийняття рішень і 
досвіду клієнта з точки зору клієнта і моделювання 
його різних кроків. Це схема, що ілюструє кроки, 
які клієнт проходить через взаємодію з компанією, 
будь то продукт, досвід роботи в Інтернеті, досвід 
роботи в роздрібній торгівлі, або послуга, або будь-
яка комбінація. Це візуальне зображення показує, як 
клієнт використовує продукт або послугу, або про-
цес прийняття рішень, який перетворює потенцій-
ного користувача в клієнта. 

Підхід, заснований на моделюванні клієнт-
ських шляхів при розробці послуг, був вперше 
впроваджений OxfordSM (тоді називався Oxford 
Corporate Consultants) в 1998 році, щоб підтримати 
Eurostar (Європейська залізнична мережа) для роз-
робки і реалізації їх корпоративної місії і бренду. 
OxfordSM широко використовував цей підхід, 
в тому числі і з урядом Великобританії, завдяки 
якому керівництво по методиці було опубліко-
вано публічно. Згодом він став одним з найбільш 
широко використовуваних інструментів і на даний 
момент є одним з найважливіших маркетингових 
інструментів в західному світі [11].

Згідно дослідженню Forrester 2016 доведено, що 
63% опитаних фахівців з маркетингу покладаються 
на карти шляхів клієнтів, які допомагають підпри-
ємствам візуалізувати весь шлях користувача і різні 
точки дотику, які вони можуть використовувати для 
взаємодії, щоб направляти свої зусилля щодо поліп-
шення якості обслуговування клієнтів. А недавнє 
дослідження, проведене Millward Brown Digital, 
показало, що 55% старших маркетологів не впев-
нені в «розумінні своєю компанією шляху клієнта» 
[10]. Кількість каналів зросла, а споживачі стають 
все більш незалежними від каналів, поїздки клієнтів 
можуть приймати різні форми, навіть з єдиними вза-
ємодіями, що проходять через численні точки дотику. 
Традиційно організації намагалися поліпшити якість 
і ефективність, додавши більше каналів, перенісши 
їх на мобільні пристрої і поліпшивши призначений 
для користувача інтерфейс. Тож, з моєї точки зору. 
незважаючи на те, що це все ще стратегічні кроки, 

Целью статьи является освещение сущности такого инновационного маркетингового метода, как карта пути 
клиента. Данный метод определяет проблемы на пути клиента во взаимодействии с организацией и барьеры, с 
которыми сталкивается потребитель в течение формирования потребительского опыта. Детализировано пред-
ставлены этапы и подходы для эффективного формирования карты пути клиента. Выявлены показатели важно-
сти определенных сфер для анализа пути клиента и приоретизация воплощения изменений. Определена целе-
сообразность использования метода построения карты пути клиента в сочетании с картой сервисного сценария.
Ключевые слова: карта путешествия клиента, опыт клиента, целевая аудитория, точки соприкосновения, 
план обслуживания.

The purpose of the article is to highlight the essence of such an innovative marketing method as a customer journey 
map. This method identifies problems of the customer in interaction with the organization and the barriers that the 
consumer faces during the formation of the consumer experience. The stages and approaches for effective formation 
of the customer journey map are presented in detail. Identified the importance of certain areas for the analysis of the 
customer path and prioritization of the implementation of changes. The expediency of using the method of construct-
ing a customer journey map in combination with a service blueprint method is determined.
Keywords: customer journey map, customer experience, target audience, touch points, service blueprint.
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створення привабливого досвіду клієнта вимагає 
більшого: поглянути на реальний шлях клієнта і 
щось, що вимагає зовнішнього підходу до створення 
кращого подорожі, яке дає кращий досвід. І саме 
формування карти шляху клієнта здатне в повній 
мірі це відобразити.

Карта виконує відразу декілька функцій:
– сприяє інноваціям, пропонуючи нові або поліп-

шені послуги. Завдяки карті можна знайти нові мож-
ливості. Наприклад, в процесі створення можна вия-
вити комунікаційні стратегії, які раніше вважалися 
не потрібними.

– визначає проблеми і бар'єри з якими стикається 
користувач на шляху до покупки і використання про-
дукту або послуги.

– визначає причини які впливають на його рішення.
– визначає, що клієнт дійсно цінує. 
Використання емпатичного підходу означає, що 

ви можете зосередити свої зусилля на тому, що тур-
бує ваших клієнтів і в кінцевому результаті спроек-
тувати ідеальний шлях клієнта.

Картографування подорожей клієнтів – це дій-
сно суміш мистецтва і розуміння. Мистецтво поля-
гає в тому, щоб відображати візуальне уявлення про 
подорож клієнтів на одній розумній діаграмі. Справ-
жня робота в картографуванні подорожей полягає в 
використанні всієї інформації про клієнтів і даних, 
доступних всьому бізнесу, і надання процесу і струк-
тури для їх досвіду [6]. 

У кожного бізнесу свої індивідуальні цілі, цін-
ності і споживачі. У двох компаній, навіть однієї 
галузі діяльності не може бути двох однакових карт, 
так як їх клієнти проходять різні шляхи. Цільові 
аудиторії бізнесів завжди відрізняються, починаючи 
від споживчого портрета і закінчуючи комунікацій-
ними каналами і точками дотику, які вони проходять. 
Нижче наведені основні етапи, які потрібно вико-
нати для успішного створення і оптимізування карти 
шляху клієнта.

1. Збір даних від дійсних і потенційних споживачів.
На думку автора, справжня робота в картографу-

ванні подорожей полягає в використанні абсолютно 
всієї інформації про клієнтів і їх дані, доступних 
по всій діяльності підприємства. Також беручи до 
уваги інформацію про внутрішню структуру органі-
зації, фахівців, культуру компанії та бізнес процеси. 
Нижче приведені дані про важливість окремих сфер 
для розуміння подорожі клієнта.

Говорячи про інформацію щодо клієнтів, є два 
основних типи даних, які потрібно зібрати: інтерв'ю 
користувача і аналітичні дані. Для першого необ-
хідно зібрати зворотний зв'язок і відгуки від клієн-
тів. Якщо комунікація безпосередньо з клієнтами 
неможлива – поспілкуватися з співробітниками 
організації, які працюють на пряму зі споживачем, 
наприклад, з співробітниками служби підтримки 
клієнтів або продавцями. Саме вони спілкуються з 
клієнтами в різних контекстах і на різних етапах і 

Рис. 2. Показники важливості певних сфер для розуміння шляху клієнта
Джерело: [10]
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мають розуміння шляху клієнта. Головне завдання 
для формування карти – зібрати все воєдино, пого-
воривши з усіма учасниками [8].

Говорячи про другу, аналітичну частину, є багато 
джерел цінних даних про клієнтів. Деякі з них є 
завдяки призначеному для користувача інтерв'ю, а 
деякі можна зібрати додатково. Для цього можна 
використовувати аналітику сайту, яка допомагає зро-
зуміти звідки приходять відвідувачі, яку інформацію 
шукають, а також, де вони зупинились і залишили 
сайт. Також, на мою думку, наступне корисне джерело 
інформації – соціальні мережі: можна перевірити, чи 
є згадки бренду, і чи вони позитивні або негативні, 
можна побачити демографічні дані аудиторії, дізна-
тися, який контент найбільш популярний тощо. 

Наступний цінний інструмент для розуміння 
думок клієнта – це опитування. Особливо це корисно 
для малого і середнього бізнесу, наприклад, для 
магазинів, поліклінік, салонів краси та інших комер-
ційних підприємств.

І останнє, але не менш важливе – це зібрати показ-
ники використання. Як часто продукт або послуги 
використовуються, як люди використовують, які функ-
ції виконує, які послуги є найбільш популярними. 

Важливо зібрати якомога більше даних, адже чим 
більше інформації вдасться зібрати – тим більша 
ймовірність успішного результату.

2. Визначити портрет споживача.
В першу чергу необхідно визначити цільову 

аудиторію і типового представника. Неважливо, чи 
це B2C або B2B-простір, з іншого боку завжди є 
людина, яка купує продукт. Якщо є кілька цільових 
груп, для початку необхідно сфокусуватися тільки на 
тих, які найбільш важливі для бізнесу (наприклад, 
потенційно принесуть найбільшу користь протягом 
життєвого циклу організації).

Далі, важливо розуміти атрибути клієнтів, напри-
клад, стать, вік, професія, скільки грошей у них є і 
на що вони готові їх витратити, наскільки велика їх 

проблема і яка мотивація для вирішення. Якщо це 
B2B-простір, також є розуміння, принаймні, з якої 
вони галузі, який розмір компанії тощо. На мою 
думку, ще одним дієвим методом є пошук спожив-
чого інсайту. Споживчий інсайт – це неусвідомле-
ний, але вкрай сильний мотив, який народжується в 
підсвідомості людини і спонукає до дії, реальна при-
чина вибору. Чим більше інформації доступно про 
цільову аудиторію – тим краще [1].

3. Визначити етапи шляху клієнта.
Основна мета полягає в тому, щоб скласти огляд 

шляху, який проходять клієнти при взаємодії з брен-
дом, продуктом або сервісом [5]. Загалом етапи 
шляху клієнта можна поділити на два види: базовий 
та комплексний. Але розробка етапів індивідуальна 
для кожної організації і продукту, і в результаті може 
вийти різна кількість етапів.

Не існує правильного чи неправильного спо-
собу організації етапів. Для кожної компанії ці етапи 
індивідуальні, як вже було наведено. Найголовніше 
на цьому кроці – зосередження на всьому шляху без 
вдавання в деталі. З моєю точки зору, основне при 
складанні карти – це мати більш чіткий, а не склад-
ніший огляд.

4. Додати дії, думки і емоції клієнтів.
Іншими словами це «користувацькі історії» – 

думки, почуття споживачів при взаємодії з орга-
нізацією чи продуктом. Ефективним є написання 
«користувацької історії» для кожного етапу. Кожна 
історія – це один дотик до вашого бренду. Кожний 
дотик необхідно проаналізувати і знайти відповіді 
на конкретні запитання, розділивши їх на 4 час-
тини, наприклад:

• Touchpoint – як клієнт взаємодіє на даному етапі?
• Мета. Чого намагається досягти клієнт на даному 

етапі?
• Питання – Що клієнт хоче знати на цьому етапі?
• Емоції. Що відчуває клієнт на даному етапі 

процесу?
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Рис. 3. Етапи шляху клієнта
Джерело: [8]
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Етапи, призначені для «користувацької історії» і 
точки дотику є частиною шляху клієнта, який ство-
рюється для конкретного випадку. Дієвий приклад 
приведено нижче (табл. 1).

5. Визначити ключові моменти і больові точки 
бренду і продукту.

Для кожного етапу необхідно визначити де є 
плюси і де мінуси. Наприклад, на етапі розгляду для 
споживача можуть бути дуже хороші ціни, але нега-
тивні відгуки, які є бар’єром для купівлі. Або, напри-
клад, служба підтримки на етапі установки ефек-
тивна, але клієнту важко з нею зв’язатися. Цей етап 
допомагає виявити бар'єр, з яким стикається клієнт і 
через який шлях клієнта переривається.

6. Визначити аспекти, які можна поліпшити.
В момент, коли вже визначені всі точки дотику, 

як клієнт взаємодіє і чому, а також зрозуміло де біз-
нес відповідає очікуванням, а де ні, можна визначити 
для кожної стадії або кожної точки взаємодії, які 
конкретні дії необхідно впровадити для поліпшення 
досвіду клієнтів.

7. Розставити пріоритети.
На цьому етапі вже визначено, що достатня кіль-

кість процесів необхідно поліпшити чи оптимізу-
вати – і це може бути складно для втілення. На думку 
автора, тут важливо взяти до уваги дані, які зобра-
жують, як споживачі переходять з одного етапу на 
інший і де виявлено найбільший спад.

На цьому етапі необхідно розуміти, де знахо-
дяться найбільші проблеми, і зосередитися тільки 
на виправленні цієї точки дотику. Коли буде усунена 
найвідчутніша проблема, можна перейти до другої 
гіршою точки дотику. Краще уникати одночасного 
виправлення декількох точок дотику декількох ета-
пів. Це не тільки складно з точки зору робочого 
навантаження і наявності ресурсів, але і з точки зору 
оцінки змін і поліпшень, якщо дотики налаштову-
ються на всьому шляху. Як правило, пріоритети роз-
ставляються в наступному в порядку:

Тож, на мою думку, побудувавши карту шляху клі-
єнта, дотримуючись всіх етапів побудови і підходячи 
індивідуально до досвіду своєї компанії і аналізу 
споживача, можна визначити всі проблеми організа-
ції і бар'єри з якими зіштовхується клієнт на своєму 
шляху. Основним у вирішенні кожної проблеми є не 
її визначення, а саме рішення, реалізація виниклої в 
ході дослідження ідей. За думкою автора доцільно 
поєднувати метод картографування шляху клієнта з 
картою сервісного сценарію. Карта сервісного сце-
нарію – це діаграма, яка візуалізує взаємозв'язок 
між різними компонентами сервісу – людьми, рек-
візитами (фізічними або цифровими даними) і про-
цесами – які безпосередньо пов'язані з точками 
контакту в конкретній точці дотику клієнта [4]. 
В сервісний план входить все те, що залишається за 
лаштунками від споживача, те, що карти подорожей 

Рис. 4. Пріоритизація втілення змін
Джерело: складено автором
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і досвід клієнтів не відображає – внутрішня робота 
організації. Як працює компанія; глибокі, темні вну-
трішні механізми того, як насправді створюються 
процеси, котрі переживає клієнт: обов'язки внутріш-
ніх учасників, системи, які підтримують цих учасни-
ків, необхідні інструменти для удосконалення подо-
рожі клієнта. З моєї точки зору, саме завдяки цьому 
інструменту можна об'єктивно оцінити які ресурси 
потрібні для поліпшення і чи здатна компанія їх 
застосувати. Ця карта допомагає організації зіста-
вити свої ідеї реалізації та наявні ресурси і знайти 
оптимальне рішення проблеми, яке буде можливо 
реалізувати без шкоди і якісно продумавши всі біз-
нес процеси всередині компанії. Карта сервісного 
сценарію візуалізує роботу компанії за лаштунками, 
а карта шляху клієнта точки контакту і клієнтський 
досвід за лаштунками і ззовні зі сторони споживача, 
всередині з сторони організації. Нижче наведено 
схематичний приклад.

Отже, саме поєднання карти шляху клієнта з кар-
тою сервісного сценарію дозволяє мислити масш-
табно і об'єктивно. Завдяки чому, поєднання цих 
двох методів і є ідеальним інструментом стратегіч-
ного маркетингу.

Висновки та пропозиції щодо подальших дослі-
джень. У роботі висвітлено доцільність побудови 
карти для вивчення шляху клієнта та клієнтського 

досвіду. Автором розглянуто основні етапи побу-
дови карти та деталі щодо їх впровадження. Пра-
вильне виконання цих етапів дає змогу визначити 
проблеми й бар’єри з котрими стикається клієнт, 
причини які впливають на його рішення і вдоскона-
лити споживацький досвід в цілому. Окрім цього, у 
роботі визначено доцільність впровадження методу 
сервісного плану. Зокрема, автором запропоновано 
поєднати два методи для одночасного покращення 
клієнтського досвіду, вирішення проблем підприєм-
ства та оптимізації бізнес-процесів. На сьогоднішній 
день, на жаль, питання недостатньо висвітлено в 
роботах вітчизняних вчених. Побудова карти шляху 
клієнта в компанії дає змогу функціонувати набагато 
ефективніше, саме тому ця тема потребує подаль-
шого дослідження.
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Рис. 5. Взаємодія споживача з організацією
Джерело: складено автором
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У статті проаналізовано комунікативні процеси органів місцевого самоврядування, що потребує трансфор-
мації основних філософських постулатів у практичну площину адекватних комунікативних технологій, які б 
відповідали завданням і функціям комунікації в суспільстві. Обґрунтовано концептуальні засади застосування 
ефективних комунікативних стратегій у місцевому самоврядуванні на рівні територіальної громади. Зазна-
чено, що соціально-психологічні аспекти формування комунікацій, які відображені в системі взаємовідносин, 
спілкуванні, морально-психологічному кліматі в органах місцевого самоврядування, є необхідною складо-
вою формування комунікативної культури управління в органах публічної влади. Запропоновано досліджу-
вати комунікативні стратегії залежно від спрямованості на вирішення груп завдань місцевого самоврядування. 
Обґрунтовано, що сучасні тренди суспільного розвитку висувають досить серйозні проблеми перед учасни-
ками комунікативного процесу і на місцевому рівні.
Ключові слова: місцеве самоврядування, комунікативний процес, комунікативна стратегія, комунікатив-
ний потенціал, ефективні організаційні комунікації, комунікативний простір, територіальна громада, участь 
громадян.

В статье проанализированы коммуникативные процессы органов местного самоуправления, которые нужда-
ются в трансформации основных философских постулатов в практическую плоскость адекватных коммуника-
тивных технологий, что отвечало бы задачам и функциям коммуникации в обществе. Обоснованы концепту-
альные основы применения эффективных коммуникативных стратегий в местном самоуправлении на уровне 
территориальной общины. Указано, что социально-психологические аспекты формирования коммуникаций, 
которые отображены в системе взаимоотношений, общении, нравственно-психологическом климате в органах 
местного самоуправления, является необходимой составляющей формирования коммуникативной культуры 
управления в органах публичной власти. Предложено исследовать коммуникативные стратегии в зависимости 
от направленности на решение групп задач местного самоуправления. Обосновано, что современные тренды 
общественного развития выдвигают довольно серьезные проблемы перед участниками коммуникативного 
процесса и на местном уровне.
Ключевые слова: местное самоуправление, коммуникативный процесс, коммуникативная стратегия, комму-
никативный потенциал, эффективные организационные коммуникации, коммуникативное пространство, тер-
риториальная община, участие граждан.
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The article analyzes the communicative processes of local governments, which need to transform the basic philo-
sophical postulates into the practical plane of adequate communicative technologies, which would meet the tasks 
and functions of communication in society. The conceptual foundations of the application of effective communica-
tion strategies in local government at the level of the territorial community are substantiated. It is indicated that the 
socio-psychological aspects of the formation of communications, which are reflected in the system of relationships, 
communication, moral and psychological climate in local authorities, is a necessary component of the formation of 
a communicative management culture in public authorities. It is proposed to investigate communication strategies 
depending on the focus on solving groups of local government problems. It is proved that modern trends in social 
development pose rather serious problems for the participants in the communication process and at the local level.
Keywords: local government, communication process, communication strategy, communication potential, effective 
organizational communications, communication space, territorial community, citizen participation.

Постановка проблеми. Глобальна трансформація 
індустріального суспільства в інформаційно-кому-
нікативне суспільство, що відбувається в сучасному 
світі, супроводжується не лише стрімким кількісним 
і якісним перетворенням інформаційної сфери та 
виникненням і розвитком суто нового типу комуні-
кативних структур і процесів в усіх сферах життєді-
яльності суспільства, але і глибоким переосмислен-
ням комунікативної природи соціальної реальності, 
сучасних змін у соціально-комунікативній сфері, 
місця і ролі комунікацій у розвитку суспільства. Про-
блема налагодження дієвої комунікації в місцевому 
самоврядуванні в розрізі функціонування державного 
механізму, зокрема, органів місцевого самовряду-
вання та їхніх працівників, характеризується кількома 
важливими, на наш погляд, особливостями, які сут-
тєво можуть вплинути на формування комунікатив-
ного потенціалу та на вибір комунікативних стратегій.

По-перше, це безпосередня наближеність пред-
ставників органів місцевого самоврядування до 
територіальної громади – не лише в географічній 
площині, а й у площині прийняття та реалізації 
управлінських рішень. По-друге, взаємопов’язаність 
і взаємозалежність членів територіальних громад 
та органів місцевого самоврядування, яка знайшла 
відображення в юридичній та політичній практиках 
українського суспільства.

По-третє, суттєва обмеженість в ресурсах – як 
людських, так і фінансових.

Внаслідок цього особливої уваги потребує ана-
ліз існуючих навчальних програм у сфері комуніка-
тивістики, розробка нових навчальних програм для 
підготовки і перепідготовки працівників місцевого 
самоврядування та додаткове професійне навчання 
персоналу органів місцевого самоврядування.

Аналіз останніх досліджень. До сучасних кому-
нікативних стратегій та технологій зверталися у 
своїх працях як вітчизняні вчені, зокрема В.С. Баце-
вич, В.М. Бебик, М.Й. Варій, Н.М. Драгомирецька, 
А.В. Дуда, С.М. Квіт, О.Ю. Лебединська, Б.В. Потя-
тинник, Г.Г. Почепцов, А.Ф. Ткачук, так і закордонні 
дослідники – Т. Гобан-Клас, М. Грачов, Т. Дейк, 
Б. Добек-Островська, О. Іссерс, Н. Луман, Д. Мак-
Квел, М. Мак-Люен та ін. 

Метою статті є обґрунтування використання 
психологічних технологій в комунікаційні діяль-
ності органів місцевого самоврядування та визна-
чення особливостей розвитку комунікативних стра-
тегій в місцевому самоврядуванні України. 

Виклад основного матеріалу. Комунікативні 
технології, незважаючи на свій ультрасучасний 
термінологічний вокабуляр і широке поле як для 
вивчення, так і для застосування у різноманітних 
сферах життя, є насправді не чимось новим і незна-
йомим українському суспільству. Це стає зрозумі-
лим навіть при первинному аналізі комунікатив-
ного простору – адже при детальному розгляді його 
організаційної побудови ми знайдемо символічну, 
подієву, міфологічну і комунікативну складові. Ці 
складові, особливо перші три, мають серйозну істо-
ричну основу, будь-які символи чи події, ритуали чи 
міфи, постійно змінюючись і осучаснюючись, вони 
все одно мають інтенцію до історичної ремінісцен-
ції. Як відзначає Б. Малиновський, “події міфоло-
гічного минулого відіграють визначальну роль, як і 
норми поведінки та принципи соціальної організа-
ції” [1, с. 240]. Розроблена інтегрована модель кому-
нікації (рис. 1) грунтується на моделях К. Шенона, 
У. Уівера та М. Дефлера і демонструє зв’язок осно-
вних елементів, продуктів і процедур комунікатив-
ного процесу як нерозривного поєднання прямого 
та зворотного зв’язку, що забезпечує завершеність 
комунікативного циклу та ефективний обмін повідо-
мленнями між суб’єктами комунікації.

