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ВПЛИВ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЕФЕКТИВНОСТІ  
ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

IMPACT AND INTERRELATION BETWEEN  
ENTERPRISE EFFICIENCY AND ECONOMIC SECURITY

Анотація. У статті досліджено наукові підходи до 
понять «ефективність» та «економічна безпека підпри-
ємства», запропоновано авторське трактування дослід-
жуваних категорій. Встановлено взаємозв’язок між 
ефективністю діяльності та економічною безпекою під-
приємства. Обґрунтовано необхідність формування та 
складові частини дієвого механізму забезпечення еко-
номічної безпеки підприємства. Доведено необхідність 
проведення економічної діагностики підприємства як 
інструменту виявлення порушень його функціонування 
та основи для розроблення відповідних заходів щодо їх 
підвищення. Визначено адміністративно-економічні ін-
струменти управління економічною безпекою, а також 
чинники забезпечення економічної безпеки на основі 
підвищення ефективності використання ресурсів під-
приємства. Наведено систему показників оцінювання 
ефективності діяльності та економічної безпеки підпри-
ємства. Визначено роль стратегії забезпечення економіч-
ної безпеки на підприємстві в сучасних ринкових умовах.

Ключові слова: ефективність, економічна безпека, 
економічний ефект, підприємство, механізм забезпе-
чення економічної безпеки підприємства.

Постановка проблеми. Сьогодні, за умов невизначеного та 
мінливого середовища функціонування, для сучасних підпри-
ємств все більшої актуальності набуває проблема розроблення 
та обґрунтування напрямів підвищення ефективності діяль-
ності. Ефективне функціонування суб’єктів підприємництва 
більшою мірою залежить від швидкості адаптації, реакції на 
зміни зовнішнього середовища та міцності системи економіч-
ної безпеки. Забезпечення високого рівня економічної безпеки 
підприємства сприяє його ефективній діяльності та сьогодні 
є актуальним завданням для керівництва будь-якого підпри-
ємства. У зв’язку з цим проблема взаємозв’язку ефективності 
діяльності підприємства та економічної безпеки потребує від-
повідного дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню 
ефективності та економічної безпеки підприємства присвячено 

багато напрацювань як вітчизняних, так і зарубіжних науков-
ців, зокрема роботи В. Андрійчука [2], С. Брю [19], М. Бєдніко-
ва [6], Т. Гринько [8; 9], Е. Долана [4], Г. Козаченка [15], Т. Ку-
зенка [16], А. Куценка [17], Д. Ліндей [4], К. Макконнелла [19], 
Є. Олєйнікова [20], О. Орлика [21], О. Раздіної [22], Д. Рікар-
до [4], О. Рябкової [23], О. Синіговець [24], А. Сміт [4], Є. Стрі-
лець [26], І. Троц [27], А. Чужманова [28], В. Ярочкіна [30].

Виділення не вирішених раніше частин загальної проб-
леми. Незважаючи на велику кількість досліджень цієї проб-
лематики, сьогодні необхідність проведення подальших до-
сліджень передбачає поглиблення теоретико-методичних засад 
формування економічної безпеки на підприємстві та визначен-
ня взаємозв’язку з ефективністю його діяльності.

Мета статті. Головною метою роботи є розроблення нау-
ково обґрунтованих рекомендацій щодо підвищення ефектив-
ності діяльності підприємства шляхом забезпечення високого 
рівня його економічної безпеки.

Виклад основного матеріалу. За сучасних умов, коли 
ринкова економіка характеризується високим рівнем конку-
ренції та невизначеністю кон’юнктури, виживання та розвиток 
будь-якого суб’єкта підприємництва незалежно від форми влас-
ності та виду діяльності безпосередньо пов’язані з ефективніс-
тю його діяльності. Для забезпечення конкурентоспроможнос-
ті та ефективного функціонування підприємства необхідно 
вирішити безліч складних завдань, найважливішими з яких є 
ефективне використання ресурсів та формування відповідного 
стратегічного потенціалу.

Ефективність є найбільш важливим показником діяльнос-
ті підприємства, який, з одного боку, є індикатором розвитку, 
а з іншого боку, є найважливішим стимулом його розвитку. 
Проблема ефективності завжди посідала важливе місце серед 
актуальних завдань економічної науки, але, незважаючи на ве-
лику кількість досліджень, за сучасних умов не існує єдиної 
точки зору щодо сутності цієї категорії.

В табл. 1 систематизовано основні підходи до тлумачен-
ня сутності поняття «ефективність». Поняття «ефективність» 
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останнім часом визнається одним з найважливіших, якщо не 
основним, для діяльнісного підходу.

Отже, виділяють два основні підходи до визначення ефек-
тивності, а саме традиційний та цільовий. Першими, хто дослі-
джував проблему ефективності, були Вільям Петті, який є одним 
із засновників класичної школи економічної теорії, та Франсуа 
Кене, який є керівником школи фізіократів [4, с. 33]. Вони ото-
тожнювали такі поняття, як «результативність» та «ефектив-
ність», які були застосовані до певних заходів уряду держави й 
спричиняли економічне пожвавлення країн. Однак як самостійна 
та окрема категорія поняття «ефективність» ними не розробля-
лось. Більшість сучасних авторів вважає, що Адам Сміт є осново-
положником теорії ефективності, а його ідеї продовжили Давид 
Рікардо, Карл Маркс та інші науковці. На початку XIX століття 
Давид Рікардо у своїх працях виокремив поняття «ефективність» 
як економічну категорію. Саме він надав ефективності специфіч-
ного значення, що виражається у зіставленні отриманого резуль-
тату з певним видом витрат [4, с. 34]. Трактування ефективності 
вищезазначеними науковцями сформували традиційний підхід 
до визначення цієї категорії. Далі відбувся подальший розвиток 
поняття «ефективність». В рамках традиційного підходу з’явля-
ються ще два підходи, а саме витратний та ресурсний.

Витратний підхід досліджує ефективність через вимірю-
вання витрат та результатів, які вони викликали. З одного боку, 
цей підхід спрямований на мінімізацію витрат, але існує один 
недолік, а саме певна обмеженість, оскільки неможливо об’єк-
тивно оцінити всі складові частини ефективності.

За ресурсного підходу ефективність розглядається як від-
ношення результату до витрачених ресурсів, однак варто зазна-
чити, що не можна ототожнювати ефективність з отриманими 
кінцевими результатами, адже в такому разі не враховується 
інформація про те, якою ціною ці результати будуть досягнуті.

Більш сучасним є цільовий підхід до ефективності підприєм-
ства. За цього підходу ефективність є ступенем досягнення цілей 
підприємства. Використання цільового підходу доцільне лише 
тоді, коли мета є конкретною та її можна виміряти. Основним 
недоліком цього підходу є те, що для досягнення поставлених 
цілей може бути використана надмірна кількість ресурсів. Слід 
відзначити, що жодний з розглянутих підходів не позбавлений 
певних недоліків, тому, на нашу думку, для того, щоби дати 
більш точне визначення поняття «ефективність», потрібно поєд-
нувати принципи як традиційного, так і цільового підходу.

Для будь-якого суб’єкта підприємництва ефективність 
є одним з найважливіших узагальнюючих показників, який 

Таблиця 1
Підходи до визначення поняття «ефективність»

Автор Визначення поняття «ефективність»
1. Традиційний підхід

В. Петті, Ф. Кене «Результативність управління стосовно дій суб’єкта управління – уряду держави».

А. Сміт «Результативний показник діяльності представників усіх видів праці й професій – чим цей показник 
вищий, тим вищий ефект від цієї діяльності».

Д. Рікардо «Відношення отриманого результату до певного виду витрат».

К. Маркс «Мінімум авансованого капіталу, що виробляє максимальну кількість продукту з якомога меншими 
витратами сил і засобів».

1.1 «Витратний» підхід

В. Андрійчук [2, c. 14] «Результативність певної дії, процесу, що вимірюється залежністю між отриманим результатом і витратами 
(ресурсами), що його спричинили».

Е. Долан, Д. Ліндсей «Ключове міркування під час прийняття рішення про те, як виробляти. У щоденній мові слово 
«ефективність» означає, що виробництво йде з мінімальними витратами, зусиллями та втратами».

К. Макконнелл, С. Брю 
[19, c. 24]

«Під ефективністю мається на увазі відношення результату до витрат за умови використання мінімальної 
кількості ресурсів для виробництва даного обсягу продукції. Виробництво даного обсягу продукції при 
мінімальних середніх загальних витратах».

В. Новожилов [7, c. 347] «Відношення корисного ефекту (результату) до витрат на його отримання. Зіставляючи окремі види витрат 
із пов’язаними з ними елементами корисного ефекту, одержимо безліч показників ефективності».

1.2 «Ресурсний» підхід
Л. Абалкін [1, c. 28] «Ніщо інше, як отримання певного результату на одиницю використовуваних ресурсів».

Н. Носова [26, c. 3] «Зв’язок між кількістю одиниць обмежених ресурсів, які застосовуються в процесі будь-якої діяльності, 
і кількістю та якістю отриманого результату».

С. Мочерний [24, c. 9] «Досягнення найбільших результатів за найменших затрат живої та уречевленої праці».

К. Раїцький [26, c. 4] «Основним принципом вираження суті ефективності на всіх рівнях управління економіки є співвідношення 
кінцевого результату та ефекту з застосованими та спожитими ресурсами».

2. «Цільовий» підхід

М. Андрющенко [3, c. 48]
«Виступає мірою можливості, але не будь-якої, а тієї, яка виражає мету людини, реалізує її ідею, тобто 
ефективність є мірою можливості з погляду її близькості до найбільш доцільного, необхідного (потрібного) 
людині результату. Тут йдеться про близькість до мети в її оптимальному виразі».

В. Зеленевський [12, c. 16] «Ступінь наближення до досягнення всіх кінцевих цілей. Діяльність буде настільки ефективною порівняно 
з іншою діяльністю, наскільки вона наблизиться до досягнення поставлених цілей».

Б. Мільнер [26, c. 3] «Сукупність досягнення цілей при використанні обмежених ресурсів».

Л. Пархоменко [23, c. 43] «Відображає дію об’єктивних економічних законів, виступає формою вираження мети певної діяльності, 
означає результативність, міру одержання корисності».

Джерело: складено на підставі [1, c. 28; 2, с. 14; 3, с. 5; 7, с. 347; 11, с. 16; 19, с. 24; 23, c. 43; 24, с. 9; 26, с. 3–4]
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характеризує його діяльність та розраховується шляхом спів-
відношення досягнутих підприємством результатів та витрат, 
які зумовили цей результат. Передумовами ведення ефектив-
ної діяльності підприємства є проблема обмеженості ресур-
сів, з одного боку, та прагнення підвищити результати свого 
функціонування, з іншого боку. За результатами проведеного 
аналізу підходів до визначення сутності категорії «ефектив-
ність» пропонуємо під ефективністю діяльності підприємства 
розуміти міру досягнення підприємством поставлених цілей, 
що визначається співвідношенням отриманих у процесі госпо-
дарської діяльності результатів і витрат живої та уречевленої 
праці, ресурсів.

Однак досліджувані підходи найбільшою мірою характерні 
для замкнутих систем, у яких не враховується вплив факторів 
зовнішнього та внутрішнього середовища, які безпосередньо 
або опосередковано впливають на функціонування суб’єкта 
підприємництва.

На сучасному етапі розвитку суспільства підприємство сти-
кається з безліччю загроз у своїй діяльності, зокрема тінізаці-
єю економіки, недобросовісною конкуренцією, недосконалим 
комерційним законодавством, спадом виробництва, нестачею 
власних фінансових коштів, корупцією, шахрайством, рейдер-
ством, тому процес успішного функціонування та економіч-
ного розвитку будь-якого суб’єкта підприємництва залежить 
від захищеності його інтересів, тобто дієвості діяльності із 
забезпечення економічної безпеки. За відсутності системи за-
безпечення економічної безпеки на підприємстві витрати на 
подолання реальної проблеми будуть набагато більшими (без 
урахування морально-психологічних збитків, втрати часу, руй-
нування іміджу тощо), ніж за її наявності на підприємстві.

Так, із середини 90-х років XX століття у вітчизняній нау-
ковій літературі спостерігалося помітне пожвавлення дискусії 
з питань забезпечення економічної безпеки, поняття «еконо-
мічна безпека» почали використовувати в нормативно-правовій 
документації, в економічній, правовій, соціологічній науковій 
літературі, а також під час політичних суперечок. Однак, не-
зважаючи на значний інтерес з боку вчених різних напрямків, 
у її теоретико-методологічній галузі містяться численні неод-
нозначні трактування, що свідчать про наявність широкого 
поля наукової діяльності в цій галузі та про нагальну потребу 
розроблення єдиного підходу [21, c. 176].

Проблема формування єдиного підходу до сутності еконо-
мічної безпеки є досить складною з огляду на свою багатоас-
пектність і передбачає попередній аналіз уже наявних підходів 
до визначення цієї категорії (табл. 2).

Одним з перших підходів до визначення економічної безпе-
ки підприємства був інформаційний підхід (1991–1997 роки). 
Він зародився в умовах зміни форм власності, зниження рівня 
державного регулювання в багатьох галузях економіки, підви-
щення самостійності підприємств. Сутність цього підходу по-
лягає у зберіганні комерційної таємниці, що є досить актуаль-
ною проблемою, але основний недолік інформаційного підходу 
полягає в ігноруванні ключових джерел загроз для господар-
ської діяльності підприємства, а саме зовнішніх факторів.

Пізніше, у 1998–1999 роках, сформувалися захисний та 
гармонізаційний підхід у результаті посилення впливу зовніш-
ніх факторів на фінансово-господарську діяльність підприєм-
ства. Сутність цих підходів полягає в реалізації, попередженні 
та захисті інтересів діяльності підприємства, а також їх взає-
моузгодженості з факторами зовнішнього середовища. Недолі-
ками обох підходів є те, що не розглядається вплив факторів 

внутрішнього середовища на економічну безпеку та не врахо-
вуються перспективи подальшої діяльності підприємства.

За конкурентного підходу вважається, що наявні конку-
рентні переваги підприємства забезпечують йому певний рі-
вень економічної безпеки. Цей підхід не враховує той факт, 
що, незважаючи на те, що у підприємства існують конкурентні 
переваги, економічна безпека не гарантується, адже воно не ви-
користовує та не реалізовує конкурентні переваги.

За ресурсно-функціонального підходу сутність економічної 
безпеки підприємства полягає у його стабільному функціону-
ванні, яке зумовлене ефективним використанням наявних ре-
сурсів за їх функціональним призначенням. Перевага цього під-
ходу полягає в його комплексному характері, обліку найбільш 
важливих факторів, що обумовлюють стан функціональної 
складової частини економічної безпеки підприємства, аналізі 
розподілу та використання ресурсів підприємства. Недоліком 
ресурсно-функціонального підходу є занадто широке тракту-
вання економічної безпеки підприємства, що розглядається як 
адаптація до впливу зовнішнього середовища, з урахуванням 
забезпеченості ресурсами, а також щодо ефективності реаліза-
ції ключових функцій управління, а саме планування, обліку, 
аналізу. Неточним є також фактичне ототожнення економічної 
безпеки підприємства з її діяльністю та ефективністю загалом.

Найбільш сучасними є вузькофункціональні підходи до 
трактування категорії «економічна безпека підприємства», 
а саме економіко-правовий та фінансовий. Ці підходи дають 
змогу провести всебічні та глибокі дослідження певного ас-
пекту діяльності підприємства й показують конкретний шлях 
і спосіб забезпечення галузевої економічної безпеки. Недолі-
ком обох підходів є те, що економічна безпека розглядається не 
цілісно, що значно знижує результативність підходів.

Проаналізувавши наявні підходи до визначення поняття 
«економічна безпека підприємства», можемо зазначити, що 
найбільш повно та точно за сучасних умов ця категорія визна-
чається за захисним та ресурсно-функціональним підходами. 
Поєднавши обидва підходи, можемо уникнути зазначених не-
доліків кожного з них, тому економічна безпека підприємства 
є станом його захищеності, який дає змогу запобігти негатив-
ному впливу зовнішніх і внутрішніх загроз, які дестабілізують 
діяльність підприємства, за якого ефективно використовуються 
наявні ресурси, задовольняються інтереси й досягаються цілі 
його комерційної та статутної діяльності.

Головне місце в системі забезпечення економічної безпе-
ки посідає формування механізму забезпечення економічної 
безпеки підприємства, який має забезпечувати умови щодо 
узгодженої взаємодії всіх підрозділів підприємства, сприяти 
високому ступеню узгодженості особистих, корпоративних та 
суспільних інтересів і потреб. Необхідно, щоби цей механізм 
забезпечував економічну безпеку підприємства як на вході, так 
і на виході із системи, створював надійні умови роботи керова-
ної та керуючої систем [28, c. 8].

Задля досягнення високого рівня економічної безпеки під-
приємство має здійснювати роботу щодо дослідження ефек-
тивності своєї діяльності як реалізації пріоритетного інтересу 
власників та керівництва. Набуває актуальності проведення 
всебічного аналізу діяльності суб’єкта господарювання. Опти-
мальним інструментом такого аналізу може стати економічна 
діагностика.

Економічна діагностика підприємства – це аналітичний ме-
тод дослідження порушень ефективності функціонування задля 
розроблення системи забезпечення економічної ефективності. 
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Така діагностика допоможе отримати повну та достовірну ін-
формацію про функціонування підприємства, встановити при-
чинно-наслідкові зв’язки між ефективністю його діяльності та 
економічною безпекою, сформувати відповідні управлінські рі-
шення щодо подальшого функціонування, на основі чого зможе 
підвищити ефективність використання ресурсів підприємства 
та спрогнозувати бажаний стан економічної безпеки діяльності.

Функціональна складова частина механізму забезпечення 
економічної безпеки включає науково-методичне, інформа-
ційне, організаційно-правове, матеріально-технічне, кадрове 
та фінансове забезпечення. Одними з найбільш вагомих серед 
елементів механізму забезпечення економічної безпеки під-
приємства є адміністративно-економічні інструменти, за допо-
могою яких цей механізм приводиться в дію. Існує три рівні 

адміністративно-економічних інструментів управління еконо-
мічною безпекою підприємства (рис. 1).

Основним критерієм економічної безпеки підприємства 
є економічний ефект, що отримує підприємство в результаті 
господарської діяльності. Отже, головною метою економіч-
ної безпеки підприємства є забезпечення постійно стабільно-
го й максимально ефективного функціонування підприємства 
та забезпечення високого потенціалу його розвитку. Однією 
з функціональних цілей економічної безпеки є забезпечення 
ефективності використання всіх видів ресурсів. При цьому для 
підвищення економічної ефективності підприємство прагне до 
поліпшення використання сукупності корпоративних ресурсів, 
серед яких особливе значення мають трудові, матеріальні та ін-
формаційні ресурси [9, с. 143]. У зв’язку з цим можна виділити 

Таблиця 2
Підходи до тлумачення поняття «економічна безпека підприємства»

Автор Визначення поняття «економічна безпека підприємства»
1. Інформаційний підхід

А. Дикий [11, c. 4] «Стан збереженості його майна та інформації згідно з вибраною стратегією та принципом 
неперервності діяльності».

Я. Соколов [25, c. 23] «Забезпечення умов збереження комерційної таємниці та інших секторів підприємства».

В. Ярочкін [30, с. 46] «Створення умов для збереження комерційної таємниці, приховування внутрішньої інформації від 
третіх осіб, перш за все від конкурентів».

2. Захисний підхід

М. Бєдніков [6, c. 8] «Захищеність науково-технічного, технологічного, виробничого та кадрового потенціалу підприємства 
від прямих (активних) або непрямих (пасивних) загроз».

Д. Ковальов, Т. Сухорукова 
[14, c. 49]

«Стан захищеності його діяльності від негативних впливів зовнішнього середовища, а також здатність 
швидко усунути різноваріантні загрози або пристосуватися до існуючих умов, що не позначаються 
негативно на його діяльності».

В. Шликов [29, c. 37] «Стан захищеності його життєво важливих інтересів від реальних і потенційних джерел небезпеки чи 
економічних загроз».

3. Гармонізаційний підхід

І. Зайцева [22, c. 54] «Ступінь гармонізації в часі і просторі економічних інтересів керівництва підприємства з інтересами 
пов’язаних з ним суб’єктів господарювання в умовах ситуаційного підходу до управління підприємством».

Г. Козаченко, В Пономарьов, 
О. Ляшенко [15, c. 4]

«Гармонізація в часі та просторі економічних інтересів підприємства з інтересами, пов’язаними з ним, 
суб’єктами зовнішнього середовища, що діють за межами підприємства».

4. Конкурентний підхід

В. Бєлокуров [5]
«Наявність конкурентних переваг, зумовлених відповідністю матеріального, фінансового, кадрового, 
техніко-технологічного потенціалів i організаційної структури підприємства його стратегічним цілям 
i завданням».

Н. Лоханова [22, c. 54] «Наявність конкурентних переваг підприємства є запорукою забезпечення йому певного рівня 
економічної безпеки».

5. Ресурсно-фукціональний підхід

Д. Зеркалов [13, c. 38] «Стан найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів для запобігання загрозам 
і забезпечення стабільного функціонування підприємства в сьогоденні і майбутньому».

С. Ілляшенко, Т. Кузенко  
[16, с. 4]

«Стан ефективного використання його ресурсів i існуючих ринкових можливостей, що дає змогу 
запобігати внутрішнім i зовнішнім загрозам i забезпечувати його тривале виживання i стійкий 
розвиток на ринку відповідно до вибраної місії».

Є. Олєйніков [20, c. 39] «Стан найбільш ефективного використання ресурсів для подолання загроз і забезпечення стабільного 
функціонування підприємства сьогодні і в майбутньому».

6. Вузькофункціональні підходи
6.1 Економіко-правовий

О. Грунін, С. Грунін [10, c. 45] «Протистояння та захист від різного роду економічних злочинів (крадіжки, шахрайство, фальсифікації, 
промислове шпигунство тощо)».

6.2 Фінансовий

О. Раздіна [22, c. 55] «Комплекс заходів, які сприяють підвищенню фінансової стійкості господарюючих суб’єктів в умовах 
ринкової економіки, що захищають їхні комерційні інтереси від впливу негативних ринкових процесів».

Джерело: складено з огляду на [5; 6, с. 8; 10, с. 45; 12, с. 4; 13, с. 38; 14, с. 49; 15, с. 4; 16, с. 4; 20, с. 39; 22, с. 54–55; 25, с. 23; 29, с. 37; 30, с. 46]
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такі напрями забезпечення економічної безпеки на основі підви-
щення ефективності використання зазначених ресурсів. Також 
виділяють специфічні чинники забезпечення економічної безпе-
ки, що базуються на систематизації напрямів забезпечення еко-
номічної безпеки та отримання економічного ефекту (рис. 2).

Таким чином, задля підвищення економічної безпеки під-
приємства та здійснення його ефективної діяльності необхідно 
забезпечувати захист та ефективне використання виробничого 
потенціалу, матеріальних, трудових та інформаційних ресурсів, 
тобто забезпечення економічної безпеки підприємства.

Сутність економічної ефективності діяльності підприємства 
полягає у використанні мінімальної кількості ресурсів для вироб-
ництва визначеного обсягу продукції або виробництва цього обся-
гу продукції за мінімальних середніх загальних витрат [9, с. 141].

Суму всіх витрат обчислити досить складно, бо в процесі 
виробництва продукції задіяні абсолютно не порівнювані ви-
робничі фактори, такі як робоча сила, засоби й предмети праці, 
тому для оцінювання ефективності діяльності підприємства ви-
користовується ціла система відповідних показників (табл. 3).

Така система показників ефективності діяльності підпри-
ємства водночас відображає рівень його економічної безпеки. 
Так, якщо на підприємстві спостерігається негативна тенден-
ція показників ефективності діяльності, то це свідчить про його 
незахищеність від впливу несприятливих внутрішніх та (або) 
зовнішніх факторів, отже, вимагає вжиття відповідних заходів 
для забезпечення економічної безпеки суб’єкта господарюван-
ня, й навпаки.

Забезпечення служби безпеки на підприємстві надійним 
інструментарієм, грамотна розстановка пріоритетів її діяльнос-
ті, як і будь-яка кваліфікована робота, вимагають участі в ній 
фахівців, що мають відповідну професійну підготовку і, що 
не менш важливо, володіють чималим практичним досвідом 
у цій галузі. Система безпеки підприємства має бути створена 
професіоналами, а співпраця з ними може бути плідною тільки 
тоді, якщо вона довгострокова [27, с. 226].

Функціонування підприємств в сучасних ринкових умовах 
вимагає від керівників розроблення не тільки успішної стратегії 
розвитку, але й стратегії безпеки, яка обов’язково має складати-
ся зі спеціальних програм із забезпечення економічної безпеки 
та захисту інтелектуальної власності. Згідно з цим на перший 
план також виходить роль підрозділу, який відповідає за прове-
дення цієї роботи на підприємстві та слідкує за дотриманням 
плану захисту й правил політики безпеки, управляє засобами 
захисту, контролює правильність їх використання, виявляє фак-
ти й спроби порушень та вживає відповідних заходів стосовно 
їх усунення [13, c. 427].

Послаблення хоча б однієї зі складових частин інфраструк-
тури підприємства одразу відбивається на безпеці його діяль-
ності, тому процес управління підприємством перебуває в тіс-
ному взаємозв’язку з питаннями безпеки.

Висновки і пропозиції. В умовах мінливого зовнішнього 
середовища виживання та розвиток будь-якого підприємства 
безпосередньо пов’язані з ефективністю його діяльності. Ана-
ліз наявних підходів до поняття «ефективність» показав, що 

Рис. 1. Рівні адміністративно-економічних інструментів управління економічною безпекою підприємства
Джерело: розроблено автором за даними [15, c. 5; 17, с. 9; 18, с. 179]
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найбільшою мірою підходи характерні для замкнутих систем, 
в яких не враховується вплив факторів зовнішнього й внутріш-
нього середовищ. В процесі своєї діяльності підприємство сти-
кається з безліччю загроз, які можуть негативно вплинути на 
всі сфери його функціонування та призвести до банкрутства, 

тому процес успішної діяльності та економічного розвитку 
суб’єкта підприємництва залежить від захищеності його ін-
тересів, тобто діяльності в галузі забезпечення економічної 
безпеки. Задля досягнення високого рівня економічної безпе-
ки підприємство має здійснювати економічну діагностику, аби 

Таблиця 3
Система показників ефективності діяльності підприємства

Назва групи показників Назва підгрупи показників Назва показників

Диференційовані 
показники

Показники, які характеризують 
ефективність використання 

трудових ресурсів

Продуктивність праці (виробіток), обчислювана натуральним методом
Продуктивність праці (виробіток), обчислювана вартісним методом
Трудомісткість продукції

Показники, які характеризують 
ефективність використання 

основних фондів

Фондовіддача
Фондорентабельність
Фондомісткість

Показники, які характеризують 
ефективність використання 

оборотних засобів

Коефіцієнт оборотності
Коефіцієнт завантаження (закріплення) засобів в обороті
Відносне вивільнення оборотних засобів

Показники, які характеризують 
ефективність використання 
виробничих потужностей

Коефіцієнт екстенсивного навантаження обладнання
Коефіцієнт інтенсивного навантаження обладнання
Інтегральний коефіцієнт навантаження обладнання

Показники, які характеризують 
ефективність інвестицій 
(капітальних вкладень)

Індекс дохідності
Внутрішня ставка дохідності
Рентабельність інвестицій
Показник відносної економічної ефективності капіталовкладень

Інтегральні показники
Рентабельність продукції
Загальна рентабельність
Рентабельність сукупного капіталу

Джерело: розроблено автором за даними [8; 24, с. 10]

Чинники забезпечення економічної безпеки підприємства

Пов’язані з підвищенням 
ефективності 

використання трудових 
ресурсів

Пов’язані з підвищенням 
ефективності 
використання 

матеріальних ресурсів 

Пов’язані з підвищенням 
ефективності 
використання 

інформаційних ресурсів 

управління кадровими 
ризиками (посадовими, 

кваліфікаційно-
освітніми, операційними 

та організаційними); 
вдосконалення кадрових 
технологій; підвищення 

інтелектуального 
потенціалу 

співробітників; захист 
життя, здоров’я, 

репутації провідних 
фахівців і керівників 

підприємства

запобігання 
розкраданням

матеріальних цінностей; 
захист технологій 

(технічного й
технологічного 

потенціалу), зокрема
використання патентної 

захищеності

охорона комерційної 
таємниці та запобігання

витоку інформації; 
накопичення інформації 

про можливе втручання в 
діяльність підприємства 

конкурентів; 
забезпечення повноти, 

точності та
несуперечності 
інформації для 

прийняття управлінських 
рішень

Рис. 2. Чинники забезпечення економічної безпеки за напрямами забезпечення економічної безпеки на підприємстві
Джерело: розроблено автором за даними джерел [21, с. 179; 22, c. 15]
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виявити негативний вплив внутрішніх та зовнішніх чинників, 
порушення ефективності свого функціонування, в результаті 
чого визначити конкретні інструменти та напрями механізму 
забезпечення його економічної безпеки. Отже, кожне сучасне 
підприємство має розробляти не лише ринкову стратегію роз-
витку, але й стратегію економічної безпеки, яка обов’язково має 
складатися зі спеціальних програм із забезпечення економічної 
безпеки та захисту інтелектуальної власності. Така стратегія 
забезпечить ефективну діяльність суб’єкта підприємництва, 
збільшить його економічний потенціал розвитку, підвищить 
фінансово-економічну стійкість, сформує здорове конкурент-
не середовище в економіці та сприятиме позитивній тенденції 
розвитку підприємства загалом.
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Аннотация. В статье исследованы научные подходы к понятиям «эффективность» и «экономическая безопас-
ность предприятия», предложено авторское видение исследуемых категорий. Установлена взаимосвязь между эф-
фективностью деятельности и экономической безопасностью предприятия. Обоснованы необходимость формиро-
вания и составляющие действенного механизма обеспечения экономической безопасности предприятия. Доказана 
необходимость проведения экономической диагностики предприятия как инструмента выявления нарушений его 
функционирования и основы для разработки соответствующих мер по их повышению. Определены административ-
но-экономические инструменты управления экономической безопасностью, а также факторы обеспечения экономи-
ческой безопасности на основе повышения эффективности использования ресурсов предприятия. Приведена систе-
ма показателей оценивания эффективности деятельности и экономической безопасности предприятия. Определена 
роль стратегии обеспечения экономической безопасности на предприятии в современных рыночных условиях.

Ключевые слова: эффективность, экономическая безопасность, экономический эффект, предприятие, меха-
низм обеспечения экономической безопасности предприятия.

Summary. Today, in the face of uncertain and changing external environment, the development and justification of 
directions for improving the efficiency of activities is becoming more and more relevant for modern enterprises. Efficiency 
is the most important indicator of the enterprise activity, which on the one hand acts as an indicator of development, and 
on the other hand – is the greatest incentive for its development. The process of successful functioning and economic de-
velopment of any business entity largely depends on the protection of its interests from the negative impact of external and 
internal threats, as well as on how quickly it adapts to changes in the external environment, which means, how strong the 
enterprise economic security system is. Ensuring a high level of the enterprise economic security contributes to its effective 
activity and today it’s a topical task for the management of any enterprise. Despite the large amount of researches on the 
subject, today the need for further research is to deepen the theoretical and methodological foundations of the formation of 
economic security at the enterprise and to determine the interrelation with the enterprise efficiency. In this article scientific 
approaches to such concepts as «efficiency» and «enterprise economic security» were explored, and the author’s vision of 
the studied categories was offered. The interrelation between enterprise efficiency and economic security was established. 
The importance of creating a mechanism to ensure the enterprise economic security was substantiated. The necessity of 
carrying out economic diagnostics of the enterprise as a tool for detecting violations of its functioning and the basis for 
developing appropriate measures to improve them was proved. The administrative and economic instruments of economic 
security management and the factors for ensuring economic security based on improving the efficiency of using enterprise 
resources were considered. The system of indicators for evaluating the efficiency and economic security of the enterprise 
was presented. The role of the enterprise economic security strategy in the current market conditions was determined.

Keywords: efficiency, economic security, economic effect, enterprise, mechanism to ensure the enterprise economic 
security.
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СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

COMPONENTS OF THE INNOVATION POTENTIAL  
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Анотація. У статті узагальнено підходи до визна-
чення сутності інноваційного потенціалу. Визначено 
інноваційний потенціал як сукупність наявних інте-
лектуальних, технологічних, фінансово-економічних, 
науково-виробничих ресурсів з відповідним їх інфра-
структурним забезпеченням, що спроможні створювати 
нові знання та ефективний механізм комерціалізації, 
а також сприяти економічному та науково-технічному 
розвитку. Досліджено фактори, які впливають на рі-
вень інноваційного потенціалу, та складові частини, які 
його визначають. Визначено, що у загальному вигляді 
інноваційний потенціал промислового підприємства 
визначається трьома основними складовими частина-
ми, а саме кадровим потенціалом підприємства, фінан-
сово-економічним потенціалом та науково-технічним 
потенціалом підприємства. Фактори впливу на іннова-
ційний потенціал підприємства узагальнено в розрізі 
показників, які характеризують окремі складові части-
ни інноваційного потенціалу.

Ключові слова: інноваційний потенціал, кадровий 
потенціал, фінансово-економічний потенціал, науково-
технічний потенціал, потенціал.

 
Постановка проблеми. В сучасних умовах перед промис-

ловими підприємствами постає питання підтримки належного 
рівня конкурентоспроможності, що є можливим за активного 
впровадження інновацій. Інновації підприємства можна впро-
ваджувати лише за достатнього рівня необхідних ресурсів вну-
трішнього й зовнішнього середовища. Підприємство повин-
не мати не лише необхідний рівень фінансових ресурсів для 
впровадження інновацій, але й спроможність до їх реалізації. 
Для вибору пріоритетних напрямів інноваційних стратегій не-
обхідно спочатку дослідити рівень спроможності підприємства 

до впровадження інновацій, тобто оцінити його інноваційний 
потенціал, а на другому етапі слід вибрати із сукупності наяв-
них альтернатив оптимальну. Ці дослідження вимагають вра-
хування великого обсягу кількісних і якісних факторів впливу, 
для комплексного оцінювання яких необхідно застосовувати 
специфічні підходи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, пов’я-
зані з дослідженням сутності та структури інноваційного по-
тенціалу, факторів впливу, формуванням методичних підходів 
до його оцінювання, є предметом дослідження В.М. Гейця, 
М.П. Вой наренка, В.В. Гурочкіної, С.М. Ілляшенка, Н.С. Крас-
нокутської, М.О. Кравченко, А.А. Кутейнікова, Н.І. Лапіна, 
І.В. Новікової, А.І. Пригожина, О.С. Федоніна, С.В. Філиппо-
вої, Й. Шумпетера, Н.І. Чухрай та інших учених.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проб-
леми. Незважаючи на значну кількість досліджень з цією теми, 
необхідно визначити показники в розрізі складових частин ін-
новаційного потенціалу, які його визначають.

Мета статті. Головною метою роботи є визначення факто-
рів впливу на інноваційний потенціал підприємства.

Виклад основного матеріалу. Спроможність підприємства 
до реалізації інновацій визначається різноплановими ресурсами 
та факторами, які характеризують кадрові, фінансові, організа-
ційні, наукові особливості підприємства. Сукупність таких ресур-
сів прийнято називати інноваційним потенціалом, який, згідно 
з джерелом [1], є сукупністю науково-технологічних, фінансово-
економічних, виробничих, соціальних та культурно-освітніх 
можливостей країни (галузі, регіону, підприємства тощо), необ-
хідних для забезпечення інноваційного розвитку економіки.

На думку В.В. Гурочкіної, інноваційний потенціал є здат-
ністю до змін, покращення, прогресу та джерелом розвит-
ку [2]. С.А. Володін та О.І. Чекамова визначають інноваційний 
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потенціал як наявність та готовність до використання системи 
засобів і ресурсів під час ведення інноваційної діяльності за-
для одержання конкурентних переваг [3]. В літературі існує де-
кілька підходів до визначення інноваційного потенціалу, а саме 
з точки зору наявних ресурсів; з точки зору можливості вико-
ристання ресурсів.

Отже, інноваційний потенціал можна визначити як сукуп-
ність наявних інтелектуальних, технологічних, фінансово-еко-
номічних, науково-виробничих ресурсів з відповідним їх інф-
раструктурним забезпеченням, що спроможні створювати нові 
знання та ефективний механізм комерціалізації, а також спри-
яти економічному та науково-технічному розвитку.

Складовими частинами інноваційного потенціалу є [2–4]:
1) ринок, що характеризує відповідність можливостей під-

приємства тим ринковим потребам інновацій, які сформовані 
ринковим середовищем;

2) ерудованість, що визначає наявність можливостей ство-
рення та прийняття ідей, задумів, новацій і доведення їх до 
рівня нових технологій, конструкцій, організаційних та управ-
лінських рішень;

3) працівники, що характеризують чисельність персоналу, 
його розподіл за фаховою підготовкою, підрозділами на рівні, 
що відповідає сучасному розвитку науки та техніки;

4) техніко-технологічна складова частина, що показує 
здатність та оперативність реагування виробничих потужнос-
тей підприємства на потреби ринку;

5) інформаційно-довідкова складова частина, що характе-
ризує рівень інформаційного забезпечення підприємства, сту-
пінь повноти та точності інформації, необхідної для прийняття 
інноваційних рішень;

6) взаємодія, що визначає можливості приведення у відпо-
відність різноспрямованих інтересів суб’єктів інноваційного 
процесу (рівень надійності взаємодії із суб’єктами інновацій-
ного процесу);

7) дослідження, що характеризує наявність запасу резуль-
татів науково-дослідних робіт, достатнього для утворення но-
вих знань, можливість проведення досліджень задля перевірки 
ідей інновацій та оцінювання застосування інновацій у процесі 
виробництва нової продукції.

У структурі інноваційного потенціалу найчастіше виділя-
ють кадрову, інформаційно-технологічну, організаційну та ма-
теріально-технічну складові частини.

На рівень інноваційного потенціалу впливають не лише 
наявні та перспективні ресурси, можливості та здатності, але 
й середовище господарювання. Загалом вплив середовища го-
сподарювання на інноваційний потенціал розрізняють в розрізі 
ендогенних та екзогенних факторів.

Ендогенна складова частина інноваційного потенціалу ха-
рактеризує дієздатність та ефективність функціонування інших 
його елементів. До ендогенних факторів можна віднести [3–7] 
історію та імідж підприємства; стратегічні пріоритети; якість 
менеджменту; маркетинг; виробництво, фінансовий стан; еко-
номічний стан. Підприємства мають концентрувати увагу не 
тільки на внутрішніх справах, але й на виявленні та врахуванні 
у своїй діяльності впливу зовнішнього середовища.

За формування інноваційного потенціалу підприємства 
зіштовхуються з проблемою в подоланні зовнішніх бар’єрів, 
тобто ендогенних факторів, що впливають на інноваційний по-
тенціал підприємства. Кожен з факторів впливу на інновацій-
ний потенціал прямо чи опосередковано може здійснювати як 
позитивний, так і негативний вплив за певних обставин у пев-
ний період часу, а також зумовлює появу нових можливостей 
для підприємства.

У загальному вигляді інноваційний потенціал промислово-
го підприємства визначається трьома основними складовими 
частинами (рис. 1), а саме кадровим потенціалом підприємства, 
фінансово-економічним потенціалом та науково-технічним по-
тенціалом підприємства.

Кадровий потенціал підприємства характеризує потен-
ційні можливості працівників до впровадження інновацій, які 
визначаються рівнем освіченості і досвідченості працюючих. 
Особливістю запропонованої методики є те, що вплив на ін-
новаційний потенціал мають працівники з освітою за профі-
лем роботи підприємства. Впровадження новітніх технологій 
потребує глибокого аналізу та розуміння процесів, що пропо-
нуються до впровадження. Для цього у працюючих має бути 
профільна освіта (вища або середньо-спеціальна).

Фінансово-економічний потенціал характеризує економіч-
ну спроможність підприємства впроваджувати інновації та 
включає спроможність підприємства формувати необхідний 
обсяг фінансового забезпечення інноваційної діяльності.

Науково-технічний потенціал характеризує наявність нау-
кового підґрунтя та високо кваліфікаційних кадрів на підпри-
ємстві. У цьому разі до уваги береться не просто факт вищої 

Інноваційний потенціал

Потенційні можливості
працівників до 
впровадження 

інновацій, наявність 
кваліфікованих кадрів

Кадровий 
потенціал

Фінансово-
економічний потенціал

Економічна спроможність 
та наявність фінансових 

ресурсів для впровадження
інновацій

Науково-технічний 
потенціал

Наявність наукового 
підґрунтя та належного 

рівня необоротних активів

Рис. 1. Складові частини інноваційного потенціалу промислових підприємств
Джерело: розроблено авторами
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Таблиця 1
Фактори впливу на інноваційний потенціал підприємства

Складова частина потенціалу Значення показника Формула обрахунку Пояснення

Кадровий потенціал

Коефіцієнт освіченості 
робітників

IП
n

N1
1

1

=
n1 – частка робітників із 
вищою, середньо-спеціальною 
освітою; N1 – загальна кількість 
робітників; n2 – кількість 
працівників керівного складу 
з вищою освітою; N2 – загальна 
кількість працівників керівного 
складу; n3 – кількість працівників, 
які мають стаж безперервної 
роботи за фахом не менше п’яти 
років; n4 – кількість мотивованих 
та освічених працівників; N – 
загальна кількість працівників; 
B1 – витрати на навчання, 
стажування, відрядження 
тощо; Ві – загальні витрати на 
інноваційну діяльність; ВК – 
середньорічна вартість власного 
капіталу; ЗК – середньорічна 
вартість залученого капіталу; К – 
середньорічна вартість капіталу; 
А – середньорічна вартість 
активів; ЧФР – чистий фінансовий 
результат підприємства; ОА – 
середньорічна вартість оборотних 
активів; ПЗ – середньорічна 
вартість поточних зобов’язань; 
ФРОД – фінансовий результат 
від операційної діяльності; 
С – собівартість реалізованої 
продукції; АВ – адміністративні 
витрати; ВЗ – витрати на збут; 
ІОВ – інші операційні витрати; 
ЗН – знос основних засобів; 
ПВ – первісна вартість основних 
засобів; ЗВ – загальні витрати; n5 – 
кількість працівників зі вченими 
ступенями та званнями; ЗНн – знос 
нематеріальних активів; ПВн – 
первісна вартість нематеріальних 
активів; Рі – кількість одиниць 
нової продукції; Ps – загальна 
кількість продукції, що випускає 
підприємство.

Коефіцієнт освіченості 
керівного складу

IП
n

N2
2

2

=

Коефіцієнт досвідченості 
робітників IП

n

N3
3=

Частка працівників, 
готових до впровадження 

інноваційних розробок
IП

n

N4
4=

Коефіцієнт витрат на 
підвищення кваліфікації 

персоналу
IП

В

Вi5
1=

Фінансово-економічний 
потенціал

Коефіцієнт автономії IП
ВК

К6 =

Коефіцієнт фінансового 
ризику IП

ЗК

ВК7 =

Чиста рентабельність активів IП
ЧФР

А8 =

Коефіцієнт поточної 
ліквідності IП

ОА

ПЗ9 =

Рентабельність операційної 
діяльності, % IП

ФРОД

С АВ ВЗ ІОВ10 100� �
� � �

%

Коефіцієнт зносу основних 
засобів IП

ЗН

ПВ11 =

Науково-технічний потенціал

Коефіцієнт витрат на 
інноваційні розробки IП

Вi

ЗВ12 =

Коефіцієнт витрат на 
придбання новітніх технологій IП

Вn

Вi13 =

Частка персоналу зі вченими 
ступенями та званнями IП

n

N14
5=

Коефіцієнт зносу 
нематеріальних активів

IП
ЗН

ПВ
н

н

15 =

Коефіцієнт освоєння нової 
продукції IП

Pi

Ps16 =

Джерело: розроблено авторами

освіти, а наявність вченого ступеня або звання. Ця складова ча-
стина факторів інноваційного потенціалу враховує також май-
новий стан підприємства щодо його забезпеченості основними 
засобами та нематеріальними активами.

У табл. 1 зведено всі фактори впливу на розвиток іннова-
ційного потенціалу, які поділяються на три групи відповідно до 
типу потенціалу, до якого вони належать.

До складових частин кадрового потенціалу можна віднести 
такі показники:

− коефіцієнт освіченості робітників, що визначає частку 
робітників із вищою та середньо-спеціальною освітою за про-

філем роботи підприємства у загальній кількості робітників на 
підприємстві (цей показник дає змогу не лише визначити част-
ку освічених працівників, але й врахувати працюючих з осві-
тою, яка відповідає профілю роботи підприємства; зрозуміло, 
що інноваційний потенціал підприємства безпосередньо зале-
жить від освіченості працівників, а особливу роль у цьому ві-
діграють професійна орієнтованість працюючих, їх обізнаність 
у процесах виробництва);

− коефіцієнт освіченості керівного складу, що визна-
чає частку працівників керівного складу підприємства з ви-
щою освітою за напрямом роботи підприємства (чим більше 
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керівників на підприємстві зі спеціалізованою вищою освітою, 
тим вище потенційні можливості самого підприємства щодо 
впровадження інноваційних рішень; цей коефіцієнт визнача-
ється відношенням кількості працівників керівного складу 
з вищою освітою за напрямом роботи підприємства до загаль-
ної кількості працівників керівного складу підприємства);

− коефіцієнт досвідченості робітників, що визначає частку 
працівників у загальній сукупності працюючих, яких можна вва-
жати досвідченими (на нашу думку, до досвідчених можна відне-
сти тих працівників, які мають стаж безперервної роботи за фа-
хом не менше п’яти років; чим нижче значення цього коефіцієнта, 
тим нижче складова частина кадрового потенціалу підприємства; 
цей коефіцієнт визначається як відношення кількості працівни-
ків, які мають стаж безперервної роботи за фахом не менше п’яти 
років, до загальної кількості працівників підприємства);

− частка працівників, готових до впровадження іннова-
ційних розробок, що визначається відношенням кількості 
мотивованих та освічених працівників до загальної кількості 
працюючих на підприємстві (чим вище значення цього коефі-
цієнта, тим вище складова частина кадрового потенціалу під-
приємства; визначити вмотивованість працівників до впровад-
ження інновацій можна через анонімні опитування; для цього 
працівники, які мають фахову освіту, мають надати відповіді на 
питання анкети щодо їх бажання до впровадження інновацій);

− коефіцієнт витрат на підвищення кваліфікації персона-
лу, що визначається відношенням витрат на навчання, стажу-
вання, відрядження на симпозіуми й виставки тощо персоналу 
до загальних витрат підприємства, виділених на інноваційну 
діяльність (чим вище значення цього коефіцієнта, тим вище 
складова частина кадрового потенціалу підприємства; нині 
кваліфіковані працівники інженерно-технічної ланки мають 
періодично проходити навчання з охорони праці та безпеки 
життєдіяльності, професійну атестацію, навчання для роботи 
з новим обладнанням та інші види підвищення кваліфікації; 
підприємство має оплачувати такі види підвищення кваліфіка-
ції з власного бюджету та сприяти навчанню працівників, що є 
не обов’язковим у законодавчому плані).

До складових частин фінансово-економічного потенціалу 
можна віднести:

− коефіцієнт автономії, що відображає частку власних 
коштів підприємства у загальній величині капіталу підприєм-
ства (відповідно, чим менше значення цього коефіцієнта, тим 
нижче спроможність підприємства до впровадження інновацій 
за рахунок власних коштів);

− коефіцієнт фінансового ризику, що дає змогу визначити ри-
зик втрати фінансової стійкості (чим більше значення цього кое-
фіцієнта, тим вище ризик впровадження інноваційних стратегій);

− чиста рентабельність активів, що характеризує ефектив-
ність формування кінцевого фінансового результату за рахунок 
активів підприємства (чим вище значення цього показника, тим 
більше ймовірність вдалої реалізації інноваційних стратегій 
підприємства);

− коефіцієнт поточної ліквідності, що характеризує здат-
ність покривати поточні зобов’язання оборотними активами 
підприємства;

− рентабельність операційної діяльності, що демонструє 
приріст прибутку операційної діяльності за рахунок понесених 
витрат в процесі здійснення операційної діяльності (чим вище 
значення коефіцієнта поточної ліквідності та рентабельності 
операційної діяльності, тим більше ймовірність вдалої реаліза-
ції інноваційних стратегій підприємства);

− коефіцієнт зносу основних засобів, що свідчить про сту-
пінь зношеності основних засобів підприємства (впровадження 
інноваційних стратегій на підприємствах, що мають високий 
ступінь зношеності основних засобів, є дуже ризикованим 
і може бути малоефективним).

До складових частин науково-технічного потенціалу можна 
віднести:

− коефіцієнт витрат на інноваційні розробки, що визна-
чається відношенням витрат на інноваційні розробки до за-
гальних витрат підприємства та показує частку коштів витрат 
підприємства, які спрямовані на інновації (чим більша частка 
цих коштів, тим вище ймовірність ефективності впровадження 
інновацій);

− коефіцієнт витрат на придбання новітніх технологій, що 
визначається відношенням витрат на новітні технології до за-
гальних витрат на інновації;

− частку персоналу зі вченими ступенями та званнями, що 
визначається відношенням кількості працівників зі вченими 
ступенями та званнями до загальної кількості працюючих;

− коефіцієнт зносу нематеріальних активів, що показує 
ступінь зношеності нематеріальних активів за їх наявності на 
підприємстві;

− коефіцієнт освоєння нової продукції, що визначається 
відношенням кількості одиниць нової продукції до загальної 
кількості продукції, що випускає підприємство.

На основі вищенаведених складових частин потенціалу до-
цільно здійснити розрахунок єдиного узагальнюючого крите-
рію, якій містить значення всіх складових частин.

Висновки і пропозиції. Таким чином, інноваційний потен-
ціал можна визначити як сукупність наявних інтелектуальних, 
технологічних, фінансово-економічних, науково-виробничих 
ресурсів з відповідним інфраструктурним забезпеченням, що 
спроможні створювати нові знання та ефективний механізм 
комерціалізації, а також сприяти економічному та науково-тех-
нічному розвитку. Визначено, що у загальному вигляді інно-
ваційний потенціал промислового підприємства визначається 
трьома основними складовими частинами, а саме кадровим 
потенціалом підприємства, фінансово-економічним потенціа-
лом та науково-технічним потенціалом підприємства. В розрізі 
цих складових частин інноваційного потенціалу обґрунтовано 
показники, які характеризують окремі складові частини іннова-
ційного потенціалу.
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Аннотация. В статье обобщены подходы к определению сущности инновационного потенциала. Определен 
инновационный потенциал как совокупность имеющихся интеллектуальных, технологических, финансово-эконо-
мических, научно-производственных ресурсов с соответствующим их инфраструктурным обеспечением, которые 
способны создавать новые знания и эффективный механизм коммерциализации, а также способствовать экономи-
ческому и научно-техническому развитию. Исследованы факторы, которые влияют на уровень инновационного 
потенциала, и составляющие, которые его определяют. Определено, что в общем виде инновационный потенциал 
промышленного предприятия определяется тремя основными составляющими, а именно кадровым потенциалом 
предприятия, финансово-экономическим потенциалом и научно-техническим потенциалом предприятия. Факторы 
влияния на инновационный потенциал предприятия обобщены в разрезе показателей, характеризующих отдель-
ные составляющие инновационного потенциала.

Ключевые слова: инновационный потенциал, кадровый потенциал, финансово-экономический потенциал, на-
учно-технический потенциал, потенциал.

Summary. The purpose of this work is to determine the factors influencing the innovation potential of the enterprise. 
The article summarizes approaches to determining the essence of innovation potential. Innovative potential defined as a 
set of available intellectual, technological, financial-economic, scientific-production resources with their corresponding 
infrastructure providing that can create new knowledge and effective mechanism of commercialization and promote eco-
nomic and scientific and technological development. It is systematized, that the components of the innovation potential 
are: market, erudition, employees, technical and technological component, information and reference component, interac-
tion, research. In the structure of innovation potential most often distinguished human resources, information technology, 
organizational and logistical components. Investigated the factors that influence the level of innovation potential and the 
components that determine it. The level of innovation potential is influenced not only by available and promising resources, 
opportunities and abilities, but also by the environment. It is determined that in the general form the innovation potential 
of an industrial enterprise is determined by three main components: the personnel potential of the enterprise, the financial 
and economic potential and the scientific and technical potential of the enterprise. The personnel potential of the enterprise 
characterizes the potential of employees to innovate, which is determined by the level of education and experience of em-
ployees. Financial and economic potential characterizes the economic capacity of the enterprise to innovate and includes 
the ability of the enterprise to form the necessary amount of financial support for innovation activity. The scientific and 
technical potential is characterized by the presence of a scientific basis and highly qualified personnel at the enterprise. 
Factors influencing the innovation potential of the enterprise are generalized in terms of indicators that characterize the 
individual components of innovation potential.

Keywords: innovation potential, human resources potential, financial and economic potential, scientific and technical 
potential, potential.
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ІНФОРМАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА В ЦИФРОВІЗАЦІЇ  
БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА

INFORMATION INFRASTRUCTURE IN DIGITALIZATION  
OF BUSINESS PROCESSES OF ENTERPRISE

Анотація. Стаття присвячена дослідженню загаль-
них характеристик інформаційної інфраструктури за 
умов цифрового способу управління бізнес-процесами 
на підприємстві. Систематизовано та проаналізовано 
підходи до трактування інформаційної інфраструкту-
ри підприємства вітчизняними науковцями. Розгля-
нуто визначення інформаційної інфраструктури, що 
подані в нормативно-правових актах та документах 
України. Здійснено порівняння понять інформаційної 
інфраструктури та цифрової інфраструктури. Наве-
дено уточнення поняття «цифрова інфраструктура» 
шляхом обов’язкового врахування матеріально-техніч-
ного комплексу як її апаратної частини. Запропоновано 
принцип функціонування інформаційної інфраструк-
тури, орієнтованої на цифровий спосіб управління 
бізнес-процесами. Розглянуто еволюцію концепцій ін-
формаційних систем як методології цифровізації біз-
нес-процесів.

Ключові слова: інфраструктура, цифрова інфра-
структура, інформаційна інфраструктура, управління 
бізнес-процесами, ERP-система.

Постановка проблеми. На тлі бурхливого та стрімкого 
розвитку цифрової економіки еволюція та розвиток економіч-
них систем, зокрема підприємств, все більшою мірою залежать 
не від матеріальних ресурсів, а від інформаційних. В епоху дід-
житалізації до звичного переліку трьох факторів виробництва 
все частіше додають інформацію (знання). Накопичення, ана-
ліз, використання інформації та управління нею на підприєм-
ствах здійснюються засобами інформаційної інфраструктури.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій лі-
тературі сьогодні дослідженню інформаційної інфраструктури 
приділена значна увага, що обумовлено зростанням ролі ін-
формаційних технологій у розвитку сучасного суспільства. До 
низки вітчизняних науковців, які проводили дослідження у цій 

сфері, варто віднести таких, як О.Д. Довгань [4, с. 64], О.К. Во-
лох [3, с. 30], А.В. Лапіна [6, с. 90], Д.С. Пілевич [8, с. 13], 
О.А. Баранов [2].

Виділення не вирішених раніше частин загальної проб-
леми. Однак нерозв’язаними залишається ще багато питань 
формування, використання та розвитку інформаційної інфра-
структури підприємства щодо цифровізації бізнес-процесів.