Сучасний стан соціальної системи із низьким 
комунікативним потенціалом у взаємовідносинах 
між органами місцевого самоврядування і терито-
ріальною громадою, між громадськістю і владою 
взагалі може спричинити не лише недолугу соці-
ально-економічну політику, але й значні суспільно-
політичні потрясіння. Динамічно зростаючі можли-
вості мережі Інтернет у сфері масової комунікації 
вже знаходять і в короткотерміновій перспективі зна-
йдуть все більш широке застосування з боку учасни-
ків комунікативного процесу. Визначено передумови 
до практичного застосування Е-комунікацій, які 
існують сьогодні у місцевому самоврядуванні під час 
вирішення прикладних комунікативних завдань. При 
цьому під основними комунікативними завданнями 
у сфері місцевого самоврядування вважаємо комп-
лекси заходів, спрямовані на: 1) досягнення якісного 
рівня надання послуг населенню як основа еконо-
мічного розвитку територіальної громади; 2) акти-
візацію і залучення членів територіальної громади 
до прийняття рішень; 3) проведення демократичних 
процедур – місцеві й загальнонаціональні вибори, 
збори, слухання тощо; 4) проведення місцевих та 
загальнонаціональних інформаційних кампаній.
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«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

Технологічною детермінантою застосування 
Е-комунікацій є стрімке зростання кількості корис-
тувачів мережі Інтернет. У той же час розвиток 
Е-комунікацій у місцевому самоврядуванні галь-
мують як об'єктивні, так і суб’єктивні чинники. До 
умовно об'єктивних чинників віднесемо недостатнє 
географічне покриття мережею Інтернет, порівняно 
невелику кількість користувачів Мережі й сформо-
ваних на локальному рівні Е-спільнот, відсутність як 
фахівців у галузі Е-комунікації в місцевому самовря-
дуванні, так і методологічної основи та інструмен-
тарію для оцінки ефективності комплексу заходів, 
проведених за допомогою Е-комунікації. Поряд з 
об'єктивними обмеженнями розвитку Е-комунікації 
сьогодні в Україні наявна і низка суб’єктивних фак-
торів, що визначаються сучасним політичним проце-
сом та рівнем політичної культури. Застосування не 
унормованих законодавством форм безпосередньої 
участі громадян є одним із перспективних напрямів 
для впровадження комунікативних стратегій у місце-
вому самоврядуванні на основі розвитку комуніка-
тивного потенціалу. При цьому під «унормованими» 
формами ми розуміємо чітко визначені у законодав-
стві форми безпосередньої участі громадян, яких, 
згідно із Законом України «Про місцеве самовряду-
вання», є п’ять. Усі інші форми – «неунормовані» за 
нашою класифікацією, хоч і не одержали окремого 
опису у вказаному Законі, але аж ніяк не суперечать 
чинному законодавству.

В основу класифікації комунікативних страте-
гій у місцевому самоврядуванні через практичність 
поставлених завдань пропонується покласти кін-
цеву мету, яка розуміється як прогнозоване бажане, 
уявлення про результат, який повинен бути досяг-
нутий. Основними комунікативними ситуаціями 
в місцевому самоврядуванні, для вирішення яких 

потрібна розробка комунікативних стратегій, є міс-
цеві виборчі (інформаційні) кампанії; залучення 
інвестицій, розвиток бізнесу; активізація громадян 
до участі в прийнятті рішень. Комунікативна стра-
тегія в ієрархічному плані складається із набору 
комунікативних тактик, які, в свою чергу, склада-
ються із набору почергових комунікативних ходів. 
Створення і впровадження комунікативної стратегії 
неможливе без стратегічного задуму, який визна-
чає застосування набору комунікативних тактик і 
необхідних комунікативних засобів та технологій. 
Великий масив унікальних комунікативних ситуацій 
у місцевому самоврядуванні потребує подальшого 
вивчення і класифікації, а виокремлення спільних 
рис і методів у ефективних комунікативних стра-
тегіях, які вже застосовувалися у цій сфері, зможе 
стати основою для розробки типових стратегій у 
вирішенні тих чи інших актуальних завдань місце-
вого самоврядування. 

Психологічні аспекти практичного застосування 
комунікативного впливу сьогодні стали предметом 
уваги вітчизняних дослідників у сфері реклами і 
маркетингу. Так, розглядаючи теорію архетипів 
Карла Юнга (C.G. Jung, 1953), В. Скуба робить 
висновок про те, що “відомі світові бренди викорис-
товують досягнення теорії архетипів упродовж три-
валого часу, що дозволяє займати лідируючі позиції 
серед виробників певної продукції, постійно знахо-
дитися у полі зору споживачів…” [3, с. 190]. Також 
психологічні підходи в сукупності з лінгвістичними 
положеннями можуть успішно застосовуватися, 
наприклад, для аналізу текстів виступів політич-
них діячів, що і було зроблено нами в співавторстві 
із психологом Я. Збитковським [4, с. 55-56]. Вели-
чезна роль масових комунікацій у формуванні сус-
пільної думки відзначається багатьма дослідниками 
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Рис. 1. Інтегрована модель комунікації 
Джерело: розроблено автором на основі [2]



94

# 2 (28) 2020

соціально-психологічних аспектів передвиборчої 
боротьби – зокрема, доводиться значимість дослі-
дження тих феноменів, які виникають при опосе-
редкуванні комунікативного акту між політиком і 
потенційними виборцями. Державне управління 
покликане вивчати, знаходити внутрішні складові 
суспільних умов, потреб, інтересів, запитів, що 
сприяють виникненню стану внутрішнього бажання, 
власного рішення здійснювати ті чи інші вчинки, що 
дає можливість ефективно застосовувати соціально-
психологічні методи управлінського впливу, най-
більш важлива роль яких полягає в здатності органів 
влади до консолідації усіх суспільних сил із враху-
ванням регіональної специфіки як державо твірної 
спільноти, в якій Н. Хазратова вбачає сукупність усіх 
членів соціальної організації, яка не ототожнюється 
з суспільством чи нацією тому, що є субстратом дер-
жави й ідентифікує і реалізує себе через державу і 
завдяки їй [5, с. 30]. При цьому під консолідацією 
населення України як державотвірної спільноти слід 
розуміти процес забезпечення соціально-психологіч-
ної єдності держави й суспільства через подолання 
регіональних відмінностей у станах, властивостях, 
процесах соціетальної психіки шляхом вироблення 
єдиного домінуючого стереотипу поведінки спіль-
ноти як ідентифікації населення з державою за допо-
могою подолання дистресових архетипів, підви-
щення рівня соціального інтелекту та усвідомлення 
самобутності народу в узгодженні з загальнолюд-
ськими принципами співіснування. Рівні консоліда-
ції населення детермінують використання державою 
соціально-психологічних методів управлінського 
впливу у дослідженні суспільної свідомості з метою 
правового ненасильницького об’єднання населення 
України як державотвірної спільноти. Ефективність 
використання соціально-психологічних методів 
управлінського впливу залежить від вивчення та вра-
хування регіональних особливостей взаємодії дер-
жави з населенням. Соціально-психологічні методи 
управлінського впливу дають можливість вирішу-
вати суперечності, проблеми та досягати управлін-
ської мети без значних матеріальних витрат. Тому 
логічно випливає необхідність дослідження шляхів 
їх ефективного використання державними службов-
цями та посадовими особами місцевого самовряду-
вання в процесах консолідації населення України на 
основі відкритої взаємодії держави та суспільства.

У процесі дослідження соціально-психологіч-
ного аспекту формування культури комунікацій в 
органах місцевого самоврядування видається логіч-
ним поглиблений аналіз особливостей групових 
психологічних процесів, що відображені у вигляді 
ставлень, специфіки спілкування, ритуалах і спе-
цифічному морально-психологічному кліматі, який 
складається під впливом колективної діяльності. 
Психологія групи є сукупністю певних соціально-
психологічних явищ, що виникають у процесі її фор-
мування та функціонування на основі становлення 
внутрішніх зв’язків у колективі, форм і способів реа-
лізації потреб його членів. Одним з важливих чин-
ників становлення продуктивних взаємостосунків 

у колективі є морально-психологічний клімат, який 
склався в конкретній робочій групі. Важливою якіс-
ною характеристикою робочої групи є її професійна 
зрілість, яка характеризується міцними зв’язками 
між її членами, що виникають на основі загальних 
ціннісних орієнтацій, позитивно забарвлених нефор-
мальних стосунків. У разі позитивного розвитку 
особистісні відмінності не перешкоджають спіль-
ній діяльності, дисципліна має свідомий характер, 
з’являється почуття гордості за свій колектив, скла-
даються стійкі традиції. Співробітники мають мож-
ливість розкрити свій творчий потенціал, з ентузіаз-
мом ставляться до вирішення поставлених завдань.

На першому етапі розвитку колективу перева-
жають формальні стосунки: працівники контакту-
ють між собою відповідно до посад та поведінко-
вих стереотипів, придивляються один до одного, 
справжні почуття найчастіше прихвуються, цілі і 
методи роботи спільно не обговорюються, колек-
тивна робота виявляється слабко [6]. На другому 
етапі відбувається переоцінка особистих і ділових 
якостей керівника, складається думка про колег, 
починається формування угруповань всередині 
колективу, можлива боротьба за лідерство. Розбіж-
ності обговорюються більш відкрито, робляться 
спроби поліпшити взаємовідносини всередині робо-
чої групи. З часом групові процеси стабілізуються, 
трансформується неформальна структура, колектив 
досягає певної міри координації дій своїх членів. 
Групове об’єднання, що при цьому виникає, може 
мати позитивну, негативну або конформну спрямо-
ваність. У першому випадку робоча група сприй-
має кращі ділові та етичні якості своїх членів, люди 
емоційно відчувають свою належність до колективу, 
проблеми вирішуються по-діловому, ініціативно і 
творчо. У другому випадку велика частина енергії 
колективу витрачається на участь у конфліктах між 
різними угрупованнями, неформальними і фор-
мальними лідерами, з’ясування стосунків з іншими 
підрозділами. Виробничі проблеми вирішуються 
неефективно, переважають негативне емоційне 
забарвлення діяльності, плітки та боротьба за при-
хильне ставлення керівництва. Конформній спря-
мованості притаманні формальні зв’язки, зовнішня 
зацікавленість працівників у результатах їх трудо-
вої діяльності, байдужість до колективних зусиль. 
Сфера інтересів співробітників перебуває поза робо-
чою групою (суспільно-політична діяльність, сім’я, 
особисті проблеми тощо). Морально-психологічний 
клімат робочої групи істотно залежить від її струк-
тури. Структура колективу, тобто реально існуюча 
сукупність взаємоставлень членів групи, що вини-
кла в процесі спільної діяльності і спілкування, 
функціонує на двох рівнях: формальному і нефор-
мальному. Якщо формальна структура пов’язана з 
посадовим статусом членів групи, то неформальна 
складається на основі ставлень, зумовлених психо-
логічними якостями членів колективу. Сильну орга-
нізацію від слабкої відрізняє передусім кваліфікація, 
знання, мотивація та спрямованість персоналу, який 
функціонує у психологічно комфортному робочому 
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просторі організації. Водночас управління та розви-
ток органів місцевого самоврядування сьогодні сти-
каються з низкою труднощів.

1. Високий рівень напруженості в колективі. 
Керівництву важко розраховувати на ентузіазм та 
істотну підтримку з боку колективу, охопленого стра-
хами, незадоволенням. Причини цієї напруженості 
можуть бути найрізноманітнішими: невідповідність 
оплати праці трудовому внеску працівників; відсут-
ність впевненості у стабільності працевлаштування, 
вирішенні соціальних проблем; ставлення керівни-
цтва до членів колективу залежно від суб’єктивних 
симпатій і антипатій, відсутність взаєморозуміння 
між керівництвом і підлеглими тощо.

2. Недостатня зацікавленість значної частини 
працівників у реформах, що проводяться. Часто пра-
цівники не проінформовані в повному обсязі щодо 
переваг і недоліків роботи в нових умовах. Пробле-
мою є недостатнє розуміння працівниками необхід-
ності трансформації інструментальних цінностей у 
комунікативній площині.

3. Низький рівень довіри між адміністрацією 
і рядовими працівниками. Керівники середнього 
рівня часто практично повністю вилучені з про-
цесу підготовки організаційних змін і ставляться до 
них майже з такою самою недовірою, як і підлеглі. 
Це робить їх потенційними супротивниками змін, 
що проводяться. Отже, трансформація в практичну 
площину основних методологічних постулатів міс-
цевого самоврядування означає пошук адекватних 
технологій, які б відповідали завданням і функціям 
комунікації у суспільстві. Виходячи з цього винятко-
вої актуальності набуває проблема наукового осмис-
лення функціонування суспільних та організаційних 
комунікацій, що принципово відрізняються від тота-
літарних, монологічних, які впроваджувалися сис-
темою авторитарних взаємовідносин, із тотальним 
контролем інформаційних потоків. Для забезпечення 
демократичних процесів потрібно сформувати прин-
ципово нові моделі суспільної комунікації рівних 
суб’єктів (горизонтальні) та комунікації владних 
інститутів і громадян (вертикальні). Глибинний, сут-
нісний характер комунікації, обов’язкова осмисле-
ність процесів зумовлюють необхідність вироблення 
відповідних стратегій, регламенту та процедур, які 
б гарантували її ефективність. До того ж слід роз-
робити механізми впровадження комунікативних 
технологій у різні сфери соціального буття, перед-
бачити створення інститутів та структур, що забез-
печуватимуть наукові розробки і підготовку кадрів 
для їх успішного функціонування, впровадження 
комунікативних технологій у діяльність органів міс-
цевого самоврядування.

Щоденна практика життєдіяльності тисяч укра-
їнських громад, які, власне, і складають структуру 
організму вітчизняного місцевого самоврядування, 
вказує не тільки на проблематичність застосування 
унормованих законодавством форм безпосередньої 
участі громадян, але й доводить наявність активного 
пошуку нових альтернативних форм. Деякі з ново-
утворень мають тривале життя, деякі – виконавши 

певне прикладне (іноді політичне) завдання, зника-
ють за короткий проміжок часу, але всі вони мають 
спільну особливість: вони демонструють живу твор-
чість комунікативних форм співжиття у місцевому 
самоврядуванні і збагачують арсенал наявних кому-
нікативних засобів, що можуть застосовуватися при 
виконанні завдання із запровадження ефективного 
комунікативного процесу. Зауважимо, що існуючий 
стан із низьким комунікативним потенціалом у вза-
ємовідносинах між органами місцевого самовря-
дування і територіальною громадою, між громад-
ськістю і владою взагалі може спричинити не лише

недолугу соціально-економічну політику, а й до 
значні суспільно-політичні потрясіння. Основними 
чинниками відсутності комунікації і високого 
рівня конфліктності у комунікативному просторі 
місцевого самоврядування, на думку вітчизняних 
дослідників, є “взаємна недовіра між громадою і 
владою; відсутність налагодженого обміну інфор-
мацією між владою і громадськістю; відсутність 
усталених традицій і партнерських взаємин влади 
й громади у процесах прийняття управлінських 
рішень, розв’язання конфліктів та можливих супер-
ечок і досягнення консенсусу заради розвитку; від-
сутність достатніх знань та інформації про сучасні 
механізми й форми соціального партнерства у чле-
нів громади; громадська апатія і пасивність, від-
сутність довгострокових життєвих планів” [7]. На 
нашу думку, активне впровадження у комунікатив-
ний простір місцевого самоврядування різноманіт-
них, у тому числі й не внормованих поки що чин-
ним законодавством форм безпосередньої участі 
громадян у місцевому самоврядуванні здатне дати 
належну відповідь перерахованим викликам. Кон-
кретизацію і класифікацію форм комунікативної 
взаємодії органів місцевого самоврядування і гро-
мадськості, а також їх більш наглядного структуру-
вання наведено в таблиці 1.

Комунікативна підсистема місцевого самовряду-
вання складається з таких підсистем: 1) підсистема 
суб’єктів комунікації; 2) технологічної підсистеми; 
3)семіотичної підсистеми; 4) технічної підсистеми 
(рис. 2). Кожна з них складається з елементів одного 
роду та виконує специфічні функції.

Ключовими функціями комунікативної підсис-
теми місцевого самоврядування є: забезпечення 
інформаційних обмінів, репрезентації та легітиміза-
ції системи місцевого самоврядування, а також забез-
печення цілеспрямованого управлінського впливу. За 
спрямуванням можна виокремити зовнішні та вну-
трішні функції цієї підсистеми. Внутрішні функції 
спрямовані на створення, неперервне використання 
та трансформацію інформаційно-комунікаційної 
структури та семіотичних систем. Основними вну-
трішніми функціями підсистеми є такі: формування 
та підтримання усталених комунікативних зв’язків 
між елементами системи місцевого самоврядування 
та ними й елементами середовища; виробництва та 
зберігання значень і смислів, носіями яких є еле-
менти її семіотичної системи, що забезпечує гене-
рування та збереження управлінської інформації, а 
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також створює «ідейно-смисловий каркас» системи 
місцевого самоврядування. Внутрішньоорганіза-
ційна комунікація в місцевому самоврядуванні реа-
лізується за допомогою низки форм і методів, які 
для зручності розуміння можна структурувати за 
певними параметрами. Як такі параметри доцільно 
розглядати розподіл комунікації на: індивідуальну 
та групову, безпосередню та опосередковану, фор-
мальну і неформальну. Індивідуальна комунікація 

передбачає обмін повідомленнями між двома осо-
бами (комунікаторами) безпосередньо чи через 
певні комунікативні канали за допомогою звуку, 
зображення, поглядів, жестів, міміки. Групові форми 
комунікації забезпечують обмін інформацією між 
одним і багатьма комунікаторами (або ж між гру-
пами, що складаються з багатьох комунікаторів) 
одночасно. При цьому взаємодія відбувається як без-
посередньо так і опосередковано. 

Таблиця 1
Форми комунікативної взаємодії органів місцевого самоврядування і громадськості 

Види комунікації Безпосередня комунікація
Змішана безпосередня 

та опосередкована 
комунікація

Опосередкована комунікація

Міжособистісна 
комунікація

– неформальний обмін 
думками;
– особистий прийом 
громадян;
– засідання громадської ради;
– засідання круглого столу

– «гаряча лінія»;
– розсилання повідомлень 
(листів) (у т.ч. електронною 
поштою)

– подання звернень, запитів 
(у т.ч. через веб-сайт);
– розсилання СМС

Групова комунікація – загальні збори громадян;
– внесення місцевих 
ініціатив

– консультації з 
громадськістю;
– проведення громадської 
експертизи;
– подання петицій;
– видання та поширення 
листівок, буклетів

– повідомлення у соціальних 
мережах, блогах;
– розсилання СМС

Масова комунікація – громадські слухання;
– мітинги та інші масові 
заходи

– флешмоб;
– проведення референдуму;
– проведення 
соціологічного опитування

– повідомлення на 
інформаційних стендах;
– повідомлення на носіях 
зовнішньої реклами (біл-борди, 
сітілайти, стікери тощо);
– графіті;
– повідомлення на веб-сайтах;
– розсилання СМС;
– повідомлення у ЗМІ

Джерело: розроблено автором на основі [7]

 

 

Система місцевого самоврядування 
 

Інші підсистеми 

Комунікативна 
підсистеми 

Підсистема 
суб’єктів 

комунікації 

Семіотична 
підсистема 

Технологічна 
підсистема 

Технічна 
підсистема 

 Рис. 2. Місце комунікативної підсистеми в системі місцевого самоврядування 
Джерело: розроблено автором на основі [2]
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З урахуванням викладених підходів форми та 
методи внутрішньоорганізаційної комунікації в міс-
цевому самоврядуванні можна структурувати на 
основі їх розподілу на: 1) індивідуальні та групові; 
2) безпосередні та опосередковані; 3) формальні та 
неформальні (табл. 2).

Сьогодні в Україні сформульовано й законодавчо 
закріплено основні принципи, завдання та страте-
гічні напрями державної інформаційної політики, 
сформовано державні інститути відповідної ком-
петенції, ухвалено цілу низку концепцій, програм і 
планів дій. Проте, система комунікаційної взаємодії 
держави і суспільства не позбавилася різноспрямо-
ваності і недостатньої координованості діяльності 
різних відомств, а головною перешкодою на шляху 
створення підґрунтя для формування стабільного і 
безпечного комунікаційного простору в Україні зали-
шаються непослідовність та непрозорість у реаліза-
ції запланованих заходів у сфері публічного управ-
ління. Місцеве самоврядування наразі невід’ємне від 
комунікації як форми взаємодії суб‘єктів і об‘єктів 
управління, оскільки основою демократії є враху-
вання потреб і позиції об‘єкта управління, а сама 
комунікація виступає базовим чинником сталості 
й розвитку структур і систем. Необхідною умовою 
інтеграції нашої країни в глобальний інформацій-
ний простір, утвердження її як впливового суб‘єкта 
глобальних інформаційних відносин є формування 
та ефективна реалізація комунікаційної стратегії 
органів державної влади, що призначена вирішити 
такі основні завдання: формування цілісної та ефек-
тивної системи інформування соціальних суб'єктів 
щодо поточної та перспективної діяльності органів 
місцевого самоврядування; регулярний моніторинг 
громадської думки, зведення в єдиний інформацій-
ний масив результатів соціологічних досліджень, що 
стосуються соціальних суб'єктів і діяльності органів 

Таблиця 2
Форми внутрішньоорганізаційної комунікації в місцевому самоврядуванні

Види комунікації Індивідуальна комунікація Групова комунікація
Безпосередня комунікація Формальна комунікація

Ділова бесіда
Консультація
Індивідуальний прийом
Навчальні заняття
Неформальна комунікація
Діловий обід (вечеря)
Чутки

Формальна комунікація
Переговори
Нарада
Збори
Засідання колегіальних органів
Презентація
Навчальні заняття
Неформальна комунікація
«Корпоративне» свято
«Толока», «суботник»

Опосередкована комунікація Формальна комунікація
Телефонна
(відеотелефонна) розмова
Ділове листування (у т.ч. електронною 
поштою або через внутрішню мережу 
установи)
Службовий листопад Резолюція
Неформальна комунікація
Спілкування у соціальній мережі

Формальна комунікація
Відеоконференція
Ділове листування (у т.ч. 
електронною поштою або через 
внутрішню мережу установи)
Накази (розпорядження)
Погодження проекту документа
Дошка оголошень
Внутрішній веб-сайт
Неформальна комунікація
Спілкування у соціальній мережі

Джерело: розроблено автором на основі [2]

місцевого самоврядування; формування ефективної 
системи «зворотного зв'язку» соціальних суб'єктів і 
органів місцевого самоврядування.

Результатом успішного вирішення зазначених 
завдань може стати: створення цілісної системи 
інформування соціальних суб'єктів про функціону-
вання органів місцевого самоврядування; отримання 
об'єктивних даних (зокрема, у динаміці), що харак-
теризують громадську думку щодо різних складо-
вих життєдіяльності суб'єкта місцевого самовряду-
вання; можливість повноцінного врахування думки 
соціальних суб'єктів при прийнятті рішень органами 
місцевого самоврядування; підвищення громадян-
ської активності соціальних суб'єктів, залучення 
населення в процес вирішення питань місцевого 
значення, громадське обговорення прийнятих нор-
мативних актів.

Серед бажаних наслідків також подолання чи 
послаблення комунікативних бар'єрів у частині від-
чуження у взаєминах із соціальними суб'єктами, 
зменшення не завжди обґрунтованих претензій до 
влади, зниження патерналістських настроїв. Це без-
умовно сприяє зростанню авторитету органів міс-
цевого самоврядування, а також підвищенню сус-
пільної довіри до їхньої діяльності; зумовлює більш 
дієве розширення правотворчих ініціатив соціальних 
суб'єктів, їхньої суспільної та громадянської актив-
ності. Зацікавлене залучення соціальних суб'єктів 
і реальне врахування громадської думки на стадіях 
підготовки, прийняття і реалізації рішень – головна 
умова ухвалення інститутами місцевого самовряду-
вання соціально значущих рішень, заснованих не на 
миттєвій вигоді, а на справжніх загальнолюдських 
цінностях. Плідний діалог між соціумом і владою – 
це фундамент демократичних управлінських відно-
син і досягнення справедливості в економічному і 
соціальному житті суспільного устрою. Цей діалог 
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повинен стати одним із головних критеріїв оцінки 
якості управлінської культури, довіри громадян до 
влади, реальним індикатором формування в Україні 
активного громадянського суспільства і демократич-
ної держави.

Висновки. Розвиток комунікативного потенці-
алу в місцевому самоврядуванні полягає у виборі 
або створенні адекватних умов комунікативного 
процесу, форм, засобів і каналів комунікації. Соці-
ально-психологічні чинники побудови ефективної 
комунікації є невід’ємною складовою комунікатив-
ної культури в органах місцевого самоврядування 
та відображені в системі взаємоставлень, спілку-
ванні, морально-психологічному кліматі колективу. 
Успіх трансформації залежить від системної роботи 

з «внутрішньою» складовою комунікації з метою 
ефективного впровадження цінностей сучасної 
культури публічної служби. Проблема наукового 
осмислення функціонування суспільних та орга-
нізаційних комунікацій як змістового підґрунтя 
для формування нових підходів у сфері організа-
ції комунікативного обміну в суспільстві має стати 
предметом першочергового розгляду науковців. 
Управління комунікацією необхідно розглядати як 
стратегію управління, що передбачає постійний 
двосторонній симетричний потік комунікацій. За 
таких умов має змінитися і статус комунікантів, що 
давав би змогу зберігати критичну дистанцію від 
керівництва та уможливив вплив на управлінський 
процес, що має публічний резонанс.
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У статті визначено закономірності взаємовідносин підприємств зі споживачами у сфері fashion-індустрії та 
визначено на цих засадах ефективні інструменти маркетингової діяльності щодо стратегій взаємодії зі спожи-
вачами на ринку моди. Визначено актуальні потреби споживачів fashion-індустрії, на основі чого встановлено 
ключові концепції маркетингу для компаній на ринку моди, що обумовлюють наявність ефективних взаємо-
відносин. Досліджено сучасні тенденції взаємодії підприємств зі споживачами, на основні чого визначено 
особливості взаємовідносин між брендом та споживачем. Систематизовано основні стратегії взаємодії зі спо-
живачами на ринку моди зі списком наявних маркетингових інструментів та визначено показники ефектив-
ності стратегії взаємодії в межах маркетингових комунікацій.
Ключові слова: взаємодія зі споживачами, стратегії взаємодії, ринок моди, fashion-індустрія, взаємовідно-
сини зі споживачами, маркетингові комунікації.

В статье определены закономерности взаимоотношений предприятий с потребителями в сфере индустрии 
моды и определены на этой основе эффективные инструменты маркетинговой деятельности по стратегиям 
взаимодействия с потребителями на рынке моды. Определены актуальные потребности потребителей инду-
стрии моды, на основе чего установлены ключевые концепции маркетинга для компаний на рынке моды, 
которые предусматривают наличие эффективных взаимоотношений. Исследованы современные тенденции 
взаимодействия предприятий с потребителями, посредством чего определены особенности взаимоотношений 
между брендом и потребителем. Систематизированы основные стратегии взаимодействия с потребителями на 
рынке моды со списком имеющихся маркетинговых инструментов и определены показатели эффективности 
стратегии взаимодействия в рамках маркетинговых коммуникаций.
Ключевые слова: взаимодействие с потребителями, стратегии взаимодействия, рынок моды, индустрия 
моды, отношения с потребителями, маркетинговые коммуникации.

The article discusses the features of interaction with consumers in the fashion industry and defines the effective tools 
of marketing activities for strategies of interaction with consumers in the fashion market. This paper presents key mar-
keting concepts for companies in the fashion market, based on the current needs of consumers of the fashion industry, 
that determine the existence of effective relationships. The research describes the modern tendencies of interaction 
with consumers, and defines the features of the relationship between fashion brands and consumers. The article sys-
tematizes the main strategies of interaction with consumers in the fashion market, and defines available marketing 
tools and the indicators of the effectiveness of the strategy of interaction within marketing communications. 
Keywords: interaction with consumers, interaction strategies, fashion market, fashion industry, relations with con-
sumers, marketing communications.

Постановка проблеми. Сучасна fashion-
індустрія є самостійним сектором економіки, що 
включає виробництво та збут модних товарів (одягу, 
взуття, аксесуарів). Особливостями цього креатив-
ного сектора є перманентна динаміка, швидкі зміни 
бізнес-процесів, жорстка конкуренція між брендами. 

У 2020 р. обсяг глобального ринку одягу, ключо-
вого модного товару, за даними “Statista”, становить 
близько 1,5 трлн дол. [9, с. 1], в найближчій перспек-
тиві ринок буде рости на 4 – 5 % на рік [4, с. 15].

Згідно з результатами дослідження “McKinsey 
& Company” 2018 р. експертами описано індустрію 
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моди як “changing, digital and fast” через високу 
волатильність ринку та нездатність спрогнозувати 
ринкову ситуацію навіть в короткостроковій пер-
спективі [10, с. 11]. 

Потреба споживачів модного одягу у постійній 
комунікації з брендом обумовило перехід брендів до 
онлайн-каналів. Традиційні канали торгівлі (брен-
дові магазини, універмаги) поступово витісняються 
онлайн-комерцією. У 2017 р. за експертними оцін-
ками, у всьому світі, переважно на розвинених ринках, 
було закрито понад 2,5 тис. великих торгових центрів, 
які спеціалізувалися на продажі одягу [4, с. 11]. 

Отже, висока конкуренція, геополітичні ризики, 
посилення ролі великих ритейлерів, поява новацій 
у виробництві і дистрибуції, глобальна діджиталі-
зація та нові потреби споживачів в fashion-індустрії, 
зумовлюють пошук компаніями найбільш ефектив-
них стратегій взаємодії зі споживачами.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Тео-
ретичні засади взаємовідносин як базової складової 
маркетингових концепцій, орієнтованих на прин-
ципи взаємодії зі споживачами, знайшли відобра-
ження в працях вітчизняних та зарубіжних вчених, 
таких як К. Грьонрос, П. Дойль, С. Хілл, Г. Ріфкін, 
Д. І. Хлебович, Ф. Котлер, А. В. Войчак, Е. Н. Голуб-
кова, А. П. Егоршін, Н. Н. Норіцина та інші.

К. Грьонрос пояснює взаємодію зі споживачем 
як ключовий елемент в концепції маркетингу вза-
ємовідносин задля встановлення довготривалих 
відносин та індивідуалізації зв’язків зі споживачем 
[3, с. 27]. Необхідність підвищення значення особис-
тих контактів в системі маркетингових комунікацій 
зумовлює формування довірчих відносин та форму-
вання лояльних споживачів.

Ф. Котлер розглядає взаємодію зі споживачами 
як базову складову маркетингових комунікацій 
[5, с. 389]. Г. Л. Багієв, описуючи ефективність вза-
ємодії бізнес-суб’єктів, виділяє певні підходи для 
вимірювання показника ефективності [2, с. 15].

Невирішені частини проблеми. Економічна та 
технологічна диференціація ринків моди в різних 
країнах, що обумовлює невідповідний рівень прак-
тичних та академічних знань щодо стратегій взаємо-
дії зі споживачами у сфері fashion-індустрії, створює 
потребу у пошуку та реалізації в діяльності компаній 
найбільш дієвих маркетингових практик взаємовід-
носин зі споживачами. 

Невідповідність сучасних доробок і наявних 
інструментів формування та розвитку взаємовід-
носин між компанією та споживачами в індустрії 
моди як в теоретичній, так і в емпіричній площині, з 
одного боку, а також перманентний пошук вітчизня-
ними компаніями шляхів залучення нових та утри-
мання існуючих клієнтів, з іншого боку – створюють 
необхідність пошуку та систематизації найбільш 
ефективних способів взаємодії зі споживачами на 
ринку моди.

Мета та завдання статті. Метою цієї статті є 
визначення закономірностей формування та розви-
тку взаємовідносин підприємств зі споживачами у 
сфері fashion-індустрії та визначення на цих засадах 

ефективних інструментів взаємодії зі споживачами 
на ринку моди. 

Основними завданнями є:
– визначення особливостей взаємодії зі спожива-

чами у сфері fashion-індустрії та систематизація на 
цих засадах основних стратегій взаємодії зі спожи-
вачами на ринку моди;

– визначення показників оцінки рівня ефектив-
ності взаємодії зі споживачами у сфері fashion-
індустрії.

Основні результати дослідження. Базовою 
складовою конкурентоспроможності компанії на 
ринку моди є швидке виявлення потреб споживачів 
та задоволення їх. Однією з головних потреб спо-
живачів є створення компанією постійного зв’язку 
зі споживачами [10, с. 80]. Потреба у наявності пер-
манентної комунікації змушує компанії на ринку 
fashion-індустрії поєднувати різні концепції марке-
тингу у своїй маркетинговій діяльності, постійно 
адаптуючись до нових маркетингових підходів. 

Використання в маркетинговій діяльності компа-
ній на ринку моди концепцій, спрямованих на встанов-
лення щільної взаємодії зі споживачами – соціально-
етичного маркетингу, маркетингу взаємовідносин та 
комунікаційної концепції – створює додаткову пере-
вагу для компаній. Однак, в сучасних умовах вве-
дення бізнесу на ринку моди, де превалюють висока 
конкуренція та боротьба за споживача, ключовою є 
комунікаційна концепція маркетингу, що передбачає 
розробку нових принципів побудови системи комуні-
кацій на всіх рівнях і етапах діяльності організації – 
від планування елементів комплексу маркетингу до 
кадрових перестановок [6, с. 144].

Серед характеристик ринку моди, що зумовлю-
ють появу нових способів інтеракцій зі спожива-
чами, потрібно зазначити такі закономірності: 

1. Проведення спеціальних заходів в індустрії 
моди з використанням цифрових технологій. Засто-
сування унікальних цифрових технологій в органі-
зацій fashion заходів дозволяє створювати персоні-
фіковані візуальні образи, що дозволяє привернути 
увагу до бренду збоку нових споживачів.

2. Використання соціальних мереж задля кому-
нікації з цільовою аудиторією. Цифровий маркетинг 
дозволяє покращити обізнаність бренду на ринку 
серед потенційних споживачів, надає можливість 
споживачам самостійно встановлювати комунікацію 
з генеруванням споживчого контенту. 

3. Використання інструментів ситуативного мар-
кетингу на актуальні для потенційної та цільової 
аудиторій теми. Ситуативний маркетинг на ринку 
моди дозволяє формувати асоціації з брендом та сти-
мулювати продажі з економією власних ресурсів.

4. Проведення спільних акцій і маркетинго-
вих кампаній. Якісне партнерство або спонсорство 
дозволяє охопити нову аудиторію та зменшити 
рекламні витрати. 

На ринку моди, де споживачі потребують наяв-
ності перманентної комунікації з брендом, вста-
новлення постійного контакту між споживачем та 
брендом з використанням онлайн-каналів дозволяє 
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Таблиця 1
Стратегії взаємодії зі споживачами на основі концепції життєвого циклу товарів fashion-індустрії [1, с. 58]

Етап впровадження Етап зростання Етап зрілості Етап спаду
Маркетингові 
цілі

Забезпечення 
випробування 
продукції

Завоювання ринкової 
частки, встановлення 
каналів дистрибуції 

Підтримка та 
збільшення частки 
ринку, формування 
лояльності 
споживачів

Використання 
продукту як 
«дійної корови»

Комунікаційні 
цілі

Створення широкої 
обізнаності, 
генерування інтересу 
до продукту серед 
споживачів-новаторів

Формування і 
зміцнення переваг 
бренду серед кінцевих 
користувачів і в 
галузі, стимулювання 
широкого 
випробування і 
використання продукту

Заохочення частого 
використання 
продукту, заохочення 
появи нових 
користувачів

Мінімальна підтримка 
для забезпечення 
продажів, утримання 
там, де можливо, 
цінності бренду, 
створення спеціальної 
або класичної ніші

Стратегії 
взаємодії

PR
Прямий маркетинг
Реклама

Реклама
Прямий маркетинг
Стимулювання збуту
PR

Реклама
Стимулювання збуту
PR

Поступове зниження 
витрат на маркетингові 
комунікації

Таблиця 2
Порівняльна характеристика основних засобів маркетингових комунікацій стимулювання [1, с. 57]

Реклама Стимулювання збуту PR Прямий 
маркетинг

Часові межі Тривалий термін Короткий термін Тривалий термін Короткий термін
Основний 
спонукальний мотив

Емоційний Емоційний та 
раціональний

Емоційний Раціональний

Основна задача Імідж, позиціонування 
торгової марки

Продажі Сприятливе 
ставлення

Продажі

Внесок у 
прибутковість

Помірний Високий Низький Високий

формувати довірчі та довготривалі відносини, збіль-
шуючи кількість лояльних споживачів та покращу-
ючи фінансові показники [10, с. 80]. 

Наведені особливості діяльності по розвитку 
брендів у процесі формуванні нових підходів вза-
ємодії зі споживачами в fashion-індустрії дають під-
стави визначити встановлення способів взаємодії зі 
споживачами на ринку моди як специфічної частини 
комплексу маркетингових комунікацій, що має такі 
особливості:

• створення нових візуальних образів, що спри-
чинено коротким життєвим циклом продукції та 
передбачає заохочення споживачів до взаємодії з 
брендом;

• використання інструментів піару, націлених 
на створення сприятливого іміджу бренду та управ-
ління процесом адекватного сприйняття комуніка-
ційних повідомлень аудиторією бренду; 

• поєднання мультиканальної та омніканаль-
ної стратегій маркетингу, що дозволяє охопити нові 
сегменти з використанням різноманітних каналів, 
а також створити інтегрований комплекс каналів 
комунікації для постійної взаємодії зі споживачами.

Класичні маркетингові комунікації включа-
ють такі основні засоби як реклама, стимулю-
вання збуту, зв’язки з громадськістю та прямий 
маркетинг, які в залежності від маркетингових 
цілей та життєвого циклу товарів fashion-індустрії 

передбачають використання низки комунікаційних 
стратегій задля встановлення взаємовідносин зі 
споживачами (табл. 1). 

Доцільність вибору стратегії взаємодії зі спожи-
вачами вимагає визначення особливостей кожної 
стратегії та тактичної узгодженості з іншими еле-
ментами маркетингових комунікацій (табл. 2).

Таким чином, для вибору найбільш прийнятної 
для підприємства стратегії взаємодії зі спожива-
чами в межах маркетингових комунікацій, виходячи 
з наявних маркетингових цілей та етапу життєвого 
циклу окремого товару, підприємству необхідно оці-
нити можливі наслідки реалізацій тих чи інших стра-
тегій, представлених раніше. 

Використання одночасно традиційного та Інтер-
нет-маркетингу компаніями на ринку моди обумов-
лює підтримування постійного зв’язку зі спожива-
чами, встановлення з ними довготривалих відносин та 
покращення рівня конкурентоспроможності. Кожна зі 
стратегій містить набір інструментів в межах марке-
тингових комунікацій, які можуть бути використані 
підприємством у сфері fashion-індустрії (табл. 3). 

Оцінка ефективності стратегій взаємодії зі спо-
живачами в межах маркетингових комунікацій 
потребує проведення складної та об’ємної аналі-
тичної роботи, однак переважно виділяють два види 
ефективності технологій маркетингових комуні-
кацій: комунікативну та економічну ефективність. 
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При дослідження взаємодії компанії зі споживачами, 
комунікативна ефективність є основною, оцінює 
ефект психологічного впливу та вивчає зміни думок 
цільової аудиторії після використання інструментів 
взаємодії. Вивчаючи комунікативний ефект різних 
способів взаємодії зі споживачами, переважно дослі-
джують динаміку змін таких базових складових як 
інтерес, розуміння, емоції, залученість, позиціону-
вання, взаємовідносини та лояльність [1, с. 139-140].

Методики вимірювання комунікативної ефектив-
ності маркетингових інструментів в табл. 4 засновані 
на тестуванні маркетингових повідомлень, включа-
ючи психологічний та емоційний ефекти, які вони 
справили на споживачів. 

Висновки та пропозиції подальших дослі-
джень. Потреба споживачів fashion-індустрії у наяв-
ності перманентної взаємодії з брендом обумовлює 

компанії на ринку моди до активного впровадження 
маркетингового інструментарію концепцій соці-
ально-етичного маркетингу, маркетингу відносин та 
комунікаційної концепції маркетингу. Комунікаційна 
концепція маркетингу, в нинішніх умовах високої 
конкуренції та боротьбі за споживача, є ключовою 
для маркетингової діяльності підприємств fashion-
індустрії, впровадження якої передбачає встанов-
лення нових принципів маркетингових комунікацій. 

Пошук компаніями fashion-індустрії нових 
інструментів маркетингових комунікацій детермінує 
поширення таких особливостей взаємодії брендів зі 
споживачами як:

• заохочення споживачів до взаємодії з брендом 
шляхом перманентного створення нових візуальних 
образів, що спричинено коротким життєвим циклом 
продукції;

Таблиця 3
Інструменти маркетингових комунікацій в традиційному та Інтернет-маркетингу [7, с. 71]

Реклама в традиційному маркетингу Реклама в онлайн-маркетингу
– реклама у друкованих засобах масової інформації 
– реклама в галузевих газетах та журналах 
– реклама на телебаченні 
– поштова реклама 
– друкована (поліграфічна) реклама 
– реклама на радіо 
– зовнішня реклама
– реклама в довідниках 

– банерна реклама на крупних порталах, контекстна 
реклама, медійно-контекстна реклама, геоконтекстна 
реклама, веб-сайт 
– банерна реклама, контекстна та медіа-контекстна 
реклама 
– анімаційна банерна реклама, спливаючі вікна, флеш-
реклама
– реклама сайту компанії за допомогою електронної 
пошти 
– розсилка спаму або індивідуальних листів 
– банерна та контекстна реклами 
– розміщення рекламних файлів на спеціальних 
вебресурсах 
– контекстна та банерна реклами з використанням 
пошукових систем, порталів, каталогів, конференцій, 
списків розсилок 
– реєстрація сайту в пошукових системах та каталогах, 
електронна дошка оголошень

PR в традиційному маркетингу PR в мережі Інтернет
– організація й проведення прес-конференцій, 
брифінгів 
– написання та розміщення прес-релізів 
– участь у написанні або написання статей, 
репортажів та інших інформаційних матеріалів 
– видання фірмового журналу, газети, 
корпоративного бюлетеня 
– організація «днів відкритих дверей» 
– проведення спеціальних заходів на виставках 
– участь/реалізація спонсорських проектів компанії

– організація зустрічей з користувачами, 
відеоконференцій, робота з дискусіями, форумами, 
чатами, організація прес-конференцій 
– розміщення та організація прес-релізів на сторінках 
корпоративних сайтів і спеціальних новинних видань, 
просування веб-сайту в пошукових системах 
– публікації матеріалів і новин у електронних 
представництвах засобів масової інформації, на 
спеціалізованих і тематичних сайтах; просування сайту 
на форумах, блогах, розміщення реклами в новинних 
розсилках 
– створення і підтримка (регулярне оновлення 
інформації) сайту компанії, розсилка новин 
– проведення маркетингових заходів з їх активним 
висвітленням в Інтернеті 
– участь/реалізація спонсорських проектів компанії в 
мережі Інтернет

Стимулювання збуту в традиційному маркетингу Стимулювання збуту в мережі Інтернет
– поширення зразків товару на пробу для споживачів 
– надання знижок за певних умов покупки 
– нагороди постійним клієнтам 
– проведення конкурсів та лотерей

– демонстраційні версії на сайті компанії (залежно від 
специфіки товару), пробні безкоштовні зразки товару 
– надання знижок за певних умов покупки 
– нагороди постійним клієнтам веб-ресурсу компанії, 
відкриття доступу до певних матеріалів сайту, участь у 
партнерських програмах 
– проведення конкурсів та лотерей на сайті компанії
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Таблиця 4
Показники ефективності стратегій взаємодії зі споживачами на ринку [1, с. 140]

 Показник Пояснення
Шкала вимірювання 
емоційних реакцій на 
рекламу

Відповіді респондентів оцінюються по 5-бальній шкалі
У моделі виділені:
1. Фактор стимулювання: цікава – кумедна – грайлива – спонукає до дії.
2. Фактор важливості: переконлива – корисна для мене – важлива для мене – має сенс.
3. Фактор цінності: знайома – раніше бачена – популярна – нова.
4. Фактор задоволення: приємна – приваблива – казкова – чутлива.

Диференційна шкала 
емоційних станів

Шкала використовується для діагностики домінуючого емоційного стану за 
допомогою шкали значущості емоцій. Необхідно оцінити за 4-бальною шкалою, в 
якій мірі кожне поняття описує самопочуття респондента в даний момент: 1 – зовсім 
не підходить; 2 – скоріше, підходить; 3 – підходить; 4 – абсолютно підходить.

Концепція особистої 
залученості

Модель складається з двадцяти висловлювань, які оцінюються за Т -бальною шкалою 
семантичного диференціала. Шкала особистої залученості є одновимірною. Після 
оцінки окремих висловлювань всі отримані бали групуються, що дозволяє отримати 
інтегральний показник залученості.

Шкала вимірювання 
інтересу до бренду 

Шкала включає традиційні зв'язки між афективними відгуками на маркетингові 
комунікації (позитивний, негативний ефект, емоційний відгук) і сприйняття бренду, 
намір зробити покупку.

Оцінка переконливості 
рекламного 
повідомлення

Оцінка заснована на трьох показниках: етос, патос і логос. 
1. Етос – визначає ступінь довіри джерелу інформації.
2. Патос – виявляє специфіку провокованості прийнятною для об'єкта емоцій.
3. Логос – оцінює раціональність і переконливість одержуваної інформації. 
Рівень вираженості показників визначається за оцінками, які респонденти надають 
об'єкту в формі 7-бальної шкали за 17 висловлюваннями. 
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• використання інструментів піару, націлених 
на створення сприятливого іміджу бренду та управ-
ління процесом адекватного сприйняття маркетинго-
вих повідомлень аудиторією бренду; 

• поєднання мультиканальної та омніканальної 
стратегій маркетингу, що дозволяє як охопити нові 
сегменти з використанням різноманітних каналів, так 
і впровадити концепцію інтегрованих маркетингових 
комунікацій для постійної взаємодії зі споживачами.

Вибір стратегії взаємодії зі споживачами на 
ринку моди вимагає врахування особливостей кож-
ної стратегії та тактичної узгодженості з іншими 
елементами маркетингових комунікацій. Основним 
чинником вибору стратегії взаємодії зі споживачами 
є відповідність стратегії етапу життєвого циклу 
товару. Впровадження інструментів маркетингових 
комунікацій для встановлення взаємовідносин зі 
споживачами потребує завчасного визначення мар-
кетингових та комунікаційних цілей.

Основним показником вимірювання ефектив-
ності стратегій взаємодії зі споживачами у сфері 
fashion-індустрії є оцінка комунікативної ефек-
тивності, яка дозволяє визначити ефект психоло-
гічного впливу та з’ясувати динаміку зміни думок 
цільової аудиторії після реалізації маркетингових 
повідомлень. Комунікативна ефективність вимі-
рюється за допомогою п’яти основних показни-
ків: шкала вимірювання емоційних реакцій на 
рекламу, диференційна шкала емоційних станів, 
концепція особистої залученості, шкала вимірю-
вання інтересу до бренду, оцінка переконливості 
рекламного повідомлення. Застосування концеп-
ції інтегрованих маркетингових комунікацій та 
інструментів Інтернет-маркетингу компанією 
fashion-індустрії для взаємодії зі споживачами 
створює необхідність з’ясування показників ефек-
тивності каналів Інтернет-маркетингу у подаль-
ших дослідженнях.
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У статті проаналізовано сутність стратегічного управління розвитком підприємства в динамічних ринкових 
умовах. Визначено завдання та етапи процесу стратегічного управління. Запропоноване визначення поняття 
«стратегічне управління розвитком». Визначено ключову характеристику ефективного стратегічного управ-
ління – гнучкість. Запропоновано підхід до гнучкого стратегічного управління розвитком підприємства. 
Ключові слова: стратегічне управління, розвиток підприємства, стратегічні цілі, гнучкість.