Мета статті. Головною метою роботи є ідентифікація сут-
ності та особливостей розвитку інформаційної інфраструктури, 
орієнтованої на цифровий спосіб управління бізнес-процесами.

Виклад основного матеріалу. Інформаційна інфраструк-
тура із забезпечувальної компоненти, що раніше виконувала 
роль технологічного середовища для інформаційного забезпе-
чення потреб управління різними установами, підприємствами 
та організаціями, за ступенем її технічного вдосконалення та 
інтелектуалізації трансформувалась у ключовий фактор їх кон-
курентоспроможності та життєздатності. Отже, формування й 
підтримка розвиненої інформаційної інфраструктури нині пе-
ретворюється на ключовий стратегічний чинник успіху підпри-
ємств, що вимагає перегляду пріоритетів управління.

Термін «інфраструктура» вказує на забезпечувальний або 
допоміжний характер певного явища чи процесу відносно ос-
новних. Поняття інформаційної інфраструктури підприємства 
в науковій літературі з’явилося недавно, а саме зі становлення 
інформаційного суспільства, тому позиції науковців щодо його 
трактування різняться (табл. 1).

Крім бачення вчених, на увагу заслуговують окремі визна-
чення інформаційної інфраструктури, що подані в нормативно-
правових актах та документах України, а саме такі:

− інформаційна інфраструктура – сукупність різноманіт-
них інформаційних (автоматизованих) систем, інформаційних 
ресурсів, телекомунікаційних мереж і каналів передачі даних, 
засобів комунікацій та управління інформаційними потоками, 
а також організаційно-технічних структур, механізмів, що за-
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Таблиця 1
Підходи до трактування інформаційної інфраструктури підприємства

Автор Визначення

О.Д. Довгань 
[4, с. 65]

Сукупність програмно-технічних засобів, інформаційних комунікацій, інших механізмів управління інформаційними ресур-
сами, напрацьованих суспільною практикою, організаційних систем збереження й використання наявних обсягів інформа-
ції, а також інститутів продукування нової інформації в інтересах суспільного розвитку, засобів нормативного забезпечення 
інформаційної діяльності, захисту вітчизняних інформаційних ресурсів від усіх видів загроз та негативних впливів.

О.К. Волох 
[3, с. 31]

Сукупність територіально розподілених інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, телекомунікацій-
них мереж, мереж поштового зв’язку, організаційних структур, нормативно-правових механізмів, що забезпечують її 
ефективне функціонування та управління нею.

А.В. Лапін 
[6, с. 90]

Інформаційна інфраструктура підприємства є складною системою, що об’єднує управлінські, технологічні, економічні 
та соціальні компоненти в єдине ціле.

Д.С. Пілевич 
[8, с. 15]

Окрема складова частина інфраструктури досліджуваного об’єкта, яка включає механізми створення, оброблення, 
збереження, передачі, використання та захисту інформації різної природи, яка складається із сукупності програмного 
забезпечення, технічних засобів, сформованих правил роботи з такими даними в межах таких систем, що сприяють 
підвищенню рівня якості управління зазначеним об’єктом.

О.А. Баранов 
[2, с. 12]

Сукупність систем виробництва та інформаційних послуг, виробництва засобів інформації та інформаційних техноло-
гій, накопичення та зберігання інформації, сервісного обслуговування інформаційних технологій, підготовки кадрів.

Джерело: систематизовано авторами

безпечують їх функціонування (Стратегія розвитку інформа-
ційного суспільства) [10];

− інформаційна інфраструктура – сукупність організа-
ційних структур і систем, які забезпечують функціонування 
та розвиток інформаційного простору, засобів інформаційної 
взаємодії та доступу користувачів до інформаційних ресурсів 
(проєкт Концепції інформаційної безпеки України – OSCE) [5].

Слід зауважити, що у Концепції розвитку цифрової економі-
ки та суспільства України на 2018–2020 роки поняття інформа-
ційної інфраструктури відсутнє. Натомість представлене поняття 
цифрової інфраструктури, згідно з яким вона є комплексом тех-
нологій, продуктів та процесів, що забезпечують обчислювальні, 
телекомунікаційні та мережеві можливості на цифровій основі. 
Цифрові інфраструктури є основою цифрової економіки [9].

Безумовно, природа цього економічного терміна ситуацій-
но може диференціюватися, однак ми неповністю поділяємо 
думки розробників Концепції розвитку цифрової економіки та 
суспільства України про виокремлення та звуження поняття ін-
формаційної інфраструктури до цифрової, зводячи її сутність 
до цифрових технологій. Вважаємо за доцільне в понятті «циф-

рова інфраструктура» обов’язково враховувати матеріально-
технічний комплекс як її апаратну частину.

На противагу зазначеному в контексті заходів діджита-
лізації економіки та з урахуванням процесного підходу вва-
жаємо за доцільне використовувати поняття інформаційної 
інфраструктури, орієнтованої на цифровий спосіб управління 
бізнес-процесами, під якою пропонуємо розуміти комплекс 
обслуговуючих та допоміжних засобів (інформаційних систем 
і технологій, баз даних), які забезпечують діяльність підпри-
ємства за рахунок формування та забезпечення доступу всіх 
суб’єктів процесу управління до інформаційних ресурсів, а та-
кож засобів генерації та оброблення інформації, аналізу та ко-
мунікаційної взаємодії.

Принцип функціонування інформаційної інфраструктури, 
орієнтованої на цифровий спосіб управління бізнес-процесами 
підприємства, схематично представлений на рис. 1.

В основу розробленої схеми функціонування інформацій-
ної інфраструктури, орієнтованої на цифровий спосіб управ-
ління бізнес-процесами, покладено цифрові інформаційні 
технології з урахуванням розширення практики використання 

Інформаційна 
система

Бази та сховища 
даних

Інформаційні 
ресурси

Інформаційна
технологія
вирішення 

завдань 
управління 

бізнес-
процесами у 

сфері:

виробництва

логістики

фінансів

контролінгу

обліку

управління HR

Інформаційний ресурс як 
основа прийняття 

управлінського рішення

Інформаційна технологія 
аналізу

Рис. 1. Принцип функціонування інформаційної інфраструктури,  
орієнтованої на цифровий спосіб управління бізнес-процесами

Джерело: розроблено авторами
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менеджментом сучасних організацій процесного підходу. Ін-
шими словами йдеться про діджиталізацію (цифровізацію) 
бізнес-процесу. В науковій літературі відсутні будь-які те-
оретичні напрацювання щодо цифровізації бізнес-процесу 
підприємства. Враховуючи зазначене, під цифровізацією біз-
нес-процесів розуміємо автоматизацію ключових (основних), 
допоміжних (підтримуючих, забезпечувальних) бізнес-проце-
сів та бізнес-процесів управління задля їх оптимізації та до-
сягнення ефективності функціонування галузі, у якій протікає 
бізнес-процес. Цифровізація бізнес-процесів передбачає послі-
довне вжиття таких заходів:

− збирання інформації про бізнес-процес, його моделю-
вання, ідентифікацію;

− виявлення місць виникнення, оброблення та споживання 
інформації;

− моделювання інформаційних бізнес-процесів в рамках 
бізнес-процесів;

− модифікація інформаційної системи з урахуванням 
цієї моделі;

− створення автоматизованої інформаційної системи 
(за допомогою апаратно-програмних засобів);

− контролінг бізнес-процесів (фіксація параметрів біз-
нес-процесів в інформаційній системі, постановка планів, ство-
рення звітності тощо).

Цифровізація, що не базується на зміні моделі з формату 
«як є» на формат «як має бути», фактично практично не забез-
печує жодного підвищення ефективності та оптимізації біз-
нес-процесів. Такий результат може бути досягнутий тільки за 
допомогою попереднього деталізованого аналізу та перебудови 
бізнес-процесів.

Особливе значення в цьому разі має процесний підхід до 
вдосконалення бізнес-процесів. Варто зазначити, що цифрові-
зація інформаційних систем і технологій є технічним (інстру-
ментальним) засобом, тому навіть за її відсутності реалізація 
найбільш ефективної бізнес-моделі процесів на практиці може 
істотно підвищити результативність діяльності підприємства.

Методологія цифровізації бізнес-процесів ґрунтується на 
базових концепціях інформаційних систем, еволюційний роз-
виток яких відображено на рис. 2.

MRP I (Material Requirements Planning) – це система плану-
вання потреб у матеріалах, заснована на виробничих графіках, 
за допомогою яких зв’язується інформація про попит (потре-
би) з інформацією про наявні запаси. МRP I часто називають 

методом розрахунку потреби для номенклатури так званого 
залежного попиту. Спочатку програма визначає попит (потре-
бу), а вже залежно від цієї оцінки розраховує загальний обсяг 
необхідних матеріальних ресурсів, а саме брутто-потребу в ма-
теріалах. Після цього шляхом зіставлення з рівнем запасів про-
грама обчислює обсяг замовлень (нетто-потреба) та параметри 
замовлень з урахуванням обсягу й часу доставки. Результати 
розрахунків передаються до логістичного менеджменту для 
прийняття остаточного рішення.

MRP II (Manufacturing Resource Planning) – це система 
виробничого планування ресурсів, що об’єднує виробниче, 
маркетингове, фінансове планування та логістичні операції. 
За допомогою цієї системи можна формувати плани з вико-
ристанням прогнозної інформації про попит, дані про наявні 
замовлення та відомості про зміни в продуктовій лінії. Система 
MRP II досить швидко реагує на зміни, дає змогу працювати 
в режимі реального часу, оскільки в ній передбачено щоденне 
оновлення баз даних. Завданням системи MRP II є формуван-
ня оптимального матеріального потоку матеріалів, напівфа-
брикатів як у системі постачання, так і у виробництві, а також 
оптимізація потоку готової продукції. Сучасні системи MRP ІІ 
дають змогу інтегрувати всі основні логістичні процеси всере-
дині підприємства.

Системи планування класу MRP II в інтеграції з модулем 
фінансового планування FRP отримали назву ERP-систем під-
приємства (Enterprise Requirements Planning), які дають змогу 
найбільш ефективно планувати всю комерційну діяльність 
сучасного підприємства, зокрема фінансові витрати на проєк-
ти оновлення обладнання та інвестиції у виробництво нової 
лінійки виробів. Згідно зі словником Американської асоціації 
з управління запасами і виробництвом ERP – це система для 
планування всіх ресурсів підприємства, необхідних для вироб-
ництва, закупівлі, відвантаження та обліку в процесі виконання 
клієнтських замовлень [7, с. 25].

CSRP (Customer Synchronized Resource Planning) – це си-
стема планування ресурсів, синхронізована зі споживачем. Си-
стема заснована на функціоналі CSRP-систем, вона дає змогу 
переорієнтувати планування від виробництва до кінцевого спо-
живача, враховує не тільки виробничі та матеріальні ресурси 
підприємства, але й ресурси, що споживаються в іншій роботі 
зі споживачем.

Інформаційні системи, що забезпечують цифровізацію біз-
нес-процесів, покликані забезпечувати підприємство та його 
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Рис. 2. Еволюційний розвиток концепцій інформаційних систем
Джерело: побудовано автором на основі [7]
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керівництво необхідною інформацією. Серед усіх операційних 
систем найбільшу увагу слід приділити класу ERP-систем як 
повнофункціональному інформаційному комплексу, призначен-
ня якого полягає в автоматизації бізнес-процесів підприємства.

Отже, сучасна ERP-система – це комплекс взаємозалежних 
модулів (додатків), що автоматизують усі бізнес-процеси під-
приємства й за рахунок цього забезпечують функціонування 
єдиного інтегрованого інформаційного середовища. Найбільш 
поширеною ERP-системою, що застосовувалась на вітчизняних 
підприємства, до деякого часу була «1С: Підприємство 8 для 
України», використання якої сьогодні заборонено відповідно 
до чинного законодавства. В цьому разі законодавчі обмежен-
ня уможливили перехід підприємствами України до користу-
вання вітчизняними програмними продуктами, розвиток серед 
яких набуває ERP-система IT-Enterprise корпорації «Інформа-
ційні технології». Система IT-Enterprise – це вітчизняна ERP-, 
MRP II-, MES-, APS-, EAM-система, орієнтована на комплек-
сну автоматизацію бізнес-процесів підприємств; система ІТ-
Enterprise має комплексні проєкти впровадження «Industry 4.0» 
на промислових підприємствах машинобудування, металургії, 
хімічної, харчової, кабельної та гірничодобувної промисловос-
ті, сільського господарства, включаючи впровадження систем 
керування виробництвом, логістикою, контролінгом, бюджету-
ванням тощо. Цілями проєктів впровадження Industry 4.0 сис-
теми IT-Enterprise на підприємствах є [1]:

− оптимізація діяльності підприємства та реінжиніринг біз-
нес-процесів підприємства задля вирішення завдань, спрямова-
них на досягнення стратегічних бізнес-цілей підприємства;

− підвищення пропускної здатності виробництва, підви-
щення рівня обслуговування клієнтів, скорочення витрат ви-
робництва, ефективне управління ресурсами підприємства за 
рахунок впровадження сучасних стандартів управління вироб-
ництвом MRP II, MES, APS;

− оперативний контроль фінансового стану підприємства, 
створення умов для зростання доходів і керованого скорочення 
витрат виробництва, оперативне управління собівартістю про-
дукції; формалізація та контроль усіх бізнес-процесів підпри-
ємства, підвищення координації діяльності підприємства.

Підвищення якості та конкурентоспроможності продукції 
підприємства є можливим за рахунок автоматизації таких за-
вдань, як надання керівництву підприємства й користувачам 
системи можливості отримання повної та достовірної інфор-
мації про стан виробничого процесу та фінансової діяльності 
підприємства для проведення поглибленого аналізу, оцінюван-
ня діяльності підприємства та прийняття рішень; підвищення 
якості та мотивації праці персоналу підприємства. Умовно всі 
модулі системи IT-Enterprise групуються в такі контури управ-
ління, як управління виробництвом та технічною підготовкою 
виробництва, управління проєктами, управління основними 
виробничими засобами, управління бізнес-процесами та доку-
ментообігом, логістика, бюджетування й контролінг, управлін-
ня персоналом. ERP-cистема IT-Enterprise охоплює всі аспекти 
виробничої, фінансової та господарської діяльності підприєм-
ства й складається з безлічі модулів, кожен з яких автоматизує 
певні завдання.

Висновки і пропозиції. Таким чином, інформаційна інф-
раструктура, орієнтована на цифровий спосіб управління біз-
нес-процесами підприємства, є середовищем, що забезпечує 
ефективне протікання всіх бізнес-процесів, інформація про 
управління якими міститься в одному з елементів інформа-
ційної інфраструктури, а саме базах даних. При цьому така 

накопичена інформація стає інформаційною підтримкою про-
цесу розроблення стратегічних управлінських рішень стосовно 
функціональної сфери підприємства. Вжиття всіх зазначених 
заходів є можливим шляхом використання засобів інформацій-
них систем і технологій.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию общих характеристик информационной инфраструктуры в усло-
виях цифрового способа управления бизнес-процессами на предприятии. Систематизированы и проанализирова-
ны подходы к трактовке информационной инфраструктуры предприятия отечественными учеными. Рассмотрены 
определения информационной инфраструктуры, предоставленные в нормативно-правовых актах и документах 
Украины. Осуществлено сравнение понятий информационной инфраструктуры и цифровой инфраструктуры. 
Приведено уточнение понятия «цифровая инфраструктура» путем обязательного учета материально-технического 
комплекса как ее аппаратной части. Предложен принцип функционирования информационной инфраструктуры, 
ориентированной на цифровой способ управления бизнес-процессами. Рассмотрена эволюция концепций инфор-
мационных систем как методологии цифровизации бизнес-процессов.

Ключевые слова: инфраструктура, цифровая инфраструктура, информационная инфраструктура, управление 
бизнес-процессами, ERP-система.

Summary. The article is devoted to the study of the general characteristics of information infrastructure in terms of 
digital way of managing business processes in the enterprise. The information infrastructure of the providing component, 
which previously acted as a technological environment for the information support of the management needs of different 
institutions, enterprises and organizations, has been transformed into a key factor of their competitiveness and viability 
as their technical improvement and intellectualization. Therefore, the formation and support of an advanced information 
infrastructure is now becoming a key strategic factor for the success of enterprises, requiring a revision of management 
priorities. Approaches to interpretation of the information infrastructure of the enterprise by domestic scientists have been 
systematized and analyzed. The definitions of the information infrastructure, which are presented in the legal acts and 
documents of Ukraine, are considered. The concepts of information infrastructure and digital infrastructure are compared. 
It is proposed to clarify the concept of “digital infrastructure” by obligatory consideration of the logistics complex as its 
hardware. We consider it expedient to use the concept of information infrastructure, oriented to the digital way of man-
aging business processes, in which we offer to understand the complex of servicing and auxiliaries (information systems 
and technologies, databases), which ensure the activity of the enterprise by forming and providing access to all entities the 
process of managing information resources, as well as the means of generating and processing information, analysis and 
communication interaction. The principle of functioning of information infrastructure, oriented to digital way of managing 
business processes, is offered. The basis of the developed scheme of functioning of the information infrastructure, oriented 
on the digital way of managing business processes, is based on digital information technologies taking into account the 
expansion of the practice of management of modern organizations of the process approach. In other words, it is about digi-
tizing the business process. The evolution of information systems concepts as a methodology for digitalization of business 
processes is considered.

Keywords: infrastructure, digital infrastructure, information infrastructure, business process management, ERP-system.
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Анотація. Стаття присвячена уточненню змісту й 
структури комплексу маркетингу підприємства рек-
ламної галузі за сучасних умов на основі визначення 
тенденцій розвитку ринку реклами. Виокремлено та 
розглянуто складові маркетингу-мікс рекламної аген-
ції. Розкрито зміст рекламного продукту як товару, ви-
ділено його трирівневу структуру. Виявлено пріоритети 
у формуванні маркетингової товарної політики реклам-
них агенцій. Виділено чинники ціноутворення на рек-
ламний продукт, запропоновано декілька видів цінових 
стратегій та підходів до ціноутворення підприємств 
рекламного бізнесу. Розроблено етапи оптимізації 
продажів рекламного продукту. Доведено доцільність 
розроблення та застосування унікальної пропозиції 
рекламного продукту в конкретних випадках. Наведе-
но класифікацію основних інструментів просування 
рекламної агенції в сучасних умовах. Виявлено, що 
ключовими тенденціями розвитку ринку рекламних 
послуг є технологічне ускладнення реклами; процеси 
концентрації рекламної діяльності; формування мереж 
рекламних агенцій; зростання впливу замовників, вста-
новлення довгострокових відносин між замовниками 
та агенціями, диверсифікація, зростання ролі інтернет-
реклами. Сформульовано пріоритети маркетингової 
діяльності рекламних агенцій на українському ринку 
рекламних послуг.

Ключові слова: реклама, маркетинг, продукт рек-
ламної діяльності, ціна, збут, просування рекламної 
агенції, ринок реклами, тенденції розвитку ринку рек-
ламних послуг.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку ре-
кламного ринку в Україні стрімкі зміни зовнішнього середови-
ща найбільшою мірою впливають на характер маркетингової 
діяльності рекламних агенцій, змушують останніх перебудо-
вувати маркетингову діяльність, адаптуючись до нових умов 
зовнішнього середовища, вибираючи нові пріоритети розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Підґрунтям 
вирішення поставленої наукової проблеми стало вивчення на-
укових підходів до загальної теорії маркетингу, що висвітлені 
у працях І. Ансоффа, О. Азарян, Т. Амблера, Г. Армстронга, 
Л. Балабанової, А. Вой чака, С. Гаркавенко, Є. Голубкова, Я. Гор-

дона, Є. Дихтля, Д. Дея, Дж. Еванса, О. Каніщенко, В. Карда-
ша, Ф. Котлера, Є. Крикавського, Н. Куденко, Ж.-Ж. Ламбена, 
В. Онищенка, М. Портера, Е. Райса, А. Старостіної, Дж. Трау-
та, Р. Фатхутдінова та інших учених. В роботах прикладного 
характеру, які відображають маркетинговий підхід до функці-
онування ринку рекламних послуг, реклама розглядається як 
одна з важливих складових частин комплексу маркетингових 
комунікацій (Д. Барнет, К. Бове, Ф. Котлер, Д. Огілві та інші 
науковці). Багатоаспектність питань функціонування ринку 
рекламних послуг, його окремих суб’єктів та значна кількість 
різних за інтересами й цілями діяльності зацікавлених сторін 
обумовлюють підвищений інтерес до цієї теми. Теоретичні та 
практичні аспекти розвитку ринку рекламних послуг в Україні 
знайшли відображення в наукових працях А. Вітренка, О. Ку-
зика, Л. Поклонської, О. Харчук, С. Черевач та інших учених. 
Окремі питання маркетингової діяльності підприємств рек-
ламної галузі висвітлено у працях Д. Аакера, Дж. Бернета, 
Г. Васильєва, М. Власової, У. Лейна, Т. Лук’янець, Дж. Майер-
са, О. Мельникович, С. Моріарті, В. Морохиної, В. Полякова, 
Дж. Рассела, Є. Ромата та інших науковців.

Виділення не вирішених раніше частин загальної 
проблеми. Водночас деякі аспекти цієї наукової проблеми 
залишаються дискусійними, неповною мірою розкритими. 
Ефективне застосування інструментів маркетингу в діяльнос-
ті підприємств рекламної галузі вимагає детального осмис-
лення його теоретичних засад, висвітлення особливостей його 
реалізації в сучасних умовах з урахуванням тенденцій розвит-
ку ринку рекламних послуг, що обумовило актуальність нау-
кового дослідження.

Мета статті. Головною метою роботи є визначення пріори-
тетів маркетингової діяльності рекламних агенцій в Україні на 
основі виявлення закономірностей та тенденцій розвитку рин-
ку рекламних послуг.

Виклад основного матеріалу. Маркетингова діяльність 
підприємств рекламної галузі підпорядкована загальним за-
конам розвитку ринку й принципам класичного маркетингу. 
В основу побудови маркетингової діяльності рекламної агенції 
зазвичай покладено маркетинг-мікс. Проте його компоненти 
мають певну специфіку. Зокрема, важливим є виділення окре-
мо елементу «People», оскільки імідж рекламної агенції зале-
жить насамперед від креативності персоналу та впізнавання 
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Таблиця 1
Трирівневе представлення товару в рекламі

Рівень Поняття рівня Рекламні характеристики Розробник Користувач
1. Товар 

(реклама) 
за задумом

Реклама товару як 
основної вигоди для 

споживача

Властивості рекламованого товару та 
основна вигода формують позитивний образ 
конкретного товару без упаковки, коментарі.

Рекламодавець Рекламодавець, споживачі

2. Реклама 
в реальному 
виконанні

Розширений продукт 
із додатковими 
властивостями

Рівень 1+ (дизайн, сюжет, музика, текст, 
назва, упаковка, якість, властивості, засоби й 

канали реклами, тип рекламної кампанії).
Рекламні агенції

Рекламодавець, цільова 
аудиторія, фокус-група, 

посередники у просуванні 
реклами

3. Реклама з 
підкріпленням Сукупний продукт

Рівень 2 + (сервіс, гарантії, кредитування, 
роз’яснення можливостей утилізації, 

а також навчання споживачів, виховання, 
формування культури, включення 

емоційного аспекту).

Рекламні агенції, 
посередники 
в рекламній 
діяльності

Рекламодавець, цільова 
аудиторія, посередники

Джерело: сформовано автором

персональних брендів. Розглянемо маркетинг-мікс у діяльності 
підприємства рекламного бізнесу детальніше.

Продукти рекламної діяльності – це «товари/послуги, які є 
результатом діяльності суб’єктів рекламного ринку на етапах 
технологічного ланцюжка рекламної кампанії» [1, с. 129]. Рек-
ламодавець сприймає рекламу як оплачений ним ексклюзивний 
товар, завдяки якому можна отримати додатковий прибуток від 
збільшення обсягів збуту рекламованої продукції. Товар як 
продукт рекламного бізнесу так само може розглядатись на 
трьох рівнях (табл. 1).

У рекламній діяльності з позицій представлення реклам-
ного продукту як товару з підкріпленням можна виділити де-
кілька якісних концепцій творчої спрямованості реклами, які 
спираються на головні тенденції розвитку сучасної реклами, 
таких як перехід від локальної до загальнонаціональної та на-
віть глобальної реклами; спрямованість реклами від споживчих 
нестатків до їх конкретизованих потреб; стратегія створення 
в рекламі нецінової конкуренції.

Таким чином, у формуванні маркетингової товарної політи-
ки рекламних агенцій слід виділяти такі пріоритети:

− креативність подання властивостей товару в рекламі, що 
є одним із головних чинників успіху на ринку рекламної аген-
ції; цей напрям обмежується лише появою на ринку амбіційних 
товарів-конкурентів належного рівня якості;

− відображення іміджу бренду в рекламному продукті, за 
якого «розкручений бренд виступає локомотивом у маркетин-
говому просуванні» [1, с. 134];

− рекламне позиціювання, за допомогою якого цільовій 
аудиторії забезпечується ефект навіювання, що рекламований 
товар відповідає її бажанням, потребам, цінностям, ідеалам;

− мультибрендова концепція, що припускає рекламування 
кількох товарів у межах одного рекламного засобу, пов’язаних 
між собою приналежністю до наявного або проєктованого спо-
собу життя одного сегменту споживачів;

− мультирегіональна концепція, що може мати особливос-
ті вираження властивостей товару відповідно до регіональних 
звичаїв і традицій;

− квазібрендова концепція, що здійснюється через розроб-
лення локальних брендів та їх відповідне просування;

− перехресна концепція, яка полягає в укладанні взаємовигід-
них домовленостей між рекламодавцями, завдяки чому споживач 
набуває можливості придбання товарів за пільговими умовами.

Встановлення ціни на рекламний продукт залежить від 
багатьох чинників, зокрема популярності рекламної агенції, її 

досвіду, відгуків споживачів та попередніх замовників, кате-
горії товарів, для яких розробляється рекламний продукт, ці-
льової аудиторії. Проте можна виділити декілька видів цінових 
стратегій та відповідних підходів до ціноутворення підпри-
ємств рекламного бізнесу (табл. 2).

Збут – це лише одна з багатьох функцій маркетингу, при-
чому часто не найважливіша. Якщо учасник ринку добре по-
працював над такими складовими частинами маркетингу, як 
виявлення споживчих потреб, розроблення товарів або послуг, 
що користуються попитом, і встановлення на них відповідної 
ціни, налагодження системи їх розподілу й ефективного сти-
мулювання, то товари (у цьому разі рекламні продукти) знай-
дуть свого покупця. Головна мета, яку переслідує маркетингова 
діяльність, полягає у сприянні збільшенню прибутків реклам-
ної агенції. Якщо розглядати маркетингові аспекти збуту рек-
ламних продуктів та процес їх продажу, то він зазвичай базу-
ється на формуванні баз даних дійсних та потенційних клієнтів 
агенції. Проте важливо оптимізувати процес пошуку клієнтів 
та продажу рекламних послуг. Важливими етапами оптимізації 
продажів рекламного продукту є такі.

1) Відбір клієнтів (замовників). На цьому кроці необхід-
но звернути увагу на діючих клієнтів (вони характеризують 
успішні сценарії роботи з клієнтом); клієнтів, що відмовилися 
співпрацювати (необхідно проаналізувати причини відмови); 
нереалізовані договори (фіксація в CRM-системі допоможе 
проаналізувати, чому укладання договору не відбулося; на-
приклад, недостатній бюджет, недосягнення взаєморозуміння 
з клієнтом).

2) Класифікація клієнтів за сферою (агробізнес, торгівля, 
послуги); рівнем знань (наскільки добре клієнт розуміє особ-
ливості послуг, які надає РА); системою прийняття рішень (хто 
і як довго приймає рішення); бюджетом (на яку суму можна 
розраховувати з огляду на обсяги роботи).

3) Підготовка чек-листа для кожного сегменту (необхід-
но скласти список питань для визначення типу клієнта (сфера 
діяльності, плани на майбутнє тощо); опрацювати стандартні 
заперечення; підготувати стандартні листи).

Унікальні пропозиції на ринку реклами бажані, проте не 
всі споживачі здатні їх оцінити та сприйняти, тому часто мож-
на використати стандартні пропозиції. Унікальні пропозиції 
на ринку реклами доцільні, якщо ціни на рекламний продукт 
значно вище, ніж у конкурентів. Якщо пропозиція ексклюзивна 
й ґрунтується на унікальному підході, то необхідно показати 
це на самому початку спілкування з клієнтом. У всіх інших 
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Таблиця 2
Цінові стратегії рекламних агенцій

Тип стратегії Характер та метод ціноутворення Мета Горизонт цілей

Стратегія високих цін Вище середньоринкової
Отримання надприбутків через «зняття вершків» 
з тієї групи споживачів, для яких цей рекламний 

продукт має особливу цінність.
К

Стратегія середніх цін На рівні середньоринкової

Отримання стабільних прибутків рекламною аген-
цією протягом тривалого часу за умов стабільності 

та сприятливого клімату на ринку. Прикладом є 
реклама у спеціалізованих журналах для певних 

груп споживачів.

Д

Стратегія низьких цін Нижче середньоринкової
Проникнення на новий ринок або збільшення 

ринкової частки на наявному ринку, недопущення 
банкрутства.

Д/К

Стратегія пільгових цін Нижче собівартості або нормальної 
ринкової ціни

Залучення нових споживачів, ознайомлення 
з рекламною продукцією. К

Стратегія «ціна/якість» Нижче або вище нормальної 
ринкової ціни

Формування репутації рекламної агенції та джерела 
додаткового прибутку. Д/К

Стратегія ціноутво-
рення з урахуванням 

географічного чинника

Диференціація цін залежно від 
місця перебування замовника або 

кінцевих споживачів товару
Використання географічного чинника для отри-

мання додаткового прибутку. К

Стратегія 
дискримінаційних цін

Врахування відмінностей 
споживачів, часу замовлення тощо

Використання ринкової ситуації для отримання 
додаткового прибутку. К

Джерело: сформовано автором

випадках слід застосовувати стандартну пропозицію. Сегмен-
тація допомагає в розумінні очікувань клієнта й складанні стан-
дартних пропозицій.

Необхідно також проводити аналіз виконаних проєктів, за 
необхідності впроваджувати зміни в сегменти та сценарій про-
дажу. При цьому зміни мають вноситися регулярно на основі 
отриманих даних.

Просування рекламної агенції та рекламного продукту – це 
завдання непросте. Основи просування діяльності будь-якої 
фірми й рекламної агенції схожі, адже необхідно інформувати 
потенційних споживачів, нагадувати про себе, а також підтри-
мувати сформований імідж. До основних інструментів просу-
вання рекламної агенції можна віднести такі (рис. 1).

Сучасні зміни у маркетингу рекламних агенцій відбува-
ються під впливом низки чинників, які трансформують його 
змістовне наповнення. Зміни, які відбуваються в поведінці спо-
живачів рекламної продукції та клієнтів-рекламодавців, викли-
кають відчутні трансформації теорії та методології маркетин-
гової діяльності підприємств рекламної сфери. Однією з таких 

змін поведінки споживачів рекламної інформації, точніше в ас-
пекті сприйняття й категоризації, є здатність споживачів чітко 
відрізняти загальну суспільну інформацію від комерційної рек-
ламної інформації, яка надходить до них через засоби масової 
інформації. Нині комерційна реклама має низький ступінь до-
віри населення, тому це вимагає від рекламних агенцій пошуку 
нетрадиційних шляхів впливу на споживачів.

Згідно з В. Шарохиною, рекламна діяльність – це комплекс 
рекламних заходів, розроблених згідно з програмою марке-
тингу [5]. В умовах посилення конкуренції серед підприємств 
рекламного бізнесу маркетингова діяльність набуває величез-
ного значення. Це пояснюється такими причинами. По-перше, 
ефективність будь-якої рекламної кампанії залежить від точ-
ності вибору цільової аудиторії, а оптимальному визначенню 
аудиторії сприяє точне позиціонування агенції серед конкурен-
тів, тому рекламні агенції бажають зайняти належну ринкову 
нішу, що неможливо без оцінювання місця на ринку, тобто без 
детального аналізу зовнішнього середовища, в якому агенція 
реалізує рекламну діяльність.

Засоби просування 
рекламної агенції на 

ринку 

Реклама на власних 
рекламних продуктах 
(сайт, інші контакти)  

Реклама на 
«холодних» дзвінках 
(обов’язкова перші 

півроку) 

Друкована реклама 

Реклама у 
друкованих ЗМІ, 

довідниках  

Створення візитних 
карток, друк 
оголошень 

«Сарафанне радіо» 
(може працювати 
через 6-12 місяців 

успішної роботи РА) 

Просування через 
електронні засоби 

зв’язку  

Сайт-візитка, 
контекстна реклама, 

інтернет-дошки 
оголошень 

Реклама на міських, 
регіональних 

форумах, сайтах; у 
соцмережах 

Рис. 1. Основні маркетингові інструменти просування рекламної агенції
Джерело: сформовано автором на основі [4]
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По-друге, у процесі розвитку ринкової активності зро-
стає потреба в актуальній інформації рекламного характеру. 
За сприяння реклами ринок стає більш чітким і доступним для 
покупців з різними доходами, потребами, традиціями [5], отже, 
рекламні агенції мають керуватися результатами проведених 
маркетингових досліджень ринку та споживачів. По-третє, рек-
ламна діяльність має бути результатом спільних узгоджених 
дій рекламодавця (виробника або продавця товару чи послу-
ги) як замовника реклами та рекламної агенції як виконавця, 
організатора й координатора рекламної кампанії. Такий підхід 
відомий як маркетинг взаємодії і дає змогу створювати в цьому 
разі більш ефективний рекламний продукт.

Серед рекламних агенцій необхідними завданнями у сфері 
маркетингу вважаються ті, без виконання яких підприємство 
не зможе існувати, а саме «пошук нових клієнтів агентства, 
визначення його позиціювання, розробка стратегії розвитку, 
формування цінової політики, планування асортименту рек-
ламних послуг та моніторинг ринкової поведінки агентств-кон-
курентів» [6, с. 386]. Результати опитувань також свідчать про 
розуміння персоналом рекламних агенцій необхідності впро-
вадження сучасного маркетингового інструментарію, що в по-
дальшому сприятиме формуванню ними конкурентних переваг 
та посиленню їх ринкових позицій.

На маркетингову діяльність рекламних агенцій, безсумнів-
но, впливають технологічні й організаційні зміни на рекламно-
му ринку. Однією з характерних тенденцій таких сучасних змін 
в Україні є той факт, що донедавна попит на послуги рекламних 
агенцій з боку потенційних та наявних рекламодавців здебіль-
шого перевищував пропозицію [7, с. 622].

Протягом останніх років кардинально змінилися схеми вза-
ємин рекламних агенцій та підприємств-замовників. Якщо ра-
ніше рекламні агенції докладали зусиль для пошуку клієнтів, то 
зараз здебільшого рекламодавці самі знаходять рекламні агент-
ства й пропонують їм взяти участь у тендерах. Рекламні агенції 
з урахуванням власних інтересів та можливостей вирішують, чи 
брати участь у тендерах. Поступово процес вибору агенції та 
рекламодавця став взаємним і вигідним процесом. Щоправда, 
зазначена тенденція характерна для більшості «широкопрофіль-
них» рекламних агенцій, що добре зарекомендували себе як 
у Києві, так і в розвинутих промислових регіонах України [7; 8].

Другою особливістю розвитку рекламного ринку України є 
посилення вимог рекламодавців до якості рекламного продукту 
та характеру відносин. У процесі вибору рекламної агенції та 
попереднього оцінювання якості рекламних послуг усе більша 
увага приділяється здатності до довготривалих партнерських 
стосунків. Ця зміна є суттєвою й впливає на зміну ринкових 
позицій рекламних агенцій різних видів на українському ринку. 
Така тенденція диктує зміни маркетингових підходів реклам-
них агенцій, зокрема перехід до концепції маркетингу відносин 
і вибір ними стратегії підтримання конкурентних переваг з ак-
центом на формування лояльності.

Ранні етапи розвитку рекламного ринку України демон-
стрували високу значимість фактору низької ціни й досить 
високої якості рекламних послуг у процесі залучення клієнтів. 
Співробітництво з рекламними агенціями в попередні роки для 
багатьох підприємств мало переважно тактичний та коротко-
строковий характер. Як наслідок, рекламна агенція залишалась 
тільки виконавцем завдань рекламодавця й не відповідала за 
кінцевий результат (ефективність реклами). Однак із часом 
для більшості товаровиробників стало зрозуміло, що потрібен 
комплексний підхід у роботі зі споживачами, торговими марка-

ми, просуванням брендів, що ефективність реклами не завжди 
залежить від ціни. З іншого боку, стало зрозуміло, що висока 
якість роботи рекламної агенції – це не тільки створення й 
розміщення реклами, але й стратегічне планування рекламних 
кампаній від маркетингових досліджень ринку до визначення 
цільової аудиторії та уточнення характеристик споживачів; «ре-
зультативність рекламних кампаній, відповідальність під час 
виконання замовлення, чітка координація взаємодії між рекла-
модавцем і рекламним агентством, а також здатність рекламних 
агентств розділити з рекламодавцем провину за невдачі, якщо 
вони виникнуть (зокрема, деякі провідні рекламні агентства під 
час установлення цін на свої послуги визначають певну базову 
комісію, яка забезпечує мінімальну рентабельність під час ро-
боти з рекламодавцем, і бонус, який оплачує рекламодавець за 
досягнення необхідного обсягу продажу продукції рекламодав-
ця після рекламної кампанії)» [7, с. 623].

Останніми роками виробники, вибираючи рекламну аген-
цію, все частіше аналізують її здатність працювати з ними 
протягом тривалого часу в одній команді, нести відповідаль-
ність за кінцевий результат. Оскільки досить велика кількість 
рекламних агенцій продовжує вести маркетингову діяльність 
за тими ж принципами, що й десятиліття тому, деякі з них, що 
не адаптувалися вчасно до ринкових вимог, можуть втратити 
позиції або збанкрутувати. У зв’язку з описаною тенденцією 
варто підкреслити, що на сучасному етапі успішний бізнес рек-
ламних агенцій вимагає встановлення довгострокових відно-
син із замовниками.

Ще однією характерною рисою рекламного ринку України 
є зростання кількості регіональних підприємств, які прагнуть 
співпрацювати саме з київськими агенціями. Проте наявний 
і протилежний тренд: частина компаній, що розташовані в Ки-
єві, починає працювати з регіональними рекламними агенція-
ми, що може стимулювати розвиток регіонального рекламного 
бізнесу. За зростання інтересу до кваліфікованих регіональних 
рекламних агентств протягом найближчих двох років їх частка 
на ринку може вирости вдвічі.

Наступною тенденцією ринку рекламних послуг України є 
те, що змінились характер і предмет конкуренції між реклам-
ними агенціями. Якщо раніше конкуренція точилась навколо 
асортименту рекламних послуг та цін, то сьогодні ці параметри 
вирівнюються, а все більшого значення набуває здатність рек-
ламної агенції до реалізації цілей конкретних клієнтів та орга-
нізації ефективної взаємодії з рекламодавцем. На перший план 
усе частіше виходить здатність рекламного агентства працювати 
не з виконавцем, а з організатором успішної взаємодії між ним 
і рекламодавцем. При цьому О. Харчук вважає, що «найбіль-
ша перспектива у тих рекламних агентств, які чітко розуміють 
такий момент: у клієнта є чимало переваг перед агентством – 
у знанні ринку, виробництва, міжнародного досвіду» [7, с. 624].

Ще однією тенденцією ринку рекламних послуг є по-
силення ролі та збільшення частки інтернет-реклами. Так, 
за даними Всеукраїнської рекламної коаліції, у 2020 році 
зростання ринку інтернет-реклами продовжиться, ключовими 
факторами зростання стануть домінуючі обороти глобальних 
гравців, таких як «Facebook» (для банерної реклами), «Google» 
(«Youtube») (для онлайн-відео й пошуку), а також прогнозу-
ється подальше зростання частки мобільного трафіку, що по-
яснюється позитивною динамікою мобільного споживання 
Інтернету населенням України [8]. Цю тенденцію також слід 
враховувати під час планування маркетингової діяльності рек-
ламних агенцій.
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До сильних сторін ефективно працюючої рекламної аген-
ції належать досвід роботи на ринку, креативність, технології 
створення та розвитку брендів, злагоджена, досвідчена коман-
да професіоналів. Завдання агенцій на сучасному етапі полягає 
не тільки в тому, щоби виявити свій потенціал якнайкраще, але 
й у тому, щоб оптимальним чином об’єднати можливості та 
сильні сторони обох учасників взаємодії.

Схематично SWOT-аналіз маркетингової діяльності рек-
ламних агенцій наведено в табл. 3.

Отже, виділені вище тенденції розвитку ринку рекла-
ми впливають на розвиток рекламних агенцій і вимагають 
удосконалення маркетингової діяльності. Зокрема, зроста-
ють вимоги до комплексності послуг рекламної агенції, адже 
недостатньо бути просто виконавцем завдань рекламодавця 
й виступати своєрідним посередником між ним та засобами 
масової інформації [7].

Щоб відповідати вимогам ринку, рекламній агенції треба 
виступати в ролі організатора комплексних рекламних кампа-
ній (не лише розробити медіаплан для клієнта та здійснити без-
посереднє розміщення реклами в ЗМІ, але й надавати повний 
комплекс консультаційних маркетингових послуг, зокрема за 
потреби провести маркетингове дослідження ринку, розробити 
стратегію позиціонування для підприємства – замовника рек-
лами, проаналізувати потреби, мотиви й вимоги споживачів 
продукції рекламодавця та скласти їх портрет, спільно з рекла-
модавцем розробити маркетингову стратегію й тактику і вже 
з огляду на загальні цілі та завдання маркетингової програми 
клієнта розробити відповідну рекламну кампанію).

З огляду на вищенаведене сьогодні будь-якій рекламній 
агенції для збереження й посилення ринкових позицій слід ре-
організувати свій бізнес так, щоби перетворитись на агенцію 
з повним комплексом рекламних та маркетингово-консульта-
ційних послуг. Такий комплекс послуг має включати:

1) виробництво аудіо- та відеопродукції (виготовлення 
рекламних роликів, заставок і логотипів, сюжетів та репорта-
жів, розважальних програм тощо);

2) розміщення реклами на телебаченні, радіо, в пресі;
3) весь комплекс зовнішньої реклами (виготовлення й 

розміщення реклами на громадському транспорті, щитових  
конструкціях);

4) медіапланування (розроблення рекламних концепцій 
і стратегій рекламних кампаній у ЗМІ (аналіз конкурентів, ви-
значення ринкових позицій, розроблення маркетингових про-
грам для клієнтів, визначення переваг споживачів щодо ЗМІ, 
розроблення інструментів охоплення цільової аудиторії, визна-
чення термінів рекламної кампанії, визначення ЗМІ, купівля рек-
ламних місць у ЗМІ, моніторинг та аналіз проведення кампанії);

5) розроблення фірмового дизайну та стилю;
6) PR-послуги (розроблення концепції PR-кампаній, ор-

ганізація та супровід прес-конференцій, брифінгів та інших 
заходів, підготовка й розміщення матеріалів у друкованих та 
електронних ЗМІ, організація та ведення роботи зі ЗМІ (media-
relations), розраховані під конкретного замовника й погоджені 
з його цілями та завданнями);

7) організацію спонсорських проєктів та управління ними;
8) просування товарів і послуг («Promotion») від невели-

ких проєктів до загальнонаціональних кампаній і промо-турів, 
заходи в місцях продажу;

9) представлення клієнтів на виставках і ярмарках, органі-
зацію спеціальних заходів для клієнтів.

Функціонування підприємства рекламного бізнесу як аген-
ції з повним комплексом рекламних та маркетингово-консуль-
таційних послуг сприятиме підвищенню ефективності, стій-
кості та конкурентоспроможності на ринку рекламних послуг.

Висновки і пропозиції. В основу побудови маркетинго-
вої діяльності рекламної агенції зазвичай покладено класич-
ний маркетинг-мікс з виділенням окремо елементу «People», 
оскільки імідж рекламної агенції залежить насамперед від 
креативності персоналу та впізнавання персональних брен-
дів. Продукти рекламної діяльності – це товари/послуги, які є 
результатом діяльності суб’єктів рекламного ринку на етапах 
технологічного ланцюжка рекламної кампанії. Рекламодавець 
сприймає рекламу як оплачений ним ексклюзивний товар, зав-
дяки якому можна отримати додатковий прибуток від збільшен-
ня обсягів збуту продукції. Рекламний продукт може розгляда-
тися на трьох рівнях, а саме за задумом, у реальному втіленні та 
з підкріпленням. У формуванні маркетингової товарної політи-
ки рекламних агенцій нами виділено такі пріоритети, як креа-
тивність подання властивостей товару в рекламі; відображення 
іміджу бренду в рекламному продукті; рекламне позиціювання, 

Таблиця 3
SWOT-аналіз маркетингової діяльності рекламних агенцій
Сильні сторони Слабкі сторони

– Позитивний імідж на локальному та/або міжнародному ринку;
– досвід рекламної діяльності;
– належність до мережі світової рекламної агенції;
– наявність потужних міжнародних та локальних компаній у портфелі клієнтів;
– досвід керівництва;
– наявність креативної команди;
– відсутність конфліктів;
– високий рівень дохідності активів;
– сформована матеріальна база;
– наявність сучасного програмного забезпечення.

– Недостатній рівень маркетингової діяльності та 
просування рекламної агенції;
– недостатня кваліфікація окремих працівників;
– недостатня мотивація праці;
– недостатній рівень захисту інформації;
– нечіткість формулювання посадових обов’язків 
працівників.

Можливості Загрози

– Розширення портфеля клієнтів;
– участь у міжнародних рекламних конкурсах та завоювання престижних нагород;
– залучення у зарубіжні проєкти;
– інвестиції в персонал (навчальні тренінги, стажування за кордоном).

– Економічний спад та зниження бізнес-активності;
– зміна рекламного законодавства, що зменшить 
рекламні бюджети клієнтів;
– посилення інтенсивності конкуренції;
– недобросовісна конкуренція.

Джерело: сформовано автором
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за допомогою якого цільовій аудиторії забезпечується ефект 
навіювання; мультибрендова концепція. Встановлення ціни на 
рекламний продукт залежить від багатьох чинників, зокрема 
популярності рекламної агенції, її досвіду, відгуків споживачів 
та попередніх замовників, категорії товарів, для яких розро-
бляється рекламний продукт, цільової аудиторії. Маркетингові 
аспекти збуту рекламних продуктів базуються на формуванні 
баз даних дійсних та потенційних клієнтів агенції. Нами визна-
чено такі етапи оптимізації продажів рекламного продукту, як 
відбір клієнтів (замовників); класифікація клієнтів за сферою 
бізнесу, рівнем знань, системою прийняття рішень, бюджетом; 
підготовка чек-листа для кожного сегменту. Сформовано схе-
му основних маркетингових інструментів просування реклам-
ної агенції, до яких віднесено рекламу на власних рекламних 
продуктах, «холодні дзвінки», друковану рекламу, «сарафанне 
радіо» та просування через електронні засоби зв’язку.

Виявлено, що сучасні зміни у маркетингу рекламних аген-
цій відбуваються під впливом низки чинників, які трансфор-
мують його змістовне наповнення, зокрема змін поведінки 
споживачів рекламної інформації в аспекті сприйняття й кате-
горизації; технологічних та організаційних змін на рекламному 
ринку; змін взаємин рекламних агенцій і підприємств-замов-
ників; зростання кількості регіональних підприємств, які праг-
нуть співпрацювати з київськими агенціями; змін характеру й 
предмета конкуренції між рекламними агенціями, посилення 
діджиталізації. З урахуванням зазначених тенденцій будь-якій 
рекламній агенції для збереження й посилення ринкових пози-
цій слід реорганізувати свій бізнес так, щоби перетворитись на 
агенцію з повним комплексом рекламних та маркетингово-кон-
сультаційних послуг.
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Аннотация. Статья посвящена уточнению содержания и структуры комплекса маркетинга предприятия ре-
кламной отрасли в современных условиях на основе определения тенденций развития рынка рекламы. Выделены и 
рассмотрены отдельные составляющие маркетинга-микс рекламного агентства. Раскрыто содержание рекламного 
продукта как товара, выделена его трехуровневая структура. Выявлены приоритеты в формировании маркетинговой 
товарной политики рекламных агентств. Выделены факторы ценообразования на рекламный продукт, предложено 
несколько видов ценовых стратегий и подходов к ценообразованию предприятий рекламного бизнеса. Разработаны 
этапы оптимизации продаж рекламного продукта. Доказана целесообразность разработки и применения уникаль-
ного предложения рекламного продукта в конкретных случаях. Приведена классификация основных инструмен-
тов продвижения рекламного агентства в современных условиях. Выявлено, что ключевыми тенденциями развития 
рынка рекламных услуг являются технологическое усложнение рекламы; процессы концентрации рекламной дея-
тельности; формирование сетей рекламных агентств; рост влияния заказчиков, установление долгосрочных отно-
шений между заказчиками и агентствами, диверсификация, возрастание роли интернет-рекламы. Сформулированы 
приоритеты маркетинговой деятельности рекламных агентств на украинском рынке рекламных услуг.

Ключевые слова: реклама, маркетинг, продукт рекламной деятельности, цена, сбыт, продвижение рекламного 
агентства, рынок рекламы, тенденции развития рынка рекламных услуг.

Summary. The article is devoted to clarification of the content and structure of the marketing complex of the enterprise 
of the advertising industry under modern conditions on the basis of determination of development tendencies of the adver-
tising market. The individual components of an ad agency’s marketing mix have been isolated and reviewed. The content 
of the advertising product as a product is disclosed and its three-tier structure is highlighted. Priorities in the formulation of 
marketing agencies’ advertising policies have been identified. The factors of pricing for an advertising product have been 
highlighted, several types of pricing strategies and appropriate approaches to pricing of advertising business enterprises 
have been proposed. Steps have been developed to optimize ad product sales. The feasibility of developing and applying 
a unique promotional product offer in specific cases has been proved. The classification of the main tools of promotion of 
an advertising agency in modern conditions is given. A major advertising agency promotion marketing toolkit has been 
developed, which includes in-house advertising, “cold calling,” advertising in print media, “word of mouth,” and electronic 
communications. It is revealed that the key tendencies of development of the market of advertising services are techno-
logical and technical complication of advertising; processes of concentration of advertising activity; growing influence of 
customers, establishing long-term relationships between customers and advertising agencies. It is determined that the main 
factors of development of the market of advertising services now are globalization, integration, concentration, formation 
of networks of advertising agencies, diversification, growth of the role of Internet advertising by reducing other types. 
With these trends in mind, any advertising agency to maintain and strengthen its market position should reorganize its busi-
ness to become an agency with a full range of advertising and marketing consulting services. The priorities of marketing 
activity of advertising agencies in the Ukrainian market of advertising services are formulated. These include a comprehen-
sive approach to dealing with consumers, brands, brand promotion, strategic planning of advertising campaigns, starting 
with market research, determining the target audience and characteristics of consumers, monitoring the effectiveness of 
advertising campaigns, responsibility during the accomplishment of orders, clear coordination of interaction between the 
advertiser and the advertising agency.

Keywords: advertising, marketing, product of advertising activity, price, sale, promotion of advertising agency, adver-
tising market, trends of development of advertising services market.
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Summary. With deepening reforms and the rapid de-
velopment of the Chinese economy, the Chinese market has 
attracted enterprises from abroad. Thanks to a new busi-
ness model, an improved business philosophy, excellent 
service and excellent quality, Starbucks has gained a good 
reputation among the Chinese consumers and gained a high 
level of profitability, and became an example for many en-
terprises of this network. The article reviews the financial 
performance of Starbucks over the past five years as the 
main subject of research and analyzes the financial state-
ments of Starbucks in Chengdu using the basic method of 
financial analysis. An analysis of the financial statements 
of Starbucks Chengdu over the past five years showed that 
although the company was profitable and built up a good 
reputation in just a few years, there are still some problems 
in the business process, namely problems in financial ma-
nagement. Therefore, given these problems, proposals and 
prospects for the future are put forward.

Keywords: Starbucks, financial indicators, costs of ex-
pansion of production, diversification, methods of financial 
analysis, profit, taxes. 

Formulation of the problem. In the implementation of produc-
tion and financial activities of enterprises a large number of interre-
lated material, labor and financial resources are involved. The main 
goal of any business is to get a positive financial result and find 
ways to increase it.

In the market environment of conducting business activities, en-
terprises should ensure themselves sustainable economic develop-
ment, taking into account the peculiarities of the market environ-
ment and effectively conduct business process, increase the level of 
self-financing and innovative improvement of their activity. In such 
circumstances, the study of the dialectic of the category of financial 
result, its relationship and interaction with other economic indica-
tors, and formation on this basis of stable prerequisites for increas-
ing profitability, competitiveness and ensuring stable development 
of economic activity of the enterprise in the long-term perspective 
are of considerable scientific and practical value.

Analysis of recent research and publications. Significant 
contribution to the study of theoretical foundations of the category 
of financial result was made by such leading foreign and domestic 
scientists: I.O. Blank, O.V. Budko, F.F. Butynets, A.G. Zagorodnii, 
G.L. Voznyuk, S.L. Londar, O.V. Tymoshenko, R.V. Skaliuk and 

other scientists. But despite the considerable scientific achieve-
ments of these scientists on the subject under study, some problem-
atic issues require more detailed study and resolution, since econo-
mists often consider the question of profit management rather than 
the financial results of the enterprise [1; 5; 3; 9; 7].

Problem statement. Despite the interest of scientists in the 
selected issues, the study of the category «financial result», as a 
multifaceted indicator of the effectiveness of the enterprise, does 
not lose relevance. Therefore, the study of the financial result on the 
example of Starbucks deserves further attention.

The main material research. With the growth and develop-
ment of China’s economy, more and more excellent foreign enter-
prises come to China. Starbucks, a global household name, came to 
China and was quickly accepted, loved and brought its own brand 
fashion culture. Starbucks’ success in China has become a model 
for many global chains and inspirational books. Since the reform 
and opening up, China’s economy has been rapidly developed, lo-
cal enterprises are growing up day by day. With the development 
of global integration, more and more Chinese enterprises have set 
their sights on the international market, and at the same time, China 
has gradually formed a huge market that makes the whole world 
excited. Faced with such reality, many state-owned and private en-
terprises in China are eager to expand outward, and there are many 
problems in their development process, not only the lack of profes-
sional management knowledge, especially the lack of attention to 
finance [12; 16].

As a result, the control ability of the enterprise is low, so that the 
enterprise cannot continue to develop well. This paper will read the 
secret language from the financial statements of Starbucks Cheng-
du company, and summarize the methods and means of financial 
control by discussing the operation mode and applying the relevant 
knowledge of financial statement analysis, in the hope that relevant 
industries in China, especially the tertiary industry, can get some 
enlightenment from it.

Chapter 1. Starbucks company profile.
1.The introduction of Starbucks
Starbucks coffee company, founded in 1971, is the world’s lead-

ing specialty coffee retailer, roaster and brand owner. Its retail pro-
ducts include some of the world’s best coffee beans.

There are more than 30 kinds, also it provides a variety of func-
tions and styles of coffee machines, coffee cups and other goods. 
Starbucks was bought by its chairman, Howard Schultz, in 1987, 
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and then the company has gone from bad to better. In June 1992, 
Starbucks successfully listing as the first specialty coffee company. 
As of 2013, it has more than 13 000 stores worldwide with more 
than 145 000 employees [8; 11].