В статье проанализирована сущность стратегического управления развитием предприятия в динамических 
рыночных условиях. Определены задания и этапы процесса стратегического управления. Предложено опреде-
ление понятия «стратегическое управление развитием». Определена ключевая характеристика эффективного 
стратегического управления – гибкость. Предложен подход к гибкому стратегическому управлению развитием 
предприятия. 
Ключові слова: стратегическое управление, развитие предприятия, стратегические цели, гибкость.

The essence of strategic development of the company is analyzed in the article. Tasks and stages of the process of 
strategic development are defined. The term “strategic management of development” is proposed. Defined the key 
feature of effective strategic management – flexibility. The approach to flexible strategic management is proposed.
Keywords: strategic management, development of the company, strategic targets, flexibility.

Постановка проблеми. В сучасних умовах рин-
кове середовище характеризується динамічним 
впливом багатьох факторів, які можуть бути як сти-
мулюючими в розвитку підприємства, так і стри-
муючими. Перед підприємствами постає важливе 
завдання з формування стратегії розвитку, яка забез-
печуватиме ефективне використання позитивних 
факторів та гнучке реагування на негативні фактори. 
Зважаючи на це, стратегічне управління розвитком 
підприємства як окрема функція управління має 
вирішувати наступні завдання: забезпечення аналізу 
внутрішнього та зовнішнього середовища, визна-
чення довгострокових цілей підприємства, форму-
вання гнучкого стратегічного набору.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблемі стратегічного управління та особливостям 
забезпечення довгострокового розвитку підприєм-
ства присвячені роботи як вітчизняних, так і зару-
біжних вчених, а саме: Г. Гегеля [3], Пономаренка 
В.С. [6], Тридіда О.М. [6], Кизима М.О. [6], Віхан-
ського О.С. [4], А. Томпсона [1], Василенко В.О. [2], 
Ткаченко Т.І. [2], Раєвнєвої О.В. [5].

А. Томпсон стратегією називає план дій, що 
включає в себе підприємницькі, конкурентні, функ-
ціональні заходи, які в комплексі забезпечать досяг-
нення поставлених цілей [1].

Василенко В.О., Ткаченко Т.І. стратегічне управ-
ління визначають як динамічний процес аналізу, вибору 
напряму розвитку та забезпечення їх реалізації [2].

Г. Гегель визначав розвиток як поступовий рух 
від нижчого до більш високого рівня, який супрово-
джується зростанням кількісних та якісних показни-
ків. Поштовхом до розвитку Г. Гегель визначив про-
тиріччя [3].

Віханський О.С. стратегічний менеджмент визна-
чає як діяльність, яка завдяки ефективному вико-
ристанню кадрового та виробничого потенціалу 
та завдяки гнучкій реакції та своєчасному впрова-
дженню змін дозволяє досягати конкурентних пере-
ваг та цілей підприємства [4].

Раєвнєва О.В. під розвитком підприємства розу-
міє трансформацію системи в просторі і часі, яка 
характеризується зміною глобальних цілей шляхом 
формування нової структури і переходом підприєм-
ства на новий стратегічний напрям [5].

Пономаренко В.С., Пушкар О.І., Тридід В.М., роз-
глядаючи поняття «розвиток», пов’язують його із керо-
ваністю та послідовними організаційними змінами [6].

Незважаючи на велику кількість наукових праць 
та значні досягнення в сфері стратегічного управ-
ління залишається питання вибору стратегії, яка 
забезпечить успішний розвиток підприємства в 
мовах динаміки зовнішнього середовища.

Мета дослідження. Метою статті є дослідження 
теоретико-методичних засад стратегічного управ-
ління розвитком підприємства, визначення особли-
востей формування гнучкого стратегічного набору 
в залежності від динаміки зовнішнього середовища.
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Виклад основного матеріалу. Узагальнивши 
думки вітчизняних та зарубіжних вчених на роль 
стратегічного управління розвитком підприємства, 
а також враховуючи особливості стану підприємств 
України, визначимо головні завдання стратегічного 
управління сучасності:

• забезпечення ринкового успіху підприємства 
та спроможності ефективно конкурувати за рахунок 
постійного посилення конкурентних переваг;

• досягнення короткострокових та довгостроко-
вих фінансових цілей завдяки фінансовому плану-
ванню, регулярному оцінюванню досягнутих показ-
ниікв та застосуванюю корегуючих дій, спрямованих 
на зниження витрат або збільшення частки ринку;

• розвиток кадрового потенціалу підприєм-
ства завдяки послідовній програмі дій з мотивації, 
навчання та ефективного використання інтелекту-
альної складової;

• забезпечення здатності підприємства проти-
стояти негативного впливу зовнішнього динаміч-
ного середовища завдяки гнучкій реакції та сфор-
мованому сильному внутрішньому економічному, 
виробничому та кадровому потенціалу.

На нашу думку, стратегічне управління розви-
тком підприємства слід розглядати як функцію в 
складі загального управління підприємством, що 
забезпечуватиме узгодженість довгострокових цілей 
підприємства з факторами зовнішнього та внутріш-
нього середовища.

Об’єктом стратегічного управління розвитком 
підприємства виступає загальний процес, напрям 
та довгострокові результати розвитку підприємства. 
Суб'єкт – управлінська команда, яка визначає напрям 
та засоби розвитку підприємства, розробляє, реалі-
зує та коригує план дій.

Процес та етапи стратегічного управління роз-
витком підприємства визначаємо за наступними 
етапами:

• на першому етапі здійснюється аналіз зовніш-
нього середовища. Зовнішня діагностика включає в 
себе: аналіз конкурентного середовища (найближчі 
конкуренти та їх конкурентні переваги і можлива 
поведінка, профіль та інтереси споживача, вплив 
цінової політики на поведінку споживача, рівень 
попиту, місцезнаходження підприємства та ринків 
збуту), економічний простір (податкова політика 
держави, циклічність розвитку економіки, валютні 
коливання, фінансова політика держави), техно-
логічний розвиток галузі та інвестиційний клімат 
(поява нових заміщуючих технологій, їх вплив 
на існуючу продукцію підприємства, можливості 
використання, готовність інвесторів розвиватись 
на вітчизняних ринках), суспільний фактор (загаль-
ний напрям розвитку суспільства держави, успіхи 
та потрясіння);

• другий етап полягає у всебічному дослідженні 
внутрішнього середовища з оцінюванням кількісних 
та якісних показників: продукція підприємства (уні-
кальність, переваги для споживача, якість, цінова 
політика), технологія та потужності підприємства 
(рівень новизни технології, потужності виробництва 

та їх відповідність попиту, наявність та ціна викорис-
товуваних ресурсів), витрати підприємства (вироб-
ничі витрати, витрати на оплату праці, витрати на 
технологічне оновлення), кадровий потенціал (ком-
петентнісний рівень працівників), фінансові показ-
ники та їх динаміка;

• третій етап полягає у формуванні довгостро-
кових цілей підприємства та проміжних цілей. Цілі 
мають бути кількісно визначені та чітко окреслені 
у часі. Вони мають стимулювати підприємство до 
покращення у порівнянні з поточним станом. Після 
визначення генеральної мети має бути проведена 
декомпозиція та встановлення цілей для кожного з 
елементів потенціалу підприємства (фінансові цілі, 
виробничі, кадрові);

• четвертий етап полягає у розробці плану досяг-
нення цілей кожним із підрозділів підприємства та 
кількісному оцінюванні впливу визначених дій на 
досягнення цілей та на реалізацію загальної стра-
тегії. Також на цьому етапі встановлюються контр-
ольні точки – періоди та індикатори для оцінювання 
рівня досягнення цілей;

• п’ятий етап – регулярне оцінювання рівня реа-
лізації цілей стратегічного розвитку та гнучка управ-
лінська реакція, яка може мати прояв у продовженні 
руху підприємства за визначеною стратегією або у 
перегляді засобів досягнення цілей. Також може 
мати місце корегування цілей, якщо у відповідності 
до зміни зовнішніх умов вони стають неактуаль-
ними, або потребують зміни та посилення. 

В умовах надзвичайно високої динаміки зовніш-
нього середовища ключовою характеристикою 
стратегічного управління розвитком підприємства, 
на нашу думку, стає гнучкість. Гнучкість страте-
гічного управління визначаємо як адаптивне пла-
нування розвитку підприємства у відповідності до 
змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі 
підприємства. 

За класифікаційними ознаками існують різні види 
гнучкості управління: за масштабами – стратегічна, 
тактична, оперативна; за характером змін – якісна, 
кількісна; за спрямованістю – оборонна, насту-
пальна; за джерелами гнучкості – внутрішня, 
зовнішня; за формою прояву – процесна, результа-
тивна, потенційна. 

Системами менеджменту можуть впроваджу-
ватися різні види прояву гнучкого управління: 
реактивне та проактивне. На початкових етапах 
дослідження гнучкості стратегічного управління 
переважав ринково-об’єктний підхід, за яким 
методами впливу на стратегічну гнучкість були: 
збільшення диверсифікаційних можливостей під-
приємства; інвестиції у невикористані ресурси; 
децентралізована структура; зовнішня орієнтація 
підприємства [7].

Реактивна гнучкість проявляється в наступному:
• виявлення зон ризику;
• адаптування до змін середовища з певними 

витратами часу та продуктивності;
• боротьба зі змінними факторами зовнішнього 

середовища;
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• пристосування до зміни у потребах та пове-
дінці споживачів.

Сьогодні найбільш актуальнім є проактивне 
стратегічне управління розвитком, яке передбачає 
усвідомлене посилення внутрішнього потенціалу 
підприємства, та є особливим організаційним проце-
сом. Саме проактивне стратегічне управління розви-
тком, на авторський погляд, може забезпечити пере-
дові позиції підприємства на ринку через реалізацію 
комплексу активних заходів:

• впровадження інновацій на підприємстві – 
постійна орієнтація на пошук та впровадження пере-
дових технологій, які забезпечуватимуть ринковий 
успіх продукції підприємства;

• посилення синергічного ефекту від викорис-
тання всіх видів ресурсів – від виробничих до кадро-
вих, за рахунок впровадження інформаційно-ана-
літичної підтримки, прогресивних та економічно 
ощадливих технологій;

• посилення кадрового потенціалу для покра-
щення організаційної здатності швидко та продук-
тивно реагувати на зміни, розвиток персоналу за 
компетентнісним підходом, підвищення кваліфікації 
та постійне навчання, наявність процедур розвитку 
персоналу та система мотивування;

• оперативність та своєчасність нівелювання 
ризиків конкурентоспроможності завдяки постійному 
дослідженню та аналізу зовнішнього середовища.

Основними елементами гнучкого стратегічного 
управління підприємством є: методологія управ-
ління як інформаційна та аналітична підтримка в роз-
робці управлінських рішень та їх реалізації; гнучка 

організаційна структура управління; процес управ-
ління, який включає в себе набір бізнес-комбінацій та 
орієнтацію на розширення компетенцій підприємства.

Гнучкість в управлінні стратегічним розвитком 
в сучасних умовах динаміки ринкового середовища, 
на авторську думку, є однією з найважливіших вимог, 
оскільки управлінська реакція має значно виперед-
жати динаміку зміни ринкових факторів. Така реак-
ція забезпечить нівелювання ризиків неконкуренто-
спроможності підприємства, дозволить своєчасно 
прийняти рішення щодо покращення продукції під-
приємства, зміни ресурсів, ринків збуту, маркетинго-
вої політики підприємства.

Висновки. Метою стратегічного управління є 
побудова такої динамічної системи, яка безпере-
вно забезпечуватиме аналіз можливостей та загроз 
середовища, формування плану дій для досягнення 
довгострокових конкурентних переваг. Реалізація 
стратегічного управління розвитком підприємства 
включає в себе: аналіз та моніторинг зовнішнього 
середовища та визначення його можливостей та 
загроз; поглиблену діагностику внутрішнього серед-
овища підприємства; розробку стратегічного плану 
дій з посилення конкурентного потенціалу підпри-
єсмства; гнучке реагування на зміни в середовищі та 
корегування траекторії розвитку. Гнучкість страте-
гічного управління розвитком є ключовою компетен-
цією, здатною забезпечувати відповідність реакції 
підприємства на динаміку зовнішнього середовища.

Подальші дослідження за цією темою пов’язані з 
розробкою та впровадженням механізмів стратегіч-
ного контролю в управлінні розвитком підприємств.
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Досліджено імідж країни як головний чинник її конкурентоспроможності на міжнародній арені. Розгля-
нуто шляхи підвищення конкурентоспроможності країни як поєднання об’єктивних та суб’єктивних фак-
торів оцінки, визначено роль, значення та суттєвість впливу іміджу на конкурентоспроможність країни. 
Такі поняття як імідж, репутація розглядаються як необхідні складові стратегічного надбання держави в 
системі міжнародних економічних відносин. Відмічено, що завдяки глобальним засобам масової комуніка-
ції держави мають можливість краще пізнати себе, свій імідж, репутацію та ставлення до себе – тобто свій 
створений образ. Сучасні засоби комунікації не тільки надають можливість пізнати себе, а й відкривають 
нові можливості позиціонування та покращення бажаного іміджу. Зауважено, що імідж країни в соціально-
економічному аспекті являє собою нематеріальний актив, який створюється і розвивається під впливом 
цілого ряду факторів. 
Ключові слова: імідж країни, зовнішній та внутрішній імідж країни, конкурентоспроможність економіки кра-
їни, міжнародний рейтинг країни, конкурентні переваги національної економіки.

Проведены исследования имиджа страны как важного фактора ее конкурентоспособности на междуна-
родной арене. Рассмотрены пути повышения конкурентоспособности страны как сочетание объектив-
ных и субъективных факторов оценки, определена роль, значение и сущность влияния имиджа на кон-
курентоспособность страны. Такие понятия как имидж, репутация рассматриваются как необходимые 
составляющие стратегического достояния государства в системе международных отношений. Отмечено, 
что благодаря глобальным средствам массовой коммуникации государства имеют возможность лучше 
узнать себя, свой имидж, репутацию и отношения к себе – то есть свой созданный образ. Современные 
средства коммуникации не только дают возможность познать себя, но и открывают новые возможности 
позиционирования и улучшения желаемого имиджа. Замечено, что имидж страны в социально-экономи-
ческом аспекте представляет собой нематериальный актив, который создается и развивается под влия-
нием целого ряда факторов. 
Ключевые слова: имидж страны, внешний и внутренний имидж страны, конкурентоспособность экономики 
страны, международный рейтинг страны, конкурентные преимущества национальной экономики.
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Studies of the country's image as an important factor in its competitiveness have been carried out. The ways of increas-
ing the country's competitiveness as a combination of objective and subjective assessment factors are considered, the 
role, significance and essence of the image's influence on the country's competitiveness are determined. Such concepts 
as image, reputation are considered as necessary components of the strategic property of the state. It is noted that 
thanks to the global mass media, states have the opportunity to better know themselves, their image, reputation and 
attitude to themselves – that is, their created image. Modern means of communication not only provide an oppor-
tunity to know yourself, but also open up new opportunities for positioning and improving the desired image. It is 
noted that the country's image in the socio-economic aspect is an intangible asset that is created and developed under 
the influence of a number of factors. In addition, the country's image consists of an internal and external image that 
complement and mutually influence each other. It is noted that the internal image is the perception of the country's 
image, economic and social relations within the country through the prism of subjective opinion, and the interaction 
of subjective images creates a public opinion – image. The external image is a look at the country, its population, 
economy, its prestige from abroad.
Keywords: image of the country, external and internal image of the country, competitiveness of the country's econ-
omy, international rating of the country, competitive advantages of the national economy.

Постановка проблеми. Питання міжнародного 
досвіду формування позитивного іміджу країни у 
глобальній економічній системі виникала на різних 
етапах економічного розвитку багатьох країн світу. 
Особливої актуальності набувають дослідження 
впливу іміджу країни на міжнародну економічну 
діяльність і конкурентоспроможність вітчизняної 
продукції. Такі дослідження потрібні для визначення 
конкретних шляхів покращення іміджу України в 
середині країни та на міжнародній арені.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні 
аспекти розвитку та забезпечення конкурентоспро-
можності країни на міжнародному ринку виявлені в 
центрі досліджень закордонних вчених: М. Портера, 
Р. Левіна, та інших, які визначили це поняття як спро-
можність компаній, галузей, регіонів, і націй створю-
вати більш високий рівень доходів та заробітної плати 
в умовах відкритої економіки та чесної конкуренції. 
Також, дослідженням окремих факторів конкуренто-
спроможності економіки України присвятили свою 
діяльність вітчизняні науковці як: Жаліло Я., Захар-
ченко Л.А., Крючкова І.В., Пасхавер Б.Н. та інші. 
Визначались перспективи досягнення конкурентних 
переваг національної економіки, були проаналізо-
вані причини та наслідки погіршення міжнародного 
рейтингу конкурентоспроможності нашої країни 
[1, с. 21]. Окремими вченими імідж країни розгляда-
ється, здебільшого, як елемент маркетингових кому-
нікацій цілеспрямованих на закордонних політичних 
діячів та засоби масової інформації [2; 3].

Формулювання цілей статті. Метою даної 
статті є розкриття іміджу країни як головного чин-
нику її конкурентоспроможності. Для цього ста-
виться завдання проаналізувати ступінь впливу імі-
джу країни на її конкурентоспроможність, визначити 
причини появи негативного іміджу України та запро-
понувати заходи щодо підвищення економічного імі-
джу країни.

Виклад основного матеріалу. У сучасному світі 
погана репутація, або взагалі її відсутність є ваго-
мою нестачею для державної політики та для іміджу 
країни, яка прагне бути конкурентоспроможною на 
міжнародній арені. Такі поняття як імідж, репутація 
розглядаються як необхідні складові стратегічного 
надбання держави. Завдяки наявності бренду можна 

оцінювати держави (як товар): агресивні – миро-
любні, надійні – ненадійні тощо [5, с. 100].

Дослідження проблем економічного розвитку 
на найближчі роки показало, що в Україні немає 
єдності щодо можливих шляхів їх розв’язання, від-
сутнє уявлення про те, якою повинна бути країна і 
як досягти бажаних результатів. Єдине, що об’єднує 
різні думки – це бажання бачити Україну економічно 
сильною, конкурентоспроможною країною, займа-
ючи вагоме місце в світі. Однак, реальність говорить 
сама за себе, конкурентоспроможність української 
економіки в міжнародних рейтингових агентствах 
з кожним роком знижується, погіршуються інші 
показники: рівень життя, умови ведення бізнесу та 
інвестування [1, с. 22]. 

Формування міжнародного іміджу сприятиме 
зміцненню економічних позицій України в світі, 
залучити необхідні ресурси для розвитку нашої 
економіки. Дана проблема є досить актуальною для 
молодих демократичних держав, що виникли на 
пострадянському і постсоціалістичному просторі 
(у тому числі й для України), для яких завдання інте-
грації до світового співтовариства, створення пози-
тивного іміджу своїх країн ускладнюються пробле-
мами внутрішніх суспільних перетворень [3, с. 34].

У сучасному світі погана репутація, або взагалі 
її відсутність є вагомою нестачею для реалізації 
державної політики зв'язків з громадськістю, побу-
дови відносин з діловими колами зарубіжних країн, 
досягнення конкурентоспроможності на міжнарод-
ній арені. Такі поняття як імідж, репутація розгляда-
ються як необхідні складові стратегічного надбання 
держави [4, с. 83]. Завдяки глобальним засобам 
масової комунікації (в тому числі і мережі Інтернет), 
держави отримали можливість краще пізнати себе, 
свій імідж, репутацію та ставлення до себе – тобто 
свій створений образ. Сучасні ЗМК не тільки нада-
ють можливість пізнати себе, а й відкривають нові 
можливості позиціонування та покращення бажа-
ного іміджу [3, с. 32].

Імідж країни в соціально-економічному аспекті 
являє собою нематеріальний актив, який створю-
ється і розвивається під впливом цілого ряду фак-
торів. Елементи іміджу країни представлені на 
рис. 1 [1, с. 22].
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Існує певна різниця між тим, що роблять в Укра-
їні в галузі створення іміджу, і як вибудовується 
сприйняття нашої країни ззовні. Основні елементи 
іміджу України, ніяк на пов'язані з спеціальними 
державними програмами і спеціалізованою актив-
ністю в цій сфері. Так, імідж країни складається з 
внутрішнього та зовнішнього іміджу, які доповню-
ють і взаємно впливають один на одного. Внутріш-
ній імідж – сприйняття образу країни, економічних і 
соціальних відносин всередині країни через призму 
суб’єктивної думки. Взаємодія суб'єктивних образів 
створює суспільну думку – імідж. Зовнішній імідж – 
погляд на країну, її населення, економіку, її престиж 
з-за кордону [4, с. 83]. Також, досить важливим в 
процесі створення іміджу будь-якої країни є оцінка 
цього іміджу ззовні, тобто, так би мовити, особли-
вості зовнішнього іміджу. 

Для об’єктивної оцінки України, як суб’єкту, 
необхідно зробити ряд системних аналітичних дослі-
джень. Ці дослідження корелюються та базуються на 
стратегічному пакеті. А для більш конкретизуючого 
аналізу іміджу необхідно проаналізувати фактори, 
які впливають на його складові частини.

Фактори іміджу країни можна розділити умовно 
на внутрішні і зовнішні.

Внутрішні фактори – це добробут населення, 
дотримання конституційних прав кожного грома-
дянина, рівень корупції, рівень злочинності, рівень 
тіньового сектору економіки, попит на вітчизняні 
товари, внутрішнє інвестування, соціальне самопо-
чуття тощо. Зовнішніми можна назвати: зовнішню 
політику України, національні інтереси та пріори-
тети, членство в міжнародних організаціях, розвиток 
відносин зі стратегічними партнерами, інвестицій-
ний клімат, конкурентоспроможність на міжнародній 

арені, тощо. Підвищення внутрішнього іміджу кра-
їни призведе до привабливості, впевненості в успіху 
трудової діяльності, кар'єрі, науці. Наслідком цього 
стане зменшення еміграції кваліфікованих працівни-
ків, проток робочої сили з-за кордону [1, с. 25]. 

Імідж країни має конкретний економічний склад, 
який виражається в його безпосередньому впливі 
на конкурентоспроможність національної еконо-
міки. Поняття «імідж країни» складається з двох 
основних компонентів (внутрішнього та зовніш-
нього). На думку Ю.М. Петрушенко, показник імі-
джу нашої країни має тенденцію до зниження. Для 
подолання цієї тенденції необхідна не тільки пропа-
ганда країни, її культури, природної краси, музики, 
туристичних можливостей, але й науково-технічних 
досягнень. Україна практично не залучає смисло-
вий потенціал, який може бути джерелом позитиву. 
Необхідна докорінна зміна філософії української 
іміджевої політики [2, с. 115]. 

Для формування позитивного іміджу України 
необхідно:

– налагодити співробітництво та залучення 
представників урядових структур, бізнесових кіл, 
представників культури, освіти та засобів масової 
комунікації;

– дослідити сприйняття країни власним населен-
ням та міжнародною спільнотою (яка виступає осно-
вним об’єктом брендінгу), використовуючи кількісні 
та якісні методи дослідження;

– побудувати брендінгову стратегію, яка пови-
нна включати професійну модель формування імі-
джу та види комунікацій, передбачаючи при цьому 
різні шляхи комунікацій для різних цільових груп 
(потенційні туристи зазвичай трохи відрізняються 
від інвесторів, хоча і пов’язані між собою);
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Рис. 1. Структурні елементи іміджу країни [1, с. 22]
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– створити систему, яка б пов’язувала організації 
та відділи, що можуть бути частиною іміджу [6].