Starbucks Corporation is among the giants that see great poten-
tial in China and hopes to make the country its largest international 
market outside the U.S. in the near future. Starbucks opened its first 
store in Taiwan in March 1998, and its first store in mainland Chi-
na in Beijing in January 1999. According to the statistics of 2013, 
Starbucks has opened nearly 700 stores in China, including Hong 
Kong, Macao and Taiwan, about 560 of which are in mainland Chi-
na. At the end of 2005, Starbucks established Starbucks Enterprise 
Management (China) Co., Ltd. in Shanghai, which is mainly respon-
sible for the strategic development, market development and opera-
tion of Starbucks in greater China. Since its establishment at the end 
of 2005, Starbucks in Chengdu has opened 41 stores in Chengdu and 
Chongqing, and opened its first store in Wuhan in 2009 [13].

2. The background of Starbucks brand.
Firstly, the growth of Starbucks. Starbucks is the name of a 

world-famous coffee chain. Gerald Baldwin, Zev Siegl and Gordon 
Bowker opened their first specialty coffee and spice store, Starbucks, 
at Seattle’s Pike Place Market in 1986. Howard Schultz joined Star-
bucks in 1982. He used his personal experience to change Starbucks’ 
business philosophy and achieve success. In 1986 Mr Schultz paid 
to restructure Starbucks, transforming it into an Italian coffeehouse 
and running it entirely on his own terms. Over the past two decades, 
Starbucks has grown, first, in the United States and then globally. 
Superficially, Starbucks’ star journey is to sell coffee, but in fact, it 
provides people with an «experience» environment while selling 
coffee. It is these elements that convey Starbucks’ corporate culture 
and core values of the brand to consumers and bring them unforget-
table consumption experience [15].

Second, Core brand value of Starbucks
a. Experimental marketing
It is thought in Starbucks that its product is not just a cup of co-

ffee, but the whole experience in a coffee shop. Starbucks has made 
full use of «experience» as its winning marketing tool. That is, it is 
an experience at all moments of contact between the enterprise and 
the customer. So, experience is a lifestyle change. It is this desire 
for lifestyle change that has created Starbucks’ core brand value. 
One of Starbucks’ main competitive strategies is to communicate 
with customers in the coffee shop, and pay special attention to the 
communication with customers [14].

b. One-to-one personalized service
In the stores of Starbucks, the communication and communica-

tion between customers and staff are ubiquitous, which can be felt 
both in the store and in the after-sales service. With the experience 
as the platform, the experience will be fully developed through spe-
cific details, so that the customers as the protagonist can fully show 
their personality and experience a completely different experience.

3. The development of Starbucks in China
A. Development analysis of Chinese coffee market
It has been more than 100 years since the introduction of coffee 

in China. Coffee production in China has experienced a tortuous 
course of development. From the peak period of development in 
the 1950s to the 1960s, the production was reduced, until the 1980s, 
with the development of China’s economy, coffee production re-
covered rapidly. Since the beginning of the 21st century, with the 
development of China’s economy and the continuous improvement 
of people’s quality of life, coffee consumption has increased rapid-
ly, with the annual market growth rate reaching 10%-15%. Based 

on the global consumption of 4 million tons, China’s coffee con-
sumption market still has much space and potential. By 2012, the 
consumption will reach 120,000 tons, the retail sales of the market 
will reach tens of billions CNY, which let us see a huge market, a 
huge profit. Pablo Dubois, head of operations at the international 
coffee organization (ICO), sees great potential in the Chinese mar-
ket. «The Chinese market is already showing signs of following this 
trend, so China will become an important coffee consumer market 
in the world.»

B. Analysis of the Chinese consumers
With the further recognition of coffee in China, more and more 

consumers will believe in it. According to a survey of inland cities, 
32 percent of urban residents drink coffee. There are also a lot of 
potential consumers who are influenced by their friends or who like 
the environment of the coffee shop. There are also a large number of 
returnees who have brought new lifestyles and ideas with them. Un-
der their guidance, new people will also like coffee. With people’s 
understanding of coffee and coffee culture, more and more consum-
ers will come into the store to consume. Young and middle-aged 
people will become the mainstream consumer group. The young 
people born in the 1980s are very quick to respond to and accept 
new things. They are interested in and willing to try foreign food 
culture [17].

C. The market positioning of Starbucks
Starbucks will own positioning independently of the family, 

away from the office of the «third space», and its target market is 
paying attention to enjoy, leisure rich small endowment emotional 
appeal of urban white-collar workers, in the coffee shop, the music 
in Starbucks is from already developed with independent intellectu-
al property rights, all of these meet the fashion, trendy, the pursuit of 
fashionable white-collar class. Moreover, the provision of network 
has promoted the growth of «third space». The wireless Internet 
area set up in the coffee shop provides convenient services for mo-
bile office and tourists. Starbucks with its unique way of experience, 
let the target customers focus on their own favorite, suitable for their 
own taste, in line with their own personality of coffee [4]. In addi-
tion, excellent service, excellent quality, standard operation, on-site 
preparation and continuous launch of new products are important 
factors for its successful market positioning and rapid development 
in a country where tea is a traditional beverage.

D. Starbucks’ competitors in the Chinese market
Coffee brand has a lot of the mainland market, such as earli-

er Taiwan island coffee, Japan’s pot of coffee, as well as the new 
Pacific, Costa coffee Starbucks as the most powerful competitors, 
comprehensive analysis, Starbucks is facing competitors can be 
roughly divided into two forms: one kind is the same independent 
local coffee shop with the brand identity in the coffee chain and into 
the market in succession. The other is convenience stores, fast food 
restaurants and vertical coffee machines. But there is still a long 
way to go before the Chinese, who are accustomed to tea, can drink 
coffee on a regular basis.

4.The prospect of Starbucks in the Chinese market
Due to the huge potential of the current Chinese market and 

the gradual formation of its own coffee culture, the coffee market 
is expanding at a rate of more than 30% per year, so there is a huge 
room for value added in the Chinese coffee market.

With the rapid development of China’s economy, the improve-
ment of education and lifestyle, more and more people will go to 
coffee shops. At that time, coffee will be closely connected with 
our life, no longer just a drink, but gradually become the necessity 
of life, but also closely linked with fashion, taste, reflect the high 
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Table 1
Store comparison between the two companies

Name Date Number Site scope Cost of decoration and equipment
Starbucks 2006 24 Third ring road 70-90
XX yuan 1998 15 Third ring road 50

Sources: own research

Table 2
Sales of Chengdu company in three years

Indicators 2016 2017 2018 
Main business income 87260565 99914409 173851072
Main business cost 23753796 32552488 56641329
Proportion of main business revenue 27.21% 32.58% 32.58%
Period expense 5190852 60159178 98469354
Proportion of main business revenue 59.47% 60.21% 56.64%

Sources: own research

quality of modern life. Both friends and business meetings can be 
held in the café [2].

China is Starbucks’ second-largest market now after the 
U.S. Starbucks will continue to increase its investment in China. 
Because of its popularity and business philosophy has been accept-
ed and recognized by the domestic people.

5. Problems in the development of Starbucks in China
Since its first store in Beijing in 1999, Starbucks has opened 

700 stores in China, including Hong Kong, Macao and Taiwan. 
The rapid expansion has made Starbucks popular and profitable in 
China, but it has also created a series of unprecedented problems.

A. Rapid expansion leads to excessive capital occupation.
Taking the Chengdu company as an example, the first store 

opened in the first floor of Wangfujing shopping mall. Due to its 
good location, large crowds and being the first store in Chengdu 
at that time, the opening made Starbucks the sales champion of 
single store in mainland China. Shocked by the mainland’s spen-
ding power, the company accelerated the pace of opening stores in 
Chengdu over the next two years. Throughout the Starbucks stores in 
mainland China, they are all located in places with large crowd flow, 
uniform decoration and equipment, high rent and large investment in 
fixed assets. In order to achieve perfection, a lot of equipment and 
decoration materials are shipped from the United States [6].

This makes each branch invests a lot of capital, make the cap-
ital of the company takes up too much, which are also a big risk in 
management. Chengdu company is compared with XX yuan coffee 
shop, another successful coffee retail chain in Chengdu.

It can be seen that the local coffee chain with good reputation 
in Chengdu has opened 15 stores in 14 years, while Starbucks has 
opened 24 stores in 7 years. The cost of the decoration and equip-
ment of the single store is also much higher, which is also related to 
the different requirements and standards of the company.

Many of Starbucks’ equipment and ingredients are purchased 
globally in order to ensure its first-class quality, which also increas-
es the cost and capital consumption. With the increase of stores, 
rent, personnel management, the purchase of fixed assets and other 
costs come with it, which is a heavy burden for the newly estab-
lished companies, greatly occupies the capital, and also increases 
the operational risk. This is a more prominent problem of Chengdu 
company at present [10].

B. The cost is too high.
In order to ensure the company’s high-quality service and good 

corporate culture, the company conducts more training for employ-

ees, but the training input increases rapidly every year due to the 
excessive turnover of personnel.

In addition, in order to ensure the quality of coffee, many main 
ingredients are purchased and transported from the United States, 
which makes the transportation cost of each branch account for a 
large proportion of the total cost. It can be seen from the financial 
statements of these years that the main business cost accounts for 
the proportion of the revenue in the cost of transportation [18].

All of them are lower than the proportion of the period expenses in 
the income, and the period expenses account for more than 50% of the 
main business income, which makes the net profit drop significantly 
and also leads to the decline of the net interest rate on sales. Take the in-
come and cost of Chengdu company from 2016 to 2018 as an example.

As can be seen from the above table, the period expenses of 
Chengdu company account for a large proportion of the income. 
Further analysis shows that transportation cost and management 
cost account for a large proportion in the period.

This is because some raw materials are shipped directly from 
the United States, which adds to the cost. In addition, with the in-
crease of stores, the training cost of employees has also been greatly 
increased, which makes the cost of the period to remain high, and 
now it has become a problem that needs to be improved immediately.

C. The slow development of new products will affect the sales 
revenue.

Compared with the same industry, new product development of 
Starbucks is performed not good enough, so more than ten years of 
coming to China its varieties changed little and the pace is a little 
slower than of the other coffee chains, so that influences the choice 
of consumers. At present, the product is classic coffee, Starbucks 
Frappuccino, coffee and tea, and setting up a little change, everyone 
is familiar with its variety and taste. Compared with the local XX 
yuan coffee shop, it is also a coffee chain. You can not only taste 
the authentic coffee, but also eat a variety of drinks and the current 
trend of the meal, product innovation, so that consumers have more 
choices. At present, many competitors enter the market in succes-
sion, and there are some new drinks or various dairy products to 
replace, these are potential threats for Starbucks. All these problems 
occurred in the development process of China. Only Starbucks can 
develop better and go further in China by timely adjustment and 
improvement to make localization do better.

Chapter 2. Financial analysis of Starbucks in Chengdu company.
Financial analysis plays an important role in enterprise financial 

management. It is an important basis for evaluating the business 
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Table 3
Chengdu company of Starbucks in the last five years of specific financial indicators

Indicators Years
2014 2015 2016 2017 2018

Liquidity ratio 0.23 0.23  0.44  0.67  0.56
Quick ratio 0.15 0.13  0.33  0.58  0.46
Equity ratio 5.16  5.64  2.7  0.88  1.59
Net profit margin on sales 1.2  0.92 8.2 2.45 3.32
Operating profit ratio 0.33 0.48 8.63 1.44 5.01
Rate of return on total assets 1.17 1.38 20.06 6.63 11.01
Net assets income rate 2.05 6.18 85.2 2.14 23.52
Turnover of total capital 1.33  1.95  2.3  2.72  3.11

Sources: own research

performance and financial status of enterprises. By analyzing the 
financial status of the enterprise, the operating ability, profitability, 
solvency and growth ability of the enterprise can be understood, 
which is conducive to the objective evaluation of the operating 
performance and financial status of the managers and their related 
personnel [19; 20].

1. Financial index system analysis
A. Historical comparative analysis
Starbucks in Chengdu company has been working hard since 

its establishment and has gradually opened the Chengdu market 
through years of hard work. This paper lists the following specific 
financial indicators after sorting and calculating the financial state-
ments of Chengdu company in the past five years.

It shows the weak solvency. The financial security of a company 
is mainly reflected by the solvency of the company, that is, whether 
it can pay the debts due in full on time.

Therefore, paying attention to the effectively improve the com-
pany’s debt paying ability is not only a guarantee to safeguard the 
rights and interests of the company’s creditors, but also an objective 
requirement for the company to survive and continue to develop in 
the market competition. The solvency of Starbucks corporation is 
carried out from two aspects: short-term solvency and long-term 
solvency [17].

2. Prospect analysis
Through introduction to the Chengdu company and the com-

pany five years the results of tracking analysis, we know that Star-
bucks was founded in 2006 in Chengdu after management center. 
After five years of operation profit, this short into make profits, this 
is very rare in foreign fast away industry, suggesting a Starbucks 
not only accepted by people in mainland China and fell in love 
with it, the development of considerable scale and enter the benign 
development. Firstly, it takes unique corporate culture and excel-
lent operation mode have conquered the inland areas where tea is 
the main drink, and its advantages and potential are huge. During 
the operation in Chengdu, the company has made many local ad-
justments in terms of operation, management and service, so as to 
make Starbucks more regional and human. After having this good 
foundation, Chengdu company opens a large number of new stores 
according to the mode of headquarters, and has gone deep into the 
second and third tier cities, rooted in the inland. From these years of 
sales revenue can be seen, each year than the previous year growth 
is: 36%, 42%, 14%, 74%, it is a high speed growth development. 
Secondly, in recent years, the management of Chengdu company 
has been replaced, from the original headquarters to the present 
peer recommendation, competition, and the average age of about 
30 years old, young people’s enthusiasm, vitality, professionals in 

the industry, all these make the company management, professional 
and other aspects of talent matching reasonable and perfect. How-
ever, in this development process, we found some points that are 
worth noting:

Conclusions from the study. Through the analysis of the finan-
cial statements of Chengdu company in the past five years, we can 
see that although the company has realized the overall profit and 
created a good reputation in just a few years, there are still some 
problems in the development process from both financial manage-
ment and operation. The following conclusions can be drawn:

1. Rapid expansion leads to excessive capital occupation and 
excessive outflow of investment cash

Due to the rapid expansion of Chengdu company after entering 
the Chengdu market, the rapid development of the company has 
strained the company’s cash flow, and the overall development of 
the company is not good. Although the indicators of debt paying 
ability, operation ability and development ability have been increas-
ing year by year, it can be seen from the balance sheet that the com-
pany’s accounts receivable, inventory and short-term liabilities are 
relatively low, and the investment of fixed assets is too significant 
for the company, the outflow of investment cash flows is too large 
and the inflow is too small.

2. High proportion of fixed assets leads to high cost
As the investment in fixed assets increases with the opening 

of stores, the asset-liability ratio is also high, which is very dan-
gerous for the company to operate. It can be seen from the income 
statement that the company’s main business costs and operating ex-
penses account for a high proportion and grow rapidly year by year, 
which greatly reduces the net interest rate.

3.The main business cost is too high, the sales gross profit 
growth is slow, resulting in slow sales revenue growth Chengdu 
company from the beginning of its establishment to the product up-
date speed is too slow compared with the same industry, which is far 
from meeting the needs of consumers. Since the establishment of 
the company, it has provided consumers with the coffee and cakes, 
which is far behind the local coffee chain in terms of product variety 
and update speed. In this way, it will create management centers 
for long-term training trainees to provide to new stores. These trai-
ning expenditure, personnel salary and so on all increased the ex-
pense. Suggest of the company change the marketing strategy, can 
slow down the pace of store opening. Focus on the operation of 
high-quality stores, improving the efficiency of a single store, so 
as reducing expenses, increases the net cash flow of the investment 
activities. Lower store rents, sign long-term rental contracts with 
real estate developers, or buy prime real estate, which can be used 
as long-term investment.
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Through the above overall analysis, we can see that the de-
velopment of Chengdu company is good. From the company’s five-
year financial report, we can see that the company’s revenue and 
profit are both on the rise. According to the theory, the develop-
ment of a company should go through a period of establishment, 
maturity, decline and exit. The reality is so inconsistent with the 
ideal. On the whole, the main problems of the company are that the 
rapid expansion leads to excessive capital occupation, unreasonable 
asset structure, excessive cost and expense, and slow new product 
development affects the revenue growth. As for Starbucks with a 
good market foundation, only facing the deficiencies in its operation 
and taking appropriate measures can better maintain and extend its 
glorious maturity period and create more enterprise value.
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Аннотация. С углублением реформ и быстрым развитием экономики Китая, китайский рынок привлекает 
предприятия из-за рубежа. Благодаря новой бизнес-модели, усовершенствованной философии бизнеса, отличному 
сервису и превосходному качеству, Starbucks завоевал хорошую репутацию среди китайских потребителей и полу-
чил высокий уровень прибыльности, и стал примером для многих предприятий данной сети. В статье рассмотрена 
финансовая деятельность компании Starbucks за последние пять лет в качестве основного объекта исследования и 
проведен анализ финансовой отчетности компании Starbucks в г. Chengdu с помощью базового метода финансового 
анализа. Анализ финансовой отчетности компании Starbucks г. Чэнду за последние пять лет показал, что хотя ком-
пания была прибыльной и создала хорошую репутацию всего за несколько лет, все еще есть некоторые проблемы в 
процессе деятельности, а именно проблемы в финансовом менеджменте. Поэтому учитывая эти проблемы выдви-
гаются предложения и перспективы на будущее.

Ключевые слова: Starbucks, финансовые показатели, расходы на расширение производства, диверсификация, 
методы финансового анализа, прибыль, налоги.

Анотація. З поглибленням реформ та швидким розвитком економіки Китаю, китайський ринок залучає підпри-
ємства з-за кордону. Завдяки новій бізнес-моделі, вдосконаленій філософії бізнесу, відмінному сервісу та чудовій 
якості, Starbucks завоював хорошу репутацію серед китайських споживачів та отримав високий рівень прибутково-
сті, та став прикладом для багатьох підприємств даної мережі. У жовтні 2013 року Центральне телебачення Китаю 
повідомило про несподівану прибутковість китайських ресторанів Starbucks. Згідно з доповіддю, репортери порів-
няли ціну латте Starbucks (354 мл) в Пекіні, Чикаго, Лондоні і Бомбеї. Ціна в Пекіні була найбільшою, а в Бомбеї 
найменшою. Згідно з доповідями, латте коштувало тільки 2 юаня (0,67 долара), але продажна ціна склала 27 юанів 
(4,5 долара) тому прибутковість в Китаї виявилася вищою, ніж в інших країнах. У статті визначено, що фінансовий 
результат діяльності окремого суб'єкта господарювання виступає як фактична, складна та багатовимірна категорія. 
Позитивний фінансовий результат є основною метою діяльності компанії на ринку та одним із ключових показни-
ків, що визначає ефективність її роботи, служить джерелом платежів до бюджетів усіх рівнів, а також забезпечує 
розширене відтворення виробництва. У статті розглянуто фінансову діяльність компанії Starbucks за останні п'ять 
років як основний об'єкт дослідження та проведено аналіз фінансової звітності компанії Starbucks у м. Chengdu 
за допомогою базового методу фінансового аналізу. У статті також представлено відповідні методи аналізу фінан-
сових звітів та загальну ситуацію компанії Starbucks, а також детально проаналізовано фінансовий звіт компанії 
Starbucks міста Chengdu за останні п’ять років. Аналіз фінансової звітності компанії Starbucks м. Ченду за останні 
п’ять років показав, що хоча компанія була прибутковою і створила хорошу репутацію лише за кілька років, все 
ще є деякі проблеми в процесі діяльності, а саме проблеми в фінансовому менеджменті. Фінансовий аналіз також 
показав низький рівень платоспроможності компанії в м. Ченду. Для вирішення цих проблем потрібно впровадити 
на підприємстві систему з коригування певних напрямів діяльності, які існують зараз у компанії Starbucks у місті 
Ченду, наприклад різноманітність та структура продукції поновлюються повільно, тому необхідно звернути увагу 
на вирішення даної проблеми. Тому з огляду на ці проблеми висуваються пропозиції та перспективи на майбутнє.

Ключові слова: Starbucks, фінансові показники, витрати на розширення виробництва, диверсифікація, методи 
фінансового аналізу, прибуток, податки.
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ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ  
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО БАЧЕННЯ  

(НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ)

THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS  
OF STRATEGIC VISION FORMATION  

(ON THE EXAMPLE OF CHEMICAL INDUSTRY ENTERPRISES)
Анотація. У статті проаналізовано теоретичні під-

ходи до формування та визначення стратегічного ба-
чення суб’єктів господарської діяльності. Детально 
досліджено особливості трактування вітчизняними та 
зарубіжними науковцями поняття «стратегічне бачен-
ня». На основі проведеного оцінювання сформовано 
власне визначення поняття стратегічного бачення під-
приємства, у якому акцентовано увагу на необхідності 
врахування умов зовнішнього, внутрішнього та про-
міжного середовища організації. Запропоновано алго-
ритм розроблення стратегічного бачення підприємства. 
На прикладі провідних світових компаній хімічної про-
мисловості досліджено особливості формування стра-
тегічного бачення та виокремлено ключові спільні та 
відмінні риси, що дасть змогу окреслити головні аспек-
ти визначення стратегічного бачення підприємств.

Ключові слова: стратегічне бачення, алгоритм фор-
мування стратегічного бачення підприємств, зовніш-
нє, внутрішнє та проміжне середовища підприємства, 
спільні та відмінні риси формування стратегічного ба-
чення, аспекти стратегічного бачення.

Постановка проблеми. У сучасних ринкових умовах го-
сподарювання хімічна промисловість є однією з найбільш ви-
сокотехнологічних галузей, що має власний високий інновацій-
ний потенціал та формує базу зростання для інших напрямів 
виробництва. Зокрема, вона відіграє визначальну роль у таких 
пріоритетних напрямах, як виготовлення нових речовин і ма-
теріалів, виробництво нанотехнологій. Розвиток вітчизняної 
хімічної галузі має ґрунтуватись на засадах інтелектуалізації, 
застосування ІТ-технологій, автоматизації, комп’ютерізації та 
впровадження smart-технологій.

Однією з актуальних проблем, характерних для більшості 
галузей економіки України, є формування адекватного середо-

вищу функціонування та вимогам сьогодення стратегічного 
бачення підприємств. У цьому контексті особливої уваги за-
слуговують підприємства однієї зі стратегічних галузей, а саме 
хімічної промисловості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичною 
та прикладною основою наукових досліджень проблемати-
ки розроблення стратегічного бачення суб’єктів господар-
ської діяльності стали роботи таких вітчизняних авторів, як 
В.А. Белошапка, З.Є. Шершньова, Г.В. Загорій, Г.В. Строкович, 
Є.І. Петруня. Значний внесок у визначення особливостей та ме-
тодичних підходів до формування стратегічного бачення зро-
били І. Ансофф, Ю.А. Бондар, Н.В. Гуреміна, І.В. Мойсеєнко, 
Д. Ротхауер, А. Дж. Стрикленд, А.А. Томпсон, М.В. Ципленков, 
А.Д. Чандлер.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проб-
леми. Так, З.Є. Шершньова процес формування стратегічного 
бачення трактує як реалізацію концепції, в якій поєднуються 
цільовий, системний, ситуаційний та інтегральний підходи до 
діяльності підприємства, що дає змогу встановлювати цілі роз-
витку, здійснювати їх порівняння з наявними можливостями 
(потенціалом) підприємства та приводити їх у відповідність 
до останніх шляхом розроблення та реалізації певної системи 
стратегій [1].

Г.В. Строкович стверджує, що, встановлюючи місію, ме-
неджер окреслює сферу діяльності підприємства, а також ті 
послуги, які воно буде надавати своїм споживачам. На основі 
розроблення концепції довгострокового розвитку, визначення 
місця організації на ринку має формуватися стратегічне бачен-
ня підприємства [2].

Дещо іншої думки дотримується Є.І. Петруня, який вважає, 
що бачення створює відчуття перспективи у діяльності суб’єкта 
господарської діяльності, а також забезпечує спадковість його по-
слідовних цілей та створює імпульс для постійного прогресу [3].
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Заслуговують на увагу визначені у праці [4] сутність, при-
значення та вимоги до стратегічного бачення.

Так, до сутності стратегічного бачення віднесено образ, до 
якого прагне організація, але якого ще досягти не може; відчут-
тя генеральної мети; обґрунтування того, якою організація має 
бути за найсприятливіших умов об’єднання індивідуальних 
ідеалів управлінського персоналу та власників підприємства.

На думку авторів [4], стратегічне бачення мотивує до досяг-
нення певних результатів, об’єднує діяльність багатьох в одно-
му напрямі, допомагає сформувати критерії досягнення цілей, 
створює еталони певних цінностей.

Провідні зарубіжні науковці трактують термін «стратегічне 
бачення» як системний підхід, що забезпечує складній організа-
ції збалансованість та загальний напрям росту [5]; як визначення 
довгострокових цілей і завдань підприємств, курсу дій та роз-
поділу ресурсів, спрямованих на досягнення поточних цілей [6].

А.А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд розглядають стратегічне 
бачення як комбінацію із запланованих дій та оперативних рі-
шень з адаптації до нових досягнень промисловості й нового 
становища на полі конкурентної боротьби [7].

В.А. Белошапка, Г.В. Загорій трактують поняття «стратегічне 
бачення» як об’єднаний план, що пов’язує всі складові частини 
підприємства та різні аспекти його господарської діяльності [8].

Дорис Ротхауер вважає, що «бачення є рушійною силою 
соціальних інновацій, для нас воно потрібне для того, щоб ми 
могли створювати і розвиватися. Але без стратегії неможли-
во досягнути свого бачення, бачення залишатиметься тільки 
баченням і матиме нульовий вплив. Отже, бачення потребує 
стратегії. Працюючи з творчими та соціально активними під-
приємцями, я часто бачу в них відсутність стратегічного мис-
лення, тому багато креативної енергії витрачається даремно, не 
приводячи до успіху. Більше того, бачення та стратегія повинні 
доповнювати один одного: не тільки бачення потребує стратегії 
– стратегії повинні базуватися на баченні, щоб бути потужни-
ми, звідси і виникає стратегічне бачення» [9].

Мета статті. Головною метою роботи є аналіз та оціню-
вання сутності стратегічного бачення підприємства, розроблен-
ня алгоритму його формування. Дослідження проводилось на 
прикладі компаній хімічної галузі з урахуванням особливостей 
визначення стратегічного бачення.

Виклад основного матеріалу. Таким чином, проведені до-
слідження дають змогу сформувати визначення стратегічного 
бачення промислового підприємства.

На нашу думку, стратегічне бачення – це комплексний 
процес визначення напрямів стратегічних та тактичних цілей 
з урахування особливостей зовнішнього, проміжного та вну-
трішнього середовища функціонування підприємства.

Зокрема, до зовнішнього середовища віднесено фактори, 
які безпосередньо не впливають на виробничо-господарську 
діяльність підприємства [10].

До них, як правило, належать економічні фактори (рівень 
інфляції, рівень доходів населення, податкова політика держа-
ви); політичні й правові фактори (політична стабільність у кра-
їні, рівень правової грамотності населення); науково-технічні 
фактори (рівень науково-технічного та інноваційного розвитку, 
рівень державної підтримки розвитку науки); соціально-демо-
графічні фактори (чисельність і вікова структура населення, рі-
вень зайнятості та безробіття населення); соціально-культурні 
фактори (традиції та система цінностей суспільства, культура 
споживання товарів і послуг); природні та екологічні фактори 
(особливості кліматичної зони, у якій функціонує підприєм-
ство, екологічний стан довкілля).

Проміжне середовище включає фактори, що безпосередньо 
контактують із підприємством, впливають на нього та прямо 
формують його довгострокову прибутковість, а також на які 
саме підприємство може впливати через установлення ефек-
тивних зв’язків і стратегій [10].

Ключовими критеріями дослідження проміжного середови-
ща є кількість фактичних та потенційних конкурентів, бар’єри 
входження у бізнес-середовище, чисельність посередників на 
ринку, кількість постачальників різних видів ресурсів, чисель-
ність споживачів продукції, робіт та послуг.

Внутрішнє середовище підприємства включає фактори, 
які формують його довгострокову прибутковість і перебува-
ють під безпосереднім контролем управлінського персоналу та 
працівників [10].

Окремо розглянемо алгоритм формування стратегічного 
бачення підприємства (рис. 1). Як бачимо з рис. 1, алгоритм 
визначення стратегічного бачення підприємства містить 5 
ключових етапів.

1. Аналіз та дослідження
середовища 

підприємства

Місія Генерування ідей Концепції
стратегічного бачення

2. Оцінювання
потенційного

розвитку середовища

3. Визначення
моделі об’єкта

управління

4. Прогнозування
розвитку ситуації

5. Виокремлення
основних факторів

управлінської ситуації

Формування 
стратегічного 

бачення
підприємства

Рис. 1. Алгоритм формування стратегічного бачення підприємства
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Також слід відзначити, що визначення стратегічного бачен-
ня неможливе без урахування таких складових частин, як місія 
організації, процес генерування ідей та концепції стратегічного 
бачення. Зазначені елементи є взаємопов’язаними та до певної 
міри взаємозалежними.

Проаналізуємо на прикладі підприємств хімічної галузі 
особливості формування стратегічного бачення. Для дослід-
ження відібрано одні з провідних хімічних компаній, а саме 
ТОВ «Tarkett Vinisin», «IVC», «Forbo Flooring System».

Товариство з обмеженою відповідальністю «Tarkett Vinisin», 
яке входить до складу міжнародної компанії «Tarkett», що є сві-
товим лідером з виробництва покриття для підлоги, засноване 
у 1993 році. Завод «Tarkett Vinisin» розташований у місті Калуш 
(Івано-Франківська обл.). Це найбільший виробник лінолеуму 
в Україні, продуктивність якого сягає 10 млн. м2 на рік [11].

Нині до напрямів діяльності підприємства входять вироб-
ництво полівінілхлоридного лінолеуму, сервісний центр гото-
вої продукції, виробництво напівфабрикату паркетної дошки 
та виробництво тафтингового покриття. Кількість працівників 
становить понад 450 осіб.

На підприємстві впроваджені найсучасніші системи ав-
томатизованого обліку та управління підприємством, а та-
кож міжнародні системи управління якістю ISO 9001, систе-
ми екологічного менеджменту ISO 14001 та «Листок життя», 
а також системи менеджменту з охорони праці та безпеки 
BS OHSAS18001, що дає змогу підприємству працювати на 
рівні міжнародних вимог [11].

«IVC Group» – це компанія, яка займається створенням 
унікальних підлогових покриттів для корпоративних та офі-
сних, торгових, готельних і розважальних проєктів, житло-
вого будівництва, освіти та охорони здоров’я. «IVC Group», 
заснована у 1997 році в Бельгії, є провідним у Європі вироб-
ником вінілової плитки класу люкс, листового вінілу та кили-
мової плитки. З 2015 року вона входить до складу корпорації 
«Mohawk Industries, Inc». Чисельність співробітників «IVC 
Group» становить 1 600 осіб; група компаній включає 10 ви-
робничих підрозділів в Бельгії, Люксембурзі, Росії та США 
і виробляє більше 180 мільйонів квадратних метрів підлогових 
покриттів на рік [12].

«Forbo Flooring Systems» – це компанія, яка є провідним 
світовим гравцем у виробництві високоякісних, комерцій-
них покриттів для підлоги та загальних проєктних підлог, що 
включають лінолеум, вініл, розкішні вінілові плитки, килимові 
плитки та вхідні підлогові системи [13].

З часткою на ринку понад 65% «Forbo Flooring Systems» 
є світовим лідером у виробництві лінолеуму, який продається 
в рулонах, а також модульних форматах плитки [13].

Зокрема, стратегічне бачення вітчизняної компанії 
ТОВ «Tarkett Vinisin» сформовано на основі трьох засад [11]:

− постійне поліпшення екологічних показників у вироб-
ничій сфері шляхом вибору якісних та безпечних матеріалів 
з точки зору потенційних ризиків для людей і навколишнього 
середовища, скорочення й оптимізація використання ресурсів 
впродовж усього виробничого процесу;

− запровадження системи економіки замкненого циклу, яка 
дає змогу підприємству перейти від одноразового використан-
ня сировини та в подальшому утилізації відходів до повторного 
використання матеріалів;

− застосування принципів безвідходного виробництва «від 
колиски до колиски» «Cradle to Cradle» (C2C) (глобальна кон-
цепція, яка ґрунтується на засадах безвідходного виробництва).

Стратегічне бачення корпорації «IVC» відображено в таких 
напрямах [12]:

− ефективне використання водних ресурсів (поступова лік-
відація 80% систем охолодження на заводах);

− використання альтернативних енергоресурсів (сонячної 
та вітрової енергії), енергозберігаючих технологій (застосуван-
ня енергоефективних будівель), екологічно чистого транспорту 
(90% експорту водним транспортом);

− щорічне відновлення безпечного ПВХ-матеріалу й пере-
творення його на основу для вінілової плитки класу люкс;

− використання у виробничому процесі найбільшої у світі 
установки з переробки відходів.

Стратегічне бачення компанії «Forbo Flooring Systems» 
ґрунтується на таких засадах [13]:

− фокусування на рішеннях клієнтів у сфері суспільних 
і приватних сегментів як на ринках, що розвиваються, так і на 
зрілих ринках;

− пропозиція інноваційних текстильних покриттів (ліноле-
ум, який складається з 97% поновлюваної сировини) і сервіс-
них продуктів до них;

− прагнення до досконалості на всіх підприємствах корпо-
рації та забезпечення потреб клієнтів за рахунок виробництва 
продукції, якіснішої за національні стандарти;

− залучення, навчання й забезпечення мотиваційних заходів 
для висококваліфікованого персоналу; у цьому контексті ком-
панія «Forbo» створила власну внутрішню програму навчання 
з менеджменту спільно з Університетом Сент-Галлена, зовнішні-
ми партнерами та внутрішніми функціональними працівниками;

− забезпечення захисту довкілля та постійного інвестуван-
ня у сталий розвиток майбутнього (оптимізація виробничих 
процесів з точки зору використання води та енергоресурсів, 
зменшення викидів, утилізації теплової енергії, яка утворю-
ється у виробничому процесі, а також прагнення до переробки 
вторинних відходів).

На основі дослідження особливостей визначення стратегіч-
ного бачення підприємств хімічної галузі визначимо спільні та 
відмінні риси, а результати представимо у табл. 1.

Як видно з представленої табл. 1, стратегічне бачення про-
відних підприємств хімічної галузі ґрунтується на сучасних ін-
новаційних підходах до ведення бізнесу.

Зокрема, слід відзначити, що в усіх досліджуваних ком-
паніях передбачено у стратегічному баченні використання 
інформаційних технологій, постійне підвищення кваліфікації 
працівниками, забезпечення екологічності та прагнення до 
максимального раціонального використання наявних ресурсів.

Висновки і пропозиції. Таким чином, у ключових аспектах 
формування стратегічного бачення виробничо-господарської 
діяльності підприємств хімічної промисловості мають бути 
відображені тенденцій сучасної ринкової економіки, такі як 
оптимізація організаційно-виробничої структури з урахуван-
ням середовища функціонування, зниження ресурсо- та енер-
гомісткості виробничих процесів, збільшення частки наукоєм-
них виробництв у структурі операційної діяльності, всебічне 
використання екологічно ефективних та безвідходних методів 
господарювання.
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Таблиця 1
Спільні та відмінні риси стратегічного бачення підприємств хімічної промисловості  

(ТОВ “Tarkett Vinisin”, “ICV”, “Forbo Flooring System”)
Компанія Спільні риси Відмінні риси

ТОВ “Tarkett Vinisin” – Підвищення кваліфікації;
– залучення інформаційних ресурсів;
– оптимізація використання ресурсів;
– прагнення до інноваційності;
– заходи щодо підвищення екологічних показ-
ників;
– вибір якісних та безпечних матеріалів для 
виробництва продукту;
– запланована переробка відходів.

– C2C – впровадження системи економіки замкненого циклу.

“ICV”
– Використання альтернативних видів енергоресурсів (сонячна 
й вітрова енергія);
– використання екологічно чистого виду транспорту;
– використання енергоефективних будівель.

“Forbo Flooring 
System”

– Фокусування уваги на потребах клієнтів;
– досконалість на всіх заводах;
– запровадження утилізації тепла, яке утворюється у виробни-
чому процесі.
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Аннотация. В статье проанализированы теоретические подходы к формированию и определению стратегиче-
ского видения субъектов хозяйственной деятельности. Подробно исследованы особенности трактовки отечествен-
ными и зарубежными учеными понятия «стратегическое видение». На основе проведенного оценивания сформиро-
вано собственное определение понятия стратегического видения предприятия, в котором акцентировано внимание 
на необходимости учета условий внешней, внутренней и промежуточной среды организации. Предложен алгоритм 
разработки стратегического видения предприятия. На примере ведущих мировых компаний химической промыш-
ленности исследованы особенности формирования стратегического видения и выделены ключевые общие и от-
личительные черты, что позволит очертить главные аспекты определения стратегического видения предприятий.

Ключевые слова: стратегическое видение, алгоритм формирования стратегического видения предприятий, 
внешняя, внутренняя и промежуточная среды предприятия, общие и отличительные черты формирования страте-
гического видения, аспекты стратегического видения.

Summary. In the article we analyze theoretical approaches to forming and defining strategic vision of business entities. 
The features of interpretation of the definition of “strategic vision” by domestic and foreign scientists are investigated in 
detail. On the basic of the conducted assessment, the own definition of the concept of strategic vision of the enterprise was 
formed. Thus, strategic vision is a complex process of determining the directions of strategic and tactical goals taking into 
account the peculiarities of the external, intermediate and internal environment of the enterprise. The algorithm of elaborat-
ing of strategic vision of the enterprise which contains 5 key stages is offered. It is determined that the process of forming 
the strategic vision is impossible without taking into account such components as the mission of the organization, the pro-
cess of generating ideas and the concept of strategic vision. These elements are interrelated and to some extent interdepen-
dent. Using the example of the world’s leading companies in the chemical industry investigated the peculiarities of forming 
a strategic vision of enterprises and distinguished their common and distinctive features. It is determined that the strategic 
vision of the leading enterprises in the chemical industry is based on modern innovative approaches to doing business. 
In particular, all the surveyed companies prefer a strategic vision which includes the use of information technology, contin-
uous improvement of employees’ qualification, ensuring environmental friendliness and striving for the maximum rational 
use of available resources. On the basis of the conducted analysis it is revealed that in the key aspects of forming a strategic 
vision of the production and economic activity of chemical industry enterprises should reflect the trends of the modern 
market economy: optimization of the organizational and production structure taking into account the environment of op-
eration, reducing the resource and energy intensity of production processes, increasing the share of scientific production 
in the structure of operational activities, the comprehensive using of eco-efficient and waste-free methods of management.

Keywords: strategic vision, algorithm of forming of strategic vision of enterprises, external, internal and intermediate 
environment of the enterprise, common and distinctive features of strategic vision formation, aspects of strategic vision.
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ЕНЕРГОАУДИТ ЯК ОСНОВНИЙ НАПРЯМ  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У БУДИНКАХ

ENERGY AUDIT AS THE MAIN DIRECTION  
OF ENERGY SAVING IN BUILDINGS

Анотація. У статті проведено дослідження поняття 
енергоаудиту як складової частини процесу поліпшен-
ня рівня енергозбереження. Обґрунтовано значимість 
енергозбереження як одного з основних пріорите-
тів людства виходячи з наявного рівня використання 
енергетичних ресурсів. Визначено напрями держав-
ної політики у сфері енергозбереження відповідно до 
чинного законодавства. Досліджено поняття «енерге-
тичний аудит», «енергетичне обстеження», «енерге-
тичний енергоаудит» відповідно до законодавства і ді-
ючих компаній, які надають послуги з енергоаудиту та 
енергозбереження. Досліджено поняття енергоаудиту 
як основного напряму поліпшення енергозбереження 
у будинках на рівні держави та з позицій надання цієї 
послуги реально діючими фірмами. Досліджено зако-
нодавчий складник забезпечення енергозбереження та 
проведення енергоаудиту.

Ключові слова: енергоефективність, енергозбере-
ження, енергоаудит, енергетичний аудит, енергетичний 
енергоаудит, енергетичне обстеження, економія енергії, 
паливно-енергетичні ресурси, енергетичні стандарти.

Постановка проблеми. Питання енергозбереження стає де-
далi бiльш актуальним у всьому свiті. Це не лише економiчна ви-
года для споживачiв та зменшення навантаження на електричнi 
мережi, а також, що є надзвичайно важливим із погляду подаль-
шого розвитку суспiльства, збереження довкiлля для наших на-
щадкiв. Тільки від нас залежить, як ми будемо використовувати 
свої ресурси, і саме від цього залежить наше майбутнє.

Оскільки для забезпечення життєдіяльності людини, у т. ч. 
для роботи підприємств як первинної ланки господарювання, 
необхідна енергія, одним з основних стратегiчних прiори-
тетiв ХХI ст. є забезпечення надiйного енергопостачання як 
найважливiшої умови «здорового» функцiонування всiх сфер 
економiки країн свiту. Нині людство розглядає різні підходи до 
використання відновлювальної енергетики, проте водночас не-
обхідно з ощадливістю відноситися до того, що ми вже маємо 
та користуємося.

І коли ми говоримо про розвиток світу, сучасні тренди в різ-
них галузях діяльності держав, ми не можемо не враховувати той 
факт, що наш розвиток разюче відрізняється від тих напрямів, мо-
делей, які спостерігалися ще навіть у минулому столітті [1, с. 14].

Отже, енергозбереження стало одним iз прiоритетних за-
вдань людини через дефiцит основних енергоресурсiв, зро-
стаючу вартiсть їх добування, а також у зв’язку з глобальними 
екологiчними проблемами [2]. Варто розуміти, що під енергоз-
береженням розуміється не обмеження власних потреб або вiд-
мова вiд благ цивiлiзацiї, а забезпечення рацiонального вико-
ристання наявних енергоресурсiв, у т. ч. створення таких умов, 
коли за тiєї ж кiлькостi електроенергiї отримується бiльший 
обсяг корисної роботи електроприладiв [3].

Разом із тим необхідно враховувати, що поняття «енер-
гозбереження» є складовою частиною поняття «енергоефек-
тивність», яка стала елементом офiцiйної державної полiти-
ки в Українi лише пiсля утворення Нацiонального агентства 
України з питань забезпечення ефективного використання 
енергетичних ресурсiв у 2006 р.

В основі енергозбереження (як напряму раціонального спо-
живання і економії енергії, що є важливим пріоритетним напря-
мом енергетичної політики України) лежать такі причини [2]:

– енергозабезпечення пов’язане зі значними фінансовими, 
матеріальними і трудовими затратами;

– спостерігається негативний вплив на навколишнє сере-
довище внаслідок видобутку, виробництва, транспортування 
і споживання паливно-енергетичних послуг;

– відбувається збільшення вартості продукції, що випуска-
ється, внаслідок збільшення обсягу споживання енергоресур-
сів підприємством, а отже, відбувається зниження конкуренто-
спроможності такої продукції на ринку.

Одним із нових, проте дієвих інструментів державної по-
літики України в напрямі енергозбереження, виступає енерге-
тичний аудит. Проте енергоаудит – це лише окрема компонента 
у комплексному ланцюзi досягнення енергетичної ефективнос-
тi та один зі шляхів поліпшення енергозбереження у будинках.

Таким чином, енергоаудит – це одна з основних запорук 
успіху впровадження енергоефективних заходів та заощаджен-
ня енергії, що й обґрунтовує актуальність теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. І поняття «енерго-
збереження», і поняття «енергоаудит», звичайно, розглядаються 
в науковій літературі, проте, насправді, їх не так багато, і в біль-
шості вони розглядають енергозбереження у промисловому сек-
торі. Серед останніх видань варто відзначити праці Ю.В. Дзя-
дикевича [4], зокрема роботу «Зарубіжний досвід у сфері 
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енергозбереження» (2019 р.), присвячену дослідженню аспектів 
зарубіжного досвіду в управлінні процесами енергозбереження 
та енергоефективності виробничої діяльності підприємств. Окрім 
того, заслуговує на увагу праця Д.В. Топчого [5], який дослідив 
ефективність і необхідність упровадження на обов’язковій основі 
методу енергетичного обстеження з використанням аеродвері.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проб-
леми. Водночас варто зазначити, що підходи до енергоаудиту 
майже не розглядаються українськими науковцями, здебільшо-
го інформацію про доцільність та шляхи проведення енергоау-
диту можливо знайти лише на сайтах організацій, які, власне, 
і пропонують дану послугу.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є дослідження 
напрямів державної політики у сфері енергозбереження, у т. ч. 

поняття енергоаудиту як основного напряму поліпшення енер-
гозбереження у будинках.

Виклад основного матеріалу. Для розуміння сутності, до-
цільності та місця енергоаудиту в контексті його проведення 
при будівництві споруд або під час вибору шляхів забезпечення 
енергоефективності вже побудованих будівель доцільно розу-
міти, яке місце займає енергозбереження в системі державного 
управління (рис. 1), оскільки енергоаудит виступає одним зі 
шляхів поліпшення енергозбереження.

Виходячи з представленої інформації, зрозуміло, що енерго-
збереження – це дiяльнiсть (органiзацiйна, наукова, практична, 
iнформацiйна), метою якої є забезпечення рацiонального вико-
ристання та економного споживання первинної та перетворе-
ної енергiї i природних енергетичних ресурсiв у нацiональному 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

створення державою економічних і 
правових умов заінтересованості в 
енергозбереженні юридичних та 
фізичних осіб

здійснення державного регулювання 
діяльності у сфері енергозбереження на 
основі застосування економічних, 
нормативно-технічних заходів 
управління

пріоритетність вимог енерго-
збереження під час здійснення
господарської, управлінської або 
іншої діяльності, пов’язаної з 
видобуванням, переробкою, транс-
портуванням, зберіганням, вироб-
ленням та використанням паливно-
енергетичних ресурсів

наукове обґрунтування стандартизації у 
сфері енергозбереження та нормування 
використання паливно-енергетичних 
ресурсів, необхідність дотримання 
енергетичних стандартів та нормативів 
під час використання палива та енергії

створення енергозберігаючої структури 
матеріального виробництва на основі 
комплексного вирішення питань 
економії та енергозбереження з 
урахуванням екологічних вимог, 
широкого впровадження новітніх 
енергозберігаючих технологій

обов’язковість державної експертизи 
з енергозбереження

популяризація економічних, еколо-
гічних та соціальних переваг 
енергозбереження, підвищення гро-
мадського освітнього рівня у цій 
сфері

вирішення проблем енерго-
збереження у поєднанні з реалі-
зацією енергетичної програми 
України, а також на основі широкого 
міждержавного співробітництва

стимулювання раціонального викорис-
тання паливно-енергетичних ресурсів 
шляхом комбінованого виробництва 
електричної та теплової енергії 
(когенерації)

поступовий перехід до масового 
застосування приладів обліку та 
регулювання споживання паливно-
енергетичних ресурсів

обов’язковість визначення постачаль-
никами і споживачами обсягу відпу-
щених паливно-енергетичних ресурсів 
за показаннями приладів обліку спожи-
вання паливно-енергетичних ресурсів у 
разі їх наявності

запровадження системи енерге-
тичного маркування електрооб-
ладнання побутового призначення

стимулювання здійснення заходів з 
енергоефективності та енерго-
збереження, у тому числі через 
програми Фонду енергоефективності

Рис. 1. Основнi принципи державної полiтики у сферi забезпечення енергозбереження (згідно із законодавством України)
Джерело: складено автором на основі [6, ст. 3]
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Таблиця 1
Трактування поняття і визначення мети проведення енергоаудиту

Поняття Мета проведення Джерело 
інформації

Енергетичний аудит  
(енергетичне обстеження) –  

визначення ефективностi використання 
паливно-енергетичних ресурсiв та розроблення 

рекомендацiй щодо її полiпшення

Енергетичний аудит проводиться з метою:
– визначення шляхiв рацiонального використання ПЕР, уникнення 
необґрунтованих витрат на проведення енергозберiгаючих заходiв;
– здiйснення енергозберiгаючих заходiв та запровадження 
менеджменту з енергозбереження;
– установлення обґрунтованих обсягiв споживання ПЕР;
– визначення вiдповiдностi фактичних питомих витрат ПЕР нормам 
питомих витрат, установленим у порядку, що визначається КМУ;
– надання висновкiв щодо ефективностi використання ПЕР у разi 
поширення на цих споживачiв дiї економiчного механiзму енер-
гозбереження

ЗУ «Про енерго-
збереження»  
[6, ст. 241]

Енергетичний аудит (енергетичне обсте-
ження) – визначення ефективностi викорис-

тання паливно-енергетичних ресурсiв та розроб-
лення рекомендацiй щодо її полiпшення

х
ЗУ «Про енерго-

збереження»  
[6, поняття]

Енергоаудит (енергетичний аудит) – 
добровiльне енергетичне обстеження, що прово-

диться за iнiцiативою споживача ПЕР

Метою проведення енергоаудиту є визначення способiв пiдви-
щення енергоефективностi пiдприємства, будiвлi, тепломережi чи 
водоканалу

Асоціація 
енергоаудиторів 

України [7]

Пiд енергетичним енергоаудитом розумiється 
проведення обстеження будiвлi для визначення 

можливих шляхiв економiї енергоресурсiв, а 
отже, i коштiв, та поліпшення умов перебування 

мешканцiв та персоналу 

Головним результатом енергетичного аудиту є перелiк рекоменда-
цiй щодо зниження енергоспоживання та витрат на енергоносiї iз 
зазначенням їхньої вартостi та окупностi. Якiсний енергетичний 
аудит повинен передувати всiм проєктам реконструкцiї будiвель 
для максимально ефективного використання наявних (зазвичай 
дуже обмежених) фiнансових ресурсів

Асоціація 
енергоаудиторів 

України [8]

Енергетичний аудит (енергетичне обстеження) – 
обстеження пiдприємств, органiзацiй i окремих 
виробництв, що проводиться за iнiцiативою спо-
живача з метою визначення можливостi економiї 
ПЕР, здiйснення заходiв з економiї на практицi 
шляхом упровадження механiзмiв енергетичної 

ефективностi, а також із метою впровадження на 
пiдприємствi системи енергетичного менеджменту

Мета енергоаудиту  – сприяння суб'єктам господарської дiяль-
ностi у визначеннi своєї полiтики з енергозбереження, рiвня 
ефективностi використання ПЕР, потенцiалу енергозбереження, 
надання допомоги в розробленні науково обґрунтованих норм та 
нормативiв питомих витрат, енергобалансiв, заходiв з енергозбе-
реження, їх фiнансовiй оцiнцi та оцiнцi впливу на охорону працi 
та довкiлля

Всеукраїнська 
громадська 
організація 
«Вища рада 

енергоаудиторів 
та енергомене-

джерів України» 
[9]

Енергетичне обстеження (енергоаудит) – 
обстеження енергетичних об'єктiв із метою 

виявлення енергетичної ефективностi, визна-
чення заходiв щодо її підвищення та можли-
востей їх реалізації. Енергетичне обстеження 

включає у себе збір документальної інформації, 
інструментальне обстеження, аналіз інформації і 
розроблення рекомендацій з енергозбереження

Мета енергоаудиту залишаєтсья незміною – оцiнити ефективнiсть 
використання паливно-енергетичних ресурсiв i розробити ефек-
тивнi заходи для зниження витрат пiдприємства (оцiнка фактич-
ного стану енерговикористання; виявлення причин виникнення 
i визначення значень утрат паливно-енергетичних ресурсiв; роз-
роблення плану заходiв, спрямованих на зниження втрат паливно-
енергетичних ресурсiв).

ДП «БТС-Інжи-
ніринг» (працює 
на українському 
ринку з 1993 р.) 

[10]

Джерело: узагальнено на основі [6–10]

господарствi, яка реалiзується на основi застосування техніч-
них, економiчних та правових методiв [6]. У даному разі це 
поняття, розглянуте у межах законодавства, розглядається на 
рiвнi держави, тобто з позицiї використання всiх паливно-енер-
гетичних ресурсiв (ПЕР) держави.

Тобто управлiння у сферi енергозбереження на рiвнi дер-
жави спрямоване на забезпечення потреб економiки та на-
селення України в паливi, тепловiй та електричній енергiї на 
основi оптимального споживання енергоресурсiв, скорочення 
всiх видiв втрат ПЕР, здiйснення функцiй державної експерти-
зи з енергозбереження, прогнозування, iнформування та iншої 
виконавчо-розпорядчої дiяльностi у цій сфері.

Законом України «Про енергозбереження» (стаття 5 
«Суб’єкти правового регулювання вiдносин у сферi енерго-
збереження») також визначено, що суб’єктами правовiдносин 
у сферi енергозбереження виступають юридичнi та фiзичнi 

особи, у результатi дiяльностi яких здiйснюється, зокрема, 
i проведення енергетичного аудиту [6, ст. 5].

Окрім того, вибір основних напрямів діяльності у сфері енер-
гозбереження, зокрема розроблення й упровадження програми 
енергозбереження (енергозберігаючих заходів) для будь-якої бу-
дівлі/споруди/підприємства можливий тільки на основі аналізу 
фактичного стану ефективності використання ПЕР, визначення 
потенціалу енергозбереження з урахуванням умов функціонуван-
ня технологічних об’єктів. Зазначену інформацію можна отрима-
ти за допомогою різних способів, але найбільш ґрунтовними та 
об’єктивними є результати, які будуть отримані в результаті прове-
дення саме енергетичних обстежень (енергоаудиту) підприємства.

Для розуміння сутності поняття «енергоаудит» варто розі-
братися з термінологією, що використовується поряд із зазна-
ченим терміном, а саме «енергетичний аудит», «енергетичне 
обстеження», «енергетичний енергоаудит» (табл. 1).
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Доцільно зазначити, що ЗУ «Про енергозбереження» ви-
значає, що паливно-енергетичнi ресурси (ПЕР) – це сукупнiсть 
усiх природних i перетворених видiв палива та енергiї, якi 
використовуються в нацiональному господарствi [6]; якщо ж 
переходити на мікрорівень, тобто на рівень підприємств, побу-
дови будівель, споруд або підвищення їх енергоефективності, – 
це вся енергія, яка використовується під час будівництва або 
утримання побудованих будинків, споруд.

Таким чином, енергоаудит має на меті здійснення енерге-
тичної оцінки об’єкта, що споживає енергiю, визначення по-
тенцiалу енергозбереження (тобто можливi заощадження) та 
визначення шляхiв забезпечення енергоефективностi. За ма-
терiалами енергоаудиту має розроблятися технiчне завдання на 
розроблення робочого проєкту, розроблення робочого проєкту, 
комплектацiя енергоефективним обладнанням та матерiалами, 
виконання монтажних та пусконалагоджувальних робiт, роз-
роблення режимiв експлуатацiї, сервiсне обслуговування. Весь 
цей комплекс робiт має назву «енергосервiснi роботи», або 
просто «енергетичний сервіс».

Дуже чiтко поняття енергетичного аудиту будiвлi розгляда-
ється у ДСТУ Б В.2.2–39:2016 «Методи та етапи проведення 
енергетичного аудиту будiвель» [11], де вiн розглядається як 
«технiчне обстеження теплоiзоляцiйної оболонки та iнженер-
них систем будiвлi (систем опалення, вентиляцiї, охолодження, 
кондицiювання, освiтлення, гарячого водопостачання, стислого 
повiтря, електропостачання, газопостачання та iнших систем 
будiвлi, у яких використовуються будь-якi паливно-енерге-
тичнi ресурси) з визначенням достовiрних даних із реального 
стану енергоспоживання будiвлi, ефективностi використання 
паливно-енергетичних ресурсiв пiд час експлуатацiї будiвлi 
(фактичних або розрахункових показникiв енергетичної ефек-
тивностi будiвлi), що включає проведення аналiзу архiтектур-
но-планувальних рiшень, установлення теплотехнiчних по-
казникiв теплоiзоляцiйної оболонки будинку та енергетичних 
характеристик iнженерного обладнання, структури енергови-
трат упродовж перiоду опалювання та охолодження, визначен-
ня вiдповiдностi фактичного енергоспоживання нормативним 
значенням (оцiнка вiдповiдностi фактичних або розрахункових 
показникiв енергетичної ефективностi будiвлi встановленим 
мiнiмальним вимогам до енергетичної ефективностi будiвлi), 
визначення потенцiалу енергозбереження, розроблення технiч-
но та економiчно обґрунтованих рекомендацiй із пiдвищення 
рiвня енергетичної ефективностi будiвлi разом з оцiнкою надiй-
ностi, безпечностi, якостi та економiчностi функцiонування 
будiвлi та iнженерних систем».

Висновки i пропозицiї. Майбутнє людства залежить вiд 
того, як воно зможе забезпечити себе енергiєю, перебороти еко-
логiчну кризу i зберегти навколишнє середовище придатним для 
життя прийдешніх поколiнь. Енергоаудит як iнспекцiя та аналiз 
використання енергiї та можливостей для енергозбереження 
у будинку, процесi чи системi для зменшення використання 
енергiї системою без негативного впливу на результат її роботи 
дає змогу знайти правильний шлях економiї енергоресурсiв, ви-
явити першочерговi, маловитратнi заходи i розробити перспек-
тиву енергозбереження пiдприємства у цiлому з урахуванням 
плану розвитку виробництва. Варто розумiти, що проваджен-
ня енергоаудиту та впровадження енергетичного менеджменту 
дасть змогу досягти без додаткових інвестицій вiд 5% до 8% 
економiї енергоресурсiв за рахунок енергоефективної поведiнки 
споживачів та до 20% скорочення енергоспоживання за рахунок 
налагодження енергоефективної експлуатацiї об’єктiв.
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Аннотация. В статье проведено исследование понятия энергоаудита как составляющей процесса улучшения 
уровня энергосбережения. Обоснована значимость энергосбережения как одного из основных приоритетов чело-
вечества исходя из имеющегося уровня использования энергетических ресурсов. Определены направления госу-
дарственной политики в сфере энергосбережения в соответствии с действующим законодательством. Исследова-
ны понятия «энергетический аудит», «энергетическое обследование», «энергетический энергоаудит». Исследовано 
понятие энергоаудита как основного направления улучшения энергосбережения в зданиях на уровне государства 
и с позиций оказания этой услуги реально действующими фирмами. Исследована законодательная составляющая 
обеспечения энергосбережения и проведения энергоаудита.

Ключевые слова: энергоэффективность, энергосбережение, энергоаудит, энергетический аудит, энергетиче-
ский энергоаудит, энергетическое обследование, экономия энергии, топливно-энергетические ресурсы, энергети-
ческие стандарты.

Summary. The article deals with the concept of energy audit as a component of the process of energy saving improving. 
The importance of energy saving as one of the main priorities of humanity all over the world based on the existing level 
of energy resources use is substantiated. It is determined that energy saving has become one of the priorities of the human 
being due to scarcity of basic energy resources, increasing cost of their production, and also in connection with global 
environmental problems. It is determined that the concept of "energy saving" is a component of the concept of "energy 
efficiency", which became an element of official state policy in Ukraine only after the establishment of the National Agency 
of Ukraine for ensuring efficient use of energy resources. The directions of the state policy in the field of energy saving 
are determined in accordance with the current legislation. The differences in the concept of "energy audit" are investigated 
in accordance with the law and real companies providing energy audit and energy saving services. It is determined that 
energy audit is one of the new, but effective instruments of the state policy of Ukraine towards energy saving. The concept 
of energy audit as the main direction of improvement of energy saving in buildings at the state level and from the point of 
view of providing this service by real companies is investigated. It is determined that an energy audit is aimed at conducting 
an energy assessment of an energy consuming object, determining the energy-saving potential (ie savings) and identifying 
ways to ensure energy efficiency. It is determined that energy audit is only a separate link in the complex chain of energy 
efficiency and one of the ways to improve energy saving in buildings of all types. The legislative component of ensuring 
energy saving and conducting energy audits is investigated. It is determined that the future of mankind depends on how 
it can supply itself with energy, overcome the ecological crisis and keep the environment fit for future generations. It is 
determined that conducting energy audits and implementing energy management will allow to achieve without additional 
investment from 5 to 8% of energy savings and up to 20% reduction of energy consumption.

Keywords: energy efficiency, energy saving, energy audit, fuel and energy resources, energy standards
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВОГО 
КОМУНІКАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА  
В УМОВАХ НОВОЇ ПАРАДИГМИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

PECULIARITIES OF DEVELOPMENT  
OF ENTERPRISE MARKETING COMMUNICATION ENVIRONMENT 

IN THE CONDITIONS OF THE NEW BUSINESS PARADIGM
Анотація. У статті проаналізовано основні зміни, 

які відбуваються в маркетинговій діяльності виробни-
ків, посередників, роздрібних підприємств та форму-
ють мейнстрім маркетингових комунікацій підприєм-
ства на найближчу перспективу. Наведено визначення 
маркетингового комунікаційного середовища підпри-
ємства, що розглядається не лише з точки зору фор-
мування ефективних інструментів, засобів та каналів 
комунікації, але й щодо їх інформаційного наповнення 
масивом маркетингової інформації. Проаналізовано 
підсистеми маркетингового комунікаційного середови-
ща, використання яких дає змогу повною мірою реа-
лізувати концепцію маркетингового комунікаційного 
поля, забезпечивши реальних і потенційних споживачів 
диференційованою маркетинговою інформацією необ-
хідного обсягу, що спрямована на здійснення сприятли-
вих для підприємства споживацьких дій або зміну спо-
живацьких уявлень в момент купівлі.

Ключові слова: маркетингові комунікації, марке-
тингові зміни, ринкові тенденції, змінність маркетинго-
вого середовища.

Постановка проблеми. В умовах сучасного господарю-
вання, коли мінливе зовнішнє середовище вимагає від компа-
ній пошуку нових ефективних шляхів розвитку, надзвичайно 
великого значення набуває комунікаційна система підприєм-
ства, оскільки саме комунікації дають змогу вирішити низку 
завдань, таких як проведення своєчасних і результативних ор-
ганізаційних змін; створення інноваційної продукції; нала-
годження стійких зв’язків з основними стейкхолдерами, фор-
мування іміджу підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням 
особливості діяльності підприємств у нестабільних ринкових 

умовах присвячені праці багатьох вітчизняних та зарубіжних 
науковців, таких як І. Ансофф [1; 2], П. Друкер [3], П. Дойль, 
Ф. Штерн [4], Л.Л. Лазебник, П.В. Пашко [5].

Виділення не вирішених раніше частин загальної проб-
леми. Однак у більшості досліджень не наголошено на осо-
бливостях управління маркетинговою діяльністю в нових еко-
номічних реаліях, що підсилює актуальність та своєчасність 
нашого дослідження.

Мета статті. Головною метою роботи є обґрунтування тен-
денцій розвитку маркетингового комунікаційного середовища 
підприємства в умовах глобалізації ринків, гіперконкуренції, 
стрімкого розвитку інформаційних технологій та зміни еконо-
мічного й соціокультурного середовища.

Виклад основного матеріалу. Економічна наука, що 
спрямована на вивчення процесів управління господарством, 
відносин між людьми, між людьми та навколишнім середови-
щем, які виникають у процесі виробництва, розподілу, обміну 
та споживання суспільних благ і послуг, приділяє все більше 
уваги процесу змін, що обумовлено, з одного боку, зростанням 
динаміки соціально-економічної, політичної, правової систем, 
а з іншого боку, високим рівнем невизначеності, який супро-
воджує сучасну економічну систему [6, с. 219]. Динамічне зо-
внішнє середовище вимагає від підприємств пошуку ефектив-
них шляхів розвитку, заснованих на стратегіях, адаптованих до 
змін, які дають змогу організаціям прогнозувати та створювати 
можливості успішної діяльності, а не просто реагувати на рин-
кові умови та пристосовуватись до них [7, c. 468].

Мінливість ринку диктує вимоги до прояву властивостей 
комунікаційної системи підприємства, які полягають у тому, 
що вона здатна змінювати свої розміри, дає змогу суб’єктам 
адаптуватися до вимог ринку та інтересів партнерів, сприй-
мати будь-які поведінкові реакції суб’єктів у рамках чинного 
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законодавства, збагачувати форму та зміст комунікативних 
проявів за інституційних, інфраструктурних, інноваційних зру-
шень в інтересах самого підприємства.

В межах комунікаційної системи компанії формується її 
комунікаційне середовище, де конкретизовано взаємодію з ос-
новними стейкхолдерами та визначено їх цільові орієнтири 
з урахуванням ресурсних можливостей (матеріальних, трудо-
вих, фінансових, мотиваційних, інноваційних) для активної 
співпраці, тобто маркетингове комунікаційне середовище під-
приємства – це сфера взаємодії багатьох учасників, які пов’я-
зані між собою в процесі просування товару до конкретного 
споживача й формування в його свідомості позитивних образів 
товару, виробника та інших стейкхолдерів з урахуванням моти-
вації всіх учасників взаємодії.

Комунікаційне середовище підприємства розглядається не 
лише з точки зору формування ефективних каналів, засобів та 
інструментів комунікації, але й щодо інформаційного напов-
нення комунікаційних каналів масивом маркетингової інфор-
мації, що забезпечує суб’єктів ринкової взаємодії вичерпними 
даними для прийняття сприятливого для підприємства, ініціа-
тора комунікацій, рішення. Необхідність забезпечення еконо-
мічної ефективності маркетингового комунікаційного процесу 
висуває певні вимоги до формування та розвитку маркетинго-
вого комунікаційного середовища підприємства, що складаєть-
ся з двох підсистем, а саме комунікаційної та інформаційної.

Функціональною особливістю комунікаційної підсистеми 
маркетингового комунікаційного середовища підприємства є 
те, що можна виділити дві підфункції, які вона виконує, а саме 
комунікативної взаємодії та комунікативного впливу. Пер-
ша більшою мірою орієнтована на вивчення потреб і переваг 
споживачів задля просування продукту компанії до цільової 
аудиторії; друга спрямована на спонукання споживача до здійс-
нення купівлі за допомогою позначення конкурентних переваг 
продукції, забезпечення впізнавання бренду та досягнення ви-
сокої лояльності до нього наявних і потенційних клієнтів.

Інформаційна підсистема маркетингового комунікаційно-
го середовища підприємства має забезпечувати інтегрований 
вплив маркетингових комунікацій на клієнтоорієнтованість 
підприємства, споживацькі уявлення й тип поведінки спожи-
вачів; особисте інформаційне поле й набір купівельних альтер-
натив споживачів із цільових груп; прийняття споживацького 
рішення та створення сприятливого ставлення до підприєм-
ства – ініціатора комунікацій; особисте інформаційне поле спо-
живача задля підвищення лояльності клієнтів підприємства.

Використання зазначених підсистем дає змогу повною мі-
рою реалізувати концепцію маркетингового комунікаційного 
поля, забезпечивши реальних і потенційних споживачів дифе-
ренційованою маркетинговою інформацією необхідного обся-
гу, спрямованою на здійснення сприятливих для підприємства 
споживацьких дій або зміну споживацьких уявлень (типу кон-
курентної поведінки) в момент купівлі.

Сучасний розвиток інформаційно-комунікаційних техноло-
гій дає можливість споживачам отримати вільний доступ до ін-
формації про товари, послуги, ціни, виробників продукції, що 
дає змогу порівнювати їх та ділитися досвідом. Внаслідок цьо-
го споживачі стають більш вимогливими, що зумовлює зміну 
підходів до маркетингової діяльності підприємств.

Один із найвпливовіших теоретиків менеджменту ХХ сто-
ліття П. Друкер зазначає, що «підприємництво базується на 
економічній і соціальних теоріях, згідно яких зміни є нормаль-
ним і природним явищем» [3, c. 37].

На думку відомого американського маркетолога П. Дойля, 
якщо підприємство у XXI столітті буде ігнорувати зміни ринко-
вого середовища, такі як зміни споживацьких потреб, поява но-
вих технологій і конкурентів, які пристосовуються до цих змін, 
то вони зроблять підприємство непотрібним на ринку [4, с. 502].

Важливим фактором, який розглядають як головну причи-
ну мінливості зовнішнього середовища підприємств у сучас-
них умовах [5], є турбулентність, тобто вищий ступінь неви-
значеності стану зовнішнього середовища, за якого зміни, що 
відбуваються, характеризуються високим ступенем неперед-
бачуваності, складності та мінливості. На думку І. Ансоффа, 
економічна турбулентність вимірюється швидкістю змін та 
складністю середовища, рівнем новизни подій і баченням май-
бутнього [1; 2].

Нині, в умовах зміни економічного та соціокультурного 
середовища, глобалізації ринків, гіперконкуренції, стрімко-
го розвитку інформаційних технологій, відбуваються істотні 
зміни в маркетинговій діяльності виробників, посередників, 
роздрібних підприємств. Ці зміни стосуються всіх сфер еко-
номічної діяльності суб’єктів ринку та формують мейнстріми 
маркетингових комунікацій підприємства на найближчу перс-
пективу: від функцій до процесів; від продукту до споживача; 
від угод до взаємовідносин; від ресурсів до знань; від прибутку 
до ефективності; від конкуренції підприємств до конкуренції 
каналів комунікації. Перші три напрями якісних змін в органі-
зації бізнесу визначили американські маркетологи М. Крісто-
фер і Х. Пак [8, c. 139].

Відповідно до домінантного напряму «від функцій до про-
цесів» слід зазначити, що М. Крістофер і Х. Пак вказували на 
необхідність руйнування функціональних бар’єрів і перехо-
ду від функціонального управління до процесного, підкрес-
люючи, що традиційна організаційна побудова підприємства 
навколо основних функцій, таких як виробництво, маркетинг, 
дистрибуція, орієнтується переважно на ефективне викорис-
тання ресурсів, а не на кінцевий результат, який вимірюється 
показником задоволеності покупця, вираженим у прибут-
ку [8, c. 139–141]. Формування та розвиток маркетингової ко-
мунікаційної системи підприємства, яка впливає на його клі-
єнтоорієнтованість, вимагає забезпечення міжфункціональної 
координації матеріальних та інформаційних потоків, а також 
інструментів комунікації, що пов’язує підприємство зі спожи-
вачами та основними стейкхолдерами й створює передумови 
для гармонізації їх мотивів та інтересів. Пріоритетним напря-
мом діяльності підприємства на сучасному ринку є управлін-
ня процесом максимального задоволення покупця на основі 
персоналізованого підходу до кожного з них із забезпеченням 
швидкого реагування на зміни попиту.

Домінантний напрям «від продукту до споживача» передба-
чає стратегічний перехід від традиційної концепції маркетингу, 
яка зосереджена перш за все на задоволенні потреб покупців 
і підтримці їх прихильності, до певної торгової марки, тобто 
формування цінності бренду. Новий підхід до співпраці підпри-
ємства, основних стейкхолдерів і споживача обумовлює необхід-
ність розвитку партнерських відносин і дає можливість спряму-
вати зусилля на оптимізацію товарних і комунікаційних потоків, 
орієнтуючись на формування ціннісної пропозиції, що здебіль-
шого забезпечувала би створення цінності для споживача.

В результаті формується перехід «від угод до відносин», 
оскільки в умовах зростаючої конкуренції разом зі здійснен-
ням короткотермінових трансакцій підприємства зацікавлені 
у встановленні довгострокових взаємовигідних відносин із 
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клієнтами, дистриб’юторами, дилерами, постачальниками, що 
дає змогу забезпечити стійку конкурентну перевагу під час вза-
ємодії з учасниками ринкових процесів. У цих умовах мають 
бути створені відносини бізнес-співпраці, які спрямовані на 
підвищення ефективності використання власних ресурсів або 
забезпечення доступу до ресурсів партнера, обмін повною, до-
стовірною та об’єктивною інформацією, а також встановлення 
тривалих взаємовигідних зв’язків.

Домінант «від ресурсних можливостей до знань» акцен-
тує увагу на суттєвих змінах отримання конкурентних переваг 
підприємства в умовах сьогодення. Для їх отримання компанія 
має використовувати унікальне поєднання ресурсних можливо-
стей, компетенцій персоналу (знання, вміння й навички), вико-
ристання сучасних маркетингових комунікаційних технологій. 
В умовах конкурентного ринку змінюються значення, форми та 
місце маркетингових комунікацій у вирішенні проблем стра-
тегічного розвитку підприємства. Комунікації уособлюють 
властивості джерела економічного зростання підприємства 
у зв’язку з тим, що для вирішення тактичних і стратегічних 
завдань залучають ресурси основних стейкхолдерів, які мають 
власну мотивацію від бізнес-співпраці з підприємством і розра-
ховують на певні вигоди від такої співпраці. Саме ефективність 
маркетингових комунікацій, спрямованих на максимізацію 
задоволення споживачів продукту компанії, є визначальним 
фактором економічної стабільності підприємства, формування 
його цінності та інвестиційної привабливості.

Напрям «від прибутку до ефективності» потребує посиле-
ної уваги у зв’язку з необхідністю оцінювання ефективності 
маркетингових комунікацій у сучасних умовах, що обумовле-
но змінами в принципах діяльності підприємств, коли гостро 
стоїть проблема не тільки зіставлення вкладених ресурсів 
з результатами їх використання, але й оцінювання ефектив-
ності діяльності підприємства зовнішніми стейкхолдерами. 
Використання як індикаторів оцінювання фінансових показни-
ків діяльності хоч і дає загальне уявлення про результати мар-
кетингових заходів, однак не дає змоги отримати відповіді на 
питання про силу конкурентної позиції підприємства на ринку 
та конкурентоспроможності його товарів, лояльності спожива-
чів і рівень їх задоволеності, адаптивності каналів просування 
тощо. Важливим індикатором при цьому має бути показник, 
що характеризує здатність маркетингової комунікаційної сис-
теми підприємства забезпечувати досягнення намічених ре-
зультатів і вирішення поставлених практичних завдань, тобто 
результативність. В процесі оцінювання результативності мар-
кетингової комунікаційної системи першорядне значення має 
визначення ключових показників, необхідних для якісного й 
кількісного аналізу зусиль підприємства для відслідковування 
різних аспектів маркетингової онлайн-діяльності (кількісна та 
якісна характеристика трафіку, сприйняття аудиторією інтер-
фейсу сайту та його контенту, що представлений на сторінці 
сайту, комунікаційна взаємодія з аудиторією сайту, динаміка 
уявлень особистого інформаційного поля споживачів цільових 
груп, трансформація типу їх споживацької поведінки, динаміка 
зростання продажів під впливом комунікацій у місцях прода-
жів), які дають змогу оцінити маркетингові зусилля щодо вико-
ристання комунікаційних засобів та інструментів для створен-
ня максимально ефективної ціннісної пропозиції.

Напрям «від конкуренції підприємства до конкуренції кана-
лів комунікації» слід охарактеризувати як перехід від конкурен-
ції на ринку певного продукту до конкуренції каналів, засобів, 
інструментів комунікації. Саме в процесі просування продукту 

за допомогою використання інтегрованих маркетингових кому-
нікацій відбувається велика частина процесів щодо формування 
ціннісної пропозиції для споживача, таких як формування образу 
та впізнавання товару, задоволення визначених потреб, сприяння 
формуванню інтерактивного контенту, сервісне обслуговування, 
створення гармонійних взаємовідносин зі стейкхолдерами.

Одним з мейнстрімів формування та розвитку маркетин-
гових комунікацій підприємства на найближчу перспективу є 
новітній тренд «від реального до віртуального», де акценту-
ється увага на нівелюванні меж між реальним і віртуальним. 
Експерти-аналітики з маркетингу звертають увагу на сучасні 
вимоги споживачів щодо маркетингових комунікацій, які дають 
їм можливість ближче взаємодіяти з брендом, що стає можли-
вим завдяки використанню технологій у сфері доповненої та 
віртуальної реальності.

Висновки і пропозиції. Конкуренція каналів комуніка-
ції передбачає реалізацію комунікаційної політики основних 
стейкхолдерів маркетингового комунікаційного середовища 
на основі конкурентної раціональності, заснованої на акцен-
туванні уваги на процесах створення додаткової цінності для 
залучення споживачів і більш повного задоволення їх потреб, 
а також отримання стійких конкурентних переваг. Конкурент-
на раціональність підсилює адаптаційні можливості підпри-
ємства у зовнішньому середовищі й забезпечує стійкі конку-
рентні переваги учасників маркетингового комунікаційного 
середовища.

Розроблена концепція формування та розвитку маркетин-
гового комунікаційного середовища спрямована не тільки на 
забезпечення узгодженості комунікаційних інструментів для 
трансляції маркетингових повідомлень, але й на комплексний 
і системний комунікативний вплив на цільові групи споживачів 
та основних стейкхолдерів. Сутність системності та комплек-
сності, що обґрунтовується в концепції, виражається в кому-
нікативному супроводі всього процесу купівлі (споживання) 
з урахуванням сучасних комунікаційних мейнстрімів марке-
тингових комунікацій підприємства.

Очікуваним результатом функціонування маркетингового 
комунікаційного середовища стає зростання інформаційної та 
торговельної ефективності діяльності підприємства, керована 
модифікація особистого інформаційного поля цільових груп 
споживачів, зміна типу їх споживацької поведінки (зміцнення 
лояльності, раціоналізація), зростання торговельної ефектив-
ності комунікативних зусиль.

Таким чином, концепція формування та розвитку маркетин-
гового комунікаційного середовища підприємства передбачає 
комплексний інтегрований комунікативний вплив на цільові 
групи споживачів задля забезпечення вичерпною інформацією 
для прийняття сприятливого споживацького рішення стосовно 
продукту підприємства.
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Аннотация. В статье проанализированы основные изменения, которые происходят в маркетинговой деятель-
ности производителей, посредников, розничных предприятий и формируют мейнстрим маркетинговых комму-
никаций предприятия на ближайшую перспективу. Приведены определения маркетинговой коммуникационной 
среды предприятия, которая рассматривается не только с точки зрения формирования эффективных инструмен-
тов, средств и каналов коммуникации, но и касательно их информационного наполнения массивом маркетинговой 
информации. Проанализированы подсистемы маркетинговой коммуникационной среды, использование которых 
позволяет в полной мере реализовать концепцию маркетингового коммуникационного поля, обеспечив реальных 
и потенциальных потребителей дифференцированной маркетинговой информацией необходимого объема, которая 
направлена на осуществление благоприятных для предприятия потребительских действий или изменение потре-
бительских представлений в момент покупки.

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, маркетинговые изменения, рыночные тенденции, изменчи-
вость маркетинговой среды.

Summary. The article analyzes the main changes that occur in the marketing activities of manufacturers, intermedi-
aries, retail enterprises and forms the enterprise marketing communications mainstream in the short term: from functions 
to processes; from product to consumer; from agreements to relationships; from resources to knowledge; from profit to 
efficiency; from business competition to communication channel competition. The definition of marketing communica-
tion environment of the enterprise is provided, which is considered not only in terms of effective tools formation, means 
and channels of communication, but also takes into account their information filling with mass of marketing information 
and provides subjects of market interaction with comprehensive data for making favorable decision for the enterprise. 
The subsystems of the marketing communication environment (communication and information) are analyzed, the use 
of which allows to fully realize the concept of the marketing communication field and to provide the real and potential 
consumers with differentiated marketing information of the necessary volume, aimed at the implementation of favorable 
for the consumer consumption actions during the of purchase. It is revealed that the developed concept of formation and 
development of the marketing communication environment is aimed not only at ensuring the coherence of communication 
tools for broadcasting marketing messages, but also at complex and systematic communicative influence on target groups 
of consumers, and competition of communication channels means the implementation of the communication policy of the 
main stakeholders. based on competitive rationality, which is based on a focus on process creation of additional value in 
order to attract consumers and better meet their needs. It is stated that the expected result of the marketing communication 
environment functioning will be increase of information and trade efficiency of the enterprise activity. Its importance and 
necessity in the conditions of changing economic and socio-cultural environment are proved.

Keywords: marketing communications, marketing changes, market trends, variability of the marketing environment.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

CONCEPTUAL BASES OF ENSURING EFFICIENCY  
OF INVESTMENT ACTIVITY OF TRANSPORT COMPANIES

Анотація. У статті досліджено форми та джерела 
фінансування інвестиційної діяльності підприємств. 
Джерелами інвестиційних ресурсів є власні, залучені 
та позичені активи, до яких автори відносять не лише 
фінансові, але й усі види економічних ресурсів. Засто-
совуючи стратегічний підхід, автори запропонували 
таку послідовність забезпечення ефективності інвес-
тиційної діяльності: визначення напрямів і цілей, прі-
оритетних інвестиційних проєктів; формування стра-
тегічного портфеля інвестицій; обґрунтування форм 
і джерел залучення інвестиційних ресурсів; оцінювання 
вартості їх застосування. Під час реалізації інвестицій-
ної діяльності транспортним підприємствам необхідно 
дотримуватися функцій моніторингу й контролю, а та-
кож адаптувати проєкти відповідно до змін середовища. 
Авторами описано особливості застосування концепту-
альних підходів до забезпечення ефективності інвести-
ційної діяльності на транспортних підприємствах.

Ключові слова: транспортне підприємство, інвес-
тиційна діяльність, забезпечення ефективності, інвес-
тиційні ресурси, підходи.

Постановка проблеми. Відповідно до сучасних викликів 
неотехнологічного оновлення, трансформації та систем управ-
ління, джерел фінансування, цілей розвитку транспортних під-
приємств активізація інвестиційної діяльності є одним з най-
важливіших напрямів стабільного нарощування прибутковості 
та конкурентоспроможності, адже ефективна робота транс-
портних підприємств є невід’ємною умовою функціонування 
всієї економіки в Україні, забезпечення розподілу капіталу та 
формування вартості продукції.

Для забезпечення ефективності інвестиційної діяльності 
транспортного підприємства необхідна налагоджена та впоряд-
кована система управління, що здатна до адаптації та сприй-
няття інновацій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В сучасній літе-
ратурі дослідженню шляхів забезпечення ефективності інвес-
тиційної діяльності підприємства присвячено роботи багатьох 
науковців, найвідомішими з яких є Ф. Кларк, Дж. Кейнс, М. Міл-
лер, І.О. Бланк, В.М. Гриньова, Т.В. Майорова, С.М. Пересада, 
М.І. Крупка [1–5] Методичні підходи й практичні рекомендації, 
які були запропоновані, описують сучасні концепції управління 
інвестиційною діяльністю підприємства, інструментарій роз-
роблення та оцінювання інвестиційних стратегій.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проб-
леми. Тенденції та умови господарської діяльності транспорт-
них підприємств, технологічні особливості, специфіка надання 
й забезпечення прибутковості транспортних послуг, форми та 
джерела фінансування інвестиційної діяльності потребують 
уточнення сучасних концепцій управління інвестиційною ді-
яльністю в контексті визначення відповідності тих чи інших 
положень викликам та особливостям розвитку транспорту.

Мета статті. Головною метою роботи є опис та формалі-
зація концептуальних положень забезпечення ефективності ін-
вестиційної діяльності транспортних підприємств.

Виклад основного матеріалу. Ефективність системи 
управління інвестиційною діяльністю транспортних підпри-
ємств буде досягатись за рахунок покращення організаційної, 
інформаційної, фінансової та кадрової забезпеченості, іннова-
ційності інструментарію планування, контролю, моніторингу 
умов обґрунтування та реалізації інвестиційних стратегій.
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Для врахування особливостей діяльності транспортного 
підприємства процес управління інвестиційною діяльністю 
має виконувати такі завдання:

1) узгодження інвестиційних потреб із техніко-техноло-
гічними запитами, станом ринку транспортних послуг того чи 
іншого виду та позицією підприємства на ньому, інноваційною 
спрямованістю розвитку підприємства;

2) підбір і використання ефективних інструментів оці-
нювання, прогнозування та проєктування транспортних по-
токів, відповідних шляхів ефективності реалізації інвести-
ційної діяльності;

3) стратегічна та поточна максимізація інвестиційного 
прибутку транспортного підприємства;

4) мінімізація інвестиційних ризиків, зокрема специфіч-
них (наприклад, в авіації найжорсткіший контроль безпеки по-
требує додаткових інвестиційних витрат);

5) підтримання оптимального рівня ліквідності інвестицій 
підприємства;

6) підтримання стійкого фінансового стану підприємства 
в процесі здійснення інвестиційної діяльності.

Підвищення ефективності управління інвестиційною ді-
яльністю необхідне для оптимізації реалізації інвестиційних 
проєктів на підприємстві, тобто для покращення всіх показни-
ків оцінювання інвестиційної діяльності. В.В. Левицький пред-
ставив низку умов, від яких може залежати підвищення такої 
ефективності. Отже, ними є:

1) оптимальне поєднання централізації та децентралізації 
управління інвестиційною діяльністю;

2) науковість процесу організації аналітичного забезпечен-
ня управління інвестиційною діяльністю;

3) вироблення нових цілей та завдань щодо вдосконален-
ня організації аналітичного забезпечення методичного апарату 
управління інвестиційною діяльністю;

4) безперервне вдосконалення управління інвестиційною 
діяльністю;

5) взаємодія та розумна регламентація;
6) постійність та незмінність аналітичного забезпечення й ін-

формаційної достатності управління інвестиційною діяльністю;
7) відповідність характеру роботи потенційним можливос-

тям та спроможностям виконавця;

8) безперервність підвищення кваліфікації менеджерів 
з управління інвестиційною діяльністю [6].

У процесі управління інвестиційною діяльністю потрібно мі-
німізувати вартість ресурсів, їхній склад та структуру, а також мак-
симізувати результативність інвестиційної діяльності з урахуван-
ням усіх можливостей, ресурсів та умов їхнього використання [7].

Узагальнюючи, процес управління інвестиційною діяльніс-
тю транспортних підприємств можемо формалізувати в таких 
етапах (рис. 1):

1) визначення напрямів та цілей, пріоритетних інвестицій-
них проєктів;

2) формування стратегічного портфеля інвестицій, що пе-
редбачає оцінювання та порівняння проєктів, визначення їх 
економічної та соціальної ефективності;

3) обґрунтування форм та джерел залучення інвестиційних 
ресурсів, оцінювання вартості їх застосування;

4) моніторинг і контроль досягнення поставлених інвести-
ційних цілей на запроєктованому рівні ефективності;

5) адаптація проєктів відповідно до змін середовища.
Джерелами фінансування інвестиційної діяльності під-

приємств можуть бути власні кошти, залучені кошти, позикові 
кошти. Концептуально авторами розподіляються відмінності 
між внутрішніми та зовнішніми, власними й залученими (пози-
ченими) джерелами фінансування (рис. 2). При цьому необхід-
но зазначити, що не лише фінансові активи можуть виступати 
в ролі інвестиційно формуючих ресурсів [8]. Так, персонал та 
інформаційний простір формують мотиваційні запити інно-
ваційного розвитку та є джерелами інтелектуального інвести-
ційного капіталу підприємства. Транспортна інфраструктура є, 
з одного боку, основним об’єктом інвестування в технологічне 
оновлення, а з іншого боку, матеріальною гарантією для за-
лучення кредитних коштів. Інформація та інші нематеріальні 
активи є джерелами інноваційних стратегій транспортного під-
приємства, засобами формування інвестиційної привабливості 
та конкурентоспроможності. На транспортних підприємствах 
основними формами фінансування інвестицій є державне, ко-
мунальне, приватне та концесійне залучення активів.

За фінансового забезпечення інвестиційної діяльності най-
частіше транспортні підприємства як джерела фінансування мо-
жуть використовувати прибуток та амортизаційні відрахування.

 

Визначення стратегічних цілей розвитку 
підприємства та його інвестиційної діяльності

Формування стратегічного портфеля інвестицій

Обґрунтування форм і джерел залучення 
інвестиційних ресурсів, оцінювання вартості їх 

застосування

Моніторинг і контроль досягнення поставлених 
інвестиційних цілей на запроєктованому рівні 
ефективності, поверення вкладеного капіталу

Адаптація проєктів відповідно до змін 
середовища

Рис. 1. Етапи управління інвестиційною діяльністю транспортного підприємства
Джерело: розроблено авторами
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Для забезпечення ефективності інвестиційної діяльності 
транспортних підприємств застосовуються функціональний, 
вартісний, процесний, системний, структурний та проєктний 
підходи (табл. 1). Технічний стан та зношеність транспортної 
інфраструктури вимагають застосування функціонального 
підходу до управління інвестиціями. Вартісний підхід застосо-
вується до інвестицій у нарощування капіталу та збільшення 
ефективності фінансової системи підприємств. Процесний та 
структурний підходи використовуються під час проєктування 
стратегічних цілей інноваційно-інвестиційного розвитку, побу-
дови структури корпоративного управління транспортним під-

приємством. Проєктний підхід до забезпечення ефективності 
інвестицій використовується під час реалізації поточних про-
єктів та прогнозування окремих змін у напрямах інвестування.

Процес управління інвестиційною діяльністю є складовою 
частиною загальної системи управління на підприємстві, тому 
її взаємозв’язок і координація з іншими підсистемами є необ-
хідними. Як правило, найчастіше на вітчизняних підприєм-
ствах застосовують функціональний підхід. За такого підходу 
всі структурні підрозділи мають взаємозв’язки, які формують 
функціональні напрями. Проте цей підхід не дає змогу швидко 
реагувати на зміни в зовнішньому середовищі, що призводить 
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Рис. 2. Джерела фінансування інвестиційної діяльності транспортних підприємств

Джерело: розроблено авторами
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Таблиця 1
Підходи до забезпечення ефективності інвестиційної діяльності підприємства

Управлінські підходи Прояв Особливості застосування  
на транспортних підприємствах

Функціональний
Підприємство – це механізм, що виконує певний 
перелік функцій, які розподілені між окремими 

підрозділами та співробітниками.
Найчастіше застосовується для технологічного 

оновлення інфраструктури та транспортних засобів.

Процесний Досягнення запланованого ефекту за рахунок 
залучення інвестицій є процесом.

Використовується для оновлення організаційної 
структури, впровадження управлінських інновацій.

Вартісний Управлінський вплив має бути спрямований на 
збільшення вартості вкладених коштів.

Інвестування здійснюється в інтелектуальний капітал 
та персонал. Управління ринковою вартістю капіталу 
присутнє переважно у залізничному, авіаційному та 

газотранспортному секторах.

Структурний
Встановлення співвідношення значущості 

факторів, методів, принципів та інструментів у 
досягненні поставлених цілей.

Застосовується під час проєктування напрямів 
розвитку й перебудови архітектоніки транспортного 

підприємства.

Проєктний Формування гнучкої організаційної структури 
управління, що здатна своєчасно реагувати на зміни.

Застосовується під час капітального будівництва 
(поточного оновлення) техніко-технологічної бази, 
впровадження інформаційних систем, оптимізації 

транспортних потоків.

до відсутності гнучкості та адаптивності інвестиційної діяль-
ності підприємства, що в підсумку стає причиною неефектив-
ності інвестицій.

Процесний підхід передбачає розроблення планів, прогно-
зів реалізації інвестиційних проєктів, оцінювання ефектив-
ності, формування горизонтальної організаційної структури 
відповідно до набору процесів, які притаманні конкретному 
підприємству чи інвестиційному проєкту.

Перевагами вартісного підходу до управління інвестицій-
ною діяльністю є відповідність інтересам власників та мак-
симізація вартості компанії. За такого підходу разом з інвес-
тиційними якостями капіталу розглядається невизначеність 
майбутніх ресурсів та додаткових можливостей. В інвестицій-
ній діяльності транспортного підприємства важливим є процес 
управління інвестиційними ресурсами, які формують і вартість 
майбутнього проєкту, і новостворену вартість транспортного 
підприємства.

Висновки і пропозиції. Від уміння інвестувати та здійс-
нювати управління інвестиційною діяльністю залежить по-
дальший розвиток підприємства, тому проблема здійснення 
інвестиційної діяльності є однією з найактуальніших не лише 
в транспортній галузі. Отже, забезпечення ефективності інвес-
тиційної діяльності дає змогу покращити основні показники 
діяльності транспортного підприємства та його конкурентний 
статус на ринку послуг. Саме тому головною інвестиційною 
метою підприємства є раціональне використання наявних ін-
вестиційних ресурсів та забезпечення реалізації стратегічної 
мети інвестиційного розвитку підприємства, адже ефектив-
ність інвестиційної діяльності транспортних підприємств ві-
дображає темпи техніко-технологічного оновлення, розвитку 
професійних компетенцій персоналу та впровадження цифро-
вих інновацій.

Література:
1. Frаnсis J.С. Management of Investment. 2nd ed. New-York : 

MсGrаw-Hill, 1988.
2. Keynes I.M. General Theory of Employment, Interest аnd Money. 

Сolleсted Writings of Jjhm Mаynаd Keynes, vol. VII. London : Mас-
millаn, 1973.

3. Бланк І.А. Основи інвестиційного менеджменту. Київ : Ніка-
Центр, 2001. 672 с.

4. Гриньова В.М. Інвестування. Київ : Знання, 2008. 456 с.
5. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність. Київ : Центр учбової 

літератури, 2009. 472 с.
6. Levytskyi V.V. The optimization of system financial management 

of enterprise based on the analysis of investments in its marketing 
activities. Економічний часопис СНУ імені Лесі Українки. 2019. 
№ 2(18). С. 101–107.

7. Вовк О.М. Формування системи управління інвестиційними 
ресурсами авіаційно-ремонтних підприємств. Вісник економіки 
транспорту і промисловості. 2017. № 28. С. 217–219.

8. Щелкунов В.І., Вовк О.М. Формалізація методичного забез-
печення управління інвестиційними ресурсами підприємства. 
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. 2011. 
Вип. 31. С. 41–48.

References:
1. Frаnсis, Jасk Сlаrk. Mаnаgement of Investment. 2nd ed. New-York : 

MсGrаw-Hill, 1988.
2. Keynes I.M. Generаl Theory of Employment, Interest аnd Money. 

Сolleсted Writings of Jjhm Mаynаd Keynes, vol. VII, London : 
Mасmillаn, 1973.

3. Blank I.A. (2001) Osnovy investycijnogho menedzhmentu [Funda-
mentals of Investment Management]. Kyiv : Nika-Center Edition. 
(in Ukrainian)

4. Ghrynjova V.M. (2008) Investuvannja [Investment]. Kyiv : Know-
ledge Publishing House. (in Ukrainian)

5. Majorova T.V. (2009) Investycijna dijaljnistj [Investment activity]. 
Kyiv : Knowledge Publishing House. (in Ukrainian)

6. Levycjkyj V.V. (2019) The optimization of system financial mana-
gement of enterprise based on the analysis of investments in its 
marketing activities. Ekonomichnyj chasopys SNU imeni Lesi Ukra-
jinky, no. 2(18), pр. 101–107. (in Ukrainian)

7. Vovk O.M. (2017) Formuvannja systemy upravlinnja investycijn-
ymy resursamy aviacijno-remontnykh pidpryjemstv [Formation of 
the system of management of investment resources of aviation-re-
pair enterprises]. Bulletin of Economics of Transport and Industry, 
no. 28, 2017, pp. 217–219. (in Ukrainian)

8. Shhelkunov V.I. and. Vovk O.M. (2011) Formalizacija metodych-
nogho zabezpechennja upravlinnja investycijnymy resursamy pid-
pryjemstva [Formation of the system of management of investment 
resources of aviation-repair enterprises]. Problems of improving the 
efficiency of infrastructure, vol. 31, pp. 41–48. (in Ukrainian)



54

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

Аннотация. В статье исследованы формы и источники финансирования инвестиционной деятельности пред-
приятий. Источниками инвестиционных ресурсов являются собственные, привлеченные и заемные активы, к ко-
торым авторы относят не только финансовые, но и все виды экономических ресурсов. Применяя стратегический 
подход, авторы предложили такую последовательность обеспечения эффективности инвестиционной деятельно-
сти: определение направлений и целей, приоритетных инвестиционных проектов; формирование стратегического 
портфеля инвестиций; обоснование форм и источников привлечения инвестиционных ресурсов; оценивание сто-
имости их применения. При реализации инвестиционной деятельности транспортным предприятиям необходимо 
соблюдать функции мониторинга и контроля, а также адаптировать проекты в соответствии с изменениями среды. 
Авторами описаны особенности применения концептуальных подходов к обеспечению эффективности инвестици-
онной деятельности на транспортных предприятиях.

Ключевые слова: транспортное предприятие, инвестиционная деятельность, обеспечение эффективности, ин-
вестиционные ресурсы, подходы.

Summary. The article explores the forms and sources of financing investment activities of enterprises. At transport 
enterprises, the main forms of investment financing are state, municipal, private and concession rising of assets. Sources 
of investment resources are own, attracted and borrowed assets. The authors identify to investment resources not only 
financial, but also all types of economic resources. For example, personnel and information space form the motivational 
demands of innovative development and is a source of intellectual investment capital of an enterprise. Transport infrastruc-
ture is the main object of investment in technological updating and a material guarantee for attracting credit resources. 
Using a strategic approach, the authors proposed a sequence of ensuring the effectiveness of investment activity. The first 
step is to identify areas and goals, priority investment projects. The second stage is the formation of a strategic investment 
portfolio, evaluation and comparison of projects, determining their economic and social effectiveness. The next stage 
provides a justification of the forms and sources of attracting investment resources and an assessment of the cost of their 
application. The implementation of investment activities by transport enterprises requires observing the monitoring and 
control functions. Transport companies need to adapt their projects to the changing environment. To ensure the efficien-
cy of investment activities of transport enterprises, the following approaches are used: functional, cost, process, system, 
structural and design. The technical condition and depreciation of the transport infrastructure require a functional approach 
to investment management. The cost approach is applied to investments in building capital and increasing the efficiency 
of the financial system of enterprises. The process and structural approaches are used in the design of strategic goals of 
innovation and investment development, in the construction of a corporate structure for transport company management. 
A project approach to ensuring investment efficiency is used to implement ongoing projects and forecast individual changes 
in investment areas. The investment activity of transport enterprises reflects the pace of technological and technological 
renewal, the development of professional competencies of personnel and the introduction of digital innovations.

Keywords: transport company, investment activity, ensuring efficiency, investment resources, approaches.
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ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ АНАЛІТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ 
КОНТРОЛІНГУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

INNOVATIVE FUNDAMENTALS FOR THE DEVELOPMENT  
OF ANALYTICAL CONTROLLING MODELS  

OF CONSTRUCTION ENTERPRISES
Анотація. У статті з'ясовано, що український буді-

вельний комплекс характеризується високими внутріш-
німи ризиками, однак якщо відмовитися від іннова-
ційного складника у зв’язку з ними, це спричинить ще 
більші фінансові втрати як в окремих фірмах, так і в бу-
дівельній галузі загалом. Здійснено аналіз витрат на ін-
новаційну діяльність будівельних підприємств та вияв-
лено, що підприємства нерегулярно приділяють увагу 
розвитку інновацій на власному виробництві, зокрема 
жодне з підприємств не виділяє кошти на інноваційну 
діяльність кожного року. Проведено оцінку механіз-
му управління інноваційним потенціалом будівельних 
підприємств та виявлено, що механізм управління ін-
новаційним потенціалом потребує вдосконалення, а ви-
робництво – впровадження нових технологій. У межах 
будівельного ринку нашої країни інноваційна політика 
застосовується поки що стихійно та винятково інтуї-
тивно. Через це необхідне не лише розроблення іннова-
ційної моделі, відповідно до якої має розвиватися буді-
вельний комплекс України, а й конкретизація діяльності 
його структур. Це пов’язано з тим, що у зв’язку з техно-
логічним відставанням будівельний ринок може спітка-
ти криза, коли необхідне буде здійснення радикальних 
змін у стислі строки із серйозним напруженням і над-
мірною витратою ресурсів.

Ключові слова: аналітика, контролінг, контролінгова 
діяльність, аналітичні моделі, будівельні підприємства.

Постановка проблеми. Питання, пов’язане із забезпечен-
ням ефективної оперативної роботи будівельних компаній, за 
останній час стало надзвичайно гострим у зв’язку з притаман-
ною навколишньому середовищу значною стохастичністю, яка 
перешкоджає стратегічному плануванню. Завдяки вдалим опера-
тивним крокам можна суттєво пом’якшити наслідки, викликані 
невдалими стратегічними рішеннями, а якщо стратегічне плану-
вання неможливо здійснити, вони перетворюються на фактично 
єдиний по-справжньому діючий інструментарій. Через це зараз 
керівництво фірм будівельного сегменту має приділити більше 
уваги методам оперативної управлінської діяльності як фактич-
но єдиному надійному способу зробити виробничу діяльність 
ефективнішою, серед яких важливе місце належить контролінгу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджен-
ню даної проблематики свою увагу присвятили такі науковці, 

як: Г. Долженко [1], який досліджував парадигму будівельної 
науки, В. Оскольський [4], котрий досліджував перспективи 
становлення конкурентоспроможної регіональної економіки, 
Ю. Суркова [8], яка досліджувала проблеми реалізації іннова-
ційної моделі розвитку у вітчизняному будівельному комплексі, 
М. Шульга [10], у наукових доробках якого висвітлено особли-
вості застосування методів оперативного контролінгу в системі 
управління підприємством, І. Якимчук [11], у центрі уваги яко-
го відображено генезис стратегій розвитку будівельних органі-
зацій у реаліях сьогодення та шляхи підвищення ефективності 
будівництва в умовах формування ринкових відносин, та ін.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проб-
леми. Не применшуючи важливість уже здійснених наукових 
розробок, варто зазначити, що актуальним завданням залиша-
ється дослідження інноваційних засад розвитку аналітичних 
моделей контролінгу будівельних підприємств.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є з’ясування ін-
новаційних засад розвитку аналітичних моделей контролінгу 
будівельних підприємств.

Виклад основного матеріалу. Український будівельний 
комплекс характеризується високими внутрішніми ризиками, 
однак якщо відмовитися від інноваційного складника у зв’язку 
з ними, це спричинить ще більші фінансові втрати як в окремих 
фірмах, так і в будівельній економіці загалом. Використання 
незначних ресурсів, джерелом яких є венчурні фонди, припа-
дає, на жаль, не на інноваційні, а на традиційні будівельні про-
єкти, оскільки в Україні відсутнє законодавче регулювання вен-
чурного бізнесу. До того ж для діяльності будь-якої венчурної 
фірми важливим є те, наскільки прибутки будівельного ринку 
виправдовують коло існуючих ризиків і перевищують прибут-
ки з інших ринків.

При цьому саме інноваційність є вирішальним чинником 
мікроекономічної стабільності будівельного комплексу за умови 
реального включення науки у процес виробництва. Це досяга-
ється шляхом забезпечення максимального узгодження науко-
во-технічної, інноваційної політики з усіма видами державного 
економічного регулювання й механізмами підтримки будівельно-
го сектору економіки. Незаперечним висновком із нагромадже-
ного міжнародного досвіду є те, що «інноваційна економіка» та 
«економіка бідних» – поняття не сумісні» [7]. Інноваційна полі-
тика, спрямована на сприяння ефективному обміну інформацією 
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між суб’єктами будівельного ринку, є обов’язковим елементом 
державного регулювання будівельного комплексу України. Дер-
жава відіграє вирішальну роль в інноваційному розвиткові бу-
дівельної індустрії країни, підтримуючи інноваційну діяльність, 
визначаючи пріоритети розбудови будівельного комплексу, ство-
рюючи умови для фінансування проєктно-аналітичних центрів 
та інжинірингових компаній, фондів фінансування житла, іпо-
течних установ, а також сприяючи піднесенню фундаменталь-
них знань і будівельних технологій стратегічного характеру, 
створюючи та забезпечуючи сприятливий інвестиційний клімат 
для впровадження інновацій у будівництві [8].

Погоджуємося з науковцями у тому, що будівельна галузь, 
як і українська економіка у цілому, знаходиться перед довго-
тривалими системними викликами, які відображають як світові 
тенденції, так і внутрішні бар’єри розвитку. Сьогодні об’єктив-
ні показники виробничої діяльності будівельних організацій 
переконливо свідчать про те, що багато з них ще не повною 
мірою адаптувалися до ринкових умов [11]. Стримуючими 
чинниками розвитку будівельного бізнесу є загальна обмеже-
ність ринкового середовища в Україні, відсутність розвинутого 
фондового і страхового ринку. До того ж не в повному обсязі 
реалізуються науковий потенціал, інформаційні ресурси систе-
ми науково-технічної інформації, зокрема бази даних із питань 
будівельних технологій, науково-технічних досягнень у прове-
денні будівельно-монтажних робіт [8].

Немає системного підходу стосовно переходу на євро-
пейські освітні й наукові стандарти. На території Євросоюзу 
більша частина вчених працює у структурі будівельної про-
мисловості, а в нашій країні вони зосереджуються здебільшо-
го в організаціях науково-дослідного і проєктного характеру. 
І в цьому полягає чергова причина того, що науково-технічні 
будівельні розробки недостатньо готові до комерціалізації.

Для вітчизняної будівельної науки характерними є цен-
тралізована форма управління і майже повна залежність від 
державного фінансування, тому немає відповідності між ін-
ституціональною структурою науки та світовими стандартами. 
Розрив між науковою дослідницькою роботою та запроваджен-
ням новацій у виробничий процес спричинений тим, що відсут-
ній ефективний механізм, відповідно до якого наукові знання 
трансформувалися б у форми наукових ідей і нових будівель-
них технологій.

Діяльність винахідників, раціоналізаторів, науковців не 
підтримується належним чином. Окрім того, у будівельній еко-
номіці високий рівень тіньового сектору, тому інтелектуальна 
власність не захищена. Погіршилася також матеріально-техніч-
на база досліджень. Ігноруючи законодавство щодо мораторію 
на приватизацію науково-дослідних і проєктних інститутів, по-
силюються приватизаційні процеси у цій сфері: відбираються 
приміщення, руйнуються наукові школи, знищується обладнан-
ня й інтелектуальна власність [4]. Протягом останнього часу 
частішають випадки рейдерства – вкрай негативного суспіль-
ного явища.

Відомий факт, що визначення науково-технічного рівня 
дослідження проблематики будівельного виробництва відбу-
вається за рахунок кадрового забезпечення. І саме через низку 
недоліків системи управління науковою роботою та у її фінан-
совій підтримці деформувалася структура типів організацій, 
які займаються виконанням наукових і проєктних робіт, а отже, 
розроблення будівельних проєктів стало суттєво менш резуль-
тативним. У результаті численні (близько 80%) великі буді-
вельно-проєктні інститути України роздрібнилися, а слабким 

і нечисленним організаціям виявилося не під силу знайди від-
повіді на виклики сучасності щодо необхідності застосовувати 
новітні технології та устаткування.

Варто пригадати і складнощі, з якими зіткнулася вітчизняна 
будівельна економіка, адаптуючись до світових глобалізаційних 
процесів. Відомо, що Українська держава декларувала євроін-
теграційний шлях, а це вимагає від неї розроблення цілої низки 
законодавчих документів для акредитації і підтвердження того, 
що вітчизняне законодавство відповідає євростандартам.

На території розвинених країн розгортається діяльність 
професійних будівельних організацій, які акредитують про-
фесійні програми, сертифікують і реєструють інженерів із 
відповідними будівельними спеціальностями. В Україні така 
система відсутня, що погано впливає на якісні характеристики 
наукових кадрів.

Будівельна індустрія відстає в технологічному плані, що 
зумовлено низькою факторною продуктивністю будівельної 
промисловості: енерговитратністю, великою ресурсоємністю. 
Така відсталість, зокрема низька інноваційність суб’єктів бу-
дівельного ринку, є наслідком відсутності належної кооперації 
між наукою й виробництвом. Відомо, що в діючих будівельних 
проєктах сталі й бетону на 25–30% більше, ніж у німецьких 
аналогах. Подібна картина і з фундаментами: паль може бути 
використано на 25–30% менше [1]. Окрім того, показник про-
дуктивності роботи в нашій країні становить 30% від значень, 
продемонстрованих країнами Євросоюзу.

Актуальною є нестача нового будівельного обладнання: 
одиниці українського обладнання відстають від іноземних ана-
логів за надійністю і продуктивністю; будівельний бізнес ха-
рактеризується тим, що широко використовуються морально 
застаріла техніка й низькопродуктивне устаткування.

Інноваційний процес у будівельному секторі економіки ха-
рактеризується тим, що діяльність у ринкових умовах вимагає 
відкинути типові рішення під час будівництва, вдаватися до 
складних архітектурно-містобудівних форм, опікуватися енер-
гозбереженням, захистом людей і довколишнього середовища 
у межах сучасного урбанізованого простору. Також, ураховую-
чи поширене зараз індивідуальне проєктування, можна втрати-
ти значні ресурси і кошти, якщо не провести відповідне наукове 
опрацювання [8].

Українському будівельному ринку не притаманна роль ка-
талізатора, тільки умови для появи новацій. Завдяки роботі 
державних органів має відбуватися формування підприємниць-
кого середовища й відповідної інфраструктури, яка підвищить 
сприйнятливість і схильність до нововведень. Потреба створи-
ти таку інноваційну систему – це виклик часу і водночас преро-
гатива держави, можливість її керівництва виявити політичну 
волю і необхідність консолідації зусиль владних структур та 
будівельного бізнесу. Аналіз витрат на інноваційну діяльність 
будівельних підприємств відображено в табл. 1.