Висновки. Для формування міжнародного іміджу 
країни необхідно застосовувати комплексний підхід, а 
для підвищення привабливості країни для іноземних 
інвестицій визначальними факторами будуть інвес-
тиційний клімат, рівень корупції, бар'єри входження 
на ринок, тощо. Такий комплексний підхід має бути 
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компонентом національної політики держави, спря-
мованої не лише на внутрішній ринок, а й зовні, що 
також підтверджують проведені нами дослідження. 
Крім того, для розвитку іміджу потрібно робити 
акцент на покращенні інфраструктури, збереженні 
культурних пам'яток, історичних подіях тощо. На 
стимулювання експорту брендів матимуть вплив вну-
трішня та зовнішня політика держави.
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Теоретичні дослідження функцій маркетинг-логістичного забезпечення виробничо-торговельного ланцюга з 
урахуванням конкурентного середовища, підвищення рівня ефективності його функціонування із врахуванням 
особливостей національної економіки майже відсутні. У статті формовані основні функції маркетинг-логіс-
тичного забезпечення та визначені завдання, вирішення яких автоматично допоможе розв’язати проблеми у 
сфері руху товарів, а саме: визначення сутності логістичного обслуговування; дослідження ознак логістичного 
товароруху та етапів логістичного обслуговування; аналіз збутової функції маркетингу; інтеграції маркетингу 
та логістики; розробки завдань та основних функцій маркетинг-логістичного забезпечення.
Ключові слова: виробництво, логістика, маркетинг, підприємство, ринок, споживач, товарорух, торгівля.
Теоретические исследования функций маркетинг-логистического обеспечения производственно-торгового цепи с 
учетом конкурентной среды, повышение уровня эффективности его функционирования с учетом особенностей 
национальной экономики почти отсутствуют. В статье формируемые основные функции маркетинг-логистического 
обеспечения и определены задачи, решение которых автоматически поможет решить проблемы в сфере движения 
товаров, а именно: определение сущности логистического обслуживания; исследования признаков логистического 
товародвижения и этапов логистического обслуживания; анализ сбытовой функции маркетинга; интеграции марке-
тинга и логистики; разработки задач и основных функций маркетинг-логистического обеспечения.
Ключевые слова: промышленность, логистика, маркетинг, предприятие, рынок, потребитель, товародвиже-
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«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

Theoretical studies of the functions of marketing and logistics support of the production and trade chain, taking into 
account the competitive environment, increasing the level of efficiency of its operation, taking into account the pecu-
liarities of the national economy are almost absent. The article forms the main functions of marketing and logistics 
support and identifies tasks, the solution of which will automatically help solve problems in the field of movement 
of goods, namely: defining the essence of logistics services; research of signs of logistical movement and stages of 
logistic service; analysis of the sales function of marketing; marketing and logistics integration; development of tasks 
and basic functions of marketing and logistics support.
Keywords: production, logistics, marketing, enterprise, market, consumer, freight traffic, trade.

Постановка проблеми. Належне функціону-
вання та регулювання споживчого ринку не можливе 
без використання маркетингових та логістичних 
складових. Як свідчить досвід розвинутих країн, 
роль маркетинг-логістичного забезпечення з наси-
чення ринків товарами і посилення конкуренції на 
них зростає і тому визначення об’єктивної характе-
ристика завдань та відповідних основних функцій є 
необхідністю. Сучасна комп’ютеризація управлін-
ських процесів створює всі умови для впровадження 
в практику принципів маркетингу та логістики, коли 
взаємовідносини партнерів формуються на основі 
співробітництва і цивілізованого партнерства та 
спрямовані на єдиний кінцевий результат – макси-
мальне задоволення потреб споживачів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням маркетинг-логістичних діяльності підпри-
ємств різних галузей економіки присвячені праці 
таких вчених як Г. Армстронга, М.Ю. Григорака, 
Ю.А. Дайковський, М. Кристофера, Ф. Котлера, 
Е.Т. Кофлан, О.П. Луцій, А.Ю. Павленко, О.О. Стель-
мах, Л.В. Штерн, Р. Якобсон та ін. Проте, незва-
жаючи на значну кількість наукових публікацій із 
зазначеної теми недостатньо уваги приділяється 
маркетинг-логістичним завданням функціям системі 
виробничо-торговельного ланцюга. 

Мета дослідження. Дослідити завдання сис-
теми логістичного обслуговування та маркетингових 
функцій на споживчому ринку, охарактеризувати 
основні функції маркетингу та логістики, запропо-
нувати комплексний підхід функціонування марке-
тинг-логістичного забезпечення виробничо-торго-
вельного ланцюга.

Виклад основного матеріалу. Становлення 
ринкової економіки в Україні висуває величезну 
кількість проблем, практичне вирішення яких дуже 
ускладнено через відсутність відповідних теоретич-
них розробок. В сучасних умовах все більше створю-
ється виробничо-торговельних ланцюгів, які сприя-
ють задоволенню потреб споживачів, починаючі від 
виробника і завершуючи безпосередньо у підпри-
ємствах роздрібної торгівлі. Для ефективної роботи 
виробничо-торговельного ланцюга необхідно про-
водити маркетинг-логістичну діяльність, яка сприя-
тиме забезпеченню балансу інтересів усіх учасників 
ринку та створенню сучасної системи товароруху, 
орієнтованої на максимальне задоволення потреб 
кінцевих споживачів. Однією з таких проблем, при-
чому найбільш актуальних на сучасному етапі, є 
проблема формування завдань та розробка відпо-
відних функцій діяльності маркетинг-логістичного 
забезпечення виробничо-торговельних ланцюгів. 

На етапі удосконалення ринкових відносин, 
посилення конкурентної боротьби на внутрішньому 
споживчому ринку зумовлює підвищення зацікав-
леності національних виробничих підприємств до 
процесу формування систем розповсюдження про-
дукції. Впровадження сучасних методів управління 
у різні сфери господарської діяльності спричиняє 
значне розширення кола маркетингових завдань та 
обґрунтовує необхідність здійснення багатоваріант-
ного аналізу рішень у процесі вибору потенційних 
партнерів. У зв’язку з цим зростають й вимоги до 
визначення форми співпраці в рамках каналів розпо-
всюдження, через які продукція потрапляє до кінце-
вого споживача.

Процес надання логістичного обслуговування 
розробляється шляхом його фрагментації на окремі 
операційні етапи на основі опису роботи, що викону-
ється на кожному з них. Логістичне обслуговування 
пов’язане з виконанням замовлення споживачів (від 
прийому замовлення до одержання споживачем 
виконаного замовлення) і потоком ресурсів (почи-
наючи від закупівлі сировини і закінчуючи збутом 
готової продукції) [1, с. 45].

Всім аспектам логістики товароруху властиві 
характерні ознаки:

– по-перше, у товарорусі логістика включає 
і розглядає різні стадії та операції товароруху як 
єдине ціле, складові його частини пов'язані один з 
одним або взаємопов'язані, взаємозалежні і вимага-
ють системного підходу при управлінні та вивченні;

– по-друге, витрати на цих стадіях та операціях 
здійснюються і враховуються як взаємопов’язані, 
взаємозалежні, тому вони розраховуються в сукуп-
ності, аналізуються комплексно і вимагають скоор-
динованого підходу в системі управління;

– по-третє, комплексний підхід в логістиці това-
роруху здійснюється з метою ритмічного, своєчас-
ного та якісного забезпечення споживачів товарами і 
замовників послугами з найменшими витратами.

Зазвичай система логістичного обслуговування 
функціонує циклічно. Цикл логістичного обслугову-
вання складається з етапів:

– час на формування замовлення та його оформ-
лення у встановленому порядку;

– час на доставку або передачу замовлення товару;
– час на виконання замовлення постачальником, 

що включає час очікування постановки замовлення 
на виконання та час виконання замовлення;

– час доставки виготовленої продукції замовнику.
Останнім часом спостерігається тенденція скоро-

чення циклу логістичного обслуговування, що надає 
значну конкурентну перевагу. Чим коротший цикл 
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обслуговування, тим менше запасів потрібно утри-
мувати споживачу.

Орієнтуючись на принципову методологію мар-
кетингу як ринкову концепцію управління і збуту, 
доцільно звернути увагу на збутову функцію, яка 
спрямована на створення ефективної збутової мережі 
для підтримування конкурентоспроможної продукції 
підприємства та реалізації їх з найбільшою вигодою. 
Ефективне виконання збутової функції маркетингу є 
досить складним і проблемним завданням, врахову-
ючи масштаби сучасного ринку, просторові й часові 
перешкоди, наявні на шляху від виробника до кінце-
вого споживача, необхідність залучення до збуту посе-
редників та ін. Збутова функція містить такі складові: 
організація системи товароруху; провадження ціле-
спрямованої товарної політики; організація сервісу. 

Сутність концепції маркетингу полягає в керу-
ванні (плануванні, організації та контролі) виробни-
цтвом, просуванням на ринок і реалізацією продук-
ції, орієнтованому на попит (на потреби споживача 
продукції).

Сутність концепції логістики полягає в керуванні 
(плануванні, організації та контролі) матеріальними, 
інформаційними й іншими потоками, орієнтованому 
на ефективне використання потенційних можли-
востей, засобів і зусиль для вирішення комплексу 
завдань із фізичного переміщення продукції все-
редині підприємства та в зовнішньому середовищі 
з метою задоволення потреб споживачів у тран-
спортно-експедиційних послугах і постачальницько-
збутових роботах.

На сьогодні проблематика інтеграції маркетингу 
та логістики все частіше стає сферою пошуків нових 
можливостей, а також шансів зростання цінностей 
і ефектів, пов'язаних із діяльністю виробничих під-
приємств на динамічному ринку.

Концепції логістики і маркетингу базуються на 
економічній спільності, що відбиває сутність ринко-
вих процесів. 

Якщо підходити принципово, то для постачальника 
(виробника) збут стає фактом, що здійснився, лише 
тоді, коли кінцевий споживач одержав необхідний 
товар. До цього моменту реалізація є незакінченим 
процесом. Таким чином, маркетинг і логістика невід-
дільні одне від одного, тому що разом вони зумовлю-
ють політику і характер виробничої, постачальницької 
та збутової діяльності суб'єктів ринкових відносин.

Філіп Котлер в своїй праці «Маркетинг-менедж-
мент» [2, c. 348] також приділяє увагу поняттю мар-
кетингової логістики. Він визначає її як підхід, згідно 
з яким компанія повинна досліджувати вимоги 
ринку, а вже потім формувати ланцюжок поставок. 
Згідно з Ф. Котлером маркетингова логістика вклю-
чає планування, впровадження та контроль матері-
альних потоків, починаючи з пунктів походження і 
закінчуючи пунктами призначення, з метою задово-
лення потреб покупців.

Варто зазначити, що Мартін Крістофер, один з 
основоположників поняття «маркетингова логіс-
тика» не наводить його точного визначення в 
своїх працях [3; 4]. Але зазначає, що маркетингова 

логістика зосереджена на тому, яким чином обслу-
говування клієнтів може бути використано для отри-
мання конкурентних переваг. Вона прагне керувати 
взаємодією між маркетингом і логістикою з метою 
узгодження перспективних стратегій в контексті 
більш широкого ланцюжка поставок.

Маркетинг-логістичне забезпечення ефективно 
себе проявить на торговельних підприємствах, які 
працюють під егідою виробника. Досліджуючи роз-
дрібні торгові об’єкти за Голошубовою Н.О. варто 
зупинити увагу на корпоративній мережі магазинів.

Корпоративна мережа магазинів являє собою 
об’єднання від декількох до десятків сотень і навіть 
тисяч магазинів роздрібної торгівлі, які належать 
одному власникові, мають централізоване управ-
ління, централізовані служби закупівлі товарів та 
постачання, пропонують однотипний асортимент 
товарів [5, с. 54].

Даненбург В. і Тейлор Ф. характеризуючи типи 
магазинів виділяють і фірмові магазини. Фірмовий 
магазин – невелике роздрібне підприємство торго-
вельною площею до 150 м2 з обмеженим асортимен-
том промислових або продовольчих товарів, що зна-
ходиться в підпорядкуванні того підприємства, чиїми 
товарами торгує. Таке підприємство повинне вивчати 
попит населення на товари, надавати послуги, прово-
дити активну маркетингову політику [6, с. 43].

Таким чином, перш за все підприємство фірмо-
вої торгівлі відрізняється приналежністю до певної 
фірми, підприємству-виробнику або виробнику. 

Мережа фірмової торгівлі сприяє своєчасному 
реагуванню підприємства на зміни, що відбува-
ються на ринку, з тим щоб, з одного боку, визначати 
найбільш перспективні напрямки розвитку вироб-
ництва, а з іншого боку, через свою фірмову тор-
гівлю виробник бере участь у формуванні попиту 
населення, тому що в магазинах фірмової мережі є 
більше можливостей для представлення споживачам 
нових товарів та послуг, а кваліфіковані продавці 
та консультанти можуть не просто запропонувати 
товар, але й докладно розповісти про його переваги 
перед іншими видами продукції, про способи його 
приготування або використання.

Деякі виробничі підприємства вважають, що 
головною метою логістики є надання максимальної 
кількості послуг споживачам з мінімальними витра-
тами. На жаль, тільки невелика кількість виробничих 
підприємств здатна одночасно максимізувати рівень 
обслуговування та мінімізувати витрати на розподіл 
товарів. Максимальний рівень обслуговування перед-
бачає швидку доставку товарів, підтримання великих 
обсягів товарних запасів, гнучку зміну асортименту, 
можливість повернення товару, а також надання 
інших послуг. Всі ці заходи збільшують витрати на 
розподіл товарів. Одночасно мінімальні витрати на 
розподіл передбачають триваліші терміни поставок, 
підтримання менших товарних запасів, більші обсяги 
партій товарів для перевезення. Такі дії призводять 
до нижчого рівня обслуговування споживачів.

Армстронг Г. та Котлер Ф. в своїй праці «Мар-
кетинг» [7, c. 371] запропонували основні функції 
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маркетингової логістики. Вони стверджують, що визна-
чивши цілі маркетингової логістики, підприємство 
може переходити до створення такої системи товаро-
руху, яка допоможе здійснювати ці цілі з мінімальними 
витратами. Для цього підприємству необхідно при-
йняти рішення, пов’язані з основними функціями мар-
кетингової логістики, такими як обробка замовлень, 
складування, управління запасами та транспортування.

Всі перераховані вище особливості вплинули на 
формування тенденції до укрупнення підприємств. 
Так, наприклад, щоб збільшити свої виробничі потуж-
ності і розширити територію збуту, великі виробничі 
підприємства скуповують більш дрібні підприємства. 
А до складу холдингів, крім виробничих майданчиків, 
включають дистриб'юторські компанії. Все це сприяє 
виходу підприємства на державний рівень або зміц-
ненню лідерських позицій на регіональних ринках.

Таким чином, можна стверджувати, що сучасні 
виробничі підприємства являють собою весь лан-
цюжок поставок, або включають в себе кілька ланок 
ланцюга поставок (наприклад, виробництво і дис-
трибуція). Така складна організація вимагає нового 
підходу до управління – синхронне управління всіма 
ланками та елементами ланцюгів поставок (матері-
али, постачальники, виробничі потужності та ресурси, 
продукти, запаси, склади, дистрибуційні центри, тран-
спортування, замовники) з урахуванням взаємозв'язків 
та обмежень між ними. Тому провідну роль у функціях 
управління ланцюгами поставок відіграє планування.

Внаслідок застосування в діяльність виробни-
чих підприємств системи з управління ланцюгами 
поставок, можна отримати позитивні результати 
забезпечення конкурентоспроможності виробничих 
підприємств, а саме:

– скорочення «втрат» кількості продажу (за від-
сутності запасів необхідної продукції) завдяки більш 
точному розміщенню запасів і контролю за ними. 
Тим самим досягається подвійна мета: збільшу-
ється обсяг продажу і забезпечується більш високий 
рівень обслуговування споживача;

– логістична система, яка спроможна швидко 
реагувати на ринкові зміни, може забезпечити ско-
рочення «циклу обслуговування споживачів» і, від-
повідно скорочення запасів у них. Це дає підприєм-
ству-постачальнику переваги перед конкурентами в 
боротьбі за свою частку ринку;

– вдале використання в роботі логістичних аспек-
тів сприяє зміцненню зв'язків постачальника зі спо-
живачем. Це може бути досягнуто шляхом інтеграції 
засобів доставки продукції постачальника із засобів 
одержання її споживачем;

– ефективні методи «фізичного» розподілу дають 
істотну економію витрат, яку можна поширити і на 
споживача у формі зниження оплати за доставку 
продукції;

– вдале використання в роботі маркетингових 
аспектів дає можливість підприємству більш успішно 
і прибутково конкурувати на окремих ринках.

Маркетинг-логістичні аспекти забезпечення 
конкурентоспроможності виробничих підприємств 
повинні формуватися на базі гнучкої побудови 

маркетингової та логістичної організаційної струк-
тури, що забезпечує ліквідацію штучних кордонів 
між відділами та короткі інформаційні зв’язки при 
прийнятті економіко-управлінських рішень для кор-
поративних (фірмових) торговельних підприємств. 
Вона повинна бути побудована відповідно до осо-
бливостей конкретного виробничого підприємства. 
Вивчення ринку продукції, що виготовляється, допо-
внюється аналізом навколишнього середовища, що 
характеризується взаємовідносинами між постачаль-
никами і споживачами, темпом розвитку споживчого 
попиту, конкуренцією на ринках постачання і збуту 
та іншими факторами.

Отже, маркетинг-логістичне забезпечення – це 
інтегральний інструмент менеджменту, що сприяє 
досягненню стратегічних, тактичних або опера-
тивних цілей організації бізнесу за рахунок ефек-
тивного (з точки зору зниження загальних витрат і 
задоволення вимог кінцевих споживачів до якості 
продуктів і послуг) управління матеріальними і сер-
вісними потоками, а також супутніми їм потоками 
інформації та фінансових коштів. Використання 
маркетинг-логістичного підходу до організації това-
ровиробництва означає інтеграцію окремих його 
підрозділів і ланок в єдину систему, впорядковану 
уздовж матеріальних потоків і здатну адекватно реа-
гувати на оточуюче середовище. Результативність 
функціонування логістичної системи сільськогоспо-
дарських товаровиробників залежить від доскона-
лості економічного механізму, під яким розуміємо 
комплекс специфічних форм і важелів, взаємодія 
яких забезпечує функціонування логістичних сис-
тем та ефективність управління ними, що в подаль-
шому виведе підприємство на вищий рівень розви-
тку і сприятиме його позитивному іміджу на ринку. 
Ефективність маркетинг-логістичного управління 
залежить від рівня сервісного обслуговування 
виробництва. Головною метою маркетинг-логістич-
ного сервісу є забезпечення необхідного рівня задо-
волення вимог споживача за якнайнижчих сукупних 
витрат, що передбачає гарантоване отримання ним 
продукту відповідної якості, кількості та асорти-
менту у визначеному місці, у визначений час та за 
визначеною ціною.

Маркетингова логістика ґрунтується на 
об'єднанні ідей маркетингу та логістики і спря-
мована на комплексне планування, управління 
та контроль фізичних потоків готових продуктів, 
починаючи з місць їх виникнення (у супроводі 
необхідних інформаційних, фінансових і сервісних 
потоків), і закінчуючи доведенням до споживачів, 
з метою оптимізації витратних та часових характе-
ристик зазначених потоків і найбільш ефективного 
задоволення запитів споживачів.

Маркетинг-логістика як інструмент підвищення 
ефективності маркетингових комунікацій є факто-
ром, який визначає рівень конкурентоспроможності 
системи збуту виробничого підприємства. 

Головна мета маркетингової логістики – органі-
зація товароруху відповідно до замовлень клієнтів з 
мінімальними загальними витратами.
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Економічна природа маркетингової логістики 
досліджується достатньо повно, якщо разом з її прин-
ципами та якостями вдається розкрити завдання, 
методи їх вирішення та функції системи. Склад завдань 
маркетингової логістики поділяється на два рівні:

– завдання внутрішньої маркетингової логістики;
– завдання зовнішньої маркетингової логістики.
Дослідження теорії і практики дає підстави вва-

жати, що основними завданнями маркетинг-логіс-
тичного забезпечення є:

– максимізація прибутку підприємства за повні-
шого задоволення попиту споживачів;

– ефективне використання виробничого апарату 
підприємства за рахунок оптимального завантаження 
виробничих потужностей замовленнями споживачів;

– раціональна поведінка на ринку з урахуванням 
його постійно змінної кон'юнктури.

Для вирішення кожного з наведених завдань і 
всіх їх у цілому необхідно дотримуватись певних 
правил, які, на жаль, нерідко ігноруються в практиці 
маркетингової логістики.

По-перше, позитивних результатів маркетинго-
вої логістики можна досягти шляхом використання 
можливостей, а не вирішення проблем.

По-друге, для одержання позитивних результатів 
маркетингової логістики ресурси слід спрямовувати 
на використання можливостей підприємства і ринку, 
а не на вирішення проблем.

По-третє, високих результатів маркетингової 
логістики можна досягти шляхом набуття справж-
нього лідерства на ринку, а не покладаючись на 
думку спеціалістів чи власну інтуїцію.

По-четверте, не слід спочивати на лаврах досяг-
нутого успіху, оскільки провідне становище на 
ринку може змінитися на гірше.

По-п'яте, маркетингова логістика, пущена на само-
плив, практично завжди функціонує неправильно.

Легше правила сформулювати, ніж їх дотриму-
ватися. Щоб виконувати їх, необхідні певні умови 
(відповідне зовнішнє середовище і внутрішня орга-
нізація) і, що також важливо, знання методів марке-
тингової логістики, а головне, ефективне їх засто-
сування.

Функції маркетинг-логістичного забезпечення 
об'єднаємо у три групи: планування; організації; 
контролю та регулювання.

Функція планування передбачає:
– розроблення перспективних та оперативних 

планів продажу;
– аналіз та оцінку кон'юнктури ринку;
– визначення споживчого попиту;
– формування асортиментного плану виробни-

цтва за замовленнями покупців;
– вибір каналів та системи товароруху;
– планування рекламних кампаній і розробку 

заходів стимулювання;
– укладання кошторисів-витрат для цілей збуту та 

їх оптимізацію.
Функція організації має такі напрямки:
– наявність складського і тарного господарства 

для готової продукції;

– продажу і доставки продукції споживачам;
– передпродажного і післяпродажного обслугову-

вання;
– наявність маркетингових каналів і розподільчих 

мереж;
– проведення рекламних кампаній та заходів сти-

мулювання збуту;
– підготовки торговельного персоналу та управ-

ління діяльністю торговельних представництв;
– взаємодії всіх підрозділів підприємства для 

досягнення цілей збуту.
Напрямки діяльності контролюючої функції:
– оцінку результатів діяльності;
– контроль за виконанням планів;
– оперативне регулювання збутовою діяльністю 

підприємства з урахуванням впливу зовнішніх та 
внутрішніх чинників;

– оцінку і стимулювання діяльності збутового 
апарату;

– статистичний, бухгалтерський та оперативний 
облік збуту.

Напрямки діяльності розглянутих функції роз-
робляються для кожного підприємства окремо, тому 
що кожний має свою стратегічну мету.