За наведеними розрахунками можна зробити висновок, що 
підприємства нерегулярно приділяють увагу розвитку інно-
вацій на власному виробництві, зокрема жодне з підприємств 
не виділяє кошти на інноваційну діяльність кожного року. Так, 
найбільш активно використовує власний інноваційний потенці-
ал інвестиційно-будівельна корпорація «Авантаж», при цьому 
варто зазначити, що на підприємстві встановлено програмне 
забезпечення оцінки ефективності діяльності підприємства за-
галом та інноваційної активності зокрема. Найгірша ситуація 
спостерігається у корпорації «Граніт», де інноваційні витра-
ти були здійснені лише один раз у 2016 р., коли підприємство 
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Таблиця 1
Аналіз витрат на інноваційну діяльність будівельних підприємств у 2014–2018 рр., тис грн 
Назва підприємства 2014 2015 2016 2017 2018 Абсолютне 

відхилення, +/-
Відносне 

відхилення, %
ПАТ «Київпроект» 8524,07 0,00 0,00 0,00 651,76 -7872,31 -92,35
Інвестиційно-будівельна корпорація «Авантаж» 0,00 9567,12 15670,53 0,00 13266,65 13266,65 -
Корпорація «Граніт» 0,00 0,00 397,49 0,00 0,00 0,00 -
ТОВ «Спецбудмонтаж Україна» 729,41 0,00 484,45 662,32 511,46 -217,95 -29,88
ПАТ «Мостобуд» 0,00 205,11 0,00 0,00 796,84 796,84 -

Джерело: складено автором на основі [2; 3; 5; 6; 9]

Таблиця 2
Оцінка механізму управління інноваційним потенціалом будівельних підприємств
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1. Виробничі 
можливості

1.1. Використання виробничої потужності
1.2. Рівень прогресивності застосовуваних технологій 
1.3. Ступінь гнучкості виробництва 

2
2
1

3
2
3

1
2
1

2
2
1

3
2
2

Підсумковий бал 5 8 4 5 7
Оцінка 0,26 1,3 2,08 1,04 1,3 1,82

2. Кадрові 
можливості

2.1. Рівень кваліфікації персоналу
2.2. Ступінь готовності персоналу до змін 
2.3. Розвиненість системи мотивації персоналу
2.4. Ступінь творчої ініціативності персоналу

2
2
3
2

3
3
3
3

2
1
1
1

2
2
3
1

3
3
2
3

Підсумковий бал 9 12 5 8 11
Оцінка 0,16 1,44 1,92 0,8 1,28 1,76

3. Науково-
технічні 

можливості

3.1. Рівень витрат на наукові розробки в собівартості товарної продукції
3.2. Рівень витрат на використання науково-технічних досягнень у собі-
вартості продукції
3.3. Рівень використання наукових розробок 
3.4. Рівень упровадження інноваційних аналітичних моделей контролінгу

3

2
2
3

4

4
3
3

2

3
1
1

3

3
2
1

3

4
3
2

Підсумковий бал 10 14 7 9 12
Оцінка 0,26 2,6 3,64 1,82 2,34 3,12
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4.1. Раціональність використання каналів розподілу товарів
4.2. Гнучкість цінової політики
4.3. Рівень використання реклами
4.4. Ефективність системи збуту
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Підсумковий бал 5 9 4 6 8
Оцінка 0,16 0,8 1,44 0,64 0,96 1,28
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вості

5.1. Ступінь інноваційної спрямованості організаційної структури
5.2. Рівень відповідності організаційної культури інноваційному розвитку 
5.3. Рівень компетенції керівників 
5.4. Розвиненість системи інформаційного забезпечення

3
2
3
2

4
4
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43
Підсумковий бал 12 14 8 11 14
Оцінка 0,16 1,92 2,24 1,28 1,76 2,24

Джерело: складено автором на основі [2; 3; 5; 6; 9]

оновило інструменти, що дають змогу здійснювати будівельну 
діяльність за більш сучасними технологіями. Проведемо оцін-
ку механізму управління інноваційним потенціалом будівель-
них підприємств за допомогою експертної оцінки в табл. 2.

Як бачимо, механізм управління інноваційним потенціа-
лом потребує вдосконалення, а виробництво – впровадження 
нових технологій. Зокрема, рівень упровадження інноваційних 

аналітичних моделей контролінгу є незадовільним та потребує 
розвитку на будівельних підприємствах. У межах будівельного 
ринку нашої країни інноваційна політика застосовується поки 
що стихійно та винятково інтуїтивно. Через це необхідне не 
лише розроблення інноваційної моделі контролінгу, відповідно 
до якої має розвиватися будівельний комплекс України, а й кон-
кретизація діяльності його структур.
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Це пов’язано з тим, що у зв’язку з технологічним відста-
ванням будівельний ринок може спіткати криза, коли необхідне 
буде здійснення радикальних змін у стислі строки із серйозним 
напруженням і надмірною витратою ресурсів. Найістотніше 
інноваційну діяльність стримують фінансові обмеження та 
недостатній розвиток інноваційного програмного забезпечен-
ня для обробки аналітичної інформації про діяльність підпри-
ємств. При цьому справа не лише в недостачі коштів, а й у тому, 
що падає платоспроможний попит на науково-технічні вироби 
з боку країни і будівельного сегменту економічної системи. Од-
нак головна проблема, ми вважаємо, полягає у тому, що відсут-
ні стимули для проєктування та запровадження новацій. Одним 
із імовірних способів розв’язати проблему, пов’язану з тим, що 
будівельна техніка й устаткування відстають від зарубіжних 
аналогів, є можливість створити інноваційний лізинговий фонд 
будівельної техніки, завдяки якому для українського будівель-
ного ринку стане доступним обладнання, що відповідає світо-
вим стандартам. Варто зауважити, що для того щоб реалізувати 
такі інвестиційні програми, необхідне організоване на високо-
му рівні виробництво, треба детально опрацювати всі можливі 
варіанти застосування закордонної техніки й устаткування.

При цьому головною стратегічною метою всіх суб’єктів 
господарювання є прагнення отримати фінансовий результат. 
Саме через це економічна захищеність формується за суттєвої 
участі контролінгу як сучасної системи ефективної управлін-
ської діяльності стосовно прибутку промислової компанії. 
У деяких випадках суб’єкт підприємництва може переслідува-
ти відмінну мету, у тому числі ціллю може бути освоєння но-
вого сегменту ринку чи витіснення конкурента. У цьому разі 
зосередження контролінгу відбувається саме на цих завданнях, 
водночас не забуваючи про бажання фінансових результатів.

Ураховуючи облік, інформаційний супровід, фінансову без-
пеку фірми і контроль, контролінг стає ключовим елементом 
у менеджменті будівельної компанії, адже завдяки ньому від-
бувається поєднання зазначених завдань, їхнє впровадження 
та узгодження, крім того, без дублювання керівних завдань, 
але з наданням їм якісно нової ролі. Контролінг здійснюється 
в особливому механізмі внутрішнього регулювання фірми, який 
забезпечує формування певного оперативного зв’язку у ме-
неджмент-системі. Тобто якщо глибоко зрозуміти контролінг 
та його основні завдання, можна поліпшити продуктивність 
управлінського процесу. Ефективна реалізація цього напряму 
передбачає передусім, що перспективно удосконалюватиметь-
ся науковий та методичний інструментарій контролінгу та 
створюватиметься належна організаційно-методична основа, 
щоб система контролінгу всебічно інтегрувалася в структуру 
менеджменту будівельних підприємств.

Що стосується аналітичних моделей контролінгу будівель-
них підприємств, на нашу думку, найбільш доцільним та базо-
вим є підхід М. Шульги, який розрізняє чотири основні моделі 
контролінгу [10]:

1. Ключові показники ефективності – система оцінки, що 
допомагає організації визначити досягнення стратегічних і так-
тичних (операційних) цілей. Їх використання дає організації 
можливість оцінити свій стан і допомогти в оцінці реалізації 
стратегії. КРІ дає змогу провадити контроль ділової активності 
співробітників і компанії у цілому в реальному часі.

2. Збалансована система показників (ЗСП) – це механізм 
послідовного доведення до персоналу стратегічних чинників 
успіху, цілей компанії й контроль їхнього досягнення через так 
звані ключові показники ефективності (КРІ). Перевага ЗСП 

полягає у тому, що підприємство, що впровадило цю систему, 
одержує в результаті «систему координат» дій згідно зі стра-
тегією на будь-яких рівнях керування. Система збалансованих 
показників – це: нова система керування компанією; механізм 
реалізації стратегії та її коригувань; інструмент перекладу 
стратегії в площину конкретних цілей, показників і завдань; 
надійний засіб контролю показників майбутнього; система 
мотивації персоналу; система зворотного зв’язку, навчання та 
постійного розвитку.

3. Процесний розрахунок витрат є одним із методів розра-
хунку витрат в управлінському обліку, обліку витрат і аналізі, 
який дає змогу більш об’єктивно (у причинно-наслідковому змі-
сті обрахунку) розподілити непрямі витрати на кінцеву продук-
цію або ж на витрати підрозділів підприємств (залежно від цілей 
розрахунку). При цьому можливе застосування таких методів:

− «Директ-кост» – це метод обрахування витрат по усіче-
ній собівартості. Цей метод дає змогу реалізувати продукцію 
за маржинальною собівартістю, при цьому рентабельність про-
дукції, розрахована на базі змінних витрат, збільшується, тому 
що постійні витрати вже відшкодовані у складі повної собівар-
тості основного продукту.

− «Стандарт-кост» – під час використання даного методу 
контролюються витрати виробництва. Цей метод доповнює 
«директ-кост», базуючись на розробленні стандартів (норм) на 
витрати праці, матеріалів, накладних витрат та обліку фактич-
них витрат з урахуванням відхилень від нормативів. Окремо 
взяті системи обліку витрат на практиці не зустрічаються в чи-
стому вигляді, бо жодна з них не має істотних переваг, тому 
найліпшим вибором буде комбінування методів «директ-кост» 
та «стандарт-кост».

4. Розрахунок собівартості по видах діяльності (Activity 
Based Costing, ABC) – забезпечує аналітичну модель, що опи-
сує, як конкретні продукти або клієнти використовують різні 
обсяги послуг, що поставляються із непрямих або додаткових 
джерел. На першому етапі моделі ABC витрати на отримані ре-
сурси погоджують із виконаними діями й процесами: правиль-
но складена модель ABC є основним елементом оцінки витрат 
внутрішнього складника збалансованої системи показників. 
Однак визначення витрат операційного процесу – це тільки 
перший крок, після якого менеджери й працівники повинні 
почати діяти в напрямі його вдосконалювання. Керування на 
основі видів діяльності охоплює ті функції, які підвищують 
ефективність, скорочують витрати й поліпшують використан-
ня активів. ABC прагне або збільшити потужність, або зни-
зити витрати так, щоб для виробництва продуктів або послуг 
компанії було потрібно менше фізичних, людських і оборот-
них капітальних ресурсів. Фінансова вигода від керування на 
основі видів діяльності оцінюється скороченням витрат, зрос-
танням доходів (за рахунок більш оптимального використання 
ресурсів), а також можливістю ухилитися від витрат, оскільки 
нарощування продуктивності існуючих ресурсів усуває необ-
хідність додаткових інвестицій у капітал і людей.

Однак варто зазначити, що суттєвим внеском у розвиток 
аналітичних моделей контролінгу будівельних підприємств є 
інтегрування такої сучасної аналітичної моделі, як бенчмаркінг. 
На разі українські будівельні підприємства не впроваджують 
даний інструмент у свою практичну діяльність, однак окремі 
елементи зустрічаються в багатьох проєктах з удосконалення 
їх системи контролінгу. Особливість бенчмаркінгу відрізняєть-
ся від інших аналітичних моделей тим, що надає можливості 
аналізу та контролю поточної ситуації господарської діяльності 
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підприємства, деталізації комплексу процесів, методів і техно-
логій, які використовує підприємство, та дає змогу порівняти 
з аналогічними позиціями господарських суб’єктів, що діють 
на спільному ринку.

За умови впровадження даного методу поліпшується ре-
зультат роботи підприємства за рахунок зростання його конку-
рентоспроможності як наслідку акумуляції ефективних методів 
та інструментів здійснення господарської діяльності підпри-
ємств-конкурентів та з’ясування їхніх сильних сторін. Таким 
чином, для того щоб активізувати процес упровадження даної 
інноваційної аналітичної моделі контролінгу на будівельних 
підприємствах України, необхідно забезпечити такі засади:

− вивчити методи бенчмаркінгу як сучасного ефективного 
інструменту контролінгу будівельних підприємств;

− забезпечити професійну підготовку фахівців у даній га-
лузі, створити умови для підготовки, перепідготовки та підви-
щення їхньої кваліфікації;

− посилити впровадження інформаційних систем управ-
ління на підприємствах будівельної галузі з метою осучаснення 
системи менеджменту;

− забезпечити високий рівень мотивації керівників бу-
дівельних підприємств до інноваційного трансформування 
управлінської діяльності;

− створити Інноваційний центр бенчмаркінгу для задово-
лення потреб будівельних підприємств України;

− розробити програми бенчмаркінгу з державним фінансо-
вим забезпеченням.

Висновки і пропозиції. Підсумовуючи усе вищесказа-
не, можемо зробити висновок, що за умов, коли відбувається 
ринкова трансформація та актуалізується потреба підвищення 
соціальних стандартів життя людей, необхідно ефективно ви-
користовувати і надалі нарощувати інноваційний потенціал бу-
дівельного комплексу. Це повинно бути одним з основних пріо-
ритетних напрямів в економічній політиці країни. Невідкладно 
реалізуючи інноваційну політику, можна своєчасно створити 
конкурентоспроможну будівельну галузь, адже інноваційність 
є найпоказовішим параметром, який дає можливість оцінити, 
наскільки якісними є будівельна продукція та виробництво. 
Варто зазначити, що суттєвим внеском у розвиток аналітичних 
моделей контролінгу будівельних підприємств є інтегрування 
такої сучасної аналітичної моделі, як бенчмаркінг, що передба-
чає забезпечення необхідних для цього засад.
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Аннотация. В статье установлено, что украинский строительный комплекс характеризуется высокими вну-
тренними рисками, однако если отказаться от инновационной составляющей в связи с ними, это вызовет еще 
большие финансовые потери как в отдельных фирмах, так и в строительной экономике в целом. Осуществлен ана-
лиз затрат на инновационную деятельность строительных предприятий и выявлено, что предприятия нерегулярно 
уделяют внимание развитию инноваций на собственном производстве, в частности ни одно из предприятий не 
выделяет средства на инновационную деятельность каждый год. Проведена оценка механизма управления иннова-
ционным потенциалом строительных предприятий и выявлено, что механизм управления инновационным потен-
циалом нуж дается в совершенствовании, а производство – во внедрении новых технологий. В рамках строитель-
ного рынка нашей страны инновационная политика применяется пока стихийным и исключительно интуитивным 
образом. Поэтому необходима не только разработка инновационной модели, согласно которой должен развиваться 
строительный комплекс Украины, но и конкретизация деятельности его структур. Это связано с тем, что в связи 
с технологическим отставанием строительный рынок может постигнуть кризис, когда необходимо будет осущест-
вление радикальных изменений в сжатые сроки с серьезным напряжением и чрезмерной тратой ресурсов.

Ключевые слова: аналитика, контроллинг, контроллинговая деятельность, аналитические модели, строитель-
ные предприятия.

Summary. The article shows that the Ukrainian construction complex is characterized by high internal risks, however, 
if abandoning the innovative component in connection with them, it will cause even greater financial losses for both indi-
vidual firms and the construction economy as a whole. The problems faced by the domestic construction economy, adapting 
to the global globalization processes are highlighted: lack of new construction equipment: Ukrainian equipment units lag 
behind foreign analogues in reliability and performance; construction business is characterized by the widespread use of 
outdated equipment and low-performance equipment, etc. Costs for innovation activity of construction enterprises in 2014–
2018 were analyzed and it was found that enterprises do not regularly pay attention to the development of innovations in 
their own production, in particular, none of the enterprises allocates funds for innovation activity every year. An evaluation 
of the mechanism for managing the innovation potential of construction enterprises has been carried out, and it is found 
that the mechanism for managing the innovation potential requires improvement and production of the introduction of new 
technologies. Within the framework of the construction market of our country, innovation policy is applied in a sponta-
neous and extremely intuitive way. Therefore, it is necessary not only to develop an innovative model, according to which 
the construction complex of Ukraine should develop, but also to specify the activity of its structures. This is due to the fact 
that, due to technological backwardness, the construction market may face a crisis when radical short-term changes with 
severe stress and excessive resource consumption are required. It is found that the most significant innovation activity is 
constrained by financial constraints and insufficient development of innovative software for processing analytical informa-
tion about the activity of enterprises. At the same time, it is not only a lack of funds, but also that there is a falling demand 
for scientific and technical products from the country and the construction segment of the economic system. However, the 
main problem, we believe, is that there is no incentive to design and innovate.

Keywords: analytics, controlling, controlling activity, analytical models, construction enterprises.
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GAP-АНАЛІЗ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ 
СТРАТЕГІЧНИХ РОЗРИВІВ: СУТНІСТЬ ТА МЕТОДОЛОГІЯ

GAP-ANALYSIS AS EFFECTIVE INSTRUMENT FOR STRATEGIC 
SPREADS’ EVALUATION: ESSENCE AND METHODOLOGY

Анотація. У статті розглянуто поняття та сутність 
GAP-аналізу. Окреслено загальні рекомендації щодо 
методики використання GAP-аналізу для виявлення не-
відповідностей між стратегічними цілями та ринкови-
ми можливостями підприємства. Проаналізовано ета-
пи застосування GAP-аналізу в процесі стратегічного 
планування. Охарактеризовано методи, які складають 
підґрунтя для визначення очікуваних, тактичних та ба-
зових показників як основи визначення стратегічного 
та операційного розривів. Стаття пропонує розглянути 
один з можливих методичних підходів до аналізу стра-
тегічних невідповідностей компанії з використанням 
методів екстраполяції тренду й методу експертних оці-
нок та рекомендацій на основі результатів дослідження 
для процесу ліквідації розривів, що заважають підпри-
ємству працювати продуктивніше.

Ключові слова: стратегічне планування, стратегіч-
ні розриви, GAP-аналіз, тактичні показники, очікувані 
показники, стратегічний розрив, операційний розрив.

Постановка проблеми. Всі управлінські функції ґрунту-
ються на основі процесу стратегічного планування. Цей склад-
ний процес передбачає складання стратегічних прогнозів, 
розподіл економічних ресурсів та адаптування до зовнішньо-
економічного середовища. Актуальність проблеми полягає 
в тому, що на створення та здійснення стратегічних рішень 
будь-якого підприємства активно впливають фактори зовніш-
нього та внутрішнього середовища, що створює потребу по-
стійного дослідження цього процесу, а саме виділення ефектив-
них шляхів для реалізації стратегічного планування у сучасних 
умовах та усунення розривів між цілями підприємства та його 
можливостями. Для вдосконалення процесу стратегічного 
управління використовують безліч аналітичних підходів, од-
ним з яких є GAP-аналіз. Цей метод є стратегічним інструмен-
том, який призначений для аналізу розривів між можливостями 
та цілями підприємства, оцінюючи ступінь їхньої відповідності 

та шляхів, за якими наявний розрив може бути усунений, що 
забезпечить можливість досягнення поставлених цілей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематику 
ефективності процесів стратегічного управління діяльності на 
підприємствах загалом та можливості використання GAP-ана-
лізу зокрема досліджували Д.В. Арутюнова, О.М. Борисова, 
І.В. Зєнкіна, Н.В. Лохман, А.М. Федоров [1–5] та інші науковці.

Виділення не вирішених раніше частин загальної 
проблеми. Сьогодні більшість наукових робіт пов’язана з по-
ясненням поняття GAP-аналізу та ефективністю залучення 
цього інструменту в процес стратегічного планування. Однак 
залишаються невирішеними питання розроблення методичних 
підходів до виконання GAP-аналізу, що значно обмежує мож-
ливості використання цього методу стратегічного управління.

Мета статті. Головною метою роботи є систематизація 
визначень та сутності GAP-аналізу як інструменту стратегіч-
ного управління та окреслення загальних рекомендацій щодо 
методики проведення GAP-аналізу для виявлення невідповід-
ностей між стратегічними цілями та ринковими можливостями 
підприємства.

Виклад основного матеріалу. GAP-аналіз добре відомий 
як метод, який може успішно використовуватися в управлін-
ській та маркетинговій діяльності. Він передбачає порівняння 
рівня діяльності суб’єкта господарювання або підрозділу, який 
був установлений раніше, з поточним рівнем [6].

Аналіз прогалин (розривів) можна охарактеризувати як ме-
тод оцінювання відмінностей в ефективності між інформацій-
ними та програмними системами бізнесу для того, щоби визна-
чити, чи відповідають вони вимогам підприємства. Якщо вони 
не відповідають, то аналіз допомагає визначити, що необхідно 
вжити для забезпечення їх вдалого здійснення. Аналіз розривів 
також має назви «аналіз потреб» та «оцінка потреб» [6]. Метод 
GAP-аналізу був започаткований у Каліфорнії, а саме у Стен-
фордському дослідницькому інституті. Він уособлює намаган-
ня відшукати такий інструмент розроблення стратегії, завдяки 
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якому можна буде привести діяльність компанії у відповідність 
до найвищого рівня вимог [7].

Порівнюючи поточний стан із цільовим станом, підприєм-
ства, бізнес-підрозділи або групи компаній можуть визначити, 
над чим їм потрібно працювати, щоби поліпшити свою продук-
тивність або результати, а також швидше стати на правильний 
шлях. Компанії також можуть використовувати процес аналізу 
розривів для підвищення індивідуальної або колективної про-
дуктивності та розгляду таких атрибутів, як компетентність 
у задачах, рівень продуктивності.

На відміну від оцінки ризику, яка, як правило, орієнтована 
на майбутнє, аналіз прогалин досліджує поточний стан. Аналіз 
прогалин під час застосування до інших бізнес-процесів стає 
результатом звітності, що використовується для поліпшення 
роботи компанії. Під час використання у виробництві аналіз 
розривів допомагає збалансувати інтеграцію та розподіл ресур-
сів від їх поточного рівня розподілу ближче до оптимального 
рівня. Цими ресурсами можуть бути час, гроші, матеріальні або 
людські ресурси.

GAP-аналіз дає змогу виявити сильні та слабкі сторони, 
можливості та загрози фірми. Якщо в процесі дослідження 
виявлено, що розрив вузький, найкращою альтернативою є 
стратегія стабільності. Проте коли розрив є широким, а його 
причина обумовлена оточуючим середовищем, то доцільною є 
стратегія розширення, а якщо це пояснюється запропоновани-
ми поганими показниками в минулому, то ідеальним варіантом 
є стратегії відмови [6].

Аналіз розривів може бути стратегічним і фокусуватися на 
управлінні та плануванні загалом або оперативним і фокусува-
тись на повсякденній роботі команди чи відділу. Оскільки оби-
два методи засновані на реальних ситуаціях, немає необхідності 
робити припущення. Аналіз стратегічного розриву розглядає 
стратегію компанії та тісно пов’язаний з порівняльним аналізом 
(порівняння себе з конкурентами або кращими практиками) [8].

Термін «розрив стратегії» означає різницю між фактичною 
ефективністю та бажаною, як зазначено в місії, цілях компанії 
та стратегії їх досягнення. Це загроза для майбутньої діяль-
ності фірми, зростання та виживання, що, ймовірно, вплине на 
ефективність компанії. Існує чотири типи прогалин:

− розрив у прибутках (відмінність між цільовим та фактич-
ним прибутком компанії);

− розрив у продуктивності (різниця між очікуваною та 
фактичною ефективністю);

− розрив у продукті/ринку (розрив між бюджетними про-
дажами та фактичними продажами);

− розрив робочої сили, коли спостерігається відставання 
між необхідною кількістю та якістю робочої сили й фактичною 
чисельністю в організації [9].

Аналіз розривів часто використовується через безліч пере-
ваг, які він може дати компаніям та організаціям, які його засто-
совують. Ці переваги включають таке:

− аналіз областей, які потребують покращення, таких як 
задоволеність клієнтів, прибутковість, продукти, конкурентні 
переваги, ефективність, продуктивність;

− надання інформації для керівництва осіб, які приймають 
рішення, які можуть привести до кращих рішень;

− забезпечення виконання вимог проєкту;
− виявлення відмінностей у сприйнятті та реальності;
− пошук слабких місць і недоліків для усунення;
− чіткість та зрозумілість прогалин за правильного вико-

нання аналізу;

− пошук кращих місць для розміщення ресурсів та зосере-
дження енергії.

Незважаючи на свою цінність, аналіз прогалин не є ідеаль-
ним. Деякі проблеми, пов’язані з процесом аналізу прогалин, 
включають таке:

− успішне закінчення залежить від знань та наполегливості 
людей, залучених до процесу;

− хоча цей процес може виявити деякі причини, якщо 
він не буде досить глибоким, пропоновані рішення не будуть 
усувати справжню основну причину або можуть пропустити 
складнощі, які стоять за ними;

− аналіз може бути неточним, оскільки основа для дослід-
ження постійно змінюється.

GAP-аналіз передбачає розрахунок і порівняння очікува-
них, тактичних та бажаних показників.

Очікувані показники втілюють перспективні можливості 
підприємства, що відображаються у величинах, які отриму-
ються шляхом перенесення досягнутих за попередній період 
тенденцій на майбутнє за умови відсутності зусиль підприєм-
ства, спрямованих на підвищення ефективності виробництва. 
Розрахунок цих показників здійснюється за допомогою екстра-
поляції тренду на основі припущення, що досягнуті тенденції 
розвитку матимуть також місце в майбутньому.

Тактичні показники прогнозують здатність підприємства 
до отримання результатів, які можуть бути досягнуті під час 
вжиття локальних заходів, спрямованих на підвищення ефек-
тивності діяльності. Для обчислення зазначених показників пе-
редбачається використання методів експертних оцінок.

Бажані результати є індикаторами, які окреслюються стра-
тегічними прагненнями підприємства та визначаються кіль-
кісними показниками бачення того, чого компанія має досягти 
в перспективі. Прогалину між бажаними та очікуваними показ-
никами складають тактичні (операційні) та стратегічні розри-
ви, шляхи ліквідації яких різняться.

Операційне відхилення визначається різницею між так-
тичними та очікуваними показниками. Ліквідувати таке від-
хилення можна шляхом вжиття заходів локального характеру, 
що застосовуються до наявних товарів та ринків за незмінного 
складу та структури портфеля компанії завдяки забезпеченню 
високої результативності маркетингової діяльності фірми.

Стратегічне відхилення оцінюється як різниця між тактич-
ними та бажаними показниками, а усувається шляхом завою-
вання нових ринків, створення нових товарів, диверсифікації 
діяльності тощо.

За запропонованою методикою проведення GAP-аналізу 
на першому етапі розраховуються очікувані показники задля 
виявлення невідповідностей між стратегічними цілями підпри-
ємства та його ринковими можливостями. Задля цього шляхом 
екстраполяції тренду прогнозуються майбутні обсяги, тобто 
визначаються очікувані показники. Прогноз очікуваних показ-
ників виконується на базі даних минулих років.

Екстраполяція тренду є одним з простих методів прогно-
зування. Цей метод бере історичний тренд із плином часу та 
екстраполює, де буде лінія тренду, якщо вона продовжиться 
в майбутньому. Загальне припущення полягає в тому, що все, 
що сталося в минулому, буде продовжуватися в майбутньому. 
У деяких галузях це може бути цілком відповідним способом 
встановити ситуацію. Наприклад, демографічні тенденції є по-
вільними, тому більш передбачуваними. Проте трендові лінії 
можуть ввести в оману планувальників, якщо вони не зможуть 
зрозуміти основну природу ринку. Основним компонентом 
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часового ряду є тенденція, що є загальним напрямом та голов-
ним трендом розвитку. Часові ряди цих показників, які можна 
спрогнозувати, наприклад обсяг виробництва, виручка від ре-
алізації продукції, попит, прибуток, є базою для перенесення 
виявленої тенденції на майбутнє. Екстраполяція має здатність 
передбачати минулу та майбутню ситуації на ринку, отже, може 
робити прогноз щодо можливих тенденцій. Метод екстраполя-
ції застосовується переважно для прогнозів стабільного ринку, 
адже відомо, що будь-які несподівані якісні зміни ситуації здат-
ні різко знизити точність прогнозів, збудованих на екстраполя-
ції, і навіть робить їх непридатними.

Задля перевірки на вірогідність отриманого лінійного рів-
няння тренду, за допомогою якого будуть визначатися про-
гнозні величини, оцінюється сила зв’язку між фактичними та 
розрахунковими значеннями показників, що досліджуються. 
Щільність зв’язку між явищами, що визначається кількісним 
значенням, оцінюється за допомогою коефіцієнта детермінації. 
Коефіцієнт детермінації є мірою, яку використовують у статис-
тичному аналізі, що оцінює, наскільки добре модель пояснює 
та прогнозує майбутні результати. Цей коефіцієнт вказує на 
рівень поясненої мінливості в наборі даних. Коефіцієнт визна-
чення є орієнтиром для вимірювання точності моделі, також 
відомий як R-квадрат, а розраховується за формулою:
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Коефіцієнт детермінації є зручною мірою того, наскільки 
добре лінійна модель підходить для ряду спостережень. Про-
те хоча коефіцієнт детермінації оцінює силу взаємозв’язку між 
моделлю та змінної, він не надає формальної перевірки гіпоте-
зи для цього взаємозв’язку. Корисність цього показника поля-
гає в його здатності знаходити ймовірність майбутніх подій, що 
потрапляють у прогнозовані результати. Ідея полягає в тому, 
що якщо буде додано більше зразків, то коефіцієнт покаже ймо-
вірність падіння нової точки на лінії.

Тактичні показники визначаються на основі методу екс-
пертних оцінок, для чого здійснюються опитування керівни-
ків відділів та провідних фахівців компанії. Метод експертних 
оцінок дає змогу передбачити та оцінити майбутні результати 
дій на основі прогнозів фахівців. Експертна оцінка проста для 
визначення, але важка для ефективного використання з огля-
ду на її складність. Важливість використання структурованої 
методології для збирання та агрегування експертної думки не-
дооцінюється в аналізі ризиків. Думка експерта може бути не-
обхідна в кількісному аналізі ризиків. Наприклад, отримання 
думки експертів, коли дані рідкісні, недоступні, існують труд-
нощі в їх пошуку або аналіз не потребує точності. Доповнення 
даних думкою експертів є ефективним та поширеним методом. 
Цей метод використовується в багатьох галузях, зокрема ін-
женерії, медицині, розвідці нафти та газу, плануванні війни, 
тобто фактично будь-якою мірою невизначеності в прийнятті 
рішень експерти використовуються для генерування, коригу-
вання або доповнення даних. Це досягається шляхом збирання 
якомога більшої кількості оцінок, щоби включити в аналіз роз-
маїття думок. Однак як тільки всі дані зібрані, аналітик об’єд-
нує всі думки, щоби створити єдиний вхід для використання 
в аналізі. Проте немає єдиного способу зробити це, а один 
метод не обов’язково краще, ніж інші. Проблема агрегування 
думок розділила науковців та інших, які покладаються на екс-
пертні оцінки, але після десятиліть досліджень галузь звужу-

ється до кількох методів з явними перевагами та недоліками 
для кожного.

Два основні методи об’єднання думок експертів діляться 
на дві категорії, а саме поведінкові та математичні. Поведін-
кові методи припускають, що фасилітатор опрацьовує питання 
з групою експертів до досягнення консенсусу. Методи варію-
ються від анонімних опитувань, неформальних опитувань, гру-
пових обговорень та проведення переговорів. Друга основна 
категорія, а саме математичне агрегування, включає опитуван-
ня експертів про оцінювання вартості та використання рівнян-
ня для агрегування всіх думок. У кожній категорії є свої плюси 
та мінуси, а вибір аналітиком ризику може залежати від склад-
ності аналізу, доступних ресурсів, точності, необхідної для ана-
лізу, а також від того, чи прийнятними є недоліки вибраного 
методу як для аналітика, так і для того, хто приймає рішення.

Для визначення однорідності сукупності думок використо-
вується коефіцієнт варіації. Коефіцієнт варіації є відносною 
величиною, що характеризує коливання ознак. Коефіцієнт ва-
ріації є відношенням абсолютних характеристик варіації до ха-
рактеристики центру розподілу. Коефіцієнт варіації дає змогу 
порівняти різні сукупності. Основною метою визначення кое-
фіцієнта варіації є вивчення забезпечення якості шляхом вимі-
рювання дисперсії.

Коефіцієнт варіації вимірює мінливість ряду чисел, що не 
залежать від одиниці виміру, що використовується для цих чи-
сел. Коефіцієнт варіації можна використовувати для порівняння 
розподілів, отриманих з різними одиницями, такими як мінли-
вість ваги новонароджених (вимірюється в грамах) з розміром 
дорослих (вимірюється в сантиметрах). Коефіцієнт варіації має 
сенс тільки для вимірювань з реальним нулем, оскільки серед-
нє значення має сенс тільки для цих шкал.

Чим менше коливання в сукупності та більш однорідна су-
купність, тим менше значення показника, і навпаки. Коефіцієнт 
варіації розраховується за формулою:

V Xср� � / ,                                (2)
де σ – середнє квадратичне відхилення; Хср – середня 

арифметична варіаційного ряду.
Розрахунок коефіцієнта варіації потребує такого показника, 

як середнє квадратичне відхилення. Ідея стандартного відхи-
лення була вперше представлена Карлом Пірсоном у 1893 році. 
Цей захід широко використовується для вивчення дисперсії. 
Стандартне відхилення також називається середньоквадратич-
ним відхиленням, оскільки воно є квадратним коренем із серед-
нього квадрата відхилень від фактичного середнього значення.

Стандартне відхилення перевершує інші показники че-
рез його переваги, що показують мінливість, яка важлива для 
статистичних даних. Стандартне відхилення володіє багатьма 
якостями як хороша міра розсіювання. Як середнє відхилення 
береться сума відхилень від фактичного середнього значення 
після ігнорування знаків ±. При стандартному відхиленні мож-
на отримати ті ж результати, що отримуються без ігнорування 
знаків. В цьому разі відхилення від фактичного середнього зво-
дяться в квадрат, тому кожен член є позитивним.

Як і коефіцієнт варіації, він також є відносною мірою дис-
персії. Якщо необхідно перевірити чи порівняти мінливість або 
узгодженість двох або більше рядів, використовується ця міра. 
Якщо змінність більше, то узгодженість менше, а якщо мінли-
вість менше, то узгодженість більше.

У науці середнє квадратичне відхилення має подвійну мету, 
а саме служити алгоритмом для тренувальних моделей та оці-
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нити навчені моделі щодо корисності й точності. Це піднімає 
важливе питання про те, що означає, якщо показник середнього 
квадратичного відхилення не є великим. Перш за все необхідно 
відзначити, що все буде залежати від вибору одиниць виміру 
та конкретного застосування. Для моделей не має значення, які 
одиниці вимірювання використовуються, необхідно дбати тіль-
ки про відносний розмір помилки від одного кроку до наступ-
ного, а не про абсолютний розмір помилки.

Після розрахунку всіх показників встановлюються розриви 
між можливостями підприємства та його стратегічними ціля-
ми, а саме операційний та стратегічний розриви. Операційний 
розрив може бути ліквідованим за рахунок проведення реклам-
ної кампаній в межах наявного ринку та товару. Стратегічний 
розрив ліквідувати підприємство може завдяки новим продук-
там, виходу на нові ринки, а також реалізації стратегії диверси-
фікації та інтеграції.

Висновки і пропозиції. Однією з функції стратегічного 
планування є складання прогнозів в умовах невизначеності 
зовнішнього та внутрішнього середовища задля виявлення та 
усунення невідповідностей між визначеними цілями підприєм-
ства та його можливостями. Серед численних аналітичних під-
ходів виявлення таких невідповідностей чільне місце посідає 
GAP-аналіз.

Запропонована методика проведення GAP-аналізу з вико-
ристанням методів екстраполяції тренду й експертних оцінок 
та рекомендацій щодо виявлення й усунення операційних та 
стратегічних розривів сприятиме більш широкому застосу-
ванню цього аналітичного інструменту у господарській діяль-
ності суб’єктів підприємництва. Вона створюватиме підґрунтя 
для успішного досягнення поставлених цілей шляхом надання 
управлінському персоналу достовірної інформації щодо прога-
лин між окресленими цілями та їх можливими значеннями, що 
дасть змогу своєчасно ліквідовувати виявлені розриви, діючи 
на упередження.
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие и сущность GAP-анализа. Определены общие рекомендации по прак-
тическому использованию GAP-анализа для выявления несоответствий между стратегическими целями и рыночны-
ми возможностями предприятия. Проанализированы этапы применения GAP-анализа в процессе стратегического 
планирования. Охарактеризованы методы, которые составляют основу для определения ожидаемых, тактических 
и базовых показателей как основы определения стратегического и операционного разрывов. Статья предлагает рас-
смотреть один из возможных методических подходов к анализу стратегических несоответствий компании с ис-
пользованием методов экстраполяции тренда и метода экспертных оценок и рекомендаций на основе результатов 
исследования для процесса ликвидации разрывов, мешающих предприятию работать более продуктивно.

Ключевые слова: стратегическое планирование, стратегические разрывы, GAP-анализ, тактические показате-
ли, ожидаемые показатели, стратегический разрыв, операционный разрыв.

Summary. The concept and essence of GAP-analysis are examined in the article. General recommendations are laid 
out in the relation to the method of the use of GAP-analysis for the exposure of divergences between strategic aims and 
market possibilities. The stages of GAP-analysis application are analyzed in the process of strategic planning. Methodical 
approaches that is used for determination the tactical and desirable indexes expected, as basis for determination of strategic 
and operating spreads are described. All business process that workers of the organization constantly carry out for com-
modity or service creation is begun with forming the aims and ends with their achievement. However, there is a problem of 
disparity between the real possibilities of the enterprise and desirable aims that can be attained. The set of certain methods 
of business processes improvement allows educing, to analyze and improve existent processes in the organization for better 
achievement of organization’s aims. It is suggested to consider one of the possible methodical approaches to the analysis 
of strategic disparities by market possibilities and strategic company’s aims with the use of extrapolation trend’s methods 
and method of expert estimations and recommendations on the basis of the research’s results for the process of bridging 
spreads that interfere enterprise to work more productive. The special attention is paid to providing of exactness, reliability 
and typicality of given GAP-analysis results of the size of strategic and operational spread. For this it is envisaged to use 
the coefficients of determination and variation for authenticity evaluation of expected and tactical indexes. The analysis of 
existent methods of estimation of the enterprise’s strategic possibilities shows that none of given methods fully dissatisfies 
the requirements of modern terms of the Ukrainian enterprise, as it does not take into account the aspect of enterprise’s 
cooperation with market environment. The search of correct administrative decisions of best methods’ acceptance for the 
enterprise requires complex approach that envisages the use of various evaluation methods and methods of analysis.

Keywords: strategic planning, strategic gaps, GAP-analysis, tactical metrics, expected metrics, strategic gap, opera-
tional gap.
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Анотація. У статті розкрито роль транспортної ін-
фраструктури Одеського регіону в рамках розвитку 
України загалом. Визначено поняття «стратегія роз-
витку підприємств» як категорія. Представлено основ-
ні напрями розвитку автомобільного пасажирського 
транспорту, такі як конкурентоспроможна та ефективна 
транспортна система; інноваційний розвиток транс-
портної галузі та глобальні інвестиційні проєкти; без-
печний для суспільства, екологічно чистий та енерго-
ефективний транспорт; безперешкодна мобільність та 
міжрегіональна інтеграція, а також представлена харак-
теристика кожного з них. Запропоновано впровадження 
інтегрованої системи пасажирських перевезень, яка є 
поєднанням в єдину систему всіх видів пасажирського 
транспорту, впровадженням нової єдиної тарифної сис-
теми для пасажирських перевезень, яка характеризуєть-
ся уніфікованістю, зональністю та диверсифікованим 
рівнем тарифу на перевезення.

Ключові слова: стратегія розвитку, тарифна політи-
ка, пасажирські перевезення, ефективність транспорт-
ного обслуговування, транспортні моделі обслугову-
вання населення.

Постановка проблеми. Транспорт – це один з основних 
елементів економіки держави. У транспортній системі України 
функціонують розгалужена залізнична мережа, розвинена ме-
режа доріг, морських портів та річкових терміналів, аеропортів 
та широка мережа авіаційних сполучень, маршрутів громад-
ського пасажирського транспорту, автовокзалів та вантажних 
митних терміналів, тому задоволення потреб громадян у на-
данні необхідних транспортних послуг та розвитку бізнесу є 
пріоритетним.

Транспортна інфраструктура також є ключовою для еконо-
мічного зростання, підвищення конкурентоспроможності та 
процвітання. Ці показники сприяють збільшенню зайнятості 
та є ключовим фактором для іноземних інвестицій, розвитку 

туризму, а також допомагають зменшити розбіжність між регі-
онами та країнами.

Розвиток транспортного сектору є необхідною умовою 
успішного розвитку України загалом. Ретельне планування, 
безперервна підготовка та реалізація проєктів розвитку, які 
визначають напрям у всіх галузях транспортного сектору, є 
вкрай важливими. Пріоритетною метою розвитку транспорту 
має бути підтримка тих сфер та аспектів, що формують стій-
ку транспортну систему в середньостроковій перспективі. 
Це може бути забезпечено розробленням стратегії розвитку, яка 
буде розроблена на основі тарифної політики автотранспорт-
них підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Л.В. Олійник 
та А.П. Кузнєцова визначають, що формування стратегії під-
приємства є комплексною системою управління, яка заснована 
на прогнозуванні зовнішнього навколишнього середовища та 
виробленні методів адаптації підприємства до її змін [1].

Р.І. Біловол зауважує, що сутність політики у стратегічному 
управлінні підприємствами можна визначити як діяльність, яка 
ґрунтується на стратегічній орієнтації як компоненті філософії 
підприємництва й має спрямованість на досягнення цільових 
орієнтирів у стратегічній перспективі, забезпечення конкурен-
тоспроможності, стійкості конкурентних позицій та довготри-
валого успіху на зовнішньому й внутрішньому ринках [2].

Л.Е. Касьян та В.В. Бугас визнали, що на стратегічно орі-
єнтованому підприємстві за основу важливо взяти стратегічне 
мислення як принципову установку в діяльності персоналу під-
приємства, перш за все вищого керівництва; систему страте-
гічного управління, в якій застосовується раціональний процес 
стратегічного планування, що дає змогу розробляти та вико-
ристовувати інтегровану систему стратегічних планів; поточну, 
щоденну діяльність, яка підпорядкована досягненню стратегіч-
них орієнтирів [3].

Виходячи з цього, можемо сказати, що стратегічне управ-
ління спрямоване на управління ресурсами організації для 
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досягнення її цілей та завдань. При цьому стратегія розвитку 
має включати встановлення цілей, аналіз конкурентного сере-
довища, аналіз внутрішньої організації, оцінювання стратегій 
та забезпечення інтересів усіх учасників процесу.

Мета статті. Головною метою роботи є визначення пріо-
ритетних напрямів розвитку підприємств автомобільного паса-
жирського транспорту та оцінювання впливу тарифної політи-
ки на їх стратегію розвитку Одеського регіону.

Виклад основного матеріалу. Розвиток автомобільного 
транспорту є важливим компонентом стратегії європейської 
інтеграції. Автомобільний транспорт має такі об’єктивні пере-
ваги, як швидкість доставки вантажів та пасажирів; здатність 
безперешкодної доставки товарів «від дверей до дверей»; роз-
винута мережа маршрутів громадського пасажирського транс-
порту; цінова доступність для споживачів послуг автомобільних 
перевізників, що надають більшою мірою приватні оператори; 
передовий логістичний досвід міжнародних автомобільних пе-
ревізників; ефективне надання послуг у межах ТЄМ-Т.

Автомобільний транспорт функціонує в розвиненому кон-
курентному середовищі, є привабливим з точки зору капіталь-
них інвестицій, має досить швидкі темпи окупності вкладень, 
низькі витрати операторів задля функціонування автодорож-
ньої мережі. Щодо забезпечення цінової доступності послуг 
галузь демонструє найвищу цінність для користувачів серед 
інших видів транспорту.

Оскільки автомобільний транспорт є майже повністю при-
ватним, особливої уваги потребує опрацювання питання по-
кращення статистичної інформації щодо перевезень, необхід-
ної для вдосконалення планування у транспортному секторі на 

основі національної транспортної моделі у зв’язку з іншими 
видами транспорту, щоби забезпечити раціональне викорис-
тання транспортної інфраструктури та формування державної 
політики, спрямованої на зниження негативного впливу авто-
мобільного транспорту щодо безпеки руху та навколишнього 
середовища.

Автомобільний транспорт є вагомою складовою частиною 
транспортної системи України щодо перевезень пасажирів 
і вантажів та впливу на економіку й суспільство. Його частка 
у перевезенні пасажирів складає 49,4%, вантажів – 60%. Авто-
буси є основним громадським транспортом для 412 з 460 міст 
України та понад 96% сільських населених пунктів.

За роки переходу від планової економіки до ринкової част-
ка автомобільного транспорту збільшувалась. Це пов’язано 
з розвитком малого бізнесу, можливістю доставки в строк, 
вимогами збереження вантажу. Водночас діяльність автомо-
більного транспорту має негативні наслідки, такі як шкода для 
навколишнього середовища, високий рівень втрат від дорож-
ньо-транспортних пригод, руйнування мережі доріг за відсут-
ності коштів на їх оновлення, тому доцільно розвивати мульти-
модальний транспорт із залученням екологічно сприятливого 
внутрішнього водного та залізничного транспорту.

Для аналізу ефективності стратегії розвитку саме міського 
пасажирського транспорту розглянемо дані статистичних до-
сліджень, а саме:

− розподіл окремих видів транспорту у загальному переве-
зенні пасажирів у 2018 році (рис. 1);

− перевезення пасажирів автомобільним транспортом (ав-
тобусами) за регіонами у 2018 році (рис. 2);

 Рис. 1. Розподіл пасажиропотоку за видами транспорту у 2018 році 
Джерело: [7]

 
Рис. 2. Розподіл пасажирських перевезень за регіонами у 2018 році 

Джерело: [7]
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Таблиця 1
Перевезення пасажирів автомобільним транспортом (автобусами)  

у міжміському сполученні за регіонами (тис. осіб)
Регіон 2000 рік 2005 рік 2010 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік

Україна 94,380 141,884 146,572 146,502 128,346 122,918 122,776 123,301 119,456
АР Крим 3,744 4,900 7,927 9,368 ... ... ... ... ...

Області
Вінницька 6,069 7,966 6,804 6,887 7,867 7,270 6,133 6,924 7,138
Волинська 2,618 6,094 7,471 11,977 12,671 8,623 8,256 8,151 9,464
Дніпропетровська 2,731 5,404 4,540 4,562 4,299 4,916 5,614 6,220 6,997
Донецька 7,070 9,674 10,553 8,855 4,418 1,642 1,692 2,109 2,739
Житомирська 2,848 4,910 6,791 6,307 5,882 5,907 5,541 5,296 5,194
Закарпатська 1,974 3,102 4,067 3,655 3,927 3,236 2,654 2,976 2,483
Запорізька 2,691 3,168 1,638 1,209 1,306 1,129 2,289 3,015 4,029
Івано-Франківська 6,289 7,183 5,752 7,474 6,427 4,455 4,305 4,665 5,252
Київська 4,378 5,014 10,925 10,085 9,524 7,750 8,445 7,535 8,374
Кіровоградська 1,904 2,033 2,009 1,973 2,235 2,236 2,322 1,959 1,677
Луганська 2,462 4,775 5,139 4,816 1,815 1,078 1,112 736 711
Львівська 14,139 23,689 22,820 19,388 17,882 18,587 17,523 15,131 13,335
Миколаївська 1,368 1,628 2,170 1,900 1,865 2,117 2,631 3,205 3,423
Одеська 4,307 6,786 6,254 5,091 5,833 9,513 13,415 10,669 7,033
Полтавська 2,631 2,676 1,778 1,630 2,231 2,752 3,303 2,877 2,486
Рівненська 2,626 11,454 4,684 4,454 4,077 3,713 3,786 8,506 8,355
Сумська 2,235 2,772 4,000 3,396 3,296 3,236 3,111 3,092 2,963
Тернопільська 3,433 5,144 7,074 7,063 6,786 7,407 6,667 6,298 6,191
Харківська 3,347 3,245 4,668 4,627 4,257 3,999 4,360 4,644 4,444
Херсонська 3,968 3,948 4,734 5,789 5,675 5,364 5,607 5,821 3,923
Хмельницька 3,298 4,095 3,270 3,901 4,588 5,272 4,703 4,538 4,215
Черкаська 3,293 3,616 4,206 4,030 3,521 3,178 2,855 3,047 2,707
Чернівецька 849 2,065 1,990 3,395 3,771 3,979 2,367 2,581 2,228
Чернігівська 3,316 4,982 3,519 3,264 3,140 2,922 2,862 2,424 2,284

Міста
Київ 406 983 1,459 1,117 1,053 2,639 1,224 881 1,812
Севастополь 386 578 331 290 ... ... ... ... ...

Джерело: [7]

− перевезення пасажирів автомобільним транспортом (ав-
тобусами) у міжміському сполученні за регіонами (табл. 1).

З рис. 2 видно, що перевезення пасажирів автомобільним 
транспортом (автобусами) в Одеському регіоні посідає одне 
з провідних місць разом із Львівською, Харківської та Дніпро-
петровською областями та містом Києвом.

Аналізуючи дані табл. 1, бачимо, що в Одеській області 
кількість перевезених пасажирів автомобільним транспортом 
(автобусами) у міжміському сполученні є одною з найбільших. 
При цьому міська транспортна інфраструктура перебуває на 
незадовільному рівні розвитку через значну зношеність рухо-
мого складу (який є переважно застарілим за конструкцією, 
неефективним, екологічно небезпечним) та автомобільних 
доріг, а також недостатній розвиток транспортної мережі. Ці 
проблеми можна було б вирішити за допомогою цільового 
фінансування, проте нестача інвестиційних можливостей для 
інновацій та оновлення автобусного парку, обмежене бюджет-
не фінансування витрат, пов’язаних з наданням громадських 
пасажирських послуг, потребують удосконалення процедури 
проведення конкурсів та укладання договорів. Значна кількість 
малих перевізників з неоптимальною структурою парку авто-
бусів (на перевізників, які володіють 1–5 автобусами, припадає 
81,2% всього парку), нелегальні пасажирські перевезення, ті-

ньовий ринок праці як результат значущості «сірої» економіки, 
недостовірна статистика автомобільних перевезень значно по-
гіршують наявну ситуацію.

Враховуючи це, можемо визначити дві основні проблеми, 
на які має бути спрямована стратегія підприємств пасажир-
ського транспорту Одеського регіону. Отже, ними є:

− підвищення якості транспортних послуг для населення, 
зокрема оновлення рухомого складу підприємства, підвищення 
безпеки перевезень та зменшення негативного впливу на навко-
лишнє середовище;

− оптимізація витрат населення на пасажирські перевезення.
Відповідно до Національної транспортної стратегії Украї-

ни [4] чотирма пріоритетними напрямами розвитку транспорт-
ної системи України є:

− конкурентоспроможна та ефективна транспортна система;
− інноваційний розвиток транспортної галузі та глобальні 

інвестиційні проекти;
− безпечний для суспільства, екологічно чистий та енерго-

ефективний транспорт;
− безперешкодна мобільність та міжрегіональна інтеграція.
Враховуючи ці напрями, пропонуємо основні заходи щодо 

розроблення стратегічних орієнтирів розвитку транспортної 
системи Одеського регіону (табл. 2).
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Отже, для підтримання та досягнення основних пріорите-
тів стратегічного розвитку України, а саме Одеського регіону, 
необхідні чималі інвестиції та проведення комплексної дослід-
ницької компанії, а також залучення спеціалістів впровадження 
інноваційних рішень у масове використання.

Для правильного визначення стратегії розвитку необхід-
ний комплексний аналіз діяльності підприємства для найбільш 
ефективного використання його можливостей (аналіз поточних 
витрат, вплив кредитної та податкової політики [5], оцінюван-
ня ефективності інвестицій тощо) насамперед для визначення 
правильної тарифної політики. Відповідно до статті 10 Закону 
України «Про автомобільний транспорт» тарифна політика на 
автомобільному транспорті має задовольняти підприємниць-
кий інтерес, забезпечувати розвиток автомобільного транспор-
ту, стимулювати впровадження новітніх технологій перевезень, 
застосування сучасних типів транспортних засобів [6].

Стратегічний аналіз дає змогу оцінити варіанти майбут-
нього розвитку підприємства, виявити та подолати пробле-
ми, які заважають цьому розвитку, а найголовніше, прийняти 
найбільш ефективні управлінські рішення. Нині існує велика 
кількість інструментів та методів, за допомогою яких можна 
зробити комплексний аналіз стратегії розвитку підприємства. 
Саме визначення та вибір оптимальної методики, інструментів, 
методів є критичними факторами для проведення ефективного 
та коректного аналізу діяльності підприємств постачальників 
послуг із перевезення.

Отже, на рис. 3 представлено схему комплексного аналізу 
підприємств міського пасажирського транспорту для правиль-
ного визначення їх стратегії розвитку. Виокремлюємо такі три 
напрями аналізу:

− поточний стан підприємства;
− ринок пасажирських перевезень;

− тарифна політика підприємства.
Загалом подальша стратегія розвитку міського пасажир-

ського транспорту Одеського регіону має бути спрямована на 
визначення оптимальної тарифної політики, а одним із пріори-
тетних напрямів розвитку автомобільного пасажирського тран-
спорту має стати впровадження інтегрованої системи пасажир-
ських перевезень на зразок європейських країн [8]. Ця система 
характеризується поєднанням у єдине ціле різних транспорт-
них засобів (автобусів, тролейбусів, трамваїв та залізничного 
транспорту), створенням їх об’єднаного розкладу руху, розши-
ренням тарифної системи та появою «єдиного квитка» [9].

В цьому разі тарифна система є сукупністю певних принци-
пів та закономірностей, на основі яких розраховується тариф на 
транспортні послуги. Ця система характеризується рівномірні-
стю (однакові тарифні ставки для всіх перевізників), зональні-
стю (позначаються залежно від розміру охопленої площі) та де-
гресивністю (пропорційне зниження вартості проїзду, за якого 
пасажири, які подорожують на більш далекі відстані, платять 
менше, ніж ті, хто подорожує на більш короткі або перетинає 
менші тарифні зони, незалежно від ціни за кілометр). Отже, під 
час визначення зон транспортування визначається єдиний та-
риф як плата за транспортну послугу. При цьому виникають дві 
основні проблеми цієї системи, такі як правильне визначення 
зони та розрахунок оптимального тарифу за перевезення.

Висновки і пропозиції. Таким чином, тарифна політика має 
безпосередній вплив на формування стратегії розвитку паса-
жирських автотранспортних підприємств. При цьому правиль-
но вибрана стратегія розвитку, яка заснована на комплексному 
аналізі зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, 
може в повному обсязі забезпечити всі необхідні передумови 
для забезпечення розвитку транспортної галузі загалом, підви-
щення якості та надійності надання транспортних послуг, тобто 

Таблиця 2
Стратегічні орієнтири розвитку транспортної системи Одеського регіону

Напрям № 1 «Конкурентоспро-
можна та ефективна транспортна 

система»

Напрям № 2 «Інноваційний 
розвиток транспортної галузі 

та глобальні інвестиційні 
проєкти»

Напрям № 3 «Безпечний 
для суспільства, екологічно 
чистий та енергоефектив-

ний транспорт»

Напрям № 4 «Безпере-
шкодна мобільність та 

міжрегіональна інтеграція»

З кожним роком вимоги до транс-
портної системи стають все жор-
сткішими, тому для реалізації цього 
стратегічного напряму потрібно 
провести поглиблене статистичне 
дослідження, зібрати статистичну 
інформацію за основними показни-
ками та комплексно її проаналізувати 
задля кращого розуміння соціально-
економічних тенденцій та майбут-
ніх перспектив для вдосконалення 
транспортної мережі та задоволення 
потреб усіх користувачів пасажир-
ського транспорту. Розроблення 
оптимальних маршрутів, антимо-
нопольні обмеження, проведення 
тендерів із залученням незалежних 
експертів – такі заходи стимулюють 
справедливу конкуренцію та рівні 
можливості для підприємств – поста-
чальників транспортних послуг. Слід 
також переглянути систему дотацій 
для пільгового транспорту.

Впровадження сучасних інфор-
маційних систем має стати 
одним із пріоритетів транспорт-
ної галузі, оскільки інноваційне 
забезпечення дасть змогу забез-
печити прозоре відстеження та 
оцінювання користування тран-
спортними послугами міського 
пасажирського транспорту. Таке 
впровадження дає змогу встано-
вити контроль за фінансовими 
операціями, поточною фікса-
цією локації, витратами палива, 
кількістю пасажиропотоку та 
дотриманням умов ліцензії на 
перевезення. Слід здійснювати 
використання сучасних засобів 
регулювання транспортного 
руху, використання електронних 
систем попередження про виїзд 
на смугу руху, попередження 
проти зіткнення та розпізна-
вання пішоходів.

Одним із головних пріорите-
тів розвитку транспорту має 
стати підвищення ефектив-
ності використання транс-
портних засобів за рахунок 
використання альтернативних 
видів палива, появи на доро-
гах нового покоління енер-
гоефективних транспортних 
засобів, за допомогою яких 
можна мінімізувати негатив-
ний вплив на навколишнє 
середовище. Для зменшення 
дорожньо-транспортних при-
год на дорогах потрібно поси-
лити рівень підготовки та 
навчання водіїв, переглянути 
наявні стандарти щодо регу-
лювання транспортного руху 
та експлуатації транспортних 
засобів. Варто ввести нові 
правила екіпіровки та безпеки 
транспортних засобів.

Цей напрям можна реалізу-
вати шляхом впровадження 
мультимодальних або інтег-
рованих систем пасажирських 
перевезень для підвищення 
можливостей вільного пере-
сування громадян будь-яким 
видом міського пасажир-
ського транспорту. Створення 
графіків руху міського паса-
жирського транспорту, вико-
ристання сучасних техноло-
гій обслуговування пасажирів 
(валідаторів) дадуть змогу 
зменшити час на перевезення, 
збільшити пропускну спро-
можність та ефективність 
пасажирського транспорту, 
що дасть можливість збіль-
шити попит на користування 
послугами міського пасажир-
ського транспорту.
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для підтримання та досягнення основних пріоритетів стратегіч-
ного розвитку України, а саме Одеського регіону, необхідні чи-
малі інвестиції та проведення комплексного статистичного до-
слідження, залучення спеціалістів впровадження інноваційних 
рішень у масове використання. Необхідне покращення меха-
нізмів дотацій пільгових послуг транспортним підприємствам. 
Ця сфера діяльності притаманна державі та регулюється нею, 
але функціонально виконується приватними підприємствами, 
тому потреба в програмах співпраці, стимулюванні та підтрим-
ки малого та середнього бізнесу є дуже вагомою. Транспорт має 
важливе соціальне та екологічне навантаження, яким не можна 
нехтувати. Оцінювання економічної важливості перевезень ви-
магає категоризації видів впливу, які вона надає.
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КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО 

ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
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слабких сторін, 
визначення стратегічних 
цілей підприємств тощо

− оцінювання
альтернативних 

тарифних політик, їх 
порівняння між собою 
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Рис. 3. Комплексний аналіз підприємств міського транспорту
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Аннотация. В статье раскрыта роль транспортной инфраструктуры Одесского региона в рамках развития 
Украины в целом. Определено понятие «стратегия развития предприятий» как категория. Представлены основные 
направления развития автомобильного пассажирского транспорта, такие как конкурентоспособная и эффективная 
транспортная система; инновационное развитие транспортной отрасли и глобальные инвестиционные проекты; 
безопасный для общества, экологически чистый и энергоэффективный транспорт; беспрепятственная мобиль-
ность и межрегиональная интеграция, а также представлена характеристика каждого из них. Предложено вне-
дрение интегрированной системы пассажирских перевозок, которая является сочетанием в единую систему всех 
видов пассажирского транспорта, внедрением новой единой тарифной системы для пассажирских перевозок, кото-
рая характеризуется унифицированностью, зональностью и диверсифицированным уровнем тарифа на перевозку.

Ключевые слова: стратегия развития, тарифная политика, пассажирские перевозки, эффективность транс-
портного обслуживания, транспортные модели обслуживания населения.

Summary. In the article the role of Odesa region transport infrastructure in the development of Ukraine as an inte-
grated system is revealed. The concept of “enterprise development strategy” as a category is defined and says that it is 
aimed at managing the organization’s resources to achieve its goals and objectives. In doing so, the development strategy 
should include goal setting, competitive environment analysis, internal organization analysis, and evaluation of strategies 
and interests of all participants in the process. The directions of development of road passenger transport are presented: 
1) “competitive and efficient transport system” is characterized of using the best international experience to ensure the de-
velopment of the transport industry, improve the quality and reliability of the provision of transport and logistics services; 
2) “innovative development of the transport industry and global investment projects and safe for the society” is manifested 
in providing comprehensive innovative development of transport; Main tasks of this area is to improve the legislation and 
economic mechanism to facilitate the localization of the best innovative technologies for the construction of transport in-
frastructure, production and renewal of vehicles on the basis of domestic enterprises, in particular to stimulate the develop-
ment of their foreign economic activity through the establishment of customs privileges; 3) “environmentally friendly and 
energy efficient transport” appears to bring regulations in line with security regulations and EU directives concerning the 
accounting requirements for the safe operation of infrastructure and vehicles; 4) “unhindered mobility and interregional 
integration” is to ensure effective state supervision (control) of the quality of the provision of transport services for the car-
riage of passengers, and also streamlining the organization and financing of socially important passenger transportation by 
all types of transport. It is proposed to introduce an integrated system of passenger transportation, which is a combination 
of a single system of all types of passenger transport, the introduction of a new unified tariff system for passenger transpor-
tation, characterized by uniformity, zoning and diversified level of tariff for transportation.

Keywords: development strategy, tariff policy, passenger transportation, efficiency of transport services, transport 
models of public services.
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КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ ДОСЛІДЖЕННЯ  
ПОНЯТТЯ  «ІННОВАЦІЯ» ЯК ФУНДАМЕНТ  

ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ

CATEGORIAL APPARATUS OF THE STUDY  
OF THE CONCEPT «INNOVATION» AS THE FOUNDATION  

OF INCLUSIVE DEVELOPMENT
Анотація. У статті розглянуто загальні положення, 

досягнення та праці вчених у сфері інновацій від кла-
сиків економічної теорії до сучасників. Запропоновано 
авторський підхід до визначення інновацій як еконо-
мічної категорії та вдосконалено теоретично-методичні 
аспекти щодо класифікації інновацій. Сформульовано 
основні тренди інклюзивних інновацій, відповідність 
яким може сприяти отриманню конкурентних переваг 
у сучасних умовах ведення бізнесу. Встановлено, що 
основною вимогою до реалізації сучасних бізнес-моде-
лей управління підприємством є інклюзивні інновації, 
а пріоритетною стратегією стає інноваційна стратегія. 
Визначено та узагальнено основні ознаки сутності ін-
клюзивних інновацій, які можуть стати поштовхом до 
економічного прогресу, фундаментом інклюзивного 
розвитку в контексті сприяння поліпшенню добробуту 
суспільства та включення маргінальних груп населення 
в економічне та соціальне життя суспільства.

Ключові слова: категоріальний апарат, інновація, 
класифікація інновацій, інклюзивні інновації, інклю-
зивний розвиток.

Постановка проблеми. У ситуації ускладнення умов госпо-
дарської діяльності, ініційованих проявами світової економічної 
кризи, зростає актуальність кращої організації інноваційних 
напрямів розвитку і посилення впливу держави на економічну 
динаміку, забезпечивши високотехнологічну і соціальну якість 
розвитку вітчизняних підприємств, зробивши їх більш стійки-
ми до коливань зовнішньоекономічної кон’юнктури. Поступо-
во в країні створюються необхідні передумови для переходу до 
інноваційної моделі розвитку економіки: формується законо-
давча база, розвивається мале та середнє інноваційне підпри-
ємництво, у стадії розвитку знаходиться його інфраструктура. 
Однак аналіз досвіду розвитку науки і технологій в інших краї-
нах свідчить, що для переведення економіки на інноваційний 
шлях необхідне інклюзивне залучення всіх членів суспільства 
в інноваційну діяльність у контексті забезпечення гарантій без-
пеки і рівноправності, поваги прав і свобод кожної окремої лю-
дини. Важливим аспектом створення гармонійно розвинутого 
суспільства є повноцінне включення в інноваційний розвиток 

держави вразливих груп населення, які виступають як суб’єкти, 
нездатні увійти в значимі для їх соціалізації зв’язки та відноси-
ни у сформованих у суспільстві економічних умовах. Зазначене 
актуалізує необхідність узагальнення теоретичних підходів до 
визначення категорій «інновація», «інклюзивні інновації», їх уз-
годження у контексті фундаменту інклюзивного розвитку.

Aнaлiз ocтaннiх досліджень і публiкaцiй. Інновації вивча-
лися фахівцями різних дисциплін: економістами, соціологами, 
істориками, дослідниками управлінських процесів. Вагомий 
внесок у дослідження процесів, пов’язаних з інноваційним 
розвитком підприємства, зробили такі зарубіжні та вітчизняні 
науковці, як Б. Санто, Б. Твіст, Й. Шумпетер, М. Портер, Г. Бек-
кер, Дж. Бернал, Л. Венгер, П. Друкер, А. Мори, Н. Норман, 
Т. Шульц, Н.Д. Кондратьєв, Р.А. Фатхутдінов, М.К. Бондарчук, 
А.Ф. Гойко, С.І. Грицуленко, С.А. Давимука, М.П. Денисенко, 
А.О. Єпіфанов, С.В. Філіппова, С.М. Ілляшенко, С.В. Князь, 
Н.В. Краснокутська, О.В. Кужилєва, А.С. Кузнєцов, О.Є. Кузь-
мін, О.Г. Мельник, П.П. Микитюк, М.П. Педан, Й.М. Петрович, 
А.А. Пересада, С.Ф. Покропивний, А.В. Прокопенко, Д.М. Сте-
ченко, І.В. Федулова, Н.І. Чухрай [1–15]. У своїх працях науков-
ці розкривають сутність інновацій, їхні види та форми, обгрун-
товують методи формування і реалізації програм інноваційного 
розвитку та способи оцінювання їх ефективності. Серед віт-
чизняних учених дослідженню проблем інноваційного розвит-
ку суб’єктів господарювання присвячено праці О.М. Алимова, 
В.Ф. Беседіна, О.М. Бойко, А.П. Гальчинського, В.М. Геєця, 
Ю.В. Гончарова, А.П. Гречан, А.В. Гриньова, І.М. Грищен-
ка, М.П. Денисенка, Н.В. Краснокутської, А.С. Музиченка, 
В.М. Нижника, В.Д. Рожка, В.Я. Рубана, В.П. Семиноженка, 
Д.М. Черваньова [1–15].

Незважаючи на наявність значної кількості наукових публі-
кацій із зазначеної тематики, окремі аспекти понятійного апа-
рату інновацій, їх класифікацій носять дискусійний характер, 
що вимагає їх удосконалення та уточнення.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є узагальнення 
трактування економічних категорій, таких як «інновації» та 
«інклюзивні інновації», їх уточнення відповідно до сучасних 
вітчизняних економічних реалій у контексті необхідності акти-
візації інклюзивного розвитку.
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Виклад основного матеріалу. Зародження в системі еко-
номічних знань терміна «інновації» нерозривно пов’язане 
з розвитком концепції економічних циклів (хвиль). У 1925 р. 
було опубліковану роботу Н.Д. Кондратьєва «До питання 
про поняття економічної статики, динаміки та кон’юнктури» 
(Kondratieff N.D., 1925). Із цього моменту в економічну науку 
увійшло уявлення про економічні цикли, циклічність економіч-
ного розвитку, хвильовий характер економічного розвитку, еко-
номічні хвилі, або, відповідно до визначення Н.Д. Кондратьєва, 
про великі цикли кон’юнктури (довжина хвилі 48–60 років) [1–
3]. Отже, загальновизнаного поняття «інновації» ще не існува-
ло, але концепція, яка пояснює особливості переходу економіки 
на новий рівень технічного розвитку, вже з’явилася.

Ідеї Н.Д. Кондратьєва лягли в основу досліджень австрій-
ського економіста Й. Шумпетера, який ще в перших десяти-
літтях XX ст. сформулював головну роль інновацій у підйомі 
після економічних спадів і забезпеченні зростання економіки. 
Він указав, що основою для збільшення прибутку суб’єкта 
господарювання є заміна нерентабельної продукції на нову, 
оскільки зміни цінової політики і зниження витрат під час ви-
пуску продукції недостатньо. Й. Шумпетер визначає інновацію 
як принципово нове науково-організаційне поєднання вироб-
ничих чинників, сформоване підприємницькими здібностями. 
Саме завдяки цьому науковцю термін «інновація» потрапив 
до економічних термінів, де міцно закріпився і донині не втра-
чає актуальності. На думку Й. Шумпетера, інновація означає 
«втілення наукового відкриття, технічного винаходу в новій 
технології або новому виді виробу». Окрім того, дана категорія 
розглядалась Й. Шумпетером як новітня функція виробництва, 
«нова її комбінація» [7].

Таким чином, за Й. Шумпетером інновації є впливом, здат-
ним порушити рівновагу економічної системи і призвести до 
виникнення нового економічного циклу (його фази росту), при-
чому наступний рівноважний рівень вже не буде збігатися з по-
переднім; саме інновації лежать в основі еволюції економіки.

Інновація як предмет і об’єкт дослідження вченими тракту-
ється по-різному, а саме інновації як процес (Т. Брайан, Б. Санто, 
Б. Твисс, Г.М. Гвишиани та ін.). На думку Т. Брайна і Б. Твісса, 
інновація – процес, в якому продукт інтелектуальної діяльності 
в умовах ринку отримує економічну основу. Таким продуктом 
вони вважають винахід, ідею, інформацію, ноу-хау. Б. Санто вва-
жає інновацію засобом застосування на практиці нових винахо-
дів та ідей, громадським, технічним і економічним процесом, що 
призводить до появи вдосконалених виробів, нових технологій, 
які сприяють підвищенню рентабельності продукції. Інновацій-
ний процес, на його думку, проходить через види діяльності: на-
укові дослідження, розроблення, маркетинг та ін. [1; 2].

Важливе місце інноваціям як чиннику економічного зростан-
ня відводить і засновник теорії конкурентних переваг М. Пор-
тер. Описуючи зміст конкуренції і пояснюючи питання досяг-
нення підприємствами успіху на міжнародних ринках, учений 
стверджує, що досягнення конкурентних переваг досягається 
саме завдяки інноваціям, які розуміє в широкому змісті, – від 
крупного технологічного прориву до нових методів праці, ви-
користання нових технологій. М. Портер зазначає, що іннова-
ції є результатом незвичайних зусиль та можуть з’являтися як 
у нових компаніях, так і в існуючих або ж виникати в результаті 
розширення сфери діяльності підприємств, використанні нових 
ресурсів, приходити з інших країн. Учений підкреслює, що кон-
куренти одразу ж обійдуть будь-яку компанію, яка припинить 
удосконалення та впровадження інновацій [10–13].

Згідно з Законом України «Про інноваційну діяльність», до 
основних видів інноваційної діяльності належать [9]:

– підготовка та організація виробництва, які охоплюють 
придбання виробничого обладнання, зміни в них для створення 
нового технологічного процесу;

– маркетинг нових продуктів, що передбачає види діяль-
ності, пов’язані з випуском нової продукції на ринок;

– придбання технології у вигляді патентів, ліцензій, роз-
криття ноу-хау, торгових марок, конструкцій тощо.

Таким чином, досліджуючи наукові праці, присвячені пи-
танням інноваційної діяльності підприємств, можна зробити 
висновок, що як у світовій, так і у вітчизняній практиці не 
існує єдності щодо визначення змісту поняття «інновація». 
Кожен науковець має свій погляд і своє розуміння сутності ін-
новацій, і кожен погляд має право на існування в економічній 
науці (табл. 1).

Підводячи підсумки вищевикладеного, можна зробити ви-
сновок, що найбільш прийнятним є таке визначення: іннова-
ція – це складний динамічний процес створення і просування 
переважно нових або вдосконалених технологій чи товарів із 
метою отримання економічного чи соціального ефекту за раху-
нок більш повного задоволення суспільних потреб у контексті 
сталого розвитку економічних процесів.

Безліч визначень поняття «інновація» зумовлює необхід-
ність їх узагальнення та систематизації, тобто певної класифі-
каційної роботи, що дасть змогу конкретизувати їхню струк-
туру, виявити проблеми зв’язку між різними їхніми типами, 
провести більш точну ідентифікацію кожної окремо взятої 
інновації, визначити її місце серед інших типів інновацій, а та-
кож установити потенційні можливості і суттєві обмеження в їх 
практичному використанні (рис. 1).

Так, важливим моментом під час вивчення питання інно-
вацій є дослідження їхнього розвитку. Оскільки дане поняття 
характеризує досить динамічну економічну категорію, воно 
перебуває у процесі постійного вдосконалення, що зумовлює 
виникнення нових видів інновацій. Яскравим прикладом цього 
явища є поява інклюзивних інновацій.

За твердженням вітчизняного науковця Л.І. Федулової, ін-
клюзивні інновації уособлюють «створення й виведення на ри-
нок нових якісних продуктівабо послуг, які розроблені для й/
або тими, хто позбавлений гідного рівня життя (наприклад, для 
осіб із низькими доходами, людей з інвалідністю, мігрантів, 
пенсіонерів та інших» [6].

Основним призначенням і метою інновацій виступають 
економічний прогрес і підвищення добробуту різних груп 
суспільства. Проте в силу своєї специфіки інновації можуть 
служити чинником розшарування суспільства і виникнення со-
ціальної нерівності. Саме тому актуальності набуває питання 
«інклюзивних» інновацій. Їх спрямуванням є поліпшення до-
бробуту малозабезпечених і маргінальних груп, зокрема в ча-
стині освіти, інфраструктури, охорони здоров’я.

Отже, первинна мета інклюзивних інновацій – забезпечен-
ня бідної частини населення товарами й послугами первинної 
необхідності. Однак сьогодні інклюзивність полягає у ство-
ренні механізмів залучення маргіналізованої частки молоді, 
осіб з обмеженими можливостями, людей, котрі проживають 
у віддалених регіонах, до спільного розроблення та втілення 
у життя інклюзивних рішень, тобто активна участь у подоланні 
загроз економічній безпеці.

Інлюзивні інновації спрямовані на стимулювання та заохо-
чення людського розвитку і підвищення добробуту населення; 
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Таблиця 1
Дефініція поняття «інновації»

№ Автор Визначення

1. Й. Шумпетер Зміни з метою впровадження і використання нових видів споживчих товарів, нових виробничих і транспортних 
засобів, ринків і форм організації в промисловості

2. Ф. Ніксон Сукупність технічних, виробничих і комерційних заходів, що дають поштовх появі на ринку нових та поліпше-
них промислових процесів й устаткування

3. Б. Санто 
Суспільно-техніко-економічний процес, який через практичне використання ідей і винаходів призводить до 
створення кращих за своїми властивостями виробів, технологій, і у разі якщо інновація орієнтована на еконо-
мічну вигоду, прибуток, її поява на ринку може принести додатковий дохід, охоплює весь спектр видів діяль-
ності – від дослідження і розроблення до маркетингу

4. Х. Барнет Нові думки, способи поведінки або предмети, що якісно відрізняються від попередніх форм 
5. Р. Мюлер Активна чи пасивна зміна конкретної системи щодо зовнішнього середовища 

6. Р.Т. Лапьє
Інновація виражається у застосуванні нових видів інструментів або нових принципів використання інструмен-
тів; впровадженні нового технологічного процесу або нової процедури; застосуванні нового виду сировини або 
матеріалів; використанні нового місця або території, раніше не відомих, у здійсненні нового дійства

7. Ф. Хаберланд Основними характеристиками є: якісна новизна виробів, способів виробництва і технологій порівняно з попе-
редніми, темп реалізації, динаміка циклу нововведення, економічна ефективність, соціальні наслідки

8. Д.М. Черваньов, 
Л.І. Нейкова

Техніко-економічний процес, який завдяки практичному використанню продуктів розумової праці – ідей 
і винаходів, призводить до створення кращих за властивостями нових видів продукції і нових технологій, які, 
з’явившись на ринку як нововведення, можуть принести додатковий дохід

9. А.М. Турило Виступають необхідним і об’єктивним чинником конкурентоспроможного розвитку підприємств та відіграють 
роль найважливішого засобу розв’язання основних соціально-економічних завдань підприємства

10. О.О. Лапко Комплексний процес, який включає створення, розроблення, доведення до комерційного використання і поши-
рення нового технічного або якого-небудь іншого рішення (новації), яке задовольняє окрему потребу 

11. Π.Н. Завлін 

Результат творчого процесу у вигляді створених (або впроваджених) нових споживчих вартостей, застосування 
яких вимагає від їх осіб, що їх використовують, організації зміни звичних стереотипів діяльності і навичок. 
Поняття інновації поширюється на новий продукт або послугу, спосіб їх виробництва, нововведення в орга-
нізаційній, фінансовій, науково-дослідної та інших сферах, будь-яке вдосконалення, що забезпечує економію 
витрат або створює умови для такої економії

12. Р.А. Фатхутдінов Це кінцевий результат упровадження нововведення з метою зміни об'єкта управління й одержання економіч-
ного, соціального, екологічного, науково-технічного або іншого виду ефекту

13. С.Д. Ільєнкова Перетворення потенційного науково-технічного прогресу на реальний, такий, що втілюється в нових продук-
тах і технологіях

14. В.В. Стадник, 
М.А. Йохна 

Кінцевий результат креативної діяльності, втілений у виведеному на ринок новому або вдосконаленому про-
дукті, технологічному процесі, який використовується у практичній діяльності або новому підході до надання 
споживчих послуг 

15. М.І. Крупка Нововведення, використання якого призводить до якісних змін із метою отримання соціально-економічного ефекту 

16. І.Т. Балабанов Матеріалізований результат, отриманий від вкладення капіталу в нову техніку або технологію, у нові форми 
організації виробництва праці, обслуговування й управління, аналізу тощо

17. А.Н. Асаул 
Оригінальний прояв науково-технічного прогресу, що має елемент новизни, результат творчої праці, втілений 
у вигляді нового або вдосконаленого продукту, нового технологічного процесу, що має сукупність функцій із 
виробництва товару або послуги, задовольняє потребам ринку і що приносить ефект 

18. О.В. Крисальний 
Нагромадження нових знань, матеріалізованих у високоефективних, економічно вигідних технологіях, тех-
нологічних елементах: матеріалах, новітніх прогресивних методах організації виробничого процесу та праці, 
нових видах робіт тощо, сформованих у науково-дослідних інститутах, ефективних для практичного викорис-
тання, що забезпечують підвищення економічної і соціальної ефективності суспільного виробництва 

Джерело: складено на основі [1–11]

включення до соціально-економічного життя усіх груп насе-
лення, у тому числі найбільш маргіналізованих, тобто таких, 
чий спосіб життя не відповідає стандартам, притаманним 
суспільству, до якого вони належать, але не порушує його пра-
вових норм; зменшення бідності та нерівності; збільшення та 
активізація участі окремих груп в управлінні економічними 
процесами, а не тільки участь їх у результатах розподілу; спри-
яння раціональному використанню природних ресурсів та за-
хисту клімату на глобальному рівні.

Таким чином, спираючись на дослідження різних науков-
ців, можна узагальнити спільні риси і визначити принципи, які 

можуть попередньо конкретизувати сутність інклюзивних ін-
новацій (табл. 2).

Підсумовуючі вищевикладене, стає зрозумілим, що основ-
ною рушійною силою розвитку економічної системи країни та 
суспільства загалом є інновації різних видів. Вони необхідні 
в усіх без винятку сферах господарської діяльності. Упрова-
дження передових прогресивних рішень дає змогу поліпшити 
показники фінансово-господарської діяльності на всіх рівнях, 
починаючи з окремого суб’єкта господарювання і закінчуючи на-
ціональною економічною системою. Інновації дають змогу вий-
ти на нові ринки, ще глибше задовольнити потреби споживачів, 
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Рис. 1. Класифікація інновацій
Джерело: складено на основі [1–15]

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ІННОВАЦІЙ

За видом об’єкта інноваційної діяльності:
Інновації – продукти. 
Інновації – процеси ринкові (маркетингові). 
Інновації – сутність їх в освоєнні нових ринків (сегментів ринку)

За роллю в реалізації цілей організації:
• Поліпшувальні – проводяться в межах розвитку й удосконалення напрямів діяльності.
• Стратегічні – створюють нові напрями діяльності або забезпечують успішне 
функціонування існуючих напрямків на тривалий період

За сферою діяльності підприємства:
• Інновації «на вході в підприємство» – цільові, якісні чи кількісні зміни у виборі або 
використанні матеріалів, обладнання, інформації, працівників, інших видів ресурсів. 
• Інновації «на виході з підприємства» – зміни в результатах виробничої діяльності. 
• Інновації структури підприємства – цільові зміни у виробничих, обслуговувальних і 
допоміжних процесах

За значенням для реального напряму діяльності
• Базисні (фундаментальні) – радикально змінюють усталений або формують новий 
напрям діяльності. 
• Модифікувальні – здійснюються в межах удосконалення й розвитку базисних. 
• Псевдоінновації – зовнішні неістотні зміни продуктів або процесів, що не мають 
принципової новизни і не створюють жодних додаткових переваг для споживачів

За змістом діяльності:
• Технологічні – спрямовані на створення та освоєння виробництва нової продукції, 
технології й матеріалів, модернізацію обладнання.
• Виробничі – орієнтовані на розширення виробничих потужностей, диверсифікацію 
виробничої діяльності, зміну структури виробництва тощо. 
• Економічні – спрямовані на зміну методів і способів планування всіх видів виробничо-
господарської діяльності, зниження виробничих витрат.
• Торговельні – використання нових методів цінової політики та форм взаємодії з 
постачальниками й замовниками. 
• Соціальні – пов’язані з поліпшенням умов і характеру праці, соціального забезпечення, 
психологічного клімату в колективі та ін. 
• Інклюзивні – розуміють створення і виведення на ринок нових якісних продуктів або 
послуг, які розроблені для і/або тих, хто позбавлений гідного рівня життя.
• Управлінські – спрямовані на вдосконалення організаційної структури, стилю й методів 
прийняття рішень

За рівнем сприйняття:
• Абсолютна новизна – фіксується за відсутністю аналогів даної новації 
• Відносна новизна – інновацію було застосовано на інших об'єктах або ж оновлено один 
з елементів виробу системи у процесі поточної модернізації 
• Умовна новизна – виникає завдяки незвичайному поєднанню раніше відомих елементів 
• Суб'єктивна новизна – новизна для певних споживачів, які раніше були знайомі з даним 
продуктом

За причинами виникнення:
• Реактивні – інновації, що забезпечують виживання і конкурентоспроможність фірми на 
ринку, з'являючись як реакція на нові перетворення, здійснювані основними 
конкурентами
• Стратегічні – інновації, впровадження яких має випереджальний характер із метою 
здобуття вирішальних конкурентних переваг у перспективі
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Таблиця 2
Класифікаційна ознака інклюзивних інновацій

№ 
п/п Класифікаційна ознака Зміст

1 Рівень новизни інклюзивних інновацій Абсолютна новизна; відносна новизна; умовна новизна; суб’єктивна новизна 

2 Масштаб новизни інклюзивних інновацій Інновації, нові у світовому масштабі; інновації, нові в країні; інновації, нові для 
галузі в країні; інновації, нові для підприємства

3 Характер інклюзивних інновацій Технологічні; виробничі; організаційні; торговельні; управлінські; економічні; соціальні
4 За ступенем ризику запровадження Малоризикові; сереньоризикові; ризикові
5 Сфера застосування інклюзивних інновацій Науково-технічна; виробнича; соціально-культурна; адміністративна; сфера поживання

6 Форма інклюзивних інновацій
Відкриття, винаходи, патенти; раціоналізаторські пропозиції; ноу-хау; товарні 
знаки, торговельні марки; нові документи, що описують технологічні, виробничі, 
управлінські процеси, структури, методи

7 Вид ефекту від упровадження інклюзивних 
інновацій Економічний; екологічний; науково- технічний; соціальний; інтегральний

8 Темпи здійснення інклюзивних інновацій Швидкі, уповільнені, наростаючі, рівномірні, стрибкоподібні

якомога повніше використовувати можливості зовнішнього се-
редовища й уникати впливу його загроз. Саме нововведення мо-
жуть забезпечити підприємству достатні конкурентні переваги, 
створити умови для зміцнення його ринкових позицій та стабіль-
ного розвитку, особливо в умовах глобалізації ринків.

Висновки і пропозиції. В умовах глобальної економічної 
нестійкості виникає фундаментальна необхідність переосмис-
лення та зміни існуючих моделей економічного зростання 
з метою подолання зростаючих соціально-економічних нерів-
ностей. Із цієї позиції концепція інклюзивних інновацій може 
найбільш повною мірою забезпечити реалізацію принципів 
стабільного та збалансованого розвитку, уникаючи при цьому 
таких загроз, як: кризи, пов’язані з дефіцитом ресурсів; збіль-
шення соціальної нерівності та бідності; виключення окремих 
маргінальних груп з економічного та соціального життя сус-
пільства; зростання безробіття. Таким чином, на сучасному 
етапі формування теорії інноваційного розвитку інновації про-
являються не тільки як нові продукти, послуги або техноло-
гічні процеси, а й охоплюють також соціальну сферу, стратегії 
і бізнес-моделі, що забезпечують фінансові та інші переваги. 
Саме інклюзивні інновації мають можливість стати поштовхом 
та позитивною тенденцією економічного прогресу і покликані 
сприяти поліпшенню добробуту різних груп суспільства. Пов-
ноцінне партнерство у контексті інклюзивного розвитку мож-
ливе лише за умови спільних цінностей, одностайності у розу-
мінні механізмів розвитку, узгодженості думок щодо потреби 
суспільства в інклюзивному підході, у тому числі створення 
інклюзивних інновацій як інструменту посилення економічної 
безпеки держави.

Напрямом подальших досліджень може стати розроблення 
напрямів модернізації інноваційної політики, важливим засо-
бом оновлення якої є краща організація інклюзивних інновацій, 
а також розумного впливу держави на економічну динаміку.
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Аннотация. В статье рассмотрены общие положения, достижения и труды ученых в области инноваций от 
классиков экономической теории до современников. Предложен авторский подход к определению инноваций как 
экономической категории и усовершенствованы теоретико-методические аспекты по классификации инноваций. 
Сформулированы основные тренды инклюзивных инноваций, соответствие которым может способствовать полу-
чению конкурентных преимуществ в современных условиях ведения бизнеса. Установлено, что основным требо-
ванием к реализации современных бизнес-моделей управления предприятием являются инклюзивные инновации, 
а приоритетной стратегией становится инновационная стратегия. Определены и обобщены основные признаки 
сущности инклюзивных инноваций, которые могут стать толчком к экономическому прогрессу, фундаментом 
инклюзивного развития в контексте содействия улучшению благосостояния общества и включения маргинальных 
групп населения в экономическую и социальную жизнь общества.

 Ключевые слова: категориальный аппарат, инновация, классификация инноваций, инклюзивные инновации, 
инклюзивное развитие.

Summary. The article considers the general provisions, achievements and the main works of scientists in the field of 
innovation from the classics of economic theory to contemporaries. The author's approach to the definition of innovations 
as an economic category is proposed, and theoretical and methodological aspects for classifying innovations are improved. 
The most important source of creation and maintenance of competitive advantages of the enterprise is the identification and 
use of new scientific and technical products in the implementation of innovative activity, which is the result of intellectual, 
scientific and engineering creativity of specialists. In the context of global economic instability, there is a fundamental need 
to rethink and change existing patterns of economic growth in order to overcome growing socio-economic inequalities. 
From this point of view, the concept of inclusive innovation can most fully ensure the implementation of the principles of 
sustainable and balanced development, while avoiding threats such as: resource-related crises; increasing social inequality 
and poverty; exclusion of some marginalized groups from the economic and social life of society; rising unemployment. 
Thus, at the present stage of formation of the theory of innovative development, innovations are manifested not only as 
new products, services or technological processes, but also cover the social sphere, strategies and business models that 
provide financial and other benefits. Innovation is an impetus and a positive trend for economic progress and is intended 
to contribute to improving the well-being of different groups of society. A full-fledged partnership is possible only on the 
basis of common values, unanimity in understanding sustainable development, coherence of opinion on the need of society 
for an inclusive approach, including the creation of inclusive innovations, as a tool for strengthening the economic security 
of the state.The main trends of inclusive innovations are formulated, compliance with which can contribute to obtaining 
competitive advantages in modern business conditions. It is established that the main requirement for the implementation 
of new business models of enterprise management is inclusive innovation, and the innovation strategy becomes a priority 
strategy. Based on the results of the analysis, it was concluded that the model of inclusive innovative development is the 
most acceptable for ensuring the competitiveness of the economy and evenly improving the well-being of all citizens.

Keywords: categorical apparatus, innovation, classification of innovations, inclusive innovations, inclusive development.
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УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ  
У ЛОГІСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

RISK MANAGEMENT IN THE LOGISTICS OF THE ENTERPRISE
Анотація. У статті обґрунтовано необхідність визна-

чення і врахування ризику при здійсненні логістичної 
діяльності та розробці логістичної системи підприєм-
ства. На основі вивчення основних досліджень з питань 
логістики охарактеризовано поняття логістики. Визна-
чено основні поняття ризику та невизначеності, охарак-
теризовано визначення логістичного ризику різними 
науковцями. Запропоновано визначення поняття управ-
ління ризиками логістичної системи підприємства, оха-
рактеризовано основні фактори виникнення ризиків 
у логістиці. На основі дослідження поняття ризику ви-
значено специфічні логістичні ризики. Проаналізовано 
складові логістичної системи підприємства і на їх ос-
нові визначено показник ефективності функціонування 
логістичної системи підприємства ДП ВО «Карпати» як 
співвідношення логістичних витрат та обсягів реаліза-
ції продукції. Запропоновано послідовність проведення 
аналізу ризику, а також деталі, які необхідно врахову-
вати при проведенні аналізу. Структуризовано сучасні 
методи оцінювання логістичних ризиків.

Ключові слова: логістика, невизначеність, ризик, 
логістична система підприємства, логістичні ризики.

Постановка проблеми. Динамічні зміни зовнішнього се-
редовища підвищують ступінь ризику щодо діяльності підпри-
ємства, в тому числі логістичної. На даний час інноваційним 
інструментарієм в управлінні бізнесом є саме логістика, основ-
ною сферою діяльності якої є проблема оптимізації матеріаль-
них та супутніх їм потоків в сфері товарно-грошового обігу. 
Система логістики у всіх практичних реалізаціях – від процесів 
руху в ринковому просторі товару до процесу вантажного пере-
міщення – включає різноманітні елементи, на функціонування 
яких впливають певні фактори, що пов’язані з ризиком. Одним 
із логістичних принципів є надійність як на мікро- так і на 
макрологістичному рівнях. В свою чергу, це значить, що ризик 
функціонування логістичної системи повинен бути зведений до 
мінімуму або взагалі нейтралізований.

Аналіз ризику у логістиці показує різні шляхи визначення 
центрального елементу, що і зумовлює його виникнення. Серед 
таких ризикоутворюючих факторів можна виділити: порушен-
ня термінів постачання, небезпека виникнення затримки в ро-
боті ланцюга постачання, порушення в роботі однієї або декіль-
кох ланок ланцюга, можливість збоїв у русі потоків ресурсів 
внаслідок впливів чинників внутрішнього та зовнішнього 
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середовища; небажана, неочікувана, подія або певна причина 
цієї події, що супроводжує відсутність необхідного товару чи 
сировини в потрібний момент часу, необхідної якості, в необ-
хідному місці, за розрахованою ціною; невиконання операцій 
логістики, таких як складування, транспортування, управління 
запасами, переробки вантажів, а також ризики менеджменту 
логістики всіх рівнів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Мінімізація ло-
гістичних ризиків є одним з найважливіших завдань усіх під-
приємств, які орієнтуються на успіх. Ці питання розглядали 
такі зарубіжні та вітчизняні учені, як: Р.К. Аюпов, А.П. Альгин, 
В.П. Буянов, В.В. Вітлінський, П.І. Верченко, В.М. Гранату-
ров, А.А. Кудрявцев, Б.А. Райзберг, М.В. Терський, Л. Севідж, 
Г.В. Чернова, О.Л. Устенко, Н.В. Хохлов, М. Фрідмен, Й. Шумпе-
тер та ін. Незважаючи на велику кількість публікацій, які присвя-
чені проблематиці економічних ризиків, у науковій літературі не 
отримали належного висвітлення питання управління ризиками 
в логістиці, що визначає актуальність теми дослідження.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проб-
леми. Ризик і є усвідомленням небезпек щодо логістики під-
приємств, тому в області логістики менеджерам потрібно вміти 
ризики оцінювати, враховуючи вплив чинників ризику на ре-
зультати діяльності логістики, приймати рішення щодо захисту 
від ризиків, а не тільки виявляти ризики. Недостатньо вивче-
ною і систематизованою сферою діяльності в системі логістики 
є управління ризиками в ланцюгах поставок. Управління ризи-
ками логістичної діяльності підприємства включає в коло своїх 
проблем аналіз, оцінювання та мінімізацію ризиків та наслідків 
їх реалізації для цієї сфери діяльності в цілому. Відповідно, є 
достатньо актуальним в ринкових умовах питання вдоскона-
лення механізму управління ризиками в логістичних системах 
виробничих підприємств.

Мета статті. Метою є дослідження теоретичних положень 
і формуванні практичних рекомендацій щодо обґрунтування 
та вдосконалення управління ризиками у логістичній системі 
підприємства.

Виклад основного матеріалу. Сучасний економічний та 
політичний стан у країнах супроводжує надзвичайно необхідну 
проблематику управління, аналізу та визначення ризику на фір-
мах. Так само, і інші, логістична діяльність також супроводжу-
ється ризиками. Для того щоб визначити систему управління 
ризиками в логістиці, потрібно проаналізувати сучасні терміни 
логістики як дисципліни і виокремити функції її, відмінності 
серед інших різновидів виробництва та послуг [1, с. 55].

У теперішніх наукових та практичних публікаціях модна 
знайти досить велике коло специфікації логістики. Серед ним 
можна узагальнити наступне:

Логістика – це керування матеріальними та супутніми їм ін-
формаційними, фінансовими, сервісними потоками в економіч-
них системах в умовах динамічних змін зовнішнього середови-
ща. Це визначення можна узагальнити на основі досліджень 
більшості науковців (Р. Баллу, Дж. Хескет, А. Гаджинський, 
М. Окландер, Є. Гордон, Ю. Неруш, Л. Миротин, О. Семенен-
ко) [2, с. 226].

Випадковість – певні обставини, які є непередбачуваними 
і формування яких здійснюється у зовнішньому середовищі.

Конфлікти ми розуміємо як розбіжність інтересів гравців.
Протидія – це свідомий опір між учасниками явищ або про-

цесів [3, с. 86].
Як показує аналіз змісту праць, управління ризиками трак-

тується досить різнобічно, проте слід виділити два основних 
види розуміння даного поняття: у вузькому та широкому значен-
нях. В широкому розумінні управління ризиками охоплює увесь 
набір інструментарію щодо передбачення, ідентифікації, вимі-
рювання та зниження ризиків, тоді як у вузькому – це процес 
мінімізації руйнівного впливу чи ліквідації ризиків як таких.

В теперішній науковій літературі можна зустріти безліч ви-
значень ризиків у логістиці. (табл. 1).

Під ризиком в логістиці розуміємо небезпеку виникнення 
збою у роботі ланцюга транспортування, порушення у визна-
чених термінах доставки, ексцес у діяльності або однієї або де-
кількох ланок ланцюга, а також вказують, що до найрозповсю-
дженіших ризиків належать такі, які пов’язані із здійсненням 
відповідних функцій логістики під час зберігання, виробни-
цтва, маркування транспортування різними видами транспорту, 
пакування, документування тощо [8, с. 23].

Ризики присутні в усіх ланках логістичного ланцюга: від 
транспортування матеріальних ресурсів через постачальників 
до поставки готової продукції для споживачів. Їх виникнення 
у логістиці пов’язане прорахунками або помилками в керуванні 
матеріальними та супроводжуючими потоками, ігноруванням 
певних ринкових умов (запізнілими поставками сировини на 
підприємства, неправильно розрахований обсяг закупівель, не-
комплектність замовлень тощо). Отож, логістичний ризик – це 
ситуація, що може призвести до втрати коштів, або шанс появи 
несприятливої події чи незадовільного результату, які пов’язані 
із рухом матеріальних потоків у логістичному ланцюгу під тис-
ком внутрішніх і зовнішніх факторів.

Таблиця 1
Визначення логістичного ризику різними науковцями

Автор Визначення поняття логістичного ризику 

В.В. Вітлінський 
[4, c. 247]

Небезпека утворення затримки у роботі ланцюга постачання, порушення строків постачання, збій в роботі або 
однієї або кількох ланцюгових ланок. До найрозповсюдженіших належать такі ризики, які пов'язані із здійсненням 
певних функцій логістики під час вироблення, маркування, зберігання й пакування, перевезення різними видами 
транспорту, також документування, тощо.

Н.О. Кондратенко 
[5, с. 345]

Подія в системі логістики на фірмі, пов'язана з шансами виникнення несправностей у переміщенні потоків ресурсів 
в результаті збурення дії чинників внутрішнього та зовнішнього середовища, результати яких є непередбачуваними 
і проявляють себе як відхилення показників потоків від вказаних, що дасть розглянути ризик, на який вийде впли-
вати для забезпечення заданого рівня.

В.О. Левченко  
[6, с. 153]

Економічна категорія, яка відображає особливості усвідомлення менеджментом фірми об'єктивно наявних кон-
фліктності та невизначеності, відсутності усієї інформації в момент прийняття рішень, які присутні в процесах 
прогнозування, контроль, планування матеріальних, інформаційних. фінансових потоків.

Н.Г. Плетнева  
[7, с. 216]

Небажана, несподівана подія що зумовлює дефіцит необхідної сировини чи товару в потрібний момент часу,необ-
хідної якості, в необхідному місці, за задуманою ціною.
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Управління ризиками логістичної системи підприємства – 
це цілеспрямований процес впливу суб’єкта логістичної сис-
теми підприємства на можливість виникнення небезпеки в ро-
боті ланок логістичного ланцюга за допомогою спеціальних 
методів і засобів з метою недопущення зміни параметрів по-
токів від заданих.

Основними факторами виникнення ризиків у логістиці є:
– обмеженість інформації, мінливість економічних проце-

сів (НТП, попит природні явища тощо);
– потреба у виборі певного варіанту керування рішеннями 

альтернативних варіантів;
– шанси здійснення визначеного варіанту, зменшення об-

сягів випуску товарів у результаті зниження попиту, присут-
ність або виникнення конкурентів, шанси втрати постачальни-
ків і споживачів;

– неправильний розрахунок мита;
– неправильний вибір постачальників, посередників чи 

замовників;
– вибір невідповідних транспортних засобів;
– вплив природних явищ і стихійних лих;
– незбалансованість основних компонентів діяльності ла-

нок логістичної системи;
– випадковість (аварії, пожежі тощо);
– політичний, економічний, екологічний стан в державі, 

недосконалість законодавства;
– низька якість роботи постачальників, посередників, спо-

живачів і т. п.;
– розвиток і стан логістичного менеджменту тощо [5, с. 90].
Одне з перших місць в оцінюванні, аналізі, та врахуванні 

логістичного ризику підприємства займає його класифікація. 
Зараз не існує єдиної класифікації ризиків у логістиці, бо кожен 
з авторів пропонує свою власну.

До специфічних логістичних ризиків можна віднести на-
ступні: ризик надійності і вибору партнера, зовнішньоеконо-
мічні ризики; маркетингові; реалізації товару; транспортні; ри-
зики митного товарного оформлення; підвищення конкуренції; 
виникнення незапланованих втрат і ризики зменшення прибут-
ків; також ризи втрати майна підприємства.

У всіх підсистемах логістики можна виділити ризики, ви-
значити елементи та ланки, що пов’язані, відповідно із функ-
ціонуванням. Наприклад, транспортній підсистемі логістики 
можна виділити такі категорії: вантаж, місця зосередження 
вантажу, пересувний склад, транспортна мережа, засоби для 
розвантажування та навантажування, учасники процесів логіс-
тики, групове пакування, тара.

Вантаж можна характеризувати обсягом, масою, персо-
нальним пакуванням, іншими біологічними або фізичними 
властивостями, які можуть зумовити ризики. Наприклад, по-
рушення персонального пакування може викликати відмову 
користувачів у певній продукції, і, як результат, неотримання 
компанією бажаного прибуткe. А також, якщо вантаж є важким 
та громіздким за масою, тоді це вимагатиме потрібних засобів 
транспортування, що спричинює виникнення ризику [9, с. 291].

Значною перепоною та стримуючим чинником розвитку 
логістики є відсутність логістичної інфраструктури, що також 
збільшує ймовірність неотримання вантажу вчасно. Розвиток 
логістичної інфраструктури дає західним країнам змогу не 
тільки забезпечити власні потреби в транспорно-логістичних 
послугах, але і надавати їх іншим країнам. транзитний потен-
ціал України використовується лише на 60%. Доходи від тран-
зиту і комплексу пов’язаних з ним послуг складають біля 6% 

ВВП. Через неефективне використання транзитного потенціалу 
Україна щорічно недоотримує близько 2,5 млрд. дол. США [10].

Коли ступінь ризику логістичної діяльності підприємства 
находиться на високому рівні, це призводить до необхідності 
пошуку шляхів для його зниження. Якщо ми говоримо про 
необхідність урахування ризику в певному виді економічної 
діяльності то маємо на увазі інтереси суб’єктів, які безпосеред-
ньо беруть у ньому участь: замовники, інвестори, виконавці чи 
продавці, покупці, а також страхові компанії.

Жорсткий підхід до оцінки ризиків в логістичній діяльнос-
ті підприємства, дає змогу провести глибокий аналіз усіх сто-
рін діяльності суб’єктів логістичної діяльності з точки зору їх 
підпорядкованості загальної стратегії розвитку підприємства. 
Це як інтереси акціонерів, менеджерів та інших пов’язаних 
груп, так і комплексний аналіз результатів діяльності, а та-
кож відповідності отриманих результатів поставленим цілям 
і завданням, наявному потенціалу розвитку.

Проведення системного аналізу ризиків логістичної діяль-
ності підприємства є багаторівневою процедурою, яка включає 
величезний спектр специфічних знань, тому різні напрями ана-
лізу досліджуються окремими спеціалізованими структурними 
підрозділами. Нажаль, основними проблемами, з якими стика-
ються вітчизняні підприємства полягають в несисистематизо-
ваності окремих видів аналізу ризиків, також відсутність комп-
лексних досліджень та сумарних висновків. Все це призводить 
тільки до внесення окремих коректив у логістичну діяльність 
і виключає можливість до своєчасного прийняття рішень під 
час виникнення будь-яких проблем.

Отже, аналіз ризику проводять у такій послідовності:
– виявлення внутрішніх та зовнішніх чинників, що мають 

вплив до росту чи падіння ступеню певного виду ризику;
– аналіз виявлених чинників;
– оцінка певного виду ризику;
– встановлення допустимого ступеня ризику;
– аналіз окремих операцій щодо вибраного ступеня ризику;
– розробка заходів щодо зниження ступеня ризику.
Під час аналізу ризику необхідно зважати на такі важливі 

деталі, як:
– витрати на реалізацію конкретного ризику, не повинні 

перевищувати фінансових можливостей підприємства;
– обсяги втрат від окремих видів ризику не повинні зале-

жати один від одного;
– реалізація будь-якого виду ризику не гарантує ймовір-

ність виникнення іншого, але й не відкидає дану ймовірність.
Сучасні методи оцінювання логістичних ризиків поділя-

ються на:
– економіко-статистичні методи, тобто на основі статис-

тичних даних досліджуються втрати й прибутки підприємства, 
встановлюється величина й частота отримання того чи іншого 
економічного результату й складається найбільш вірогідний 
прогноз на майбутнє. Недоліком цього методу є те, що ситуації 
ризику в минулому не завжди повторюються в майбутньому;

– експертні методи, застосовуються при умовах відсутно-
сті на підприємствах інформативних даних, які необхідні для 
розрахунку економіко-статистичним методом. Передбачають 
в собі опитування кваліфікованих фахівців з подальшою мате-
матичною обробкою результатів опитування. Недоліками цих 
методів є відсутність гарантій достовірності отриманих оцінок, 
суб’єктивність оцінки, складність формування експертної гру-
пи, необхідність дотримуватися вимоги до процедури експерт-
ного оцінювання;
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Таблиця 2
Показник ефективності функціонування логістичної системи підприємства ДП ВО «Карпати» за 2015–2019 рр.

Показник\рік Обсяг реалізованих послуг, тис. грн.
2015 2016 2017 2018 2019

Діяльність транспорту 266480 284225 280062 281520 290002
Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту 152122 160255 170178 169370 170110
Сума 418602 444480 450240 450890 460112
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) 1566228 2191239 2403170 2250215 2255727

Джерело: побудовано на основі даних підприємства ДП ВО «Карпати»

Таблиця 3
Показник ефективності функціонування логістичної системи (El) ДП ВО «Карпати» за 2015–019 рр.

Підприємство\Рік 2015 2016 2017 2018 2019
ВО «Карпати» 26,7 20,2 18,7 20 20,3

– розрахунково-аналітичні методи, полягають на викорис-
танні прикладних математичних методів. Найпопулярнішим 
методом вимірювання ризику є вирахування очікуваного рі-
шення за допомогою середньозважених величин. При цьому 
ймовірність кожного результату визначається як частота або 
питома вага відповідного значення.

Проте, його використання здебільшого підходить для ви-
вчення сили впливу систематичних ризиків, які виникають під 
впливом зовнішніх факторів (динаміка інфляції, зміни в валют-
ному курсу, процентних ставок тощо). Логістичні ризики відно-
сять до несистематичних ризиків.

Важливим завданням управлінських структур кожного під-
приємства є мінімізація підприємницьких ризиків. На сучас-
ному етапі розвитку економіки України, підприємства у своїй 
діяльності мають враховувати крім економічних ризиків, серед 
яких слід відокремити логістичні, які мають значний вплив на 
стабільну роботу будь-якого підприємства, також ризики, які 
пов’язані з зовнішньополітичними та соціальними загрозами.

Ступінь ризику пов’язаний з ефективністю функціонування 
логістичної системи підприємства, тобто злагодженого функ-
ціонування всіх її елементів (діяльність транспортної системи 
підприємства, функціонування складського господарства та до-
поміжна логістична діяльність). Ефективність функціонування 
логістичної системи підприємства є узагальненим показником 
співвідношення логістичних витрат та обсягів реалізованої 

продукції. Для визначення впливу логістичних витрат на обся-
ги реалізованої продукції ми розглянули динаміку цих показни-
ків на ДП ВО «Карпати» в період з 2015 по 2019 рр. (табл. 2).

Для оцінки ефективності використання логістичної систе-
ми підприємствами, пропонується показником ефективності 
функціонування логістичної системи підприємств (El) вважати 
відношення загального обсягу наданих послуг у сферах діяль-
ності транспорту і складського господарства до обсягу реалі-
зованої продукції. Чим менше значення запропонованого по-
казника, тим менше логістичних витрат приходиться на одну 
гривню реалізованої продукції (рис. 1).

Розрахуємо показник ефективності функціонування логіс-
тичної системи підприємств (El)за 2015–2019 рр. (табл. 3).

Як можна побачити із наведених даних, у 2015–2019 рр. 
динаміка реалізованої продукції збігається із понесеними ло-
гістичними витратами, при цьому впродовж 2017–2018 рр. об-
сяг реалізованої продукції на підприємстві ВО «Карпати» дещо 
знизився, а саме, з 24,4% за 2017 р. до 23,6% за 2018 р. Оскільки 
обсяг реалізованої продукції за наступний рік не набув значних 
змін, відбулося зростання надання послуг транспортної діяль-
ності та складського господарства, що привело до зменшення 
ефективності логістичної системи на підприємстві до 20,3%.

Для виробничих підприємств підходи до управління ло-
гістичними ризиками пов’язані з особливими властивостями 
логістичної системи. Однією із головних цілей дослідження 

Рис. 1. Динаміка обсягу реалізованої продукції та сумарних послуг,  
наданих транспортом та складським господарством за 2015–2019 рр. 
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ризиків у логістиці є зниження їх негативного прояву на діяль-
ність підприємства. А це можна здійснити лише за умови по-
будови ефективного логістичного ризик-менеджменту на під-
приємстві, який повинен спиратись на науково обґрунтовану, 
предметно адаптовану до реалій підприємства методологію, на 
передові інтелектуальні, інноваційні та інформаційні техноло-
гії, а також спиратись на світовий досвід управління логістич-
ними ризиками підприємства.

Сучасний рівень вимог до врахування ризику в діяльності 
підприємства призводить до необхідності системного аналізу. 
Кількісний та якісний аналіз логістичних ризиків за системно-
го підходу доповнюють один одного, тому що існують такі сфе-
ри логістичної діяльності, де неможливо прийняти рішення або 
тільки на основі якісного опису проблеми, або обійтися тільки 
математичними моделями. Системний підхід до аналізу ризи-
ків логістичної діяльності промислового підприємства розши-
рює уявлення про ризикологію за рахунок дослідження їх на 
мікро – і макрорівнях, а також системи зовнішніх взаємодій. 
Крім того, розвиток принципів системного підходу (цілісність, 
ієрархічність будови, структуризація, множинність, інтеграція) 
дає змогу виділити ще принаймні три типи системних уявлень 
про ризики в логістичній діяльності підприємств: функціональ-
не, ієрархічне і процесуальне.

Висновки і пропозиції. В даному дослідженні проаналізо-
вано та досліджено динаміку транспортно-складських витрат 
підприємств, пов’язаних з обсягом реалізованої продукції на 
прикладі ДП ВО «Карпати». В результаті дослідження було ви-
явлено негативну динаміку розміру складських і транспортних 
витрат та загальне зниження ефективності логістичної систе-
ми підприємств ВО «Карпати». Розглянуто недоліки деяких 
існуючих методів управління ризиками (в т. ч. логістичними) 
у розрізі співвідношення розміру ризику та витрат щодо його 
мінімізації.

За допомогою коефіцієнта, що визначається відношенням 
загального обсягу наданих послуг у сферах діяльності транс-
порту і складського господарства до обсягу реалізованої про-
дукції визначили ефективність функціонування логістичної 
діяльності кожного підприємства.
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Аннотация. В статье обоснована необходимость определения и учета риска при осуществлении логистической 
деятельности и разработке логистической системы предприятия. На основе изучения основных исследований по 
вопросам логистики охарактеризованы основные определения логистики. Определены основные понятия риска 
и неопределенности, охарактеризованы Определение логистического риска различными учеными. Предложено 
определение понятия управления рисками логистической системы предприятия, охарактеризованы основные фак-
торы возникновения рисков в логистике. На основе исследования понятия риска определены специфические ло-
гистические риски. Проанализированы составляющие логистической системы предприятия и на их основе опре-
делены показатель эффективности функционирования логистической системы предприятия ГП ПО «Карпаты» 
как соотношение логистических затрат и объемов реализации продукции. Предложена последовательность про-
ведения анализа риска, а также детали, которые необходимо учитывать при проведении анализа. Структуризовано 
современные методы оценки логистических рисков.

Ключевые слова: логистика, неопределенность, риск, логистическая система предприятия, логистические риски.