Функції можна об'єднати у блоки – функції обміну, 
пов'язані з придбанням-продажем матеріалів та гото-
вих товарів, необхідних для передавання власності; 
функції фізичного розподілу, основним змістом яких 
є доставка необхідних матеріалів і готових виробів у 
потрібний час та місце; підтримуючі, або забезпечу-
ючи функції, передбачають стандартизацію, фінан-
сування ринкових операцій, страхування ризиків, 
інформаційне та наукове забезпечення маркетингу.

Висновки. Набір і характер запропонованих 
функцій можуть змінюватись в залежності від видів 
товарів, що продаються, і від сфери діяльності під-
приємства. Але основною функцією є закупівля 
товарів великими партіями з метою їх збуту як під-
приємствам роздрібної торгівлі та ресторанного 
господарства, так і виробничим підприємствам 
для наступної їх переробки або для іншого вироб-
ничого споживання, а також – активний вплив на 
збільшення обсягу виробництва, розширення асор-
тименту та поліпшення якості товарів. Результати 
дослідження допоможуть підприємствам оптимі-
зувати свою управлінську діяльність і зменшити 
витрати на її утримання.

Отже, у контексти обґрунтування завдань та 
основних функцій маркетингової логістики запро-
понована методологія повинна сприяти розв’язанню 
проблеми конкретного покупця, втіленої у бажанні 
придбати необхідний йому товар у потрібному 
місці та в потрібний час. Саме за такої постановки 
виявляється дуалістичний характер маркетинг-
логістичне забезпечення виробничо-торговельного 
ланцюга. Наведені стратегічні напрямки марке-
тинг-логістичного забезпечення повинні стати 
основою для подальших досліджень пов’язаних з 
проблемами розвитку виробничої діяльності, опто-
вої та роздрібної торгівлі, як складових економічної 
системи України.
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У статті розглянуто зміст понять «фінансове забезпечення соціальної сфери», «фінанси соціального захисту 
населення». Для відтворення логіки організації фінансових відносин у соціальній сфері охарактеризо-
вано взаємодію суб’єктів фінансових відносин з приводу надходження і витрачання грошових коштів, що 
регулюються чинними в Україні нормативами витрат (фінансування). Проаналізовано напрями бюджет-
ного фінансування соціального забезпечення в Україні. Окреслено проблеми, які стосуються бюджетного 
фінансування системи соціального захисту населення. Досліджено потенціал застосування позабюджет-
ного фінансування соціальної сфери. Розглянуто критерії оцінювання ефективності фінансування соціаль-
ної сфери. Розроблена структурно-логічна схема фінансового забезпечення соціальної сфери. Визначено 
основні напрями реформування фінансового забезпечення соціального захисту населення з урахуванням 
передового зарубіжного досвіду.
Ключові слова: бюджетне фінансування соціальної сфери, нормативи витрат (фінансування), позабюджетне 
фінансування соціальної сфери, соціальна допомога, соціальне забезпечення, соціальне страхування, соціаль-
ний захист, фінанси соціального захисту населення, фінансове забезпечення соціальної сфери, фінансовий 
механізм системи соціального захисту населення.
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В статье рассмотрено содержание понятий «финансовое обеспечение социальной сферы», «финансы соци-
альной защиты населения». Для воспроизведения логики организации финансовых отношений в социальной 
сфере охарактеризовано взаимодействие субъектов финансовых отношений по поводу поступления и рас-
ходования денежных средств, регулируемое действующими в Украине нормативами расходов (финансиро-
вания). Проанализированы направления бюджетного финансирования социального обеспечения в Украине. 
Обозначены проблемы, касающиеся бюджетного финансирования системы социальной защиты населения. 
Исследован потенциал применения внебюджетного финансирования социальной сферы. Рассмотрены кри-
терии оценки эффективности финансирования социальной сферы. Разработана структурно-логическая схема 
финансового обеспечения социальной сферы. Определены основные направления реформирования финансо-
вого обеспечения социальной защиты населения с учетом передового зарубежного опыта.
Ключевые слова: бюджетное финансирование социальной сферы, нормативы расходов (финансирования), 
внебюджетное финансирование социальной сферы, социальная помощь, социальное обеспечение, социальное 
страхование, социальная защита, финансы социальной защиты населения, финансовое обеспечение социаль-
ной сферы, финансовый механизм системы социальной защиты населения.

The content of the concepts “financial security of the social sphere”, “finance of social protection of population” 
have been considered in the article. To reproduce the logic of the organization of financial relations in the social 
sphere, the interaction of the subjects of financial relations as to the receipt and expenditure of funds, regulated 
by the current standards of expenditure (financing) in Ukraine have been characterized. The directions of budget 
financing of social security in Ukraine have been analyzed. Problems related to budget financing of the social pro-
tection system have been outlined. The potential of application of extra-budgetary financing of the social sphere 
have been investigated. Criteria for evaluating the effectiveness of financing the social sphere have been consid-
ered. The structural and logical scheme of financial support of the social sphere has been developed. Taking into 
account the advanced foreign experience, the main directions of reforming the financial security of social protection 
of the population have been determined.
Keywords: budget financing of social sphere, norms of expenses (financing), extra-budgetary financing of social 
sphere, social assistance, social security, social insurance, social protection, finance of social protection of the popula-
tion, financial security of social sphere, financial mechanism of social protection system.

Постановка проблеми. Функціонування будь-
якої сфери суспільства, у тому числі соціальної, 
можливе лише за наявності ефективних, стабільних 
і збалансованих фінансових відносин у країні, які 
спроможні забезпечити оптимальний розподіл і пере-
розподіл її фінансових ресурсів [1, с. 21]. Складна 
соціально-економічна ситуація в країні вимагає від 
уряду пристосування соціальної політики до обме-
жених фінансово-матеріальних ресурсів та впрова-
дження реформ, які дають змогу втілювати в життя 
принципи соціальної справедливості і забезпечити 
постійне підвищення добробуту населення [2, с. 383]. 
Сучасні виклики і обмежені фінансові можливості 
держави потребують визнати об’єктивною необхід-
ністю формування дієвого соціального захисту як 
пріоритетного напряму в державній політиці реаліза-
ції найважливіших суспільних потреб [3, с. 50].

Від обсягу коштів, які направлені на фінансу-
вання соціального забезпечення, залежить показник 
рівня життя населення [4, с. 67]. Тому найбільш зна-
чимим завданням соціально орієнтованої економіки 
є забезпечення соціальним захистом усіх верств 
населення через застосування ефективної соціаль-
ної політики, а формою її реалізації виступає ефек-
тивний та якісний процес фінансування соціальної 
сфери [5, с. 127]. Крім того, визнання Україною стра-
тегічним пріоритетом орієнтацію на євроінтеграцію 
та європейську модель соціального захисту зумов-
лює необхідність реалізації конструктивних підходів 
до реформування вітчизняної системи соціального 
захисту та його фінансового забезпечення для мак-
симально можливого їх наближення до відповідних 
загальноєвропейських норм і стандартів [6, с. 221].

Отже, ефективність системи соціального захисту 
населення безпосередньо залежить від якісного 
фінансового забезпечення як невід’ємного струк-
турного елемента фінансового механізму. Від-
так здійснення ефективної політики соціального 
захисту населення вимагає створення відповідного 
фінансового механізму її реалізації, здатного забез-
печити істотне підвищення добробуту кожного гро-
мадянина України [7; 8, с. 63]. У свою чергу, важ-
ливим є поглиблення теоретико-методологічних 
засад фінансового забезпечення системи соціаль-
ного захисту населення як вагомої складової регуля-
торного механізму фінансової політики країни, що 
надасть змогу посилити взаємозв’язок фінансового 
регулювання з динамікою соціально-економічного 
розвитку [9, с. 9].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Фінансові аспекти функціонування соціальної 
сфери розглядаються у наукових працях багатьох 
вчених. Зокрема, обґрунтуванню напрямів удоско-
налення фінансового забезпечення системи соціаль-
ної підтримки населення України присвятила своє 
дослідження Л.Б. Баранник [9]; аналіз стану і тен-
денцій розвитку бюджетного фінансування соціаль-
ного забезпечення в Україні виконали І.В. Гнидюк 
та О.В. Гайдей [4]; основні напрями фінансування 
соціальної сфери висвітлюють Л.А. Гордієнко [5], 
О.І. Данилюк [7]; авторську структуру вітчизняного 
фінансового механізму системи соціального захисту 
населення запропонував О.Б. Жук [8]; авторські під-
ходи до вдосконалення наповнення бюджету та опти-
мального фінансування соціальної сфери сформулю-
вали І.Г. Крупельницька, Т.В. Євась, О.А. Жукова і 
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С.Л. Яблочніков [2; 10]; основні джерела фінан-
сування соціального захисту населення обґрунту-
вали М.М. Кудінова та В.В. Варук [11]; особливості 
фінансового забезпечення соціального страхування 
проаналізував О.О. Кундицький [12]; сутність та 
особливості фінансового забезпечення соціаль-
ного захисту населення розкрила О.В. Насібова 
[13]; фінансовий механізм реалізації соціального 
захисту населення охарактеризувала А.Ю. Огінська 
[14]; взаємозв’язок елементів фінансових відносин 
у системі соціальної сфери, а також синергію скла-
дових соціальної і бюджетної політики держави 
відобразила І.М. Пріхно [1; 15; 16]; дослідження 
теоретико-прикладних аспектів системи фінансо-
вого забезпечення соціального захисту населення 
в Україні у контексті євроінтеграційних процесів 
виконала В.Б. Тропіна [6]; загальні обсяги, дина-
міку і структуру сукупних видатків на соціальний 
захист в Україні проаналізувала О.Б. Яфінович [17]; 
напрями подальшого реформування системи фінан-
сування соціального захисту і соціального забезпе-
чення обґрунтовують Л.В. Лисяк [18], Д.А. Міщенко 
і Л.О. Міщенко [19], Л.В. Осіпова, В.Г. Плахтій та 
Н.В. Грицик [20; 21], В. В. Роледерс і Г. С. Кукель [3], 
В.Р. Філіпчук [22]; Н. Пігуль, О. Люта, А. Бойко [23] 
розрахували додатковий обсяг фінансових ресурсів, 
необхідний для забезпечення стабільного розвитку 
соціальної сфери.

Разом з тим, розмаїття соціальної сфери і дже-
рел фінансування її розвитку робить актуальним 
питання щодо пошуку оптимальної комбінації дже-
рел фінансового забезпечення з урахуванням пріо-
ритетності задоволення соціальних потреб різних 
верств населення.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є з’ясування осно-
вних тенденцій фінансового забезпечення соціальної 
сфери та обґрунтування шляхів його удосконалення 
в сучасних економічних умовах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Основною метою розвитку соціальної сфери є підви-
щення якості життя населення, що включає не лише 
споживання матеріальних благ та послуг, а й задо-
волення духовних потреб, стан здоров’я, тривалість 
життя, морально-психологічний клімат. Досягнення 
цієї мети потребує фінансових ресурсів, акумулю-
вання яких має відбуватися на різних рівнях госпо-
дарювання [10; 23, с. 30].

Під фінансовим забезпеченням соціальної сфери 
науковці розуміють «цілісну систему організації 
фінансових відносин, які включають відповідні 
форми, методи та інструменти їх реалізації, в про-
цесі мобілізації та розподілу фінансових ресурсів 
з метою створення умов для ефективного функціо-
нування соціальної сфери в Україні на основі вико-
нання відповідних завдань, зумовлених соціальними 
функціями держави» [2, с. 384; 23, с. 32]. Управ-
ління цими фінансовими потоками орієнтоване на 
забезпечення фінансової рівноваги (гомеостазу) 
між надходженнями грошових коштів і виплатами 
на соціальні заходи з недопущенням надлишкової 

(нерентабельної) ліквідності [1, с. 24–25], але, вод-
ночас, з орієнтацією на максимальне задоволення 
соціальних потреб.

Фінанси соціального захисту населення дослід-
ники визначають як «систему грошових відносин 
розподільчого характеру, в процесі яких за рахунок 
податків та спеціальних внесків формуються цен-
тралізовані та децентралізовані фонди фінансових 
ресурсів, які використовуються на фінансування 
соціальних виплат» [6, с. 222].

З огляду на наведені визначення, можна ствер-
джувати, що для дослідження специфіки фінансо-
вого забезпечення соціальної сфери доцільно засто-
совувати системний підхід і теорію самоорганізації 
складних систем.

Як відомо, кожна система має матеріально-інфор-
маційну природу. Так, матеріальною основою дослі-
джуваної системи можна вважати джерела фінан-
сування та розподільчі механізми їх застосування, 
а інформаційною – соціально-економічні відно-
сини суб’єктів з приводу з’ясування та задоволення 
потреб у соціальних послугах.

З точки зору І.М. Пріхно [1, с. 24], матеріальним 
змістом фінансових відносин у соціальній сфері 
є поведінка різних груп суб’єктів цих відносин, 
а об’єктом – безперервний процес надходження і 
витрачання грошових коштів (рис. 1).

Фінансове забезпечення соціальної сфери здій-
снюється з бюджетних та позабюджетних джерел. 
Слушною є точка зору, що «обсяги фінансування 
соціальної сфери визначаються поєднанням еле-
ментів соціальної та бюджетної політики держави» 
[15, с. 105]. Разом з тим, більш ефективною система 
фінансового забезпечення стає за умови досягнення 
оптимального розмаїття джерел фінансування.

Бюджетне фінансування означає надання у без-
поворотному порядку коштів з бюджетів різних 
рівнів суб’єктам господарювання соціальної сфери 
для повного або часткового покриття їхніх витрат. 
Реалізація загальнодержавних програм соціаль-
ного захисту здійснюється шляхом: 1) передбачення 
видатків на соціальний захист безпосередньо у Дер-
жавному бюджеті; 2) врахування відповідного обсягу 
коштів на соціальний захист при розрахунку обсягів 
міжбюджетних трансфертів з наступною передачею 
дотацій та субвенцій місцевим бюджетам [4, с. 68].

Бюджетні видатки, спрямовані на фінансування 
соціальної сфери, досить різноманітні, оскільки 
вони виконують різну роль у відтворювальному про-
цесі (поточні та капітальні), мають різне джерело 
фінансування (державний і місцеві бюджети), тер-
мін реалізації (поточні, середньострокові та довго-
строкові), а також різне функціональне, відомче й 
цільове призначення [15, с. 106].

В Україні бюджетне фінансування соціального 
забезпечення здійснюється відповідно до положень 
ст. 87–91 Бюджетного кодексу України і спрямову-
ється на фінансування: соціального захисту пен-
сіонерів; ветеранів війни та праці; сім’ї, дітей та 
молоді; безробітних; соціального захисту у випадку 
непрацездатності; соціального захисту інших 
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категорій населення; допомоги у вирішенні жит-
лового питання; фундаментальних та прикладних 
досліджень і розробок у сфері соціального захисту; 
іншої діяльності у сфері соціального захисту [24].

Частка витрат на соціальний захист у ВВП 
України завжди була доволі високою, що прита-
манно більшості розвинених кран світу. Відповідно, 
вітчизняна система соціального захисту за своїми 
параметрами та принципами відповідає як Конвен-
ції про мінімальні норми соціального забезпечення 
№ 102 [25], так і Європейському кодексу соціаль-
ного забезпечення [26]. Разом з тим, висока частка 
соціальних видатків у структурі ВВП не завжди є 
ознакою належного рівня соціального захисту. Хоча 
фінансове забезпечення соціального захисту насе-
лення України з кожним роком в абсолютному роз-
мірі збільшується, фінансові можливості держави 
залишаються обмеженими з огляду на необхідність 
здійснення політики оптимального податкового 
навантаження на суб’єктів господарювання.

На нашу думку, бюджетне фінансування соці-
ального забезпечення можна розглядати як аналог 
організованості системи під впливом зовнішніх чин-
ників, що означає її свідоме упорядкування на заса-
дах ієрархічності, керованості, мінімізації розмаїття 
заради підвищення стійкості.

Дійсно, ефективна бюджетна політика немож-
лива без використання нормативних методів пла-
нування бюджетних видатків. Застосування таких 
підходів дає змогу об’єктивно та справедливо 
перерозподіляти бюджетні ресурси з урахуванням 

соціально-економічного розвитку територій, рівня 
доходів громадян, демографічної ситуації тощо 
[15, с. 108]. Окремо визначаються нормативи коштів, 
що спрямовуються на компенсацію витрат організа-
цій соціально-культурного, житлово-комунального 
та побутового обслуговування, які не покриваються 
виплатами населення.

Фінансове забезпечення слід аналізувати з 
погляду досягнення його цілей. Кожна соціальна про-
грама передбачає досягнення конкретних цілей, що 
дає змогу оцінити ефективність їх фінансування не 
лише у цілому по країні, а й за окремими регіонами. 
Водночас цілі окремих соціальних програм передба-
чають досягнення основних цілей системи соціаль-
ного захисту: зменшення рівня бідності, зростання 
доходів населення, скорочення нерівності та підви-
щення тривалості життя [6, с. 224]. Отже, кінцевою 
метою здійснення соціальних видатків бюджету має 
бути підвищення суспільного добробуту.

Позабюджетне фінансування включає самофінан-
сування, кредитування та мобілізацію фінансових 
ресурсів з інших джерел. Самофінансування перед-
бачає процес відшкодування поточних витрат діяль-
ності суб’єктами господарювання соціальної сфери, 
а також їх розвиток за рахунок власних джерел фінан-
сових ресурсів. Кредитування є процесом отримання 
необхідних грошових коштів у фінансово-кредитних 
установах на умовах поворотності, платності, стро-
ковості та цільового використання підприємствами й 
установами соціальної сфери. До інших форм фінан-
сового забезпечення доцільно віднести спонсорські 

Рис. 1. Логіка організації фінансових відносин у соціальній сфері
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кошти, надходження від громадських та благодійних 
фондів, кошти державних цільових фондів. Слід 
зазначити, що у таких галузях, як освіта, соціальне 
забезпечення, охорона здоров’я, культура, переважає 
бюджетне фінансування, а в побутовому обслугову-
ванні, громадському харчуванні – самофінансування 
та кредитування [23, с. 32].

Отже, позабюджетне фінансування певною мірою 
може порушувати урівноваженість системи фінансо-
вого забезпечення з метою підвищення її ефектив-
ності. Це, у свою чергу, асоціюється з процесами 
самоорганізації як спонтанного структурування хао-
тичних процесів у відкритій системі, упорядкування 
внутрішньої структури, потоків речовини, енергії, 
інформації в результаті кооперативних дій та зв’язків 
компонентів системи.

Фінансування заходів соціального захисту частково 
відбувається за рахунок державних цільових позабю-
джетних фондів, а саме: Фонду загальнообов’язкового 
державного соціального страхування України на 
випадок безробіття, Фонду соціального страхування 
з тимчасової втрати працездатності України, Фонду 
соціального страхування від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань України та 
Пенсійного фонду України. Таким чином, реальний 
обсяг видатків на соціальну сферу буде складатися 
із загальної суми фактичних видатків державного і 
місцевих бюджетів на соціальний захист та соціальне 
забезпечення, охорону здоров’я, забезпечення жит-
лом окремих категорій громадян та видатків держав-
них цільових позабюджетних фондів [3, с. 51–52].

Важливе значення має механізм оцінювання 
ефективності фінансування соціальної сфери 
[16, с. 57], що ґрунтується на визначенні кінцевої 
мети соціального заходу (показника абсолютної 
ефективності) та виокремленні у його складі соці-
альної та фінансово-економічної компонент. За 
нашим переконанням, важливим критерієм дієвості 
системи фінансового забезпечення соціальної сфери 
слід вважати забезпечення належної гнучкості у 
формуванні та оновленні фінансових механізмів 
у відповідь на кількісно-якісні зміни соціальних 
потреб різних верств населення. Така адаптивність, 
у свою чергу, є ознакою дотримання принципу 
синергії (взаємопосилення) елементів бюджетної та 
соціальної політики держави.

На основі систематизації розглянутих вище поло-
жень нами розроблена структурно-логічна схема 
фінансового забезпечення соціальної сфери (рис. 2).

Більшість дослідників сходяться на думці, що 
стан фінансового забезпечення соціального захисту в 
Україні не відповідає вимогам сьогодення. Зокрема, 
для України характерним є загострення демографіч-
них проблем, збільшення кількості людей пенсій-
ного віку на тлі зниження чисельності працездатних 
осіб. Той факт, що значна частка населення працез-
датного віку офіційно не працює, знижує загальну 
суму внесків до страхових фондів [18, с. 28].

Збільшення обсягів фінансування ще не означає, 
що система соціального захисту населення є ефек-
тивною з точки зору доступності та якості надання 

соціальних послуг і соціальної допомоги, забез-
печення адресності та соціальної справедливості. 
Тому система фінансового забезпечення соціаль-
ного захисту потребує подальшого реформування 
за такими напрямами, як стимулювання державою 
багатоканального фінансування (дотримання прин-
ципу розмаїття), а також активізація спрямування 
фінансових («квазіенергетичних») потоків суб’єктів 
господарювання у соціальну сферу (підвищення 
«інформаційної місткості» системи).

Держава, перш за все, повинна дотримуватися 
принципів самозабезпечення економічно активної 
частини населення, тобто створювати умови для 
того, щоб працююча особа мала змогу заробляти 
стільки, скільки дозволяють її здібності та ініціа-
тива [21, с. 14]. Останнім часом більшість країн 
світу намагаються все більше залучати до фінан-
сування соціальних виплат недержавні фонди соці-
ального страхування, робота яких базується на 
накопичувальному принципі. Це зумовлює пошук 
нової стратегії фінансування соціального захисту, 
яка повинна базуватися, перш за все, на інвестицій-
них та конкурентних механізмах формування дохо-
дів населення [6, с. 225].

Такий підхід, на нашу думку, означатиме посту-
пову відмову від визначальної ролі організуючих 
впливів з боку держави у питаннях фінансування 
соціальної сфери на користь формування більш діє-
вих самоорганізаційних механізмів.

Прикладні механізми фінансування соціальної 
сфери потребують перегляду на інституційному 
рівні їх реалізації та на рівні складу і структури. 
Зокрема, на думку І.М. Пріхно [15, с. 106], система 
міжбюджетних трансфертів та субвенцій виявля-
ється недостатньо прозорою, містить занадто багато 
проміжних ланок та розпорядників, що призводить 
до розпорошення фінансування галузі та утримання 
адміністративного апарату. Як зазначають Л.В. Осі-
пова і Н.В. Грицик [21, с. 14], в Україні потрібно 
впровадити програми розвитку ринку праці, підви-
щення рівня життя населення, забезпечення міні-
мальної заробітної плати, здійснення заходів соці-
ального забезпечення для тих, хто його потребує.

Результатом реформування державного соціаль-
ного забезпечення має стати створення трирівневої 
системи: перший щабель покликаний забезпечувати 
мінімальний рівень соціального захисту та бути 
доступним для всіх верств населення; другий – базу-
ватися на принципах загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування; третій рівень – базу-
ватися виключно на принципах накопичувального 
страхування та, крім виконання соціальної функції, 
сприяти загальному розвиткові економіки шляхом 
інвестиційної діяльності (рис. 3).

Головною метою є оптимізація фінансових 
виплат за рахунок як скорочення невластивих дер-
жавній системі соціального захисту соціальних 
допомог (пільг) шляхом їх ліквідації або переве-
дення на інші джерела фінансування (включення до 
системи загальнообов’язкового державного соціаль-
ного страхування або переведення на добровільне 
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страхування), так і підвищення ефективності вико-
ристання коштів у межах наявних соціальних про-
грам [6, с. 224–227].