Summary. Dynamic changes in the environment cause an increase in the degree of uncertainty and risk of all business 
operations, including logistics. As logistics is one of the basic functions and a determining condition for the acquisition 
and retention of competitive advantages, the greetings of minimizing the risks of logistics activities is of particular rele-
vance. Based on the study of basic logistics research, the concept of logistics has been characterized. The basic concepts 
of risk and uncertainty are defined, the definition of logistical risk by different scientists is characterized. The definition 
of the concept of risk management of the logistics system of the enterprise is offered, the main factors of occurrence of 
risks in logistics are characterized. Specific logistical risks have been identified on the basis of research into the concept 
of risk. The sequence of risk analysis is offered, as well as details to be taken into account when conducting the analysis. 
The modern methods of logistic risk assessment are structured, among them economic-statistical methods, expert and cal-
culation-analytical methods. The components of the logistic system of the enterprise are analyzed and on the basis of them 
the index of efficiency of functioning of the logistic system of the enterprise of SE "Karpaty" as a ratio of logistical costs 
and volumes of sales of products is determined. It is determined that at the present stage of development of economic sys-
tems the level of requirements for taking into account risk in the activity of the enterprise leads to the need for systematic 
analysis. Accordingly, quantitative and qualitative logistic risk analysis in a systematic approach complement each other, 
because there are areas of logistics where it is impossible to make a decision either solely on the basis of a qualitative de-
scription of the problem or do only mathematical models. It is established that taking into account the risks in managing the 
logistics systems of enterprises allow to provide flexibility of these systems, their adaptation to the volatility of the market 
situation and the use of the latest methods and technologies of logistics management.

Keywords: logistics, uncertainty, risk, enterprise logistics system, logistics risks.
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БРЕНДИНГ В2В-РИНКІВ:  
ЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ

B2B-MARKET BRANDING:  
FORMATION SIGNIFICANCE AND FEATURES

Анотація. У дослідженні розглядається функціону-
вання В2В-ринку та особливості формування на ньому 
брендингу. В умовах жорсткої конкуренції компанії 
використовують бренди не тільки з метою диференці-
ації, але і з метою створення особливого емоційного 
зв’язку зі споживачами. Визначено, що В2В – особли-
ве бізнес-середовище, продукція якого орієнтована на 
юридичних осіб. B2B-ринки виразно відрізняються від 
тих ринків, які працюють напряму із споживачами, а ос-
новною вимогою вважається виконання функціональнх 
вимог. Зазначено, що основною причиною зростаючо-
го впливу брендів на B2B-ринку є сучасні особливості 
цього ринку та зростаюча обізнаність споживачів. Дос-
ліджено чинники впливу на прийняття рішення щодо 
покупки: правильно вибудована система дистрибуції 
(вибудована система відносин із дистриб’ютором), 
ефективна робота сервісних служб та імідж компанії 
(перед- і постпродаж), імідж та досвід компанії, пер-
сональний підхід до кожного клієнта. Проаналізовано 
приклади бренд-подій, які спричинили успіх брендів 
компаній В2В-ринку. Виокремлено основні засади 
успішності брендингових стратегій В2В-ринку.

Ключові слова: бренд, брендинг, В2В-ринок, 
споживач, клієнт, споживчий вибір, постачальник, 
бренд-подія.

Постановка проблеми. В умовах сьогоднішньої конку-
ренції на ринку B2B, коли споживачі володіють необмеженими 
можливостями вибору, мають у своєму розпорядженні велику 
кількість інформації і чіткі вимоги до продукції, виробники 
змушені докладати додаткових зусиль, щоб диференціюва-
ти свою продукцію і відрізнятися від конкурентів. Прийня-
то вважати, що бренди впливають переважно на покупців на 
B2С-ринку, а B2B-сфера характеризується формалізованим 
стилем прийняття рішень, у ній споживачі розглядаються як 
раціональні, що використовують під час покупки об’єктивні 
критерії [1, c. 415; 2, c.; 3].

Однак в останні роки раціональність процесу прийняття рі-
шення щодо покупки на ринку B2B все частіше ставиться під 

сумнів. Зокрема, є значна кількість досліджень, що підкреслю-
ють роль емоційних складників і підтверджують важливу роль 
брендингу на B2B-ринку [4, c. 5; 5, c. 33].

В умовах жорсткої цінової конкуренції, швидкої імітації то-
варів і послуг конкурентами, коли ринок наповнюється схожи-
ми пропозиціями, саме бренд здатний наділити їх індивідуаль-
ним набором якостей. Так, «бренд, спочатку є ідентифікатором 
низки характеристик продукту, цін і дистрибуції, стає показни-
ком довіри і якості відносин, які купує споживач». Тому сьогод-
ні компанії використовують бренди не тільки з метою диферен-
ціації, але і з метою створення особливого емоційного зв’язку 
зі споживачами [6, c. 35].

Аналіз основних досліджень і публікацій. П. Мітчелл, 
Дж. Кінг, Дж. Реаст, С.М. Мудамбі, П. Дойл, В. Вонг розгляда-
ють значення бренду на промислових ринках. П.Х. Андерсен, 
Р. Кумар, Дж. Лінч, Л. Чернатоні досліджують роль емоцій 
у бренд-комунікаціях на ринках «бізнес – бізнес». Д.Х. Мак-
Куістон, П.Р. Діксон вивчають вплив сприйнятих особистих 
консекцій на участь у покупці. Вітчизняні науковці В.Г. Алькем 
та К.А. Коченко розглядають брендингові стратегії у забезпе-
ченні ефективності інноваційного підприємства. Особливості 
інтернет-маркетингу в секторі В2В досліджує Ю.О. Пунін. 
Виокремлення В2В-маркетингу як сучасного напряму розвит-
ку підприємств розглядає І.В. Бойчук.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проб-
леми. Оскільки найбільше застосування брендингових техно-
логій поширене на ринках В2С, то саме в цьому напрямі багато 
наукових публікацій та розробок. Помилково вважається, що 
В2В-ринок непридатний для створення та впровадження брен-
дів. Особливості та значенню брендингу на В2В-ринках при-
свячено це дослідження.

Метою статті є визначення ключових засад функціонування 
В2В-ринку з особливостями використання на ньому брендингу 
та аналіз особливостей бренд-подій найуспішніших компаній.

Виклад основного матеріалу дослідження. У найбільш 
загальному плані під ринком B2B (business-to-business) розумі-
ється ринок продукції, орієнтований на юридичних осіб. В2В – 
особливе бізнес-середовище, де донендавна більшість фірм не 
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приділяли уваги брендингу, оскільки вважали це зайвими фі-
нансовими витратами.

Середньостатистичний громадянин відразу зможе назвати 
кілька відомих брендів, причому в найрізноманітніших галузях, 
будь то одяг, автомобілі, харчування або іграшки. Дещо інша 
річ, коли йдеться про В2В-брендинг. Мабуть, тільки ті, хто дав-
но функціонує в тій чи іншій галузі, зможуть назвати лідерів, 
чиє ім’я стало флагманом для позначення тієї чи іншої групи 
промислових товарів. Ймовірно, ця ситуація пов’язана з тим, що 
механізм ухвалення рішення про покупку на B2B-ринку прийня-
то вважати раціональним. Цей процес досить формалізований: 
у компаніях існують спеціальні відділи або центри управління 
закупівлями, співробітники яких мають доступ до об’єктивних 
джерел інформації. Як наслідок, бренди мають менш значний 
вплив на рішення про покупку порівняно, наприклад, із функ-
ціональними вигодами продуктів [7, c. 19; 8, c. 528; 9, c. 410].

B2B-ринки виразно відрізняються від тих ринків, які пра-
цюють напряму із споживачами. Цикл покупки зазвичай дов-
ший, вимоги краще визначаються, залучається більше людей, 
і ставки, як правило, вищі. Але насправді є різниця між раціо-
нальною та функціональною покупкою. Операції на B2B-рин-
ку, як правило, потребують виважених рішень і вважаються 
закупівлями. Основною вимогою вважається виконання функ-
ціональнх вимог. Але на ринку є й елементи вищого порядку. 
Такі чинники, як конкурентоспроможне ціноутворення, до-
ставка та технічна підтримка, сприяють підвищенню прода-
жів і впливають на прийняття рішення клієнтом. Це – фактори 
вищого порядку, які сприяють впливу на позитивне прийняття 
рішень щодо купівлі товару, а для конкурентів – це вже пере-
пони. Якщо компанія веде бізнес легко, невимушено і відпові-
дально, то клієнти це відчувають. Це робить їхню роботу більш 
ефективною і передбачуваною. У компанії вони бачать парт-
нера свого бізнесу та союзника у боротьбі. Персонал компанії 
має володіти ширшими компетенціями, ніж їхні прямі посадові 
обов’язки. Пропонуючи своїм клієнтам нові уявлення та ідеї, 
компанія здобуде ще одну конкурентну перевагу. Вона стане 
для клієнтів чимось більшим, ніж торговельний партнер. Саме 
в цьому полягає сила брендів. Замість того, щоби просто покла-
датися на керівників облікових записів суперзірок, щоб вести 
це повідомлення по черзі, найсильніші B2B-компанії створю-
ють бренди, які роблять це для них.

Останні дослідження, присвячені вивченню впливу емо-
цій на поведінку B2B-клієнтів, а також значущості бренду як 
способу зміцнення довіри між компаніями та їхніми клієнта-
ми, підтверджують це трактування. Варто відзначити, що ці 
дослідження не заперечують раціональності прийняття рішень 
про покупку на B2B-ринку, але допускають, що її рівень дещо 
нижчий, ніж прийнято вважати [8, c. 531; 10, c. 412, 11, c. 74].

Основною причиною зростаючого впливу брендів на 
B2B-ринку є сучасні особливості цього ринку. Насамперед це 
пов’язано з тенденцією B2B-ринків до стандартизації продук-
тів у межах галузі. У ситуації, коли клієнт стикається з безліч-
чю стандартизованих продуктів, функціонально ідентичних 
один одному, компанії повинні шукати нові шляхи диференціа-
ції та створення цінності. До цінностей бренду можна віднести, 
наприклад, професійні компетенції співробітників або репута-
цію компанії [12, c. 390].

Друга тенденція пов’язана зі зростаючою обізнаністю спо-
живачів. Сьогодні клієнти мають у своєму розпорядженні не 
тільки велику кількість інформації, але і легко доступні дже-
рела для її отримання. Соціальні мережі та мобільні технології 

вриваються на робочі місця співробітників B2B-сектору і впли-
вають на процес вибору. Інформація про компанію та її про-
дукцію поширюється клієнтами компанії, галузевими експер-
тами і відділами продажів. У результаті клієнти мають ширші 
можливості вибору, а компанії стикаються з необхідністю по-
силення диференціації [1, c. 420; 13, c. 275]. Для вирішення цих 
проблем компанії активно прагнуть побудувати сильні бренди.

Рішення споживачів щодо вибору брендів будуються на об’єк-
тивних і суб’єктивних даних. Слід розглянути ті аспекти про-
дуктів, які є значущими під час ухвалення рішення про покупку 
на B2B-ринку. Як уже зазначалося раніше, одну з вирішальних 
ролей відіграє функціональна цінність продукту, що включає то-
варні характеристики і ціну. З огляду на доступність інформації, 
компанії мають можливість об’єктивно оцінити майже всі пред-
ставлені на ринку продукти за цими критеріями. У зв’язку з цим 
з’являється необхідність перемикання уваги з продукту на бренд. 
На цьому засновано і сучасне бачення B2B-брендингу, яке поля-
гає в уявленні бренду як обіцянки – набору очікувань, щодо того, 
що продукт пропонує певний тип і рівень цінності, яка лежить 
в основі міцних відносин з клієнтами і не визначається тільки 
функціональними характеристиками продукту і його ціною.

Якщо визначити ті випадки, коли фокус переміщується з ма-
теріальних цінностей продукту на нематеріальні, переконуючи, 
наприклад, робити вибір на користь продукту з більш високою 
ціною, то можливо зрозуміти фактори, які мотивують цей вибір. 
Низка дослідників виділяють як основний чинник, що впливає 
на вибір продуктів на ринку B2B, здатність компанії-постачаль-
ника мінімізувати можливі ризики [14, c. 147; 15, c. 383]. Покуп-
ці на промисловому ринку відчувають певні ризики, оскільки їм 
доводиться вибирати зі зростаючого числа технічно складних 
продуктів. Ціна помилки під час придбання продуктів для біз-
несу вища, ніж на ринку B2C, тому рішення приймаються за 
наявності максимальної гарантії кінцевого результату. Окрім 
надійності і якості самої продукції, гарантією результату є:

− правильно вибудована система дистрибуції (вибудована 
система відносин з дистриб’ютором);

− ефективна робота сервісних служб й імідж компанії (пе-
ред- і постпродаж);

− імідж та досвід компанії;
− персональний підхід до кожного клієнта.
Здатність компанії вчасно доставити потрібну продукцію – 

один із компонентів цінності бренду на B2B ринку. Варто відзна-
чити також роль, яку відіграє в системі дистрибуції посередник 
– він повинен знати стратегію компанії-виробника і транслюва-
ти її кінцевим користувачам без спотворень [4, с. 18; 16, c. 43]. 
Тому завдання виробника стає трохи ширше, ніж просто ство-
рення продуманої системи логістики, включаючи також вибудо-
вування системи взаємовідносин з дистриб’юторами.

Одним із способів мінімізації ризиків і гарантом надій-
ності є сервісні служби компанії, які є для клієнта показником 
того, як компанія реагує на його потреби. Цінність продукту на 
B2B-ринку зростає, якщо клієнт отримує кваліфіковане перед- 
і постпродажне обслуговування.

Ще одним дуже важливим фактором, що впливає на прий-
няття рішення на ринку B2B, є імідж компанії-виробника. 
Це доводять і результати досліджень: споживачі на ринку B2B 
вважають за краще вибирати бренди відомих компаній, бача-
чи в них спосіб зменшення як корпоративних, так і особистих 
ризиків [16, c. 167]. Якщо ж перевага віддається невідомій ком-
панії, то ймовірність ризику збільшується, і для обґрунтування 
вибору потрібні серйозні причини. Таким чином, репутація 
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компанії дозволяє мінімізувати можливі ризики, виступаючи як 
додаткова гарантія.

Важливість репутації компанії для клієнта під час ухвален-
ня рішення про покупку свідчить про те, що споживач на ринку 
B2B під час вибору потенційних постачальників звертає біль-
шу увагу на властивості компанії, вважаючи якість і надійність 
продукції атрибутами, які повинні бути реалізовані в продукті 
за замовчуванням. У таких ситуаціях сформувати довіру спо-
живача набагато легше від ресурсовитратності у разі викорис-
тання стратегії корпоративного брендингу.

Ще однією особливістю, що впливає на прийняття рішення 
про покупку на ринку B2B, виступає особливий тип відносин 
між клієнтом і постачальником, які носять більш особистий 
і довгостроковий характер. Оскільки процес зміни постачаль-
ника на B2B-ринку досить складний, а ціна помилки – висока, 
B2B-клієнти не схильні до того, щоб часто змінювати поста-
чальників. Тому якщо споживач за певний період часу отримує 
успішний досвід взаємодії з постачальником, то він впевнений 
у вигідності і цінності відносин із ним. У міру того, як відчуття 
цінності продовжує рости, у споживачів розвивається почуття 
впевненості в тому, що постачальник і надалі буде надавати 
цю цінність, таким чином і закладаються основи відносин на 
B2B-ринку. Як відзначають багато дослідників, ефективність 
багатьох B2B-брендів полягає у здатності співробітників ком-
панії знайти персональний підхід до кожного клієнта і підтри-
мувати міцні відносини з ними [8, c. 526; 9, c. 415]. У цьому 
разі бренд виступає як каталізатор, що зміцнює ці відносини 
і формує зв’язки, які важко зруйнувати конкурентам.

У результаті об’єктом брендингу на B2B-ринку часто стає 
компанія, а не окремі продукти. К. Келлер і Дж. Вебстер ствер-
джують, що «типовий промисловий бренд є назвою компанії», 
а для позначення продуктів або напрямів можуть використову-
ватися суббренди, які, проте, «рідко існують окремо від бренду 
компанії». Останні дослідження підтверджують, що 31% ком-
паній використовують стратегію корпоративного бренду, і май-
же 47% компаній поєднують корпоративну стратегію бренду 
з іншими рівнями в ієрархії брендингу. Імідж суббрендів поши-
рюється на корпоративний бренд і навпаки, а також на канали, 
які беруть участь у поширенні продукту [1, c. 423].

Успішні B2B-бренди, на відміну від B2C, є альтер-его сво-
їх творців. Наприклад, бренд-лідер і новатор Стів Джобс або 
бренд-організатор Білл Гейтс. Історія B2B-бренду повинна від-
повідати очікуванням ринку і враховувати особливості цієї га-
лузі. B2B-бренди так само, як і B2C, потребують несподіваної 
комунікації, яка за рахунок емоційного впливу посилить їхні 
позиції на висококонкурентному ринку. Найяскравішими при-
кладами успішних В2В-брендів є:

1. Hewelett-Packard (HP). Відеореклама HP «Вовк» стосу-
ється теми, яка може здатися сухою та нецікавою, – безпеки 
принтера. Але цей короткометражний фільм неймовірно при-
вабливий, оскільки створює загрозливий характер для пред-
ставлення загроз компаніям, якщо у них відсутня захищеність 
принтеру. Це розважальна історія, яка також дає змогу глядачам 
зрозуміти, наскільки важливим може бути програмне забезпе-
чення безпеки принтера HP.

Звичайно, у компанії може не вистачити бюджету на по-
каз відомих людей у своїх відео – але все ж таки можна багато 
чому навчитися від унікального підходу HP до розповідей про 
B2B-продукт.

2. Microsoft. Одна з найбільших компаній у світі, Microsoft 
також є одним із найбільших прихильників розповідей історії як 

тактики побудови бренду. На їхній платформі Microsoft Stories 
висвітлюються працівники кожного відділу в межах своєї компа-
нії, від дослідників, художників до розробників відеоігор. Ці по-
глиблені профілі ілюструють, що Microsoft – це не просто масив-
на корпорація, а сукупність унікальних та обдарованих людей.

3. International Business Machines Corporatin (IBM). Багато-
національна технологічна корпорація десятиліттями викорис-
товувала розповіді для гуманізації своєї компанії. Якщо розгля-
нути телевізійну роль, що висвітлює боротьбу в американській 
системі освіти та зусилля IBM щодо вдосконалення шкіл по 
всій країні, то виявляється такий цікавий факт: обголошенню 
більше 20 років, але воно досі залишається прикладом потуж-
ної розповіді про бренд.

4. Google. Google Adwords – послуга веб-реклами, з якою 
вже знайома більшість B2B-маркетологів. Google Adword 
Stories – це серіал відеороликів, у якому висвітлюється малий 
бізнес, який передає впливи, що змінюють життя. У двохви-
линному відео Google розповідає захоплюючу історію місце-
вого ресторану, який використовував Adwords на своєму шляху, 
щоб стати національним бізнесом.

5. Trading force. Популярна компанія з продажу технологій 
спеціалізується на певному виді розповідей про бренд – вони 
дозволяють своїм клієнтам розповісти свою історію для них. 
На сторінці «Історії успіху» стежать за клієнтами, які використо-
вували Salesforce для розширення свого бізнесу. Це тактика, яку 
можна легко повторити для власного бізнесу. Варто звернутися 
до найпопулярніших клієнтів і запитати, чи готові вони погово-
рити про їхній успіх із вашим продуктом. Висновок такий: не 
варто недооцінювати цінність хорошої історії успіху. Насправ-
ді 90% покупців, які читають позитивний зміст успіху клієнтів, 
стверджують, що це вплинуло на їхнє рішення про покупку.

6. Cisco. Cisco – це передова технологічна компанія, яка роз-
робляє мережеве та телекомунікаційне обладнання. Хоча їхні 
послуги дуже складні, Cisco використовує розповіді для гу-
манізації передових технологій, які вони пропонують бізнесу. 
Чудовий приклад – Sea Change – історія про гоночну яхту, яка 
здобуває конкурентну перевагу за допомогою низки техноло-
гій Cisco Powered. Ця публікація поєднує зображення, відео та 
письмові розповіді, щоб розповісти захоплюючу історію, яка 
відображає вплив продуктів бренду.

7. Boeing. Виробник авіаційної техніки з великим ефек-
том використовує старомодну форму розповіді – статті новин. 
На своїй сторінці «Особливості» Boeing публікує поглиблені 
історії новин, які повідомляють про їхнє рішення та про те, як 
вони використовуються у всьому світі. Ці статті є інформацій-
ними, а не рекламними, але успішно створюють бренд Boeing, 
зберігаючи свою технологію, обґрунтовану в поточних подіях.

8. General Electric (GE). Візуальне оповідання може зробити 
високотехнологічні ідеї, що здаються більш людськими та ре-
левантними, – і немає кращого прикладу, ніж розповідь компа-
нії General Electric. На своїй сторінці в Instagram GE регулярно 
публікує захоплюючі фотографії та відео, які демонструють, як 
їхні складні проекти мають величезний вплив на наше повсяк-
денне життя.

9. ZoomInfo. Широка сторінка «Успіх клієнтів» містить до-
кладні відгуки клієнтів, які досягли зростання за допомогою 
ZoomInfo. Розповідь – це також велика частина візуального 
контенту, який створюється. Прикладом може бути недавню 
інфографіку «Catch Them If You Can», яка використовує забав-
ну детективну розповідь, щоб пояснити, як рекрутери можуть 
відстежувати пасивних кандидатів.
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Найуспішніші стратегії брендингу B2B (глобальна, багато-
національна, змішана, стратегія міжнародного бренду, страте-
гія транснаціонального бренду [17, c. 198]) мають позачасовий 
характер і дотримуються трьох різних правил:

1. Не потрібно бути модним. Тільки тому, що сьогодні щось 
популярне, не гарантує, що воно стане популярним і завтра. 
Щоб збільшити довговічність позиціонування торгової марки 
B2B, варто поглянути на деякі елементи брендингу В2В, які 
витримали тест часу як для малого бізнесу, так і для великих 
корпорацій, і потрібно використовуйте ці ідеї як орієнтир.

2. Спілкуватися зі своєю аудиторією. Слід ознайомитись зі 
своєю ключовою клієнтурою, робити глибоке занурення у їхні 
потреби та використовувати свої повідомлення, щоб показати 
їм, що компанія справді розуміє, хто вони, що їм потрібно і що 
змушує їх бути іншими.

3. Залишатися «широкими». Це може бути заманливо – по-
зиціонувати обмін повідомленнями, щоб виключно виділити 
одну нішеву особливість бізнесу, але таке обмеження може 
призвести до того, що компанія не тільки втратить із поля зору 
повний спектр потреб клієнтів, але й обмежить розвиток стра-
тегій брендингу B2B, що мають здатність рости і змінювати-
ся з часом.

Висновки і пропозиції. Отже, бренди в компаніях 
у B2B-секторі адресовані різним аудиторіям, тому мають роз-
миту лінійну ідентичність. Для підвищення ефективності біз-
несу потрібно залучати додаткові цільові аудиторії, формувати 
лояльність не тільки споживачів, але і чиновників, партнерів, 
лідерів думок, громадських організацій, нарешті, своїх власних 
співробітників. Визначено, що на споживчий вибір на В2В-рин-
ках, крім надійності і якості самої продукції, гарантією резуль-
тату є: правильно вибудована система дистрибуції (вибудована 
система відносин із дистриб’ютором); ефективна робота сер-
вісних служб та імідж компанії (перед- і постпродаж); імідж 
та досвід компанії та персональний підхід до кожного клієнта. 
Дослідивши бренди відомих компаній, доходимо висновку, що 
основними складниками потужних брендових компаній є: істо-
рії бренду, історії успіху клієнтів та працівників, досвід, парт-
нерство, використання відомих особистостей.

Брендинг В2В – це лише один аспект маркетингу. Але якщо 
компанія отримає право на свій промисловий бренд, ймовір-
ність полягає в тому, що всі інші частини маркетингової суміші 
стануть на свої місця. Брендинг лежить в основі філософії ком-
панії, оскільки бренд компанії – це те, що є компанією. Тому 
ефективне впровадження брендингу на основі сучасних техно-
логій на В2В-ринках приведе до розширення ринків компаній, 
підвищення конкурентоспроможності та збільшення прибутку.
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Аннотация. В исследовании рассматривается функционирование В2В-рынка и особенности формирования на 
нем брендинга. В условиях жесткой конкуренции компании используют бренды не только с целью дифферен-
циации, но и с целью создания особой эмоциональной связи с потребителями. Определено, что В2В – особая 
бизнес-среда, продукция которой ориентирована на юридических лиц. B2B-рынки определенно отличаются от 
тех рынков, которые работают напрямую с потребителями, а основным требованием считается выполнение функ-
циональных требований. Отмечено, что основной причиной растущего влияния брендов на B2B-рынке есть совре-
менные особенности данного рынка и растущая осведомленность потребителей. Исследованы факторы влияния 
на принятие решения о покупке: правильно выстроенная система дистрибуции (выстроенная система взаимоот-
ношений с дистрибьютором), эффективная работа сервисных служб и имидж компании (пред- и постпродажа), 
имидж и опыт компании, персональный подход к каждому клиенту. Проанализированы примеры бренд-событий, 
повлекших успех брендов компаний на В2В-рынке. Выделены основные принципы успешности брендинговых 
стратегий на В2В-рынке.

Ключевые слова: бренд, брендинг, В2В-рынок, потребитель, клиент, потребительский выбор, поставщик, 
бренд-событие.

Summary. The functioning of the B2B market and its branding peculiarities are examines in this research. Many 
companies use brands not only for the differentiation purpose, but also for creating a special emotional connection with 
consumers, due to fierce competition. It is determined that B2B is a special business environment whose products are aimed 
at legal entities. B2B markets are distinctly different from those markets that work directly with consumers, with functional 
requirements being the main claim there. Factors such as competitive pricing, delivery, and technical support drive sales 
and influence customer decision making. The modern features of B2B market are the main reasons for the growing brands 
influence on it. The second trend is related to increasing consumer awareness. Consumers' decisions about brand choice are 
based on objective and subjective data. Consumers in the industrial market face some risks as they have to choose from a 
growing number of technically complex products. Therefore, they need a maximum guarantee of the end result. The fol-
lowing factors influence the decision making regarding the purchase: a properly distributed distribution system; effective 
service and image of the company; company image and experience; personal approach to each client, in addition to the 
reliability and quality of the product itself. There are analyzed branding events of the most successful B2B companies in the 
market: Microsoft, International Business Machines Corporatin, Google, Trading force, Cisco, Boeing, General Electric, 
ZoomInfo. It is researched that the main components of powerful brand companies are: brand histories, success stories of 
clients and employees, experience, partnership, use of famous personalities. The basic principles of success B2B branding 
strategies are highlighted: it is not necessary to be fashionable; communicate with your audience; staying “broad”. If com-
pany received its industrial brand – all other parts of the marketing mix will fall into place, it is the decisive thing. Branding 
is at the heart of company philosophy because brand of the company is what the company is.

Keywords: branding, B2B market, consumer, customer, sales, target audience, branding strategies.
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ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ 
ЯК ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ У КРИЗОВИХ УМОВАХ

FORECASTING FINANCIAL CONDITION INDICATORS  
AS AN ELEMENT OF MANAGING OPERATIONAL ACTIVITY  

OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES IN CRISIS CONDITIONS
Анотація. Прогнозування фінансового стану під-

приємств машинобудування дає змогу визначити від-
хилення у фінансовій діяльності, причини погіршення 
показників, прийняти рішення щодо їх ліквідації, ви-
значити напрями покращення фінансово-господарської 
діяльності. У статті розглянуто доцільність здійснення 
діагностики фінансових показників діяльності про-
мислових підприємств. Охарактеризовано фінансовий 
стан підприємства машинобудування, проведено про-
гнозування основних показників фінансового стану та 
операційної діяльності. Визначено, що за результата-
ми прогнозування фінансового стану можна визначи-
ти доцільність покращення управління операційною 
діяльністю, оскільки вона є показником ефективності 
виробництва, збуту продукції, постачальницької діяль-
ності та прибутковості загалом. Зроблено висновок про 
доцільність підвищення операційної діяльності аналі-
зованого підприємства шляхом здійснення управління. 
Сформовано напрями покращення операційної діяль-
ності та фінансового стану підприємства відповідно до 
прогнозних даних. 

Ключові слова: прогноз, прогнозування фінансово-
го стану, криза, кризові явища, операційна діяльність, 
управління операційною діяльністю.

Постановка проблеми. Важливу роль для підприємств 
машинобудування в умовах фінансової кризи, нестабільності 
ринкового середовища, погіршення показників діяльності ві-
діграє прогнозування фінансового стану, за результатами яко-
го можна говорити про результати діяльності в майбутньому, 
приймати відповідні рішення щодо покращення діяльності. 
У процесі прогнозування фінансового стану здійснюється від-
бір та оцінка даних, його достовірність впливає на стабільність 
фінансового стану в майбутньому, якість прийнятих рішень. 
Крім того, спостерігається постійне загострення конкурентної 
боротьби, змінність податкового законодавства, зростання ін-
фляції, коливання цін на сировину та матеріали, і тому виникає 

потреба в прогнозуванні результатів діяльності підприємств, 
що є передумовою оцінки ефективності операційної діяльнос-
ті. Для кожного підприємства важливе значення має виробнича, 
збутова, постачальницька діяльність, яка забезпечує необхід-
ний рівень платоспроможності, прибутковості, впливає на рух 
грошових потоків. Тому є потреба у діагностиці фінансового 
стану підприємства машинобудування для визначення причин 
погіршення ефективності операційної діяльності та прийняття 
дієвих рішень в умовах кризи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми оцін-
ки фінансового стану, використання методів прогнозування 
діяльності підприємств, управління операційною діяльністю 
розкриті у працях таких науковців, як: А.О. Азарова, О.В. Руза-
кова [1]; Н.М. Архіпов [2]; В.В. Биба, Т.В. Лоза [3]; В.М. Біляв-
ський [4]; Ю.А. Гайбура, Л.А. Загнітко [5]; Д.Е. Пономарьов [6]; 
Т.В. Решетняк, О.Ю. Івченкова, К.М. Крикуненко [8]; Г.В. Сит-
ник, Н.М. Архіпов [9]; Л.І. Скібіцька, В.В. Матвєєв, В.І. Щел-
кунов, С.М. Подрєза [10]; О.О. Трут, І.П. Миколайчук [11]; 
В.П. Шило, С.Б. Ільїна, В.В. Барабанова, І.І. Криштопа [12].

Виділення не вирішених раніше частин загальної проб-
леми. Проте в проаналізованих працях не досить уваги приді-
лено питанню необхідності управління операційною діяльніс-
тю підприємств машинобудування відповідно до результатів 
прогнозування фінансового стану. Зокрема, результати про-
гнозування показників фінансового стану є необхідною інфор-
маційною базою для визначення проблем, прийняття рішення 
щодо покращення операційної, фінансової діяльності. Також 
не визначено доцільність покращення операційної діяльності 
в умовах кризи та напрями її підвищення.

Мета статті. Метою статті є визначення доцільності про-
гнозування фінансового стану підприємств машинобудування, 
здійснення діагностики показників діяльності, ефективності 
операційної діяльності, формування напрямів покращення опе-
раційної діяльності та фінансового стану підприємства.

Виклад основного матеріалу. Функціонування підпри-
ємств машинобудування відбувається за складних обставин, 
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Таблиця 1
Показники діяльності підприємства ПрАТ «Бердянські жниварки» за 2013–2018 рр., тис. грн.

Показник 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Середня кількість працівників (осіб) 342 463 515 686 836 882
Необоротні активи 30851 35184 39177 35557 38257 53510
Оборотні активи 45711 70308 144172 246669 387108 420442
Власний капітал 28344 56244 86837 119203 148541 173559
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0 4251 2304 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 48218 49878 92261 160719 276824 300393
Короткострокові кредити банків 0 0 0 50000 40900 44000
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 3452 1653 15297 77047 190656 106030
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 43739 86684 163380 406165 466312 430273
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 29442 50696 104188 294094 377849 313838
Валовий прибуток 14297 35988 59192 112071 88463 116435
Фінансовий результат від операційної діяльності 9478 29554 33746 40178 44220 53832
Фінансові витрати 8012 3812 0 4309 9995 19322
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) 1804 25827 35358 32199 35573 32086
Чистий фінансовий результат (прибуток) 1767 25304 30593 25835 29338 25018
Операційні витрати 48832 73134 130126 358180 510100 374486
Чистий рух коштів від операційної діяльності –80 1200 –78 –49448 15062 –491
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 23 0 0 0 644 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 0 0 0 50000 –9100 3100

Джерело: складено автором на основі [7]

тобто змінності зовнішнього (політична ситуація, конкурентна 
боротьби, змінність законодавства, погіршення економічного 
стану, підвищення інфляції, коливання курсу валюти, зміна цін 
на сировину, матеріали, фінансова криза) та внутрішнього се-
редовища (нестача ресурсного забезпечення, скорочення пер-
соналу, виробничих потужностей, обсягів виробництва та збу-
ту продукції), що позначається на фінансовому стані. Виникає 
потреба у дослідженні показників діяльності в майбутньому, 
що можливо шляхом проведення прогнозування фінансового 
стану. Здійснення прогнозу фінансового стану підприємства 
дасть змогу оцінити його можливості, загрозу настання кризо-
вого стану, виявити відхилення у фінансовій діяльності, причи-
ни погіршення аналізованих показників, прийняти рішення, що 
спрямовані на покращення функціонування та розвитку в май-
бутньому. Тому є потреба у здійсненні діагностики фінансового 
стану підприємств як передумови оцінки результативності всіх 
видів діяльності та формування шляхів до покращення роботи, 
усунення загроз, ризиків.

Проведення прогнозування фінансового стану підприємств 
дасть змогу отримати інформацію щодо основних показників 
діяльності, прийняти управлінські рішення та визначити ре-
зерви підвищення результативності. Відповідно, діагностика 
фінансового стану також проводиться для оцінки ефективності 
операційної діяльності за умови врахування відповідних показ-
ників. У процесі прогнозування доцільно аналізувати комплекс 
показників, що дасть змогу спрогнозувати операційну діяль-
ність, рівень прибутковості, суму витрат.

Зокрема, на практиці використовують різні методи про-
гнозування результатів діяльності підприємств, серед яких: 
метод експертних оцінок (здійснюється за результатами оцін-
ки фінансового стану групою експертів, що відображається 
у вигляді анкетування); метод екстраполяції (здійснюється за 
результатами тенденцій минулого, сьогодення та дає змогу про-
гнозувати результати на майбутнє); методи економіко-матема-
тичного моделювання (дають змогу оцінити вплив факторів на 

фінансові процеси, динаміку фінансових показників та побуду-
вати відповідні моделі); метод експоненціального згладжуван-
ня (використовується для побудови прогнозних моделей, оцін-
ки параметрів тренду); регресійний аналіз (дає змогу оцінити 
вплив факторів на результативний показник) [5].

Для прогнозування ефективності господарської діяльності 
передбачається оцінювання показників економічного та фінан-
сового стану підприємства, таких як: показники ділової актив-
ності; показники майнового стану; показники рентабельності; 
показники ліквідності та платоспроможності; показники фі-
нансової стійкості [3; 12].

Також для здійснення діагностики фінансового стану вико-
ристовують різні моделі: нормативні (дають змогу порівняти 
фактичні результати функціонування підприємств із норма-
тивними, з’ясувати причини відхилення отриманих даних від 
встановлених нормативів, використовуються для внутрішнього 
фінансового аналізу); дескриптивні (використовують для оцін-
ки фінансового стану, здійснення вертикального та горизон-
тального аналізу звітності, порівняння фінансових показників, 
визначення факторів впливу на задані показники); предикатив-
ні (дають змогу здійснити прогноз доходів та витрат підпри-
ємства, показників діяльності, обсягів виробництва та збуту 
продукції) [1; 10].

Відповідно до проведеного аналізу методів, показників, 
моделей прогнозування фінансового стану підприємств слід 
відзначити, що вони мають як переваги, так і недоліки та є не-
обхідними для використання, що дасть змогу оцінити перспек-
тиви розвитку.

Перш ніж розрахувати прогноз фінансового стану під-
приємства машинобудування, проаналізуємо його основні по-
казники діяльності, що дасть змогу визначити ефективність 
фінансової, операційної діяльності, рівень прибутковості, що 
впливає на фінансову стабільність. Було проаналізовано основ-
ні показники фінансового стану на прикладі ПрАТ «Бердянські 
жниварки» у 2013–2018 рр. (табл. 1).
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Таблиця 2 
Прогнозні показники діяльності підприємства ПрАТ «Бердянські жниварки» за 2019 р., тис. грн.

Показник 2018 2019
Середня кількість працівників (осіб) 882 1029,82
Необоротні активи 53510 51587,05
Оборотні активи 420442 522439,32
Власний капітал 173559 205935,06
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 170,52
Поточні зобов’язання і забезпечення 300393 367780,86
Короткострокові кредити банків 44000 67399,42
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 106030 199451,69
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 430273 620589,49
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 313838 485876,64
Валовий прибуток 116435 134712,85
Фінансовий результат від операційної діяльності 53832 60529,19
Фінансові витрати 19322 22269,70
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) 32086 36546,50
Чистий фінансовий результат (прибуток) 25018 27885,39
Операційні витрати 374486 607419,36
Чистий рух коштів від операційної діяльності –491 1162,21
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 0 482,03
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3100 3771,44

Джерело: складено автором на основі [7]

З наведених даних бачимо, що відбулося зростання у 2013–
2018 рр. середньої кількості працівників та за 2018 р. порівня-
но з 2017 р. кількість підвищилася на 46 осіб, що свідчить про 
нарощування виробничих потужностей, створення належних 
умов праці. Одночасно, у 2018 р. спостерігається позитивна 
динаміка щодо 2017 р. таких показників діяльності: необорот-
ні активи підвищилися на 40%, або на 15 253 тис. грн.; сума 
оборотних активів виросла на 8%, або на 33 334 тис. грн.; сума 
власного капіталу виросла на 17%, або на 25 018 тис. грн., тобто 
спостерігається раціональне використання фінансових ресур-
сів; поточні зобов’язання і забезпечення збільшилися на 8%, 
або на 23 569 тис. грн., за рахунок зростання короткострокових 
кредитів банків на 7%, або на 3100 тис. грн., але поточна креди-
торська заборгованість за товари, роботи, послуги зменшилася 
на 44%, або на 84 626 тис. грн.; підвищився фінансовий резуль-
тат від операційної діяльності на 22%, або на 9612 тис. грн.

Поряд із цим, за окремими показниками у 2018 р. спосте-
рігається зниження, а саме маємо зменшення чистого фінан-
сового результату (прибутку) відносно 2017 р. на 4320 тис. 
грн., або на 15%, що є підтвердженням зниження ефективності 
функціонування. Одночасно у 2018 р. спостерігається знижен-
ня відносно 2017 р. таких показників: чистий дохід від реаліза-
ції продукції (товарів, робіт, послуг) зменшився на 36 039 тис. 
грн., або на 8%; собівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг) скоротилася на 64 011 тис. грн., або на 17%; фі-
нансовий результат до оподаткування (прибуток) знизився на 
3487 тис. грн., або на 10%; операційні витрати скоротилися на 
135 614 тис. грн., або на 26%. Із проаналізованих даних також 
видно, що у 2018 р. порівняно з 2017 р. був від’ємним чистий 
рух коштів від операційної діяльності, скоротився чистий рух 
коштів від фінансової діяльності та відсутній чистий рух кош-
тів від інвестиційної діяльності.

Відповідно до проаналізованих показників можна відзна-
чити, що позитивну динаміку мають результати від операційної 
діяльності, що свідчить про покращення виробничої, збутової, 

постачальницької діяльності, існування попиту на продукцію. 
Проте є певні проблеми в організації роботи підприємства, 
адже відбулося скорочення прибутку, виручки від реалізації 
продукції, що пояснюється негативним впливом факторів зо-
внішнього, внутрішнього середовища. Зважаючи на незначне 
погіршення показників підприємства, доцільно спрогнозувати 
фінансові результати діяльності станом на 2019 р.

Слід зауважити, що прогнозування фінансового стану є 
припущенням про можливі зміни в діяльності підприємства, 
які мають позитивну або негативну динаміку, що зумовлено 
дією факторів внутрішнього та зовнішнього середовища та ви-
значенням варіантів до покращення. Для здійснення прогнозу 
скористаємося функцією Ексель ПРЕДСКАЗ.ETS та побудуємо 
лінійну регресію, що дасть змогу визначити слабкі сторони ді-
яльності, перспективи розвиту, доцільність залучення ресурсів, 
ефективність фінансової та операційної діяльності. Результати 
прогнозування наведені в табл. 2 та на рис. 1.

Слід відзначити, що відповідно до отриманих прогнозних 
даних спостерігаються у 2019 р. відносно 2018 р. такі зміни: 
кількість працівників збільшиться на 147 осіб; сума оборотних 
активів підвищиться на 24%; власний капітал підвищиться на 
32 376,05 тис. грн., або на 19%; короткострокові кредити банків 
виростуть на суму 23 399,42 тис. грн., або на 53%; чистий дохід 
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) виросте на суму 
190316,48 тис. грн. або 44%; собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) підвищиться на 172 038,63 тис. грн., або 
на 55%; сума валового прибутку виросте на 18 277,85 тис. грн., 
або на 16%; відбудеться підвищення фінансового результату 
від операційної діяльності на 6697,19 тис. грн., або на 12%; фі-
нансові витрати зросли на 2947,70 тис. грн., або на 15%; сума 
операційних витрат зросла на 232 933,35 тис. грн., або на 62%; 
сума чистого фінансового результату (прибутку) виросла на 
2867,39 тис. грн., або на 11% (рис. 1). Доцільно відзначити, що 
рух коштів від усіх видів діяльності у 2019 р. матиме позитив-
ну динаміку.
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Отже, у 2018 р. на підприємстві було визначено незначне 
погіршення фінансового стану, але відповідно до прогнозних 
даних у 2019 р. ситуація покращиться. Проаналізовані показни-
ки дозволяють стверджувати, що у 2018 р. відбулося незначне 
покращення операційної діяльності, але для нарощування ви-
робничих потужностей, розширення ринків збуту, налагоджен-
ня постачання товарів слід вжити відповідних заходів, що спри-
ятиме досягненню прогнозних результатів у 2019 р. Одним із 
напрямів підвищення ефективності операційної діяльності є 
здійснення управління, що забезпечить належний рівень орга-
нізації та прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

За результатами дослідження було сформовано напрями 
покращення операційної діяльності та фінансового стану ана-
лізованого підприємства, а саме: залучення інвестиційних ре-
сурсів; отримання кредитів та їх раціональне використання; 
покращення системи управління; забезпечення інформаційни-
ми технологіями; задоволення потреб клієнтів; управління кре-
диторською заборгованістю; здійснення управління запасами; 
здійснення маркетингової політики; налагодження логістики; 
купівля нового обладнання, устаткування, механізація та ав-
томатизація виробництва; просування продукції через Інтер-
нет; упровадження сучасних методів управління операційною 
діяльністю; формування конкурентних переваг; налагодження 
зв’язків із постачальниками, покупцями; активізація інновацій-
ної діяльності; навчання персоналу; використання більш сучас-
ного інформаційного забезпечення; раціональне використання 
ресурсів; підвищення продуктивності праці; скорочення витрат 
на виробництво продукції; впровадження методів мотивації; 
скорочення операційних витрат; розширення сегменту ринку 
та збільшення кількості клієнтів. Використання зазначених на-
прямів та здійснення управління операційною діяльністю спря-
моване на підвищення ефективності господарської діяльності, 
виробництва товарів, збуту продукції, застосування інформа-
ційних технологій, отримання прибутку.

Прогнозування фінансового стану підприємств машинобу-
дування дасть змогу отримати дані щодо ефективності опера-
ційної діяльності для визначення причин її погіршення, розроб-

лення способів захисту від негативного впливу загроз, ризиків. 
Отже, здійснення прогнозування показників фінансової та 
операційної діяльності підприємств машинобудування сприяє 
визначенню перспектив розвитку, дає змогу прийняти рішення 
щодо оптимізації управління операційною діяльністю.

Висновки і пропозиції. Таким чином, здійснення прогнозу-
вання фінансового стану ПрАТ «Бердянські жниварки» дає змогу 
стверджувати про існування перспективи до налагодження фінан-
сово-господарської діяльності. Отримані результати діагностики 
є передумовою для покращення управління операційною діяль-
ністю в умовах кризи, оскільки було з’ясовано, що ефективність 
операційної діяльності мала тенденцію до покращення. Вчасне 
здійснення управління операційною діяльністю підприємств ма-
тиме вплив на регулювання господарської діяльності, виробни-
цтво продукції, використання ресурсів, обсяги збуту продукції. 
Отримання прогнозних даних про фінансовий стан, операційну 
діяльність є необхідною умовою для прийняття управлінських рі-
шень, успішного розвитку, досягнення бажаних результатів.
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Аннотация. Прогнозирование финансового состояния предприятий машиностроения позволяет определить от-
клонения в финансовой деятельности, причины ухудшения показателей, принять решение об их ликвидации, опре-
делить направления улучшения финансово-хозяйственной деятельности. В статье рассмотрена целесообразность 
осуществления диагностики финансовых показателей деятельности промышленных предприятий. Охарактери-
зовано финансовое состояние предприятия машиностроения, проведено прогнозирование основных показателей 
финансового состояния и операционной деятельности. Определено, что по результатам прогнозирования финан-
сового состояния можно определить целесообразность улучшения управления операционной деятельностью, по-
скольку она является показателем эффективности производства, сбыта продукции, снабженческой деятельности 
и прибыльности в целом. Сделан вывод о целесообразности повышения операционной деятельности рассматри-
ваемого предприятия путем осуществления управления. Сформированы направления улучшения операционной 
деятельности и финансового состояния предприятия в соответствии с прогнозными данными.

Ключевые слова: прогноз, прогнозирование финансового состояния, кризис, кризисные явления, операцион-
ная деятельность, управление операционной деятельностью. 

Summary. Forecasting the financial condition of machine-building enterprises allows to determine deviations in fi-
nancial activity, reasons for deterioration of indicators, make decisions on their elimination, determine directions of im-
provement of financial and economic activity. The expediency of diagnostics of financial indicators of activity of industrial 
enterprises is considered in the article. The financial condition of the machine-building enterprise is characterized, the main 
indicators of financial condition and operating activity are forecasted. It is determined that the results of forecasting the 
financial condition can determine the feasibility of improving the management of operations, as it is an indicator of produc-
tion efficiency, sales, delivery and profitability in general. The conclusion is made about the expediency of increasing the 
operational activity of the analyzed enterprise by exercising management. The directions of improvement of the operating 
activity and financial condition of the enterprise according to the forecast data have been formed, namely: obtaining credits 
and their rational use; attracting investment resources; provision of information technologies; improving the management 
system; introduction of modern methods of operating activity management; management of accounts payable; inventory 
management; implementation of marketing policy; customer satisfaction; debugging of logistics; promotion of products 
via the Internet; expanding the market segment and increasing the number of customers; purchase of new equipment, 
equipment, mechanization and automation of production; formation of competitive advantages; establishing relationships 
with suppliers, buyers; activation of innovative activity; staff training; rational use of resources; reduction of production 
costs; reduction of operating expenses; introduction of motivation methods. Thus, the implementation of forecasting in-
dicators of financial and operating activities of mechanical engineering enterprises helps to determine the prospects for 
development, allows you to make decisions on optimizing the management of operational activities.

Keywords: forecast, financial forecasting, crisis, crisis phenomena, operational activity, operational management. 
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ЗАСТОСУВАННЯ РЕІНЖИНІРИНГУ  
НА ПІДПРИЄМСТВАХ АГРАРНОЇ СФЕРИ

APPLICATION OF RE-ENGINEERING  
AT AGRICULTURAL ENTERPRISES'

Анотація. У статті розглянуто наявні підходи до 
трактування сутності поняття «реінжиніринг» із наве-
денням власного розуміння зазначеного терміна. Дос-
ліджено принципи реалізації стратегії реінжинірингу 
в умовах підприємств. Розкрито можливі помилки, 
що супроводжують процес реалізації реінжинірингу. 
Встановлено основні вимоги для повномасштабного 
застосування реінжинірингу. Надано пропозиції щодо 
впровадження реінжинірингу на сільськогосподарських 
підприємствах. Наведено модель реінжинірингу для 
сільськогосподарських підприємств, яка передбачає ті 
чи інші дії керівництва, котрі необхідно виконати для 
своєчасного досягнення стратегічної мети з урахуванням 
оперативного коригування. Доведено, що реінжиніринг 
здатний забезпечити довгострокові конкурентні перева-
ги сільськогосподарського підприємства, що створить 
умови для зайняття сильної конкурентної позиції та тим 
самим забезпечить беззбитковість діяльності.

Ключові слова: стратегія, управління, реінжині-
ринг, сільськогосподарські підприємства, розвиток, 
прибутковість.

Постановка проблеми. Ведення діяльності сільськогоспо-
дарськими підприємствами у сучасних умовах характеризується 
невизначеністю і мінливістю дії різноманітних чинників як вну-
трішнього, так і зовнішнього характеру. Наслідки їхнього впли-

ву можуть бути позитивними чи негативними. Досить часто під 
час врегулювання дії чинників внутрішнього характеру вплину-
ти на зовнішні жодне сільськогосподарське підприємство не має 
змоги. Тому можливі випадки, коли за певних змін дії зовнішніх 
чинників підприємство опиняється у кризовій ситуації.

Причиною зазначених наслідків є відсутність прогнозуван-
ня дії чинників як внутрішнього, так і зовнішнього характеру 
кожного окремого підприємства, що позбавляє його можливос-
ті прийняття виваженого управлінського рішення.

Одним із напрямів вирішення зазначеної проблеми може 
стати реінжиніринг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням реін-
жинірингу присвячені праці як вітчизняних, так і зарубіжних 
науковців, серед яких слід відзначити: А. Бородіну, А. Бикова, 
О. Виноградову, Т. Давенпорта, Т. Данько, Е. Зиндер, А. Забуло-
нову, С. Кисельова, Е. Ойхмана, Т. Норберта, В. Пономаренка, 
Е. Попова, М. Робсона, П. Страссмана, А. Стрікленда, Ф. Улла-
ха. Кожен автор, надаючи власне визначення сутності поняття, 
ставив акцент на загальну концепцію управління процесом, 
базуючись на різних аспектах розроблення та реалізації стра-
тегій реінжинірингу. Однак, незважаючи на розробленість цієї 
тематики, все ж питання застосування реінжинірингу сільсько-
господарськими підприємствами залишається відкритим.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проб-
леми. Застосування реінжинірингу на підприємствах аграрної 
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сфери дає можливість поліпшити показники ефективності ді-
яльності шляхом кардинального та радикального перепроек-
тування процесів, однак реінжиніринг не може вирішити всі 
управлінські проблеми. Більшість менеджерів розглядають ре-
інжиніринг, як метод антикризового управління та ототожню-
ють його із звичайною програмою покращення управлінських 
процесів. Однак дуже важливо відрізняти реінжиніринг від 
процесу оптимального скорочення підприємства, реструктури-
зації чи іншого механізму управлінських змін.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є дослідження 
та обґрунтування підходів щодо здійснення змін на сільсько-
господарських підприємствах шляхом застосування технології 
реінжинірингу.

Виклад основного матеріалу. Дослідження в цьому напря-
мі велися ще у 80-х роках ХІХ століття науковцем Тейлором та 
Файолем у ХХ столітті, котрі наполягали на застосуванні мето-
дів удосконалення виробничих процесів та необхідності приді-
лення належної уваги процесу управління, що в поєднанні дасть 
змогу покращити ефективність функціонування підприємства.

Вперше поняття реінжинірингу було запропоновано Май-
клом Хаммером і Джеймсом Чампі в 1990 році. Вони розгля-
дали реінжиніринг як «спосіб миттєвого підвищення ефек-
тивності діяльності підприємства, стрімкого зростання рівня 
економічного потенціалу та інструмент антикризового управ-
ління» [1; 2]. Саме їхнє тлумачення лягло в основу всіх подаль-
ших розробок у цьому напрямі.

Серед сучасних науковців, як вітчизняних, так і закордон-
них, є безліч поглядів щодо тлумачення поняття «реінжині-
ринг» (табл. 1).

Проведений аналіз тлумачення поняття «реінжиніринг» нау-
ковцями дав змогу встановити, що для усіх авторів спільною є 
думка щодо повної перебудови системи організації підприємства, 
різниця полягає лише в методах досягнення поставленої цілі.

Спираючись на вищевикладене, вважаємо за доцільне наве-
сти таке трактування реінжинірингу: це кардинальна, місцями 
повна перебудова існуючої на підприємстві системи управління 
процесами задля задоволення інтересів як споживачів, так і ви-
робників, що дасть змогу підвищити ефективність діяльності 

останніх, враховуючи мінливість зовнішнього середовища. До-
сягнення зазначених цілей можливе лише за умови злагодже-
ної роботи всіх працівників підприємства. Саме тому, ставлячи 
цілі, менеджери повинні враховувати інтереси всіх учасників. 
Найбільш поширеними завданнями «реінжинірингу» є:

‒ створення зворотного зв’язку зі споживачами;
‒ розподіл обов’язків між працівниками підприємства;
‒ мотивація працівників;
‒ дотримання вибраної стратегії всіма учасниками процесу;
‒ можливість докорінної перебудови наявних процесів [13].
Для реалізації зазначених завдань необхідно дотримувати-

ся певних принципів:
‒ певні процедури об’єднуються в одну – загальну, таким 

чином відбувається горизонтальне поєднання процесів;
‒ самостійність у прийнятті рішень виконавцями, таким 

чином здійснюється горизонтальне та вертикальне поєднання 
процесів;

‒ кожен етап процесу має певну послідовність у виконанні;
‒ втілення процесів у життя можливо здійснити різними 

варіантами;
‒ робота виконується на місцях, що є найбільш доцільними;
‒ зменшення контролю виконання процесів;
‒ злагодженість між виробничою й управлінською ланка-

ми підприємства;
‒ єдність у досягненні поставлених цілей [14].
Для реалізації реінжинірингу початковим етапом є переосмис-

лення організації діяльності підприємства, за якого центр уваги 
зміщується з вузькоокреслених завдань на виконання загального 
із безпосередньою участю усіх працівників підприємства.

Слід зазначити, що під час реалізації реінжинірингу мож-
ливі помилки:

– впровадження вже існуючих процесів як нових;
– фокусування всієї уваги виключно на процесах;
– перепланування процесу без урахування всіх складників;
– неврахування інтересів усіх учасників процесу;
– суворі обмеження під час визначення завдання;
– часткова реорганізація процесу;
– брак коштів на реорганізацію процесів [15; 16].

Таблиця 1
Тлумачення поняття «реінжиніринг» науковцями

Автор Визначення

Попов Є., Шапот М. повна перебудова існуючих бізнес-процесів підприємства, за якої змінюється побудова організації управління 
згідно з новими принципами 

Черненко М. зміна систем оцінки, мотивації та заохочення працівників підприємства

Яковенко С. інструмент, що був спеціально створений для впровадження масштабних змін в управлінні процесами, котрі не 
можуть бути забезпечені існуючими методами удосконалення

Робсон М., Уллах Ф. інструмент, що був спеціально створений для допомоги за обставин, які вимагають масштабних змін та для яких 
неможливо застосувати існуючі схеми поліпшення процесів 

Балан О.С. новий напрям, котрий виник на стику сфери управління та інформатизації 
Шейн Л. кардинальна, стрімка та рішуча перебудова системи управління підприємством

Виноградова О.М. науково-практичний підхід здійснення рішучих, кардинальних перебудов процесів підприємства, що дозволить 
підвищити показники його прибутковості 

Сохнич А.Я. повна перебудова процесів підприємства, котрі базуються на задоволенні інтересів клієнтів, що в результаті 
дозволяє підвищити ефективність діяльності 

Іпполітова І. Я. етап підвищення конкурентоспроможності підприємства, який дозволить покращити існуючий рівень, зважа-
ючи на мінливі зовнішні умови 

Кривоконь М.О. 
аналіз та докорінна зміна процесів, що використовуються натепер із метою вдосконалення організації підприєм-
ства загалом за рахунок застосування прогресивних методик управління, що дає змогу покращити ефективність 
діяльності 

Джерело: складено авторами за матеріалами [3–12]
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Для наглядного прикладу застосування реінжинірингу 
в аграрній сфері виберемо підприємство, що обходиться влас-
ними коштами і виробляє сільськогосподарську продукцію 
з метою її реалізації споживачеві для отримання прибутку.

Цей тип економічних систем можна уявити в кібернетичному 
вигляді, використовуючи системний підхід і теорію сервермеха-
нізмів. Кожен попередній механізм є «пусковим» для наступних. 
Весь ланцюг механізмів безперервний і має свою логіку.

Описуючи гіпотетичну модель, слід відзначити, що сіль-
ськогосподарське підприємство, так само як і будь-які інші ви-
робничі системи, має у своєму розпорядженні основні засоби, 
сировину, матеріали та трудові ресурси. Ресурси трансформу-
ються (перетворюються) у вигляді праці в готову продукцію, 
яка має свої особливості.

Товарна продукція у вигляді зерна, насіння в результаті 
ціноутворення на основі калькулювання витрат і чинного за-
конодавства (прямий вплив зовнішнього середовища) набуває 
обґрунтованої ціни та реалізується на ринку.

Сам виробничий процес побудований на кошторисі та ви-
магає підбору ефективної технології, відмінної від використо-
вуваної конкурентами, за допомогою якої можна випередити 
їхні дії, прискорити процес із тим, щоби скоротити його тер-
міни і реалізувати продукцію раніше конкурентів. Йдетья про 
швидкість захоплення ринку. Після отримання виручки на роз-
рахунковий рахунок і зіставлення її з собівартістю визначається 
прибуток. Потім здійснюється відтік частини грошових коштів 
для сплати податків (прямий вплив зовнішнього середовища) – 
і підприємство отримує чистий прибуток, який буде перебувати 
в управлінні менеджменту [17; 18].

Якісні кінцеві результати у вигляді абсолютних показників 
у нашому прикладі можуть ефективно формуватися лише за 
досить злагоджених діях усього персоналу підприємства.

Говорячи про досягнення значних результатів, слід мати на 
увазі, що менеджерам необхідне розроблення стратегії щодо 
докорінного перепроектування виробничої системи в критич-
них (кризових) ситуаціях, тобто реінжинірингу підприємства 
загалом або окремих його елементів, наприклад, реінжинірин-
гу виробничої системи і його персоналу.

На нашу думку, під конкретні стратегічні цілі необхідно за-
стосувати низку дій за заздалегідь спроектоваим планом.

Очевидно, що потрібно розробити дії, які необхідно вико-
нати для своєчасного досягнення стратегічної мети з урахуван-
ням оперативного коригування.

На наш погляд, тільки за допомогою реінжинірингу вироб-
ництва можлива перемога над конкурентами, якщо підприєм-
ство і його конкуренти знаходяться в рівних умовах, зумовле-
них зовнішнім середовищем.

Ця гіпотеза доводить необхідність ефективного управлін-
ня підприємством у період реінжинірингу. У цьому разі сам 
реінжиніринг є саме тим засобом нейтралізації дії неконтро-
льованих чинників, який необхідний у ситуації випередження 
конкурентів за виробництвом продукції з відмінною якістю. 
Обсяг економічної інформації безпосередньо залежить від тієї 
стратегії реінжинірингу, яка буде вибрана підприємством.

Узагальнюючи модель організації до рівня аграрної сфери 
або галузі, можна відзначити, що всі зазначені дії будуть пере-
бувати під управлінням верхнього рівня, основним завданням 
якого є управління процесом виробництва. Для сільськогоспо-
дарських підприємств в умовах жорсткої конкуренції необхід-
но виділити елементи стратегії реінжинірингу виробництва на 
основі збільшення ефективності дій.

Можна розглянути елементи стратегії реінжинірингу в двох 
варіантах: за організаційними заходами і за діями. Очевидно, 
що дії і підходи персоналу, що визначають стратегію реінжині-
рингу, виходять із поліпшення існуючих організаційних заходів 
і впровадження в них новітніх методик для досягнення заданої 
множини цілей. Повертаючись до моделі, можна відзначити, 
що для якісного досягнення цілей необхідне ефективне функ-
ціонування фондів, призначених для фінансування основної 
(виробничої) діяльності. Звичайно, сам обсяг фінансування 
в цьому разі ми не можемо вважати основним, але рішення 
персоналу в межах цього обсягу може бути таким.

Надалі, посилюючи гіпотезу переходу підприємства від 
нормального функціонування в умовах слабкої конкуренції до 
жорсткої конкуренції, яка вимагає реінжинірингу виробництва, 
необхідно розглянути кризову ситуацію на сільськогосподар-
ських підприємствах і визначити швидкість реакції керівництва.

У нашому разі реінжиніринг полягає у синтезі нової функ-
ціональної структури, здатної на своєму елементарному рівні 
брати участь у сукупності дій підприємства з протидії неконтр-
ольованим впливам зовнішнього та внутрішнього середови-
ща за допомогою реорганізації структурних і організаційних 
елементів. Інакше кажучи, в критичній ситуації керівництво 
повинно «створити» нову систему за допомогою прискореної 
реконструкції структурних підрозділів.

Попередження і подолання кризи на сільськогосподарських 
підприємствах базується на основі стратегії реінжинірингу ви-
робництва. Так, досліджуване підприємство було орієнтоване 
на масове виробництво і на традиційне управління.

Стандартна пірамідальна структура підприємства сприя-
ла зростанню в період масового попиту. Однак зі зростанням 
числа процесів і розширенням масштабів виробництва процеси 
ставали все більш тривалими і заплутаними. У результаті цьо-
го на підприємстві збільшилася кількість і штатна чисельність 
підрозділів планування та контролю, збільшилася дистанція 
між менеджерами і технологією, з’явилися процеси делегу-
вання повноважень співробітникам, які не мають відповідних 
організаційних знань та навичок для співпраці зі споживачем. 
Екстрене перекидання персоналу і техніки з об’єкта на об’єкт 
вимагало додаткових витрат і, як наслідок, збільшення вартості 
продукції і зменшення частки прибутку. У цьому разі потрібні 
значні зусилля щодо докорінної перебудови виробничих і реа-
лізаційних бізнес-процесів.

Елементи реінжинірингу виробництва в умовах протидії 
конкурентам дадуть можливість прискорити дії персоналу, ско-
ротити час за основними виробничими циклами і, найголовні-
ше, визначити стратегію сільськогосподарського підприємства 
в складних умовах під впливом деструктивних впливів.

Під час виникнення наслідків впливу передбачуваного чин-
ника необхідно виконати низку дій, які будуть становити осно-
ву реінжинірингу.

Інакше кажучи, реакція керівництва сільськогосподарсько-
го підприємства на деструктивний чинник проявляється в п’я-
ти пропонованих напрямах (рис. 1).

Усі зазначені в стратегії реінжинірингу дії «поширені» 
у виробничих процесах і бізнес-процесах підприємства і в кін-
цевому підсумку опосередковано впливають на результативні 
показники діяльності – підвищення ефективності підприєм-
ницької діяльності та збільшення прибутку. Система управлін-
ня як основна мета повинна використовувати положення про 
необхідність максимального економічного ефекту діяльності 
підприємства на основі довгострокового розвитку.
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Водночас забезпечення пріоритетних напрямів розвитку 
підприємства й організаційних змін здійснюється у межах ре-
інжинірингу – у вигляді радикальних управлінських впливів, 
які притаманні системі управління в процесі її реакції на де-
струкцію. Коригування всіх типів негативних чинників (кон-
трольованих і неконтрольованих) полягає в протидії загрозам 
за допомогою управлінських коригувальних дій, розподілених 
на п’ять напрямів за відповідними ознаками, прийнятими авто-
рами за основу.

Усі перераховані вище напрями можуть бути використа-
ні в системі реінжинірингу у вигляді коригувальних дій під 
конкретну систему чинників, що несприятливо впливають на 
процес виробництва загалом і, як результат, втрата прибутку та 
банкрутство. У кібернетичному аспекті в системі управління 
це має такий вигляд: під час надходження в систему деструк-
тивного сигналу ззовні або за внутрішнього збою зворотний 
зв’язок, що проходить через систему управління, сигналізує 
про можливе або існуюче відхилення від заданої величини. 
Деструктивні сигнали прагнуть «розхитати» економічну си-
стему, ведучи її до деградації і, як наслідок, до ліквідації орга-
нізаційно-штатної структури, створюючи нестерпні умови для 
існування або вимагаючи значних витрат. У результаті оброб-
ки сигналів цього типу результати впливу піддаються аналізу, 
і система управління пропонує свій варіант коригування входу 
в систему для приведення відхилення в заданий стан (до зада-
ної величини).

Реінжинірингові заходи характеризуються тим, що за від-
повідного раннього прогнозування можна організувати коригу-
вальні дії для ліквідації наслідків впливу чинників за різними 
напрямами.

Інноваційні підходи в реінжинірингу сільськогосподар-
ського підприємства відрізняються великим ризиком, але вод-
ночас можуть привести не тільки до збільшення інтегрального 
ризику бізнесу, а й до значного підвищення ефективності ви-
робництва. Реінжиніринг в аграрній сфері вимагає перепроек-
тування та поновлення процесів на основі ретельного вивчення 
послідовних дій зі зміни структури виробництва.

Висновки і пропозиції. Отже, ми пропонуємо представля-
ти реінжиніринг у системі управління сільськогосподарського 
підприємства у вигляді напряму для компенсації неконтрольо-
ваного впливу зовнішнього середовища. Це означає, що дії 
з реінжинірингу виробничих процесів компенсують негатив-
ні впливи і стабілізують оптимальну організаційну структуру 
сільськогосподарського підприємства. Тенденції розвитку ор-
ганізаційних змін погано піддаються кількісному опису, але 
результати моделювання як початкового етапу їхньої побудови 
прогнозуються позитивно. Аналіз результатів упровадження 
запропонованих напрямів щодо стратегії реінжинірингу вироб-
ничих процесів є перспективним напрямом подальших дослід-
жень у контексті зазначеної проблематики.
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Аннотация. В статье рассмотрены существующие подходы к трактовке сущности понятия «реинжиниринг» 
с указанием собственного понимания указанного понятия. Исследованы принципы реализации стратегии реинжи-
ниринга в условиях предприятий. Раскрыты возможные ошибки, сопровождающие процесс реализации реинжини-
ринга. Установлены основные требования для полномасштабного применения реинжиниринга. Даны предложения 
по внедрению реинжиниринга на сельскохозяйственных предприятиях. Представлена модель реинжиниринга для 
сельскохозяйственных предприятий, которая предусматривает те или иные действия руководства, которые необ-
ходимо выполнить для своевременного достижения стратегической цели с учетом оперативной корректировки. 
Доказано, что реинжиниринг способен обеспечить долгосрочные конкурентные преимущества сельскохозяйствен-
ного предприятия, создать условия для занятия сильной конкурентной позиции и тем самым обеспечить безубы-
точность деятельности.

Ключевые слова: стратегия, управление, реинжиниринг, сельскохозяйственные предприятия, развитие, при-
быльность.

Summary. The article deals with the existing approaches to the interpretation of the essence of the concept of «reengi-
neering» with the introduction of its own understanding of the term. The principles of implementation of the strategy of 
re-engineering in the conditions of agricultural enterprises conducting their activity in the agricultural sphere are investigat-
ed. Possible errors that accompany the process of reengineering implementation are revealed. The basic requirements for 
full-scale application of re-engineering at agricultural enterprises are set. Suggestions for implementation of re-engineering 
at agricultural enterprises are given. The model of reengineering at agricultural enterprises is presented, which envisages 
some or other management actions that must be performed in order to achieve the strategic goal in a timely manner, tak-
ing into account the operational adjustment. Implementation of re-engineering at agricultural enterprises will improve the 
performance indicators by drastically and radically redesigning processes, but re-engineering cannot solve all management 
problems. Most managers view reengineering as a method of crisis management and identify it with the usual program to 
improve management processes. However, it is very important to distinguish reengineering from the process of optimal 
enterprise reduction, restructuring, or other mechanism of managerial change. Production re-engineering is the main task 
of the strategic goals of the production process, which is the main component of the structural scheme of the production 
system. It is proved that reengineering is capable to provide long-term competitive advantages of an agricultural enterprise, 
which will create conditions for occupation of a strong competitive position and thereby ensure breakeven activity. The re-
engineering of an agricultural enterprise also enhances the enterprise's adaptation to the ever-changing conditions of the 
market environment, in other words, it can compensate for the uncontrolled influences of the external environment, that is, 
an instrument of the management system.

Keywords: strategy, management, reengineering, agricultural enterprises, development, profitability.
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ЗАГРОЗИ РЕГІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ В ЄВРОПІ

THREATS TO REGIONAL SECURITY IN EUROPE
Анотація. У статті розглянуто основні віхи еволю-

ції терміна «регіональна безпека» та діапазон його су-
часних значень. Наведено різні типи структур управлін-
ня регіональною безпекою з виділенням регіонального 
балансу сил і ad hoc (неформальних) альянсів, регіо-
нальної узгодженості, регіональної кооперованої без-
пеки, регіонального колективного захисту, регіональної 
колективної безпеки, плюралістичної спільноти безпе-
ки. Наголошено на тому, що інтеграція не завжди перед-
бачає наявність солідарності між учасниками альянсу. 
Систематизовано рамкові геополітичні блоки в Європі. 
Наведено ключові організації управління регіональною 
безпекою на території Європи, такі як Організація Пів-
нічноатлантичного договору, Європейський Союз, Ор-
ганізація з безпеки і співробітництва в Європі, Шанхай-
ська організація співробітництва, Організація договору 
про колективну безпеку. Розглянуто базові стратегічні 
документи у сфері європейської безпеки. Проаналізова-
но основні загрози регіональній безпеці в Європі.

Ключові слова: регіональна безпека, світовий по-
рядок, регіональний порядок, європейська інтеграція, 
дезінтеграційні процеси, стратегія безпеки.

Постановка проблеми. Перебуваючи на стику цивілізацій, 
Україна повністю відчула на собі недосконалість регіональної 
системи безпеки на Європейському континенті. Розташовую-
чись у буферній зоні між Заходом і Сходом, територія України 
перебуває під впливом як військово-політичних загроз із боку 
Росії, так і економічних небезпек з боку ЄС і НАТО. Без пов-
ноцінного розвитку власних комплексів безпеки Україна не 
може розраховувати на залучення до євроатлантичних інтегра-
ційних блоків, які дали б можливість скористатись перевагами 
«клубного блага» у сфері військового захисту та економічного 
стимулювання й протекції. У зв’язку з цим підвищується акту-
альність удосконалення механізмів національної політики без-

пеки та активнішого залучення до євроатлантичних ініціатив 
у сфері безпеки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий вне-
сок у розроблення теоретичних засад регіональної безпеки, 
зокрема на європейському континенті, здійснили такі вчені, як 
А. Адамі, M. Барнет, Б. Бузан, О. Вевер, П. Каценштайн, О. Ко-
ломієць, Д. Лейк, Д. Лемке, П. Морган, Е. Солінген. Загалом 
варто відзначити, що підходи до обґрунтування засад протидії 
регіональним та глобальним викликам у Європі відрізняються 
своєю багатогранністю та відсутністю уніфікованого підходу.

Мета статті. Головною метою роботи є систематизація до-
сліджень з питань європейської регіональної безпеки та пред-
ставлення інтересів України у цьому контексті.

Виклад основного матеріалу. Термін «регіональна без-
пека» почав активно використовуватись відносно нещодавно, 
з’явившись як реакція на протистояння країн «першого» та 
«другого» світів як між собою, так і за зони впливу в країнах 
«третього світу». Сьогодні регіональна безпека розглядається 
в більш самодостатньому аспекті, а серед основного масиву 
наукових досліджень у цьому напрямі можна виокремити по-
рівняльний аналіз ключових регіональних систем [1]; детер-
мінацію безпечної спільноти [2]; характеристику внутрішніх 
і міждержавних коаліцій та формування регіональних поряд-
ків [3]; теорію транзиту влади [4] в аспекті регіональних систем 
безпеки; теорію регіональних комплексів безпеки [5]; тракту-
вання пористих регіональних порядків [6] тощо.

Трансформувалось також загальне трактування терміна 
«регіональна безпека» від традиційного мілітаристського дер-
жавоцентричного режиму до значно ширшого розуміння зі 
значним акцентом на внутрішні й транснаціональні загрози. 
Разом із системними змінами, генерованими розширенням ав-
тономії регіональної політики, зазначене привело до створен-
ня нових регіональних організацій, а також надало стимул до 
ускладнення наявних регіональних інститутів.
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Серед номенклатури різних типів структур управління ре-
гіональною безпекою, які взаємно не виключають один одного, 
можна виділити такі:

− регіональний баланс сил і ad hoc (неформальні) альянси;
− регіональна узгодженість (англ. «regional concert») – 

більш інституціоналізована форма регіонального балансу сил;
− регіональна кооперована безпека;
− регіональний колективний захист (формальний альянс);
− регіональна колективна безпека;
− плюралістична спільнота безпеки [7].
Європейський регіон традиційно вважався флагманом 

і орієнтиром як економічної, так і політичної інтеграції. За чи-
сельністю держав він є одним із найбільших серед усіх регіонів 
світу, що, однак, не стало перешкодою для демонстрації досить 
високого рівня конвергенції економічних критеріїв. Водночас 
інтеграція далеко не завжди передбачає наявність солідарності 
між учасниками альянсу (рис. 1), що породжує низку ендоген-
них проблем безпеки регіону.

Проте мало хто міг передбачити, що у ХХІ столітті євро-
пейський регіон зіткнеться також із потужними екзогенними 
викликами, які становитимуть серйозну загрозу безпеці дер-
жав-членів. Причому йдеться насамперед про традиційні вимі-
ри безпеки, пов’язані з військово-політичними чинниками та 
ризиками втрати територіальної цілісності, а не лише з еконо-
мічними загрозами.

Економічний регіоналізм у Європі здебільшого відбуваєть-
ся в каркасі двох інтеграційних блоків, які, проте, також не є 
однорідними.

1) Умовна «Західна Європа» включає:
− Європейський Союз (ЄС);
− Європейську асоціацію вільної торгівлі (ЄАВТ) 

(розвинуті європейські держави, що не виявили бажання 
приєднатись до ЄС);

− Центральноєвропейську асоціацію вільної торгівлі 
(ЦЄАВТ) (менш розвинуті європейські держави, що ставлять 
за мету інтеграцію до ЄС).

2) Умовна «Східна Європа» представлена такими двома 
ворогуючими таборами:

− країни-члени ЄврАзЕС (Євразійська економічна спіль-
нота) та їх геополітичні сателіти;

− антагоністи вищенаведеного табору, насамперед пред-
ставлені Грузією та Україною.

Водночас не всі зазначені організації та неформальні блоки 
характеризуються наявністю функціоналу, спрямованого на вирі-
шення проблем безпеки. Основні сучасні організації з управління 
регіональною безпекою на території Європи наведені в табл. 1.

ЄС є базовим інтеграційним угрупуванням в Європі, проте 
організація не характеризується гомогенністю, незважаючи на 
значний успіх процесів конвергенції. У цьому контексті варто 
згадати не лише процес Брекзиту, але й формалізацію процесу 
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Рис. 1. Виміри світового/регіонального економічного порядку: інтеграція та солідарність
Джерело: складено за матеріалами [8]

Таблиця 1
Ключові організації управління регіональною безпекою на території Європи

Регіон Рік заснування Організація Основні напрями діяльності Кількість членів

Європа

1949 Організація Північноатлантичного 
договору (НАТО)

Безпека; регіональний колективний 
захист; плюралістична спільнота безпеки 30

1992 Європейський Союз Багатоцільовий характер; плюралістична 
спільнота безпеки 27

1995 Організація з безпеки і співробітництва 
в Європі (ОБСЄ)

Багатоцільовий характер; регіональна 
кооперована безпека 57

Євразія
2001 Шанхайська організація  

співробітництва (ШОС) Безпека; регіональна узгодженість 8

2003 Організація договору про колективну 
безпеку (ОДКБ, Ташкентський договір) Безпека; регіональна колективна безпека 6

Джерело: сформовано авторами на основі джерела [7]
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«Європи різних швидкостей». Ядром ЄС можна вважати Євро-
пейський економічний та валютний союз (ЄЕВС), навколо яко-
го планується проводити фундаментальні реформи засад функ-
ціонування альянсу на шляху до становлення «повноцінного» 
економічного альянсу та подолання наслідків двох останніх 
кризових станів. Останні роки виявились дуже складними для 
ЄЕВС, адже мали місце боргова криза, якої зазнали Ірландія, 
Португалія й особливо Греція; ефект Брекзит. Ці та інші події 
дають підстави євроскептикам говорити про колапс усієї сис-
теми євроінтеграції. Незважаючи на це, продовжують здійсню-
ватися спроби реформувати архітектуру ЄЕВС (перший етап 
реформ завершився у 2015 р., другий етап – так званий «Звіт 
п’яти президентів» – запланований на 2015–2025 рр.). У ново-
му тисячолітті виділяють кілька етапів реформування структу-
ри об’єднання (які традиційно подаються у стилістиці версій 
програмного продукту):

− ЄЕВС 1.0 – власне валютний союз;
− ЄЕВС 2.0 – банківський союз;
− ЄЕВС 3.0 – фіскальний та економічний союз (на етапі 

становлення) [9; 10].
Однак категорія безпеки починає також відігравати все 

більшу роль. Серед ключових сучасних факторів, що підвищу-
ють чутливість ЄС до загроз безпеці, можна виділити:

1) близькість до нових центрів загроз, які генерують та 
експортують їх;

2) сусідство з Близьким Сходом і породжені цим ризики 
тероризму;

3) значно вищий рівень достатку держав ЄС порівняно із 
сусідніми державами.

Цілісна європейська стратегія безпеки «Безпечна Європа 
в кращому світі» [11] вперше була розроблена та прийнята 
у 2003 р. Відповідно до неї головними проблемами безпеки 
в Європі називались:

− розвиток технологій балістичних ракет та зброї масового 
знищення;

− новий тероризм;
− слабкі держави та організована злочинність.
Стратегія була замінена у 2016 р. Глобальною стратегією 

Європейського Союзу (повна назва – Глобальна стратегія зов-
нішньої політики та політики безпеки Європейського Союзу) 
[12], у якій питання безпеки розкрито більш повною мірою та 
у прив’язці до зовнішньополітичних цілей з виділенням таких 
пріоритетів.

1) Безпека ЄС з акцентом на тероризмі, гібридних загро-
зах, економічній нестабільності, змінах клімату та енергетич-
ній незахищеності, а також наміром інтенсифікувати зусилля 
з питань оборони, кіберзахисту, контртероризму, енергетики та 
стратегічних комунікацій насамперед із НАТО.

2) Стабільність на Сході та Півдні, що передбачає розши-
рення фінансування Європейської політики сусідства у геогра-
фічних векторах до Центральної Азії та Центральної Африки; 
розроблення ефективнішої міграційної політики для Європи та 
її партнерів.

3) Комплексний підхід до врегулювання конфліктів та 
криз, тобто послідовне використання всіх політик, які є в роз-
порядженні ЄС на всіх етапах конфліктного циклу з урахуван-
ням локального, національного, регіонального та глобального 
аспектів, які необхідно вирішити.

4) Коопераційні регіональні порядки, тобто стимулювання 
добровільних форм регіонального врядування заради кращого 
керування питаннями безпеки, наслідками економічних вигід 

глобалізації, а також більш повного вираження власної культу-
ри та ідентичності.

5) Глобальне врядування як орієнтир на ХХІ століття, за 
якого ЄС буде прагнути до глобального порядку, заснованого 
на міжнародному праві, що забезпечує права людини, стійкий 
розвиток та тривалий доступ до глобальних благ. ЄС буде праг-
нути до сильної ООН, яка є основою багатостороннього поряд-
ку, заснованого на нормах, і розроблятиме глобально узгоджені 
реакції спільно з міжнародними та регіональними організація-
ми, державами та недержавними суб’єктами [12].

Проте багато хто відзначає, що сьогодні загальна політика 
безпеки Європейського Союзу існує лише як гарна назва без 
ефективного наповнення [13]. Реалізація цілі та оперативних 
планів Стратегії безпеки пов’язана з багатьма перешкодами, 
насамперед пов’язаними з відсутністю консенсусу та диверси-
фікованими загрозами для різних частин ЄС. Так, наприклад, 
питання надмірної міграції породжує зовсім інші проблеми 
в Південній Європі та скандинавських державах, що не дає 
змогу комплексно підходити до їх вирішення. Аналогічно про-
тистояння між Україною та Росією для Заходу ЄС є здебіль-
шого питанням «статусності» в геополітичному протистоянні, 
тоді як для Сходу ЄС ця загроза поширення військового кон-
флікту візуалізується як нагальна й реальна небезпека терито-
ріальній цілісності.

Іншими словами, як не можна говорити про європейську 
політичну та економічну ідентичність, так неможливо конста-
тувати наявність європейської ідентичності безпеки. Зазначе-
на диверсифікація тільки розширюється. Різна природа криз 
безпеки та їх полярність у Європейському Союзі стали одни-
ми з ключових факторів Брекзиту. Незважаючи на те, що офі-
ційно оголошені політичні та економічні причини останнього, 
насправді вихід Великої Британії слід розглядати як похідну 
проблеми безпеки.

Як уже зазначалось раніше, основною загрозою безпеки на 
Європейському континенті продовжує залишатись протистояння 
між умовними Західними та Східними соціально-економічними 
системами, що триває фактично від завершення Другої світової 
війни, а на першому етапі виражалось у протистоянні між НАТО 
та Організацією варшавського договору. Задля врегулювання цих 
суперечностей ще у 1973 р. була створена Організація з безпеки 
і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Проте, як підсумовує у своє-
му спеціалізованому дослідженні О. Коломієць, аналіз участі 
ОБСЄ у врегулюванні локальних конфліктів і новітніх викликів 
безпеці у постбіполярній Європі не дає змогу говорити про на-
лежну ефективність організації в системі регіональної безпеки. 
Під час врегулювання криз і конфліктів регулярно проявлялись 
розбіжності щодо ролі ОБСЄ в системі європейської регіональ-
ної безпеки, координації її дій з ООН, НАТО та ЄС. Внаслідок 
цього організація виконувала вторинні функції післявоєнного 
врегулювання локальних конфліктів на теренах Грузії, Боснії та 
Герцеговини, Косово, а тепер і України [14; 15].

Висновки і пропозиції. Економічні та політичні події остан-
нього десятиліття ознаменували певний реванш дезінтеграцій-
них процесів у глобальному суспільстві та зумовили підвищення 
актуальності як теоретичних дискурсів, так і практичних захо-
дів у сфері регіональної безпеки. Події в Україні після 2013 р. 
яскраво продемонстрували, що система регіональної безпеки 
в Європі (як і глобальна безпека) є ненадійною та неефектив-
ною, поставивши під сумнів подальший сталий розвиток на кон-
тиненті. Нова гонка озброєнь та загострення економічних кон-
фліктів несуть у собі загрозу розпалювання міжцивілізаційних 
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мілітаристських протистоянь та потребують інтенсифікації зу-
силь світової спільноти у сфері глобального врядування, вклю-
чаючи як урядові, так і неурядові суб’єкти впливу.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные вехи эволюции термина «региональная безопасность» и диапа-
зон его современных значений. Приведены различные типы структур управления региональной безопасностью 
с выделением регионального баланса сил и ad hoc (неформальных) альянсов, региональной согласованности, реги-
ональной кооперативной безопасности, региональной коллективной защиты, региональной коллективной безопас-
ности, плюралистического сообщества безопасности. Сделан акцент на том, что интеграция не всегда подразуме-
вает наличие солидарности между участниками альянса. Систематизированы рамочные геополитические блоки 
в Европе. Приведены ключевые организации управления региональной безопасностью на территории Европы, 
такие как Организация Североатлантического договора, Европейский Союз, Организация по безопасности и со-
трудничеству в Европе, Шанхайская организация сотрудничества, Организация договора о коллективной безопас-
ности. Рассмотрены базовые стратегические документы в сфере европейской безопасности. Проанализированы 
основные угрозы региональной безопасности в Европе.

Ключевые слова: региональная безопасность, мировой порядок, региональный порядок, европейская интегра-
ция, дезинтеграционные процессы, стратегия безопасности.

Summary. The paper reveals the main milestones in the evolution of the term “regional security” and the range of its 
modern meanings. Different types of regional security governance structures are considered, including: regional balance 
of power and informal alliances, regional concert, regional cooperative security, regional collective defense, regional col-
lective security, and a pluralistic security community. It is emphasized that integration does not always mean solidarity 
between members of the alliance. Basic geopolitical blocs in Europe are systematized. The key organizations of regional 
security management in Europe are listed: the North Atlantic Treaty Organization, the European Union, the Organization 
for Security and Cooperation in Europe, the Shanghai Cooperation Organization, and the Collective Security Treaty Orga-
nization. The main strategic documents in the field of European security are considered with a focus on future targets: EU 
security (emphasizing terrorism, hybrid threats, economic instability, and climate change and energy insecurity); stability in 
the East and South; integrated approach to conflict and crisis management; cooperative regional orders; global governance 
as a benchmark for the 21st century. The main threats to regional security in Europe are analyzed: proximity to new centers 
that generate and export threats; neighborhood with the Middle East, resulting risks of terrorism; significantly higher level 
of prosperity of EU countries compared to neighboring countries. It is noted that general security policy of the European 
Union exists in a large scale only as a good name without effective content. The implementation of the goal and operational 
plans of the Security Strategy is associated with many obstacles, primarily related to the lack of consensus and diversified 
threats to different parts of the EU. The issue of excessive migration raises completely different problems in Southern Eu-
rope and the Scandinavian countries, which does not allow for a comprehensive approach to solving them. Similarly, the 
confrontation between Ukraine and Russia for the EU West is largely a matter of “status” in the geopolitical confrontation, 
while for the EU East this threat of military conflict is visualized as an urgent and real risk of territorial integrity.

Keywords: regional security, world order, regional order, European integration, disintegration processes, security strategy.
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НАПРЯМИ ЯКІСНОГО ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ  
РИНКУ ПОСЛУГ З ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

AREAS OF QUALITATIVE GLOBAL DEVELOPMENT  
OF THE HEALTHCARE SERVICES MARKET

Анотація. У статті визначено перспективи, перепо-
ни та мотиватори глобалізаційних процесів на ринку 
послуг з охорони здоров’я. Встановлено, що геоеко-
номічна ситуація на ринку медичних послуг характе-
ризується ускладненою комунікацією держав, тому за-
пропоновано як ефективний інструмент колаборацію 
фахівців та діджіталізацію. Охарактеризовано напрями 
якісного глобального розвитку ринку послуг з охорони 
здоров’я як результат колаборації економістів з медич-
ною спільнотою у рамках ISPOR. В умовах асиметрич-
ного розвитку глобального ринку здоров’я встановле-
но, що медичний бізнес – це професіоналізм лікарів, 
помножений на чітке фінансово-економічне плануван-
ня та наявні ресурси. Доведено, що цифрова технологі-
зація є дієвим інструментом оптимізації інтеграційних 
процесів у галузі медицини та технологією ефективної 
взаємодії Урядів, закладів охорони здоров’я, фармаце-
втичного бізнесу, страхового бізнесу та споживачів пос-
луг охорони здоров’я.

Ключові слова: глобалізація, державний бюджет, 
колаборація, національні системи охорони здоров’я, 
послуги охорони здоров’я, робоча сила, світове госпо-
дарство, телемедицина, управління медичним бізнесом, 
цифрова трансформація.

Постановка проблеми. Чи слід говорити про глобальний 
розвиток за умов, коли необхідність відповідальності за добро-
бут національного господарства поза задекларованою держа-
вами – суб’єктами світового господарства політикою лібера-
лізації відчула на власному досвіді фактично кожна держава? 
Світ перебуває у кризі комунікацій. В умовах перевищення 
пропозиції над купівельно-спроможним попитом конфлікт ін-
тересів на світових ринках товарів та послуг неминучий. Про-
блематика глобального розвитку посилюється протиріччями 
в рамках взаємовідносин усталених торговельних партнерств. 
Країни Європейського Союзу, Північної Америки, колишньої 
СНД, США, Китай і багато інших прикладів геоекономічних 
та геополітичних непорозумінь є загрозами структурних транс-
формацій у глобальному співтоваристві. Проте глобальні про-
тиріччя потребують узгодження, а не ігнорування, адже кожна 
держава у світовій економіці потребує певної необхідної части-

ни прибутку, який стає джерелом добробуту нації. Так, понад 
50% добробуту України залежить від зовнішньоторговельної та 
зовнішньоекономічної діяльності її резидентів. Є сфери націо-
нального господарства, в ефективному інтеграційному розвит-
ку яких зацікавлена кожна країна.

В умовах постійної зміни та ускладнення глобальних за-
гроз першорядними постають загрози у сфері охорони здо-
ров’я. Виникає потреба винайдення шляхів оптимізації якісних 
та кількісних показників розвитку інтеграційних процесів на-
ціональних систем охорони здоров’я, адже незалежно від рівня 
розвитку національних економік (економічний, фінансовий, ін-
новаційний, технологічний, цифровий) єдиним для всіх є висо-
кий рівень актуальності підвищення якісних та кількісних по-
казників здоров’я населення. Зокрема, глобального масштабу 
набуває проблематика економічної та екологічної сталості. Еко-
логічна система Землі переживає значне навантаження внаслі-
док індустріального розвитку держав світового господарства. 
Динаміка інноваційного розвитку світового господарства при-
звела до небезпечного, самовпевненого ставлення не тільки до 
екосистеми, але й до людського здоров’я. Маркетингові техно-
логії, значні успіхи систем охорони здоров’я держав призвели 
до того, що світ перебуває у стані самозаспокоєння, і це дійсно 
небезпечно. Зростаюча опірність, зокрема, антибіотикам може 
призвести до краху перевантаженої системи охорони здоров’я 
держав в умовах обмеженості бюджетних коштів. Тісні зв’яз-
ки між національними господарствами в процесі міжнародних 
торгово-економічних взаємовідносин дають змогу пандемії 
легко поширюватися, тому пошук напрямів інтенсифікації гло-
бального розвитку ринку послуг з охорони здоров’я є, на наше 
переконання, логічним та безальтернативним способом вико-
ристання конкурентних переваг суб’єктів у галузі медицини 
держав світового господарства задля як ефективного розвитку 
якісних та кількісних показників людських ресурсів, так і раці-
онального використання бюджетних коштів держав.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У контексті зазна-
чених тенденцій інтенсифікації розвитку світового ринку послуг 
з охорони здоров’я в умовах асиметрії глобальної економіки по-
казовими є праці видатних зарубіжних і вітчизняних учених, зо-
крема роботи О.Г. Білоруса, Д.І. Дмитрієвського, Т.М. Думенко, 



108

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

О.А. Галенко, Б.П. Громовика, О.М. Заліської, І.А. Зупанця, 
І.Б. Іринчиної, Д.Г. Лук’яненка, З.М. Мнушко, А.С. Немченко, 
В.М. Толочка, О.Б. Піняжко, А.М. Поручника, О.В. Посилкіної, 
В.В. Трохимчука, Т.М. Циганкової, О.М. Яценко.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проб-
леми. Незважаючи на всебічну увагу, приділену сфері здоров’я, 
численні дослідження й публікації, спрямовані на пошук шляхів 
раціонального формування національних ринків здоров’я, вони 
проводилися переважно фахівцями у галузі медицини задля 
підвищення якісних і кількісних показників здоров’я населен-
ня, а окремо економістами задля оптимізації бюджетних витрат 
держав. Колаборація науковців і практиків зі сфер економіки 
та охорони здоров’я актуалізується тільки на сучасному етапі. 
Отже, представлене дослідження напрямів якісного глобально-
го розвитку ринку послуг з охорони здоров’я є спробою пошуку 
інструментів раціональної взаємодії національних систем охо-
рони здоров’я в межах глобального господарства за допомо-
гою економічних методів науково-практичного пошуку за під-
сумками колаборації з медичною спільнотою у рамках ISPOR 
(International Society Pharmacoeconomic and outcome Research).

Мета статті. Головною метою роботи є характеристика умов 
функціонування світового та національного ринків послуг з охо-
рони здоров’я з огляду на тренди глобального розвитку світо-
господарської системи, обґрунтування напрямів якісного іннова-
ційного глобального розвитку ринку послуг з охорони здоров’я.

Виклад основного матеріалу. Важливим є визначення на-
прямів узгодження вигід міжнародного інтеграційного проце-
су систем охорони здоров’я держав перш за все як ключового 
фактору підвищення ефективності національного економічно-
го розвитку, для чого доречним є визначення загроз та переваг 
взаємодії держав та їх бізнес-суб’єктів у межах світової госпо-
дарської системи.

Найбільш ймовірною із глобальних загроз у короткостро-
ковій перспективі експерти вважають економічне протистояння 
найбільших держав [1]. Про це заявили 91% опитаних. На дру-
гому місці опинилося руйнування багатосторонніх торговель-
них угод і правил (88%), на третьому – політична конфронтація 
між найбільшими державами (85%). У список найбільш ймо-
вірних загроз потрапили також кібератаки, поширення фейко-
вих новин і втрата довіри до колективних договорів безпеки [1].

До 2050 року світ стане помешканням для 9,7 млрд. лю-
дей, що створить безпрецедентне навантаження на ресур-
си охорони здоров’я. Глобальні видатки на сектор зростуть 
майже втричі: з 921 трлн. дол. у 2014 році до 2 424 трлн. дол. 
у 2040 році [1]. Забезпечення позитивних значень показників 
розвитку здоров’я населення в умовах дефіциту бюджету – це 
справжній челендж. Перш за все це справа пріоритетів та соці-
альної відповідальності усіх суб’єктів ринку медичних послуг, 
а саме споживача, медичних установ, фармацевтичного бізнесу, 
держави, страхового бізнесу. Це той випадок, коли пошук кон-
сенсусу лежить у площині економічної ефективності, а саме 
колаборації фахівців зі сфер охорони здоров’я та міжнародної 
економіки, як запорука ефективного взаємного обміну конку-
рентним досвідом та успішного вирішення все нових і нових 
викликів здоровій життєдіяльності людини.

Важливим є виокремлення перспектив, перепон та мотива-
торів глобалізаційних процесів саме на ринку послуг з охоро-
ни здоров’я. Всі вони, як показало дослідження, перебувають 
у площині конфлікту національних інтересів, надзвичайно 
різних за розвитком медичних послуг та наповненістю дер-
жавних бюджетів країн і глобальних викликів, що є загрозою 

здоров’ю людини [2]. Перспективи та мотиватори обумовле-
ні, по-перше, складністю (фінансовою, науково-технічною, 
професійною) вирішення все більшої кількості хворіб окремо 
однією державою, а по-друге, міграцією населення планети, 
що обумовлює поширення пандемії. Все це спонукає держави 
до пошуку консенсусу та руху щодо формування глобального 
ринку медичних послуг. Основною перепоною на шляху гло-
бальних перетворень є складність врегулювання прибутків, що 
формуватимуться у глобальному просторі медичних послуг, 
як уже демонструє практика телемедицини, де для вирішення 
проблем акумулюються зусилля багатьох професіоналів з різ-
них держав. Яка ж частка прибутку чия в умовах глобального 
ринку медичних послуг?

Створення нових глобальних проєктів за залучення суб’єк-
тів світового ринку медичних послуг є необхідною вимогою 
адаптації до динамічних змін, отже, необхідною складовою 
частиною конкурентоспроможності результату. Щоби витри-
мувати навантаження постійних змін, медичний бізнес має 
змінюватися дуже швидко й розуміти, що цей процес безупин-
ний, попри традиційно-консервативну сутність медичної спеці-
алізації фахівців як такої. Для дослідження нами вибрана одна 
з провідних сфер світової економічної системи як за показника-
ми інноваційного розвитку, так і за стратегічним значенням для 
існування всіх інших сфер економіки. В Україні ця сфера має 
назву системи охорони здоров’я. У провідних країнах Західної 
та Північної Європи, США її називають економікою здоров’я 
(«Health economy», «Health care», «Health Police») [1]. Суб’єк-
тами економіки здоров’я є фармацевтичний бізнес; медичні 
установи, які є локацією для надання медичних послуг; страхо-
вий бізнес; держава в особі компетентних органів регулювання 
системи охорони здоров’я; споживач медичних товарів та пос-
луг (робоча сила, населення).

У сучасному світовому господарстві ви можете купува-
ти, не відходячи від комп’ютера, проте в разі проблем із здо-
ров’ям доводиться йти до лікаря. Технологізація охоплює всі 
сфери діяльності, але досі погано працює у секторі медицини. 
Так, на думку виконавчого віце-президента «Apollo Hospitals 
Enterprise» Шобани Камінени, майбутнє медицини – це мобіль-
ний телефон, який здатний контролювати артеріальний тиск чи 
рівень цукру в крові. Це лише один із численних прикладів тех-
нологізації сфери охорони здоров’я. Отже, експерти вважають, 
що велику роль у майбутньому системи охорони здоров’я, як 
і в більшості інших галузей, відіграватимуть штучний інтелект, 
цифрова трансформація, діджіталізація. Саме технологізація є 
дієвим інструментом оптимізації інтеграційних процесів у га-
лузі медицини як інструмент ефективної взаємодії урядів в осо-
бі «making decision», закладів охорони здоров’я, фармацевтич-
ного бізнесу, страхового бізнесу та споживачів послуг охорони 
здоров’я, що формуватиме єдиний глобальний простір ринку 
послуг з охорони здоров’я та сприятиме як вирішенню, так і за-
побіганню проблем щодо якості здоров’я людини. Вирішити 
це питання допоможе технологізація, що є як завданням, так й 
інструментом інтеграції медичного бізнесу, а також об’єднан-
ня зусиль національних систем охорони здоров’я, тобто інте-
грація національних ринків медичних послуг, важливість чого 
з різною швидкістю, проте усвідомлюють уряди країн світової 
економічної системи.

Галузь медицини – це одна з галузей, яку нові технології 
змінюють найпомітніше. Кожен із суб’єктів-інноваторів нама-
гається зробити внесок у вдосконалення забезпечення розвит-
ку ринку медичних послуг, адже сприяння розвитку якісних та 
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Таблиця 1
Класифікація медичних послуг за режимом їх надання

Режим Медичні послуги Допоміжні послуги, торгівля яких здійснюється за 
режимом

Режим 1  
«Транскордонне постачання» Телемедицина

Освітні послуги та тренінги у сфері охорони здоров’я, 
що надаються дистанційно; дослідження у сфері охорони 
здоров’я та введення статистики; медичне страхування.

Режим 2  
«Споживання за кордоном»

Оздоровчий туризм; лікарняна допомога 
пенсіонерам з постійним проживанням; 
надання медичних послуг експатріантам та 
іноземцям в разі нещасних випадків

Будь-які послуги для забезпечення оздоровчого туризму 
(наприклад, транспортування, готельні та ресторанні 
послуги); освітні послуги іноземцям на території країни.

Режим 3  
«Комерційна присутність»

Створення партнерства чи придбання ліка-
рень (наприклад, через капітальні інвести-
цій, надання технологій)

Надання освітніх послуг, які фінансуються з-за кордону; 
проведення профінансованого з-за кордону дослідження 
у сфері охорони здоров’я.

Режим 4  
«Присутність фізичних осіб»

Переміщення лікарів та медичного пер-
соналу для надання медичних послуг на 
комерційній основі

Переміщення лікарів та медичного персоналу для 
надання інших послуг (наприклад, для проведення нав-
чання та тренінгів).

Джерело: [2]

кількісних характеристик життєдіяльності людини є метою, 
бажанням і відповідальністю кожного гравця ринку.

Фармакоекономіка – це економічна оцінка фармацевтичних 
та біоінженерних продуктів, коли вимірюють та порівнюють ре-
зультати лікування та затрати, інтерпретують їх під час прийнят-
тя рішень [4]. Це є досить новою науковою галуззю, створеною 
як симбіоз економіки та фармації в умовах безупинного розши-
рення світового фармацевтичного ринку та актуалізації як проб-
лематики пошуку оптимальних технологій лікування, так і необ-
хідності раціонального використання бюджетних коштів держав.

Яскравим прикладом усвідомлення та роботи з проблемати-
кою фундації та ефективного функціонування економік здоров’я 
в особі всіх дотичних фахівців до національних систем охоро-
ни здоров’я є заснована у 1995 році Міжнародна співдружність 
фармакоекономічних досліджень (The International Society for 
Pharmacoeconomics and Outcomes Research, ISPOR). ISPOR є 
лідером, що акумулює науковців і практиків для пошуку опти-
мальних моделей прийняття рішень у сфері здоров’я країн Гло-
бальної співдружності [2].

Доцільно відштовхуватися у дослідженні від загальнови-
знаних суб’єктами світового господарства компетентних дже-
рел, зокрема СОТ, у рамках роботи якої сформовано перелік 
послуг за секторами (перелік W/120), що є класифікацією пос-
луг за секторами та колаборацією, створеною в рамках Гене-
ральної угоди з торгівлею послугами в липні 1991 року як ре-
зультат Уругвайських переговорів. Згідно з цією класифікацією 
виділяють такі сектори [3]:

1) бізнес та професійні послуги (бухгалтерські послуги; 
послуги у сфері реклами; послуги в архітектурі та інженерії; 
комп’ютерні та суміжні послуги; юридичні послуги);

2) послуги зв’язку (аудіовізуальні; поштові та кур’єрські 
перевезення, послуги експрес-пошти; телекомунікаційні);

3) конструкторські та суміжні послуги;
4) послуги з дистрибуції;
5) освітні послуги;
6) послуги з поставки та генерування електроенергії;
7) послуги з охорони навколишнього середовища;
8) фінансові послуги;
9) послуги з охорони здоров’я та соціальної допомоги;
10) туристичні послуги;
11) транспортні послуги (авіа-, авто- та морські перевезен-

ня, допоміжні послуги).

Послуги з охорони здоров’я та соціальні послуги (9) вклю-
чають лікарняні послуги (послуги з охорони здоров’я, що нада-
ються під наглядом лікарів), інші послуги з охорони здоров’я 
(наприклад, послуги швидкої допомоги та інших медичних 
установ), соціальні послуги та «інші» медичні та соціальні по-
слуги. Вони не включають стоматологічні послуги, ветеринар-
ні послуги та послуги, що надаються медсестрами, акушерами 
та іншими особами, які згруповані окремо під категорією «про-
фесійні послуги».

Послуги з охорони здоров’я є одними з найменш відпрацьо-
ваних у рамках СОТ. Менше 50 членів СОТ (27 країн ЄС виступа-
ють як один член) взяли на себе зобов’язання в одній з чотирьох 
медичних послуг; більшість зобов’язань стосується послуг ліка-
рень. Рівень зобов’язань у секторі професійних послуг, пов’яза-
них з охороною здоров’я, також залишається низьким [3].

Вплив торгівлі на систему охорони здоров’я в певній краї-
ні може значно різнитися залежно від способу надання послуг, 
структури внутрішнього ринку медичних послуг та адекват-
ності нормативно-правової бази та політик країни. Водночас 
торгівля медичними послугами може створювати можливості 
та мати низку переваг не тільки для ділових партнерів, що бе-
руть участь у торгівлі, але й для населення загалом. Однак він 
потенційно може викликати збитки та інші негативні наслідки, 
тому сьогодні існує загальна тенденція до захисту внутрішньо-
го ринку від імпорту медичних послуг, що потенційно може 
стати особливо небезпечним для сектору охорони здоров’я.

Генеральна угода про торгівлю послугами (ГАТС) надає 
країнам гнучкість в управлінні торгівлею медичними послугам 
таким чином, щоби вона відповідала національним цілям полі-
тики в галузі охорони здоров’я. Країни можуть дотримуватися 
зобов’язань лише в деяких секторах та можуть встановлювати 
обмеження, необхідні для вирішення різних політичних та со-
ціальних проблем. Незважаючи на те, що зобов’язання є юри-
дично обов’язковими гарантіями, уряди можуть змінювати їх 
або відмовлятись від їх дотримання за умови компенсації через 
три роки після набуття ними чинності. Уряди, звичайно, корис-
туються можливістю приймати нормативні акти, необхідні для 
досягнення цілей внутрішньої політики [2].

Сьогодні зростає кількість країн, які конкурують за пер-
шість в експорті медичних послуг. Зокрема, феномен оздоро-
вчого туризму («health tourism») стає привабливим для інозем-
них пацієнтів, особливо в країнах, які розвиваються, але мають 
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достатній рівень надання медичних послуг. Все більше й біль-
ше країн (наприклад Коста-Ріка, Індія, Таїланд та країни Пів-
денної Африки) пропонують послуги з хірургії, стоматології та 
цілі оздоровчі туристичні пакети. Медичний туризм отримав 
велике освітлення у ЗМІ.

Проте торгівля медичними послугами не обмежується 
транскордонним переміщенням пацієнтів (тобто режимом 2). 
Це лише один з чотирьох можливих способів надання пос-
луг, визначених Генеральною угодою про торгівлю послугами 
(ГАТС). Медичні послуги можуть бути надані в інші способи. 
Наприклад, тимчасове переміщення медичних працівників для 
надання послуг через кордон (режим 4, наприклад, транскор-
донне переміщення лікарів та медсестер), створення організації 
на території іноземної країни (режим 3, наприклад, відкриття 
за кордоном філії клініки), а надання медичних послуг через за-
соби теле- та відеозв’язку (режим 1, наприклад, телемедицина).

З розвитком телемедицини (медичні послуги, що надають-
ся через телекомунікації), транскордонне постачання послуг 
(режим 1) набуває все більшого значення. Можливість надання 
певних медичних послуг на відстані та через державні кордони 
тісно пов’язана з появою комунікаційних технологій. Незважа-
ючи на те, що телекомунікаційні технології були значною мірою 
відомі більше 25 років тому, тепер вони можуть бути викори-
стані для заміни лікаря чи комплектації медичної бригади для 
надання медичних послуг. Між тим новизна надання медичних 
послуг таким чином викликала занепокоєння у багатьох членів 
СОТ. Так, наприклад, у сфері надання професійних медичних 
послуг та послуг стоматології існує близько 50 зобов’язань.

Деякі країни вбачають у режимі 2 (споживання послуг 
за кордоном) хороші можливості для економічного розвитку. 
Як і в інших секторах, зобов’язання в режимі 2, як правило, є 
досить ліберальними, оскільки більшість урядів має обмежені 
права щодо унеможливлення отримання споживачем лікуван-
ня за кордоном. Цей режим є особливо вигідним для країн, що 
розвиваються, які мають конкурентні переваги через порівняну 
дешевизну надання медичних послуг чи спеціалізації на тради-
ційній медицині. Щодо високорозвинених країн, то їх конку-
рентна перевага полягає в можливості надання своїм пацієнтам 
високотехнологічних послуг. Проте в обох випадках можливість 
надання медичних послуг за режимом 2 залежить від національ-
ного регулювання тієї країни, звідки приїжджає пацієнт. Інши-
ми словами, країни, які хочуть залучати іноземних пацієнтів, 
будуть шукати поступок за режимом 2 з іншими країнами.

Більше половини всіх медичних, стоматологічних послуг 
і лікарняних послуг, наданих за режимом 2, не має обмежень. 
Це частково можна пояснити тим, що багато країн – членів СОТ 
розглядають режим 2 як вирішення проблеми дефіциту мож-
ливості надання медичних послуг на вітчизняному ринку. До 
того ж влада уряду щодо заборони виїзду громадян для отриман-
ня медичних послуг є обмеженою в будь-якому разі. Без додат-
кової підтримки з боку держави (наприклад, поширення медич-
ного страхування на послуги, надані за кордоном) споживання за 
кордоном залишається варіантом лише для заможних пацієнтів.

Світова тенденція до збільшення приватного сектору у сфе-
рі охорони здоров’я та медичного страхування в деяких країнах 
супроводжується зростанням присутності іноземних інвести-
цій, зокрема у формі спільних підприємств. Зобов’язання в ме-
жах 3 режиму «Комерційна присутність» (іноземна компанія, 
яка створює дочірні компанії або філії для надання послуг в ін-
шій країні) є хорошим варіантом для країн, які бажають заохо-
чувати іноземні інвестиції в сектор охорони здоров’я. Понад 40 

учасників СОТ зобов’язались регулювати надання послуг че-
рез цей режим шляхом впровадження певних обмежень, таких 
як оцінювання економічних потреб (тест з використанням еко-
номічних критеріїв для вирішення питання про те, чи є вихід 
фірми на іноземний ринок економічно обґрунтованим) та об-
меження частки іноземного капіталу. Доречним є припущення, 
що ці зобов’язання переважно відповідають умовам статусу-
кво, а не лібералізації доступу до ринку або наданню націо-
нального режиму. Крім того, варто відзначити, що приблизно 
80 членів СОТ прийняли зобов’язання щодо доступу до ринку, 
пов’язані з іноземною комерційною присутністю компаній зі 
страхування здоров’я. Більшість таких зобов’язань складають 
часткові зобов’язання, що переважно вказують на обмеження 
кількості операторів або типів юридичних форм, які допуска-
ються на ринок. Такі зобов’язання не є стимулюючими для іно-
земних страхових компаній [4, с. 113–115; 5].

Загалом зобов’язання за режимом 4 «Присутність фізич-
них осіб» залишаються обмеженими, як і в усіх інших секто-
рах послуг. Якщо порівнювати з іншими режимами постачання 
послуг, то обсяг торгівлі за режимом «Присутність фізичних 
осіб» є досить незначною, становлячи від 1 до 2% від загаль-
ного обсягу [5]. Цей режим охоплює фізичних осіб, які є поста-
чальниками послуг (наприклад, незалежними професіоналами) 
або працюють на постачальника послуг і які є присутніми на 
території іншої країни – члена СОТ, щоб надавати свої послуги. 
Цей режим не стосується осіб, які шукають доступ на ринок 
праці у приймаючій країні, а також таких ситуацій, коли той, 
хто надає послуги, намагається отримати громадянство, місце 
проживання чи роботу на постійній основі.

Вимірювання торгівлі за режимом 4 є досить проблематич-
ним. Сьогодні немає чіткої статистичної бази для оцінювання 
розміру торгівлі в режимі 4, навіть якщо концептуальна робота 
над цим питанням ведеться Групою статистики міжнародної 
торгівлі послугами СОТ. Елементи платіжного балансу «ком-
пенсація працівникам» та «грошові перекази працівників» 
часто використовуються як статистичні показники для вимі-
рювання потоків 4 режиму. Проте вони забезпечують потоки 
доходів, що виникають внаслідок переміщення людей через 
кордони, отже, вони не є показниками торгівлі у режимі 4. 
До того ж якщо взяти показник «грошові перекази працівни-
ків», то складно підрахувати, яку частину складають саме пе-
рекази від працівників у сфері охорони здоров’я. Також слід 
зазначити, що підраховувати за цією статтею баланс не є до-
цільним, адже не кожен фахівець, який працює за кордоном, 
здійснює грошові перекази.

Країни-учасники узгодили зобов’язання за режимом 4 на 
горизонтальній основі, тобто зобов’язання за цим режимом є 
однаковими для всіх секторів. Зазвичай ці зобов’язання стосу-
ються внутрішніх трансферів у компанії (наприклад, менедже-
рів та технічних спеціалістів, які перебувають на комерційній 
основі в приймаючій