Як зауважують І.В. Гнидюк та О.В. Гайдей 
[4, с. 70], проблема соціального забезпечення повинна 
вирішуватися шляхом трансформації політики дохо-
дів населення, а не через збільшення їх фінансування 

за рахунок державних коштів. Поступово слід пере-
ходити до політики, спрямованої на зростання інди-
відуальних доходів населення, щоб кожна працююча 
людина могла за рахунок власних коштів забезпечити 
себе необхідними соціальними послугами.

Таким чином, ефективне фінансування розвитку 
соціальних послуг повинне передбачати: інтеграцію 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 
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Рис. 2. Структурно-логічна схема функціонування системи фінансового забезпечення соціальної сфери
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усіх видів соціальної підтримки в єдину комплек-
сну систему; перехід від фінансування установ до 
фінансування послуг; поширення практики соці-
ального замовлення; запровадження механізмів 
державно-приватного партнерства; розширення 
автономії органів місцевого самоврядування; ство-
рення передумов для розвитку ринку соціальних 
послуг [10]. Саме в такому контексті відбувається 
трансформація мети суб’єктів фінансових відносин 
у соціальній сфері – від освоєння бюджетних коштів 
до досягнення глобальної мети, якою є забезпечення 
належного рівня соціального захисту та якості соці-
альних послуг.

Висновки з проведеного дослідження. Як пока-
зали результати проведеного дослідження, фінан-
сове забезпечення соціальної сфери є складною сис-
темою, що когерентно поєднує складові бюджетної 
і соціальної політики держави. Соціальна політика 
завжди зорієнтована на максимально повне задово-
лення соціальних потреб, забезпечення соціального 
захисту населення. Водночас бюджетна політика, 

будучи налаштованою на утримання соціально-
економічної системи у рівноважному стані шляхом 
впровадження певних нормативів і стандартів (пара-
метрів порядку), часто створює певні обмеження з 
огляду на фінансові можливості держави. Тому для 
життєздатності цієї системи слід дотримуватись 
принципу необхідного розмаїття у джерелах, напря-
мах та інструментах фінансового забезпечення, що, 
у свою чергу, дозволить удосконалити організацію 
фінансових відносин у соціальній сфері. Цим від-
носинам притаманні ознаки самоорганізації, що 
особливо яскраво проявляються у добровільному 
соціальному страхуванні, яке дозволяє у випадку 
настання соціального ризику та відхилення системи 
від стану рівноваги зберегти необхідні стандарти 
рівня та якості життя, а отже, перешкодити нарос-
танню соціальної ентропії.

Перспективи наступних досліджень полягають 
у необхідності обґрунтування подальших етапів 
реформування системи фінансового забезпечення 
соціальної сфери в Україні.
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У статті розглянуто структуру та відмінні риси житлово-комунального господарства (ЖКГ) як важливої 
складової соціальної інфраструктури, що створює передумови для забезпечення належного рівня життя 
населення країни. Визначені правові засади та особливості управління житлово-комунальним господар-
ством на різних ієрархічних рівнях. Узагальнено критерії ефективності впливу державного регулювання 
на організацію ринку житлово-комунальних послуг. Охарактеризована система договірних відносин, що 
запроваджені до системи ЖКГ України з метою підвищення ефективності управління стосовно природних 
монополій. Розглянуто права й обов’язки учасників правовідносин у сфері надання житлово-комунальних 
послуг та, зокрема, управління багатоквартирним будинком. Проаналізовані недоліки реформування жит-
лово-комунального господарства та окреслені основні шляхи їх усунення з урахуванням прогресивного 
зарубіжного досвіду.
Ключові слова: житлово-комунальне господарство, житлово-комунальні послуги, послуга з управління бага-
токвартирним будинком, управитель багатоквартирного будинку, управління багатоквартирним будинком.

В статье рассмотрены структура и отличительные особенности жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) как 
важной составляющей социальной инфраструктуры, создающей предпосылки для обеспечения достойного 
уровня жизни населения страны. Определены правовые основы и особенности управления жилищно-ком-
мунальным хозяйством на различных иерархических уровнях. Обобщены критерии эффективности влияния 
государственного регулирования на организацию рынка жилищно-коммунальных услуг. Охарактеризована 
система договорных отношений, введенных в систему ЖКХ Украины с целью повышения эффективности 
управления применительно к естественным монополиям. Рассмотрены права и обязанности участников пра-
воотношений в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, в частности управления многоквартир-
ным домом. Проанализированы недостатки реформирования жилищно-коммунального хозяйства и намечены 
основные пути их устранения с учетом прогрессивного зарубежного опыта.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, жилищно-коммунальные услуги, услуга по управле-
нию многоквартирным домом, управляющий многоквартирного дома, управление многоквартирным домом.
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The structure and distinctive features of housing and communal services (HCS) as an important component of social 
infrastructure, which creates the preconditions for ensuring a proper standard of living of the population have been 
considered in the article. The legal bases and features of management of housing and communal services at various 
hierarchical levels have been defined. The criteria of efficiency of influence of the state regulation on the organiza-
tion of the market of housing and communal services have been generalized. The system of contractual relations 
introduced in the system of housing and communal services of Ukraine for the purpose of increase of efficiency of 
management concerning natural monopolies has been characterized. The rights and responsibilities of the participants 
of legal relations in the field of housing and communal services and, in particular, the management of an apartment 
building have been considered. Taking into account the advanced foreign experience, the shortcomings of housing and 
communal services reform have been analyzed and the main ways of their elimination have been outlined.
Keywords: housing and communal economy, housing and communal services, apartment building management ser-
vice, apartment building manager, apartment building management.

Постановка проблеми. Житлово-комунальне 
господарство створює умови для повноцінного 
життя та діяльності населення як головної продук-
тивної сили суспільства, тому результати діяльності 
підприємств ЖКГ визначають соціально-економічні 
показники розвитку суспільства [1, с. 119]. Значу-
щість житлово-комунального господарства в уста-
ленні суспільно-економічної життєдіяльності, збе-
реженні та раціональному використанні довкілля і 
природних ресурсів посилюють роль техніко-техно-
логічної бази цього багатогалузевого комплексу та 
пов’язаних з ним ланок у визначенні просторових 
параметрів розселення та рівня антропогенно-техно-
генної екобезпеки, а також мультиплікативний ефект 
ЖКГ щодо динаміки інших галузей господарства і 
споживчого ринку [2].

В сучасних умовах спостерігається низька ефек-
тивність функціонування об’єктів житлово-кому-
нального господарства. Найгостріші проблеми в 
галузі пов’язані з: невідповідністю відносин у сфері 
ЖКГ змінам в економіці держави і відсутністю 
системи взаємозв’язків із системою ринкової еко-
номіки; недосконалістю системи державного регу-
лювання ринку житлово-комунальних послуг; штуч-
ною монополізацією діяльності у сфері будівництва, 
реконструкції та утримання житла; нерозвиненістю 
сучасних форм ефективного управління житлом і 
підприємствами житлово-комунального господар-
ства, відсутністю єдиної технічної політики розвитку 
житлової та комунальної інфраструктур [1, с. 120].

Неослабний дефіцит бюджетних ресурсів на реа-
лізацію мінімізованих соціальних гарантій у забезпе-
ченні житлом, модернізацію значно зношених і тех-
нологічно відсталих централізованих комунальних 
мереж супроводжується послідовним переведенням 
галузей ЖКГ у сферу ринкового господарювання, 
зорієнтованого на підвищення рентабельності в 
умовах монополізації ринків комунальних послуг та 
низької ефективності механізмів державного і гро-
мадського контролю за сферою житлового будівни-
цтва [2]. Низький рівень оновлення основних засо-
бів, значні витрати на утримання інфраструктурних 
мереж та управлінських структур разом з недоско-
налою тарифною політикою є основними перешко-
дами залучення інвестицій та здійснення повноцін-
ної діяльності комунальних підприємств [3, с. 855].

Численні економічні та технічні проблеми галузі 
негативно впливають на розвиток економіки країни 

і спричиняють соціальне напруження в суспільстві. 
Тому проблема ефективної діяльності житлово-
комунального господарства та його реформування 
як однієї з найважливіших соціальних галузей 
завжди була і є досить актуальною [4, с. 30]. Відсут-
ність системних перетворень у цій сфері, недоскона-
лість нормативно-правової бази та непослідовність 
у прийнятті рішень не дозволили досягти бажаного 
результату щодо створення фінансово спроможних 
та ефективно працюючих у ринкових умовах під-
приємств ЖКГ, які б надавали споживачам послуги 
необхідної якості [5, с. 317].

Трансформація в сучасний економічний простір 
потребує реформування та розвитку житлово-кому-
нального господарства України в цілому з урахуван-
ням національних та регіональних особливостей і 
досвіду розвинених країн. Для забезпечення ефек-
тивності та результативності діяльності підприємств 
ЖКГ особливо актуальними є питання оптимізації 
їх управління на основі позитивних структурних 
зрушень галузевої, просторової і функціональ-
ної систем, відновлення та зміцнення ефективного 
співробітництва регіонів, зменшення міжрегіональ-
них та міжгалузевих диспропорцій, раціонального 
використання ресурсів, формування й використання 
виробничо-господарського потенціалу підприємств 
житлово-комунального господарства та ін. [1, с. 120].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Еко-
номічні аспекти функціонування житлово-кому-
нального господарства є предметом досліджень 
багатьох вчених. Зокрема, Г.М. Александрова [6] 
запропонувала шляхи оптимізації фінансування 
галузі з метою виведення підприємств ЖКГ з кри-
зового стану; О.В. Базарна [7] проаналізувала специ-
фічні риси ЖКГ; Л.Г. Богуш [2] визначила напрями 
реформування і модернізації ЖКГ, пов’язані з удо-
сконаленням організаційно-економічного механізму 
функціонування, підвищенням якості житлово-
комунальних послуг та рівня задоволення житлових 
потреб різних верств населення; П.О. Бриль [8] за 
результатами аналізу зарубіжного досвіду обґрун-
товує найбільш оптимальну модель реформування 
публічного управління житлово-комунальним гос-
подарством України; В.В. Величко і С.М. Гайденко 
[1] надали рекомендації щодо формування моделі 
управління розвитком підприємств житлово-кому-
нального господарства; Є.В. Гавриличенко [9] зафік-
сувала протиріччя, що виникають між учасниками 
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житлово-комунального господарства, і вказала 
шляхи їх успішного подолання; О.В. Димченко, 
А.Ю. Бережна, О.О. Рудаченко [10] окреслили пер-
спективи застосування європейських стандартів біз-
нес-планування як елемента комплексного розвитку 
ЖКГ регіону; О.В. Димченко, М.К. Сухонос, Д. Сла-
вата, В. М. Прасок і В.В. Величко [11] з’ясували про-
тиріччя розвитку житлово-комунального господар-
ства як цілісної системи; Я.В. Куц [12] обґрунтовує 
механізм взаємодії державних та ринкових регуля-
торів, який формується у розвитку сфери житлово-
комунальних послуг; Ю.О. Махортов і Н.А. Телічко 
[4] визначили шляхи розвитку та реформування ЖКГ 
в умовах соціального напруження у державі та під-
вищення тарифів на житлово-комунальні послуги; 
Л.М. Мекшун [13] охарактеризувала розподіл повно-
важень між органами влади стосовно управління 
ЖКГ в контексті процесів децентралізації, а також 
проаналізувала можливість створення конкурент-
ного середовища на ринку надання житлово-кому-
нальних послуг; О.М. Парубець, Д.О. Сугоняко, 
Ю.В. Краснянська [14] дослідили джерела фінансу-
вання житлово-комунального господарства України 
та обґрунтували необхідність поєднання механізмів 
прямого бюджетного фінансування з ринковими; 
Н.О. Ружинська [15; 16] проаналізувала стан підпри-
ємств галузі та оцінила перспективи впровадження 
нових форм і принципів управління житлово-кому-
нальним господарством країни; Д.С. Смирнов 
[5] обґрунтував доцільність нових методів співп-
раці влади з приватним капіталом з метою підви-
щення ефективності роботи системи ЖКГ та поліп-
шення якості комунальних послуг; О.В. Твердь [3] 

обґрунтовує необхідність формування нового меха-
нізму залучення інвестиційних ресурсів у галузь 
ЖКГ, що сприятиме підвищенню інвестиційної при-
вабливості підприємств цього сектора.

Разом з тим, питання підвищення ефективності 
функціонування житлово-комунального господар-
ства в ринкових умовах залишаються актуальними 
для економіки України, особливо з огляду на страте-
гічні орієнтири розбудови соціальної держави.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є узагальнення спе-
цифічних рис функціонування житлово-комунальної 
сфери як складної соціально-економічної системи та 
визначення загальних орієнтирів реформування галузі 
з урахуванням прогресивного зарубіжного досвіду.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Житлово-комунальне господарство – одна з найбіль-
ших галузей економіки та соціальної сфери країни, 
яка істотно впливає на розвиток економічних відно-
син та соціальне самопочуття населення. Житлово-
комунальне господарство охоплює комплекс підга-
лузей суб’єктів ринку, які надають соціально важливі 
послуги і забезпечують населенню та організаціям 
необхідні умови життєдіяльності. Відповідно, спо-
живачами житлово-комунальних послуг є населення 
та суб’єкти господарської діяльності, які, оплачуючи 
їх, забезпечують фінансування галузі [3, с. 855].

До ЖКГ входять підсистеми (рис. 1), представ-
лені: 1) житловим фондом; 2) видами економічної 
діяльності з надання комунальних послуг, узгодже-
ними за виробничими циклами і, водночас, досить 
автономними за організаційно-економічними меха-
нізмами функціонування; 3) підприємствами та 
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Рис. 1. Склад житлово-комунального господарства
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організаціями, задіяними в благоустрої та утриманні 
в прийнятному експлуатаційному стані житлового 
фонду, нежитлових будівель і споруд, населених 
пунктів [2].

Послуги ЖКГ мають такі особливості: безпе-
рервність виробництва; локальний характер; одно-
часність виробництва і споживання; неможливість, 
у більшості випадків, складування і нагромадження 
послуг комунальних підприємств; залежність попиту 
від кліматичних умов, сезонних та інших періодич-
них коливань [10, с. 42].

Специфіка ЖКГ характеризується: поєднанням 
виробничих і невиробничих функцій; високою соці-
альною значимістю (наслідком якої є гарантоване 
надання мінімальних послуг незалежно від плато-
спроможності населення); поєднанням комерційних 
і некомерційних організацій, підприємств з різними 
формами власності та організаційно-правовим ста-
тусом; наданням послуг відповідно до системи роз-
селення та різноманітності їх споживачів [15, с. 72].

Ще однією особливістю ЖКГ є те, що до його 
складу входять підприємства, віднесені до природ-
них монополій, а також підприємства, які можуть 
повністю або частково працювати в конкурентному 
середовищі. Створення конкурентного середовища 
у цій сфері ускладнене насамперед через технічні 
причини, оскільки підприємствами ЖКГ експлуа-
туються складні інженерні мережі. Діяльність під-
приємств ЖКГ, які є природними монополістами і 
надають соціально значимі послуги, значною мірою 
контролюється та регулюється з боку державних і 
місцевих органів влади, передусім з питань ціноут-
ворення [3, с. 855].

Основними завданнями управління у сфері ЖКГ 
є: 1) упорядкування відносин власності; 2) забезпе-
чення беззбиткового функціонування підприємств 
за обґрунтованої системи визначення рівня тари-
фів та адресного соціального захисту населення; 
3) технічне переозброєння галузі [5, с. 319]. Спе-
цифіка управління у цій сфері обумовлена великою 

кількістю факторів, серед яких О.В. Твердь виділяє 
економічні, соціально-психологічні, політичні, еко-
логічні, технологічні, законодавчі [3, с. 856]. Управ-
ління ЖКГ здійснюється на різних ієрархічних 
рівнях: загальнодержавному, регіональному, муніци-
пальному, а також на рівні окремого багатоквартир-
ного будинку (рис. 2).

На загальнодержавному рівні відповідальність 
за діяльність ЖКГ покладена на Кабінет Міністрів 
України і Міністерство розвитку громад та територій 
України, до напрямів діяльності якого належать: бла-
гоустрій територій, економічна і тарифна політика у 
сфері ЖКГ, енергоефективність і енергозбереження, 
житлова політика, нормативно-правова діяльність 
у сфері ЖКГ, реформа у сфері енергоефективності, 
тепло-, водопостачання і водовідведення тощо.

На регіональному рівні управлінням ЖКГ займа-
ються Департаменти житлово-комунального госпо-
дарства, регіонального розвитку та інфраструктури 
облдержадміністрацій, які: беруть участь у під-
готовці пропозицій щодо формування державної 
житлової політики, реформування і розвитку ЖКГ; 
аналізують стан і тенденції розвитку ЖКГ областей, 
готують пропозиції до проєктів обласних бюджетів 
щодо фінансування капітального ремонту та рекон-
струкції житлових будинків, регіональних програм 
розвитку ЖКГ та благоустрою населених пунктів і 
подають їх на розгляд облдержадміністрацій.

На муніципальному рівні працюють Управ-
ління житлово-комунального господарства міських 
і селищних рад, головною функцією яких є забез-
печення комплексного розвитку житлово-комуналь-
ного господарства міст і селищ з метою найбільш 
повного задоволення потреб у житлово-комуналь-
них послугах.

На мікрорівні суб’єктом управління ЖКГ 
можна вважати організацію співвласників бага-
токвартирного будинку (ОСББ), наділену правом 
«вчинення … дій щодо реалізації прав та вико-
нання обов’язків …, пов’язаних з володінням, 

Рис. 2. Суб’єкти управління сферою ЖКГ України
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користуванням і розпорядженням спільним майном 
багатоквартирного будинку» [17].

У сфері комунальних послуг та енергетики пра-
цюють національні комісії, завданням яких є дер-
жавне регулювання діяльності суб’єктів природних 
монополій та суб’єктів господарювання на суміжних 
ринках у сфері енергетики, теплопостачання і цен-
тралізованого водопостачання та водовідведення, 
переробки та захоронення побутових відходів, спри-
яння впровадженню стимулюючих методів регулю-
вання цін та ін. [13, с. 31–32].

Ключовою проблемою управління на етапі 
реформування ЖКГ є запровадження системи дого-
вірних відносин, зумовлених появою у цій сфері 
господарюючих суб’єктів різних організаційно-
правових форм. З метою підвищення ефективності 
управління у сфері природних монополій органи 
місцевого самоврядування самостійно обирають 
оптимальну для певного міста схему управління 
комунальним майном та житлово-комунальними 
підприємствами – суб’єктами природних монополій. 
Актуальними завданнями регулювання є стимулю-
вання зниження вартості послуг, забезпечення ефек-
тивного їх виробництва і нормального прибутку для 
виробників та постачальників [5, с. 320].

Критеріями ефективності впливу державного 
регулювання на організацію ринку житлово-кому-
нальних послуг виступають:

– для населення: створення конкурентного ринку 
житлово-комунальних послуг, створення можливості 
впливати на вартість, кількість і якість послуг, що 
надаються, і прогнозувати власні витрати на жит-
лово-комунальні послуги; гарантованість адресної 
фінансової підтримки малозабезпечених верств насе-
лення завдяки створенню системи персоніфікованих 
соціальних рахунків; створення стимулів для раціо-
налізації споживання житлово-комунальних послуг;

– для бюджету: забезпечення стовідсоткової 
адресності фінансової підтримки населення за раху-
нок переходу від системи дотації підприємств до 
безпосереднього субсидування населення; оптиміза-
ція обсягів необхідної фінансової підтримки; форму-
вання прозорої системи фінансових потоків у сфері 
субсидування громадян при споживанні житлово-
комунальних послуг;

– для виробників житлово-комунальних послуг: 
зниження рівня неплатежів у житлово-комунальній 
сфері; залучення інвестицій для фінансування захо-
дів щодо модернізації; перехід до договірних форм 
відносин, розвитку конкуренції і виокремлення 
функцій власника житлового фонду від господар-
ської діяльності з його управління і обслуговування 
в муніципальному секторі [4, с. 33–34].

Варто погодитись з Н.О. Ружинською [16, с. 196], 
що житлово-комунальне господарство потребує 
реформаційних змін для створення нової економіч-
ної моделі його експлуатації та розвитку з урахуван-
ням збалансованості інтересів споживачів і надава-
чів послуг.

Одним з ключових недоліків реформування ЖКГ 
України Л.Г. Богуш [2] визнає самоусунення держави 

від функцій контролю за дотриманням галузевих 
норм і нормативів якості продукції і послуг, їх еко-
безпеки, а також захисту прав споживачів у поєд-
нанні з недосконалістю механізмів регулювання кон-
курентного середовища і ціноутворення. Розв’язання 
цих проблем потребує удосконалення підходів до 
реформування ЖКГ шляхом підвищення ефектив-
ності використання бюджетних коштів, розробки 
дієвих механізмів залучення позабюджетних коштів, 
а також використання можливостей публічно-при-
ватного партнерства [11, с. 126].

Концепція реформування ЖКГ України передба-
чає: скорочення витрат бюджету завдяки конкретиза-
ції та адресності у реалізації державних зобов’язань 
для малозабезпеченого населення і цільових соці-
альних груп; стимулювання розширення пропозиції 
послуг, якість яких має контролюватися державними 
структурами й іншими організаціями із захисту прав 
споживачів; налагодження прямих відносин між 
споживачами, їх уповноваженими представниками 
і виробниками житлово-комунальних послуг; анти-
монопольне регулювання ринку [2].

У зарубіжних країнах реформування галузей ЖКГ 
проходило в межах програм приватизації публічної 
власності. Так, у Латвії був прийнятий закон «Про 
квартирну власність, яка виникає тільки в багато-
квартирних будинках», у Польщі – закон «Про право 
власності на житло», у Німеччині – закон «Про 
право власності на житло», декларація «Про розпо-
діл спільної власності в будинку».

Приватизація та перерозподіл функцій управ-
ління стали поштовхом до створення об’єднань 
співвласників нерухомого майна (багатоквартирних 
будинків). У США їх формою є кондомініуми, жит-
лові кооперативи і територіальні спільноти жителів; 
у Франції – синдикати; у Фінляндії – квартирні акці-
онерні товариства.

У багатьох зарубіжних країнах сфера ЖКГ є 
видом підприємницької діяльності, оскільки підпри-
ємства отримують за управління багатоквартирними 
будинками винагороду від власників (наймачів) 
житла. Запровадження інституту сертифікованих 
управителів нерухомістю, по суті, означало впро-
вадження «делегованої» системи управління бага-
токвартирними будинками. Фінальним етапом 
реформування публічного управління ЖКГ стало 
впровадження сучасних інформаційних технологій, 
які, зокрема, забезпечили електронну взаємодію 
органів влади з бізнесом та безпосередніми спожи-
вачами послуг [8, с. 145].

Аналіз закордонного досвіду засвідчив, що 
важливими напрямами реформування ЖКГ є: 
створення ринку житлово-комунальних послуг; 
залучення до цієї сфери підприємств різних форм 
власності; законодавче врегулювання та контроль 
за утворенням тарифів і наданням пільг; встанов-
лення чітких стандартів якості; запровадження 
сучасних технологій, спрямованих на зменшення 
витрат та економію ресурсів, створення спеціаль-
них державних банків для кредитування означених 
цілей; становлення сучасних форм самоорганізації 
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населення [4, с. 31]. Все це дозволяє сформувати 
самоокупну, самофінансовану та самоорганізовану 
систему публічного управління ЖКГ з мінімальним 
втручанням органів влади.

Важливою віхою у реформуванні ЖКГ України 
стало ухвалення Концепції розвитку державно-при-
ватного партнерства у житлово-комунальному госпо-
дарстві (Розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 16.09.2009 р. [18]), в якій уперше обґрунтовано 
можливість вирішення проблем ЖКГ шляхом залу-
чення приватного сектора на умовах державно-при-
ватного партнерства (ДПП) з метою формування у 
цій сфері ринкових відносин господарювання, під-
вищення якості і надійності послуг.

Водночас, О. Вавричук виокремлює низку при-
чин, які донедавна перешкоджали реалізації проєктів 
ДПП у житлово-комунальному господарстві Укра-
їни: відсутність компетентного державного партнера, 
який гарантував би і був зацікавлений у довготрива-
лих відносинах; неузгодженість інституційно-право-
вої бази як основи розробки і впровадження проєк-
тів ДПП, врегулювання господарських відносин між 
партнерами; неефективне використання бюджетних 
коштів; проблеми надання державної фінансової 
підтримки і гарантій для реалізації довгострокових 
проектів ДПП; недосконалість механізму тарифного 
регулювання, відсутність у приватного партнера 
важелів впливу на формування тарифів; несприятли-
вий інвестиційний клімат [19, с. 152–153].

Одним з основних напрямів реформування ЖКГ 
в Україні є створення об’єднань співвласників бага-
токвартирних будинків (ОСББ). Матеріальною 
формою такого об’єднання є кондомініум (у пер. 
з лат. – спільне управління одними і тими самими 
територією та майном), а організаційно-правовою – 
ОСББ [20, с. 70].

Так, 14 травня 2015 року був прийнятий Закон 
№ 417-VIII «Про особливості здійснення права 
власності у багатоквартирному будинку» [17], яким, 
по суті, ліквідується монополія ЖЕКів. Крім озна-
ченого закону, правові засади розвитку ЖКГ Укра-
їни регламентуються Законом України № 2189-VІІІ 
«Про житлово-комунальні послуги» [21], Законом 

України № 2479-VІ «Про державне регулювання у 
сфері комунальних послуг» [22] та іншими норма-
тивно-правовими актами.

Управління багатоквартирним будинком тракту-
ється як «вчинення співвласниками багатоквартир-
ного будинку дій щодо реалізації прав та виконання 
обов’язків співвласників, пов’язаних з володінням, 
користуванням і розпорядженням спільним майном 
багатоквартирного будинку» [17]. Управитель бага-
токвартирного будинку – це «фізична особа (підпри-
ємець) або юридична особа (суб’єкт підприємниць-
кої діяльності), яка за договором із співвласниками 
забезпечує належне утримання та ремонт спільного 
майна багатоквартирного будинку … та належні 
умови проживання і задоволення господарсько-
побутових потреб» [21].

На рис. 3 і 4 наведена інформація про норма-
тивно-правову базу, основних суб’єктів і склад жит-
лово-комунальних послуг, що є об’єктом правовід-
носин у ЖКГ.

Послуга з управління багатоквартирним будин-
ком – це «результат господарської діяльності суб’єктів 
господарювання, спрямованої на забезпечення належ-
них умов проживання і задоволення господарсько-
побутових потреб мешканців будинку шляхом утри-
мання і ремонту спільного майна багатоквартирного 
будинку та його прибудинкової території відповідно 
до умов договору» [21]. Обов’язок забезпечення від-
повідності якості послуги з управління встановленим 
вимогам та договору покладається на управителя 
багатоквартирного будинку.

Ціни (тарифи) на житлово-комунальні послуги 
встановлюються за домовленістю сторін, крім 
випадків, коли відповідно до закону ціни (тарифи) є 
регульованими і встановлюються уповноваженими 
державними органами або органами місцевого само-
врядування. Ціна послуги з управління багатоквар-
тирним будинком встановлюється відповідним дого-
вором з розрахунку на 1 м2 загальної площі.

З управлінням багатоквартирним будинком 
пов’язані витрати на: утримання, реконструкцію, 
реставрацію, проведення поточного і капітального 
ремонтів, технічного переоснащення спільного 
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Рис. 3. Учасники правовідносин у сфері надання житлово-комунальних послуг
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майна; оплату комунальних послуг стосовно спіль-
ного майна; виконання зобов’язань за кредитним 
договором, укладеним за програмами Фонду енерго-
ефективності; сплату винагороди управителю та ін. 
Витрати зазвичай розподіляються між співвласни-
ками пропорційно до їх часток [17].

Створення ОСББ сприяє розв’язанню бага-
тьох проблем, які стосуються власності на житло. 
Управління будинком та його утримання силами 
мешканців звільняють державу від виконання цих 
обов’язків, а співвласники отримують реальні права, 
вчаться демократії та самоврядуванню. ОСББ також 
сприяють демонополізації замовлення на житлово-
комунальні послуги [20, с. 70–71].

Отже, основними заходами щодо підвищення 
ефективності функціонування ЖКГ є оптимізація 
структури управління, розподіл функцій власника 
в управлінні об’єктами нерухомості, становлення 
договірних відносин між надавачами і спожива-
чами послуг. Нова система управління ґрунтується 
на стимулюванні конкуренції на ринку житлово-
комунальних послуг, запровадженні економічних 
важелів і підвищенні відповідальності суб’єктів 
господарської діяльності. Це орієнтує на впрова-
дження заходів фінансової санації житлово-кому-
нальних підприємств, введення економічно обґрун-
тованих тарифів та встановлення їх у межах кожного 
окремо взятого будинку, забезпечення повних роз-
рахунків за спожиті послуги та поліпшення соціаль-
ного захисту малозабезпечених верств населення 
[15, с. 75]. Реформування механізму фінансування 

житлово-комунального сектора слід здійснювати 
шляхом перегляду податкової і тарифної політики, 
створення інвестиційного фонду функціонування 
і розвитку ЖКГ, удосконалення системи субсидію-
вання, реструктуризації кредиторської заборгова-
ності [14, с. 304].

Висновки з проведеного дослідження. Як пока-
зали результати проведеного дослідження, житлово-
комунальне господарство є цілісною системою і вод-
ночас невід’ємною складовою соціально-побутової 
інфраструктури, від ефективності функціонування 
якої залежить рівень життя населення і, відповідно, 
відтворення людського капіталу. Одним з актуальних 
питань сьогодення є створення сприятливих умов за 
допомогою ефективних напрямів та інструментів для 
забезпечення сталого розвитку житлово-комуналь-
ного господарства та подальшої інтеграції України в 
Європейський Союз. Втім, житлово-комунальні під-
приємства не мають вагомих економічних стимулів 
до оптимізації структури тарифів і зниження нера-
ціональних витрат матеріально-технічних ресурсів. 
Реформування ЖКГ України можна розглядати як 
один з важливих важелів ствердження соціально 
орієнтованої ринкової економіки, посилення грома-
дянської самоорганізації суспільства, стимулювання 
продуктивної зайнятості і підприємницької ініціа-
тиви населення.

Перспективи наступних досліджень вбачаються у 
необхідності подальшого удосконалення механізму 
впровадження публічно-приватного партнерства у 
сферу ЖКГ України.
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Статтю присвячено проблемі ефективного здійснення зовнішньоекономічної діяльності в умовах економічної 
нестабільності та фінансової кризи. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності регіонів України забезпечить 
підвищення загального рівня економічного розвитку України в цілому. У процесі дослідження розглянуто 
сучасний стан зовнішньоекономічної діяльності України та окремого її регіону. Виявлено тенденції в сфері 
зовнішньоекономічної діяльності. У результаті проведеного дослідження сформульовано рекомендації щодо 
стабілізації ведення зовнішньоекономічної діяльності, шляхом визначення напряму розвитку її потенційних 
можливостей, які сприятимуть поліпшенню інвестиційного клімату в регіоні і забезпечать можливість ство-
рення додаткових робочих місць, збільшення надходження до бюджетів регіону та країни. 
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, управління, експорт, імпорт, конкурентноздатність, регіон, 
потенціал. 

Аннотация. Статья посвящена проблеме эффективного осуществления внешнеэкономической деятельности. 
Развитие внешнеэкономической деятельности регионов Украины обеспечит повешение общего уровня эконо-
мического развития Украины в целом. В процессе исследования рассмотрено современное состояние внешне-
экономической деятельности Украины и одного из ее регионов. Выявлены тенденции в сфере внешнеэкономи-
ческой деятельности. Результатом реализации рекомендаций по стабилизации ведения внешнеэкономической 
деятельности, путем определения направления развития ее потенциальных возможностей, будет улучшение 
инвестиционного климата в регионе и позволит создать дополнительные рабочие места, увеличить поступле-
ния в бюджеты регионов и Украины. 
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, управление, экспорт, импорт, конкурентоспособ-
ность, регіон, потенциал. 

The article is dedicated to the problem of effective implementation of foreign economic activity of Ukraine and its 
regions. In the course of the research the current state of foreign economic activity of Ukraine and Dnipropetrovsk 
region, the tendencies of development of foreign economic activity. It is stated that the structure of the export basket 
consists of a small number of goods with relatively low added value, and that the available resources, in particular, 
the potential of highly qualified personnel, are not fully used. The realization of export potential is primarily consists 
in importance to substantially adjust foreign trade policies to create favorable conditions that stimulate trade and 
innovation to diversify exports. As a result, the strategic direction of the export potential of Dnipropetrovsk region 
was defined – it builds on competitiveness of key export-oriented industries: metallurgy, chemical and mechanical 
engineering. Implementation of the proposed district recommendations export potential of the region, will improve the 
structure of the economy of Dnipropetrovsk region and have not only economic but also social effect.
Keywords: foreign economic activity, management, export, import, competitiveness, region, potential.

Постановка проблеми. Серед важливих гос-
подарських завдань України суттєве місце посідає 
розвиток зовнішньоекономічного сектора. Його 
оптимізація та ефективне функціонування є одним 
із головних напрямів стабілізації економіки України. 
Досягнення цієї мети можливе, зокрема, при вико-
ристанні сучасних методів управління зовнішньое-
кономічною діяльністю як на рівні окремих госпо-
дарських одиниць так і регіонів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питаннями зовнішньоекономічної діяльності та 
її розвитку присвячені праці В. Г. Андрійчук, 
І. В. Бураковського, В. А. Вергун, А. С. Гальчин-
ського, В. М. Геєць, О. П. Гребельник, І. І. Дахно, 
М. В. Жука, Ю. Г. Козака, М. І. Дідківського, 

М.Я. Нагірної, Василенко В. М. та інших. Однак у 
більшості праць науковців питання зовнішньої тор-
гівлі вивчаються на рівні підприємств або держави 
в цілому, значно менше уваги приділяється регіо-
нам. Тому, зовнішньоекономічна діяльність облас-
тей (регіонів) потребує детального дослідження, 
зокрема, і Дніпропетровської області – регіону, на 
який припадає 13 % загальнонаціонального това-
рообігу та 17 % експорту країни. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
дослідження стану і тенденцій розвитку зовнішньо-
економічної діяльності України та її окремих регіо-
нів, визначення факторів впливу на неї та розробка 
рекомендацій щодо забезпечення реалізації експорт-
ного потенціалу регіону.
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Таблиця 1 
Експортно-імпортна діяльність України

Показники Значення за роками
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Експорт товарів і послуг, 
млрд. дол. США 63,3 82,6 82,9 77,6 65,4 47,9 46,2 43,3 47,3

Імпорт товарів і послуг, 
млрд. дол. США 66,2 88,8 91,4 84,5 60,8 43,0 44,6 49,6 57,2

Темпи зростання, % до попереднього року: 
– експорт товарів та послуг 127,1 130,5 100,4 93,6 84,3 73,2 96,5 93,7 109,2
– імпорт товарів та послуг 130,8 134,1 102,9 92,5 72 70,7 103,7 111,2 115,3
Коефіцієнт покриття імпорту 
товарів експортом, % 95,6 93 90,7 91,8 107,6 111,4 103,6 87,3 82,7

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України [2]

Виклад основного матеріалу. Зовнішньоеко-
номічна діяльності на вітчизняних підприємствах 
сьогодні є досить низькою, що обумовлено відсут-
ністю чіткої зовнішньоторгової політики держави 
та неефективною організацією ЗЕД на самих під-
приємствах: слабкими каналами збуту, недостатнім 
досвідом роботи на зовнішньому ринку, прагнення 
до швидкої віддачі шляхом продажу продукції, 
яка не потребує особливих зусиль з її просування. 
Останнім часом ці недоліки є досить відчутними, що 
пояснюється новими ринковими вимогами фахової 
спеціалізації та досвіду управління зовнішньоеконо-
мічною діяльністю у сучасних умовах [1].

З 2010 року по 2018 рік динаміка експортно-
імпортної діяльності України мала нестабільний 
характер. Упродовж 2010-2013 рр. спостерігалася 
тенденція домінування імпорту над експортом, що 
призводило до негативного сальдо зовнішньоторго-
вельного обігу (табл. 1). З 2014 року по 2016 рік., 
експорт товарів та послуг мав тенденцію до збіль-
шення над імпортом, що привело до зростання 
зовнішньоторговельного обігу на 7,6%, 11,4% та 
3,6% відповідно. 

Однак з 2017 р. негативне сальдо збільшилось. 
Зовнішньоторговельні операції проводились із парт-
нерами із 223 країн світу [2].

З підписанням Угоди про асоціацію з ЄС, зазнала 
змін і географічна структура зовнішньої торгівлі 
України. Як що, у 2012 р. найбільші експортні потоки 
з України були до країн СНД (37%), то з 2017 р. ліде-
ром стають країни Європи, їх частка збільшилась на 
15%, країни ж СНД – 16%. Друге місце, попри змен-
шення грошового обсягу, зберегли Країни Азії. 

В імпорті товарів в Україну, у період 2012-2018 рр., 
також помітними є зміни позицій країн Європи та 
СНД. Так у 2012 р. Україна імпортувала з країн СНД 
(41%) товарів, а з країн Європи – 33%. А у 2017 р. 
частка імпорту з країн СНД зменшилась до 23%, 
з країн Європи зросла до 46%. В цілому, грошові 
обсяги за всіма іншими регіонами зменшились, при 
збереженні їх рейтингу.

Значних змін зазнала також товарна структура 
торгівлі. За більшістю позицій грошові обсяги зни-
зились. Лише за такими категоріями товарів, як 
продукти рослинного походження, жири та олії 

тваринного або рослинного походження, деревина 
та вироби з неї, живі тварини, продукти тваринного 
походження, різні промислові товари відбулося зрос-
тання. Лідером в експорті, традиційно, залишились 
недорогоцінні метали та вироби з них з часткою у 
28% у 2012 р. та 24,6% у 2018 р. Продукти рослин-
ного походження, частка яких зросла з 13% до 20,9%, 
посідають друге місце в експорті. Найбільшого ж 
падіння зазнав експорт транспортних засобів (з 9% 
до 1,4%). Тобто Україна все ще традиційно постачає 
сировинні продукти та напівфабрикати.

При спаді в обсягах імпорту по кожній кате-
горії товарів, найбільшу питому вагу імпорту в 
Україну як у 2012 р., так і в 2018 р. займали міне-
ральні продукти (природний газ та вугілля). Імпорт 
машини, обладнання та механізми, при зниженні 
на 3 276,1 млн. дол. США, залишились на другому 
місці. Продукція хімічної промисловості, імпорт 
якої також зменшився, завершує трійку лідерів. 
Тобто, Україна імпортує переважно енергоресурси 
та готову продукцію з високим ступенем обробки.

Основними причинами зниження обсягів зовніш-
ньоторгівельного обігу були: зменшення світових 
цін на товари із низькою доданою вартістю, тобто 
сировину та матеріали, які є основними експортними 
позиціями в Україні; антидемпінгові заходи Євро-
пейського Союзу щодо сталевих канатів і тросів, 
круглих зварних труб та інших позицій українського 
експорту; девальвація національної валюти, що при-
вела до зростання цін на імпортні товари; звуження 
внутрішнього споживчого попиту на імпортні товари 
унаслідок зниження купівельної спроможності. 

Перед вітчизняними підприємствами постають 
значні труднощі при освоєнні закордонних ринків. 
Вони зумовлені такими чинниками як: недоскона-
лість форм фінансових розрахунків, нерозвиненою 
транспортною та ринковою інфраструктурою дого-
вірно-правовою базою, практикою регулювання 
митних процедур і оподаткування [3, c. 127]. 

Важливим чинником, що впливає на ЗЕД під-
приємства є його імідж як міжнародного партнера 
на світовому ринку. Це зумовлено тим, що керів-
ники, які відповідають за зовнішньоекономічні 
зв’язки компанії проводять міжнародні операції, 
які не відповідають світовим стандартам. Тут варто 
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Таблиця 2
Експортно-імпортна діяльність Дніпропетровської області

Показники Значення за роками
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Експорт товарів і послуг, 
млн. дол. США 8368 10758 10518 10338 9141 6682 6032 7183 7860

Імпорт товарів і послуг, 
млн. дол. США 6276 7188 6969 5861 5005 3674 3793 4887 5497

Темпи зростання, % до попереднього року: 
– експорт товарів та послуг 150,3 128,6 97,8 98,3 88,4 73,1 90,3 119,1 109,4
– імпорт товарів та послуг 141,5 114,5 97,0 84,1 85,4 73,4 103,2 128,8 112,5

Джерело: складено за даними головного управління статистики у Дніпропетровській області [5]

наголосити на ключову роль тіньового прибутку та 
капіталу [3, c. 155]. 

Основною проблемою українських товаровироб-
ників залишається недостатня відповідність укра-
їнських товарів європейським стандартам, а також 
потреба в інноваціях, які б дали змогу зробити 
український товарний експорт більш якісним та різ-
номанітним. Угода про асоціацію з ЄС вимагає від 
України прийняти низку європейських стандартів 
та скасувати всі невідповідні національні стандарти 
ГОСТ, розроблені до 1992 р. 

Виробництво якісної продукції є необхідною 
умовою виходу вітчизняного виробника на зару-
біжний ринок. Проблеми якості можна уникнути за 
допомогою акумулювання вільних коштів підприєм-
ства та залучення інвестицій в інноваційні розробки 
пріоритетних галузей [4]. 

Дніпропетровщина є одним з найпотужніших 
промислових регіонів України і має значний потен-
ціал економічного розвитку. Він характеризується 
високим рівнем розвитку важкої індустрії та концен-
трації великих підприємств. Основна галузь пере-
робної промисловості регіону – металургія та обро-
блення металу, яка забезпечує 33% від загального 
обсягу реалізованої промислової продукції області. 
Металургійні підприємства виробляють продукцію, 
що переважно експортується. У машинобудуванні, 
монтажі та ремонті машин й устаткування нарахо-
вується 155 підприємств основної діяльності, де 
працює 51,1 тис. осіб. Обсяг реалізованої продукції 
машинобудівного комплексу становить 7,7 % обсягу 
промислової продукції області [5]. 

Тенденції світової економіки є важливими і для 
економічних перспектив Дніпропетровщини. Вна-
слідок зменшення зовнішнього попиту, особливо в 
Європі, темпи зростання економіки як України так 
області уповільнилися. З 2014 р. по 2016 р. відбулося 
різке падіння товарообігу Дніпропетровської області 
до мінімального значення (табл. 2). З 2017 р. обсяг 
товарообігу зростав за рахунок збільшення як екс-
порту так і імпорту. З одного боку, це є свідченням 
активної взаємодії економіки області зі світовим рин-
ком на засадах міжнародного поділу праці, з іншого 
боку – про її значну залежність від екзогенних чинни-
ків, пов’язаних із коливаннями на зовнішніх ринках. 

В обсязі експортно-імпортних операцій області, 
частка товарів у загальному експорті перевищує 

98%, а в імпорті становить близько 95%. Лідерами 
експорту області є металопродукція та мінеральні 
продукти. У структурі експорту послуг області 
переважають транспортні послуги (понад 31%) та 
послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та 
інформаційні послуги, а у структурі імпорту – ділові 
послуги, а також роялті та інші послуги, пов’язані з 
використанням інтелектуальної власності. 

Зміна геополітичного вектору розвитку України 
впливає і на географічну структуру зовнішньої тор-
гівлі області. Так, якщо у 2013 р. обсяг експорту в 
країни СНД був більшим ніж у країни ЄС у понад 
два рази, то у 2017 р. картина змінилася на проти-
лежну. Постійно зростає частка експорту послуг 
області до країн ЄС. Водночас частка імпорту това-
рів з країн Азії в два рази менша від частки імпорту 
з країн СНД та ЄС. Постійно зростає імпорт послуг 
з країн Америки.

У 2018 р. порівняно з 2017 р. експорт товарів 
збільшився на 9,5%, імпорт – на 14,2% [5]. Експорт 
послуг області зріс на 9,5%, імпорт – на 1,2%. Такі 
коливання у показниках, особливо експорту товарів і 
послуг, свідчать про негативні тенденції зовнішньо-
економічної діяльності.

Металургійне виробництво області, виробни-
цтво готових металевих виробів, окрім машин або 
обладнання в промисловості України займає частку 
вище середнього рівня і традиційно є профілюю-
чою галуззю регіону. Однак, за аналізує мий період, 
зростання у цій галузі сповільнюється, що част-
ково пояснюється необхідністю пошуку нових рин-
ків збуту товарів унаслідок розриву налагоджених 
зовнішньоекономічних зв’язків, частково – знижен-
ням конкурентоспроможності продукції та відсут-
ністю доступних кредитних ресурсів. Цей напрям 
може стати перспективним тільки за умови модер-
нізації металургійних підприємств і випуску нових, 
конкурентоспроможних на світовому ринку видів 
продукції.

Повільно розвиваються в області і приладобуду-
вання та виробництво сучасної техніки, незважаючи 
на наявність потенціалу для розвитку. При наяв-
ності майже всіх складових (ресурсної, інтелекту-
альної, логістичного потенціалу, достатній ємності 
ринку), практично, відсутня співпраця з міжнарод-
ними лідерами в галузі машинобудування та прила-
добудування.
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Враховуючи високу додану вартість продукції, 
наявність ресурсного, науково-технічного та кадро-
вого потенціалу, машинобудування є стратегічно 
важливим для розвитку регіону. Активація цієї 
галузі необхідна для просування регіону на світо-
вому рівні, підвищення конкурентоспроможності 
продукції, залучення іноземних інвестицій та висо-
кокваліфікованих кадрів, підвищення науково-тех-
нічного потенціалу регіону. Тобто, розвиток галузі 
машинобудування може мати не тільки економічний, 
а й соціальний ефект.

Висновки. На підставі вищенаведеного, можна 
стверджувати, що до ключових проблем, які пере-
шкоджають розвитку зовнішньоекономічної діяль-
ності як України так і Дніпропетровської області 
належать: підвищення конкурентоспроможності 
ключових експортоорієнтованих галузей (металургії, 

хімічної, машинобудування); підвищення іннова-
ційності промисловості через розвиток наукового 
потенціалу області, комерціалізацію наукового про-
цесу та продуктів, створення промислових та науко-
вих парків при державній підтримці; та розвитку 
інфраструктури регіону.

Експортні потенціали машинобудівної та мета-
лургійної галузей регіону формують перспективи 
розвитку експортної діяльності Дніпропетровщини. 
Але реалізація зовнішньоекономічного потенціалу 
регіону залежить від проактивної позиції бізнесу 
області та ефективності і послідовності зусиль міс-
цевої влади. Стратегічним напрямом розвитку регіо-
нальної політики сьогодні повинна стати реалізація 
нової, активної ролі регіону як суб’єкта сталого роз-
витку й усвідомлене використання регіональними 
управлінцями принципів сталого розвитку.
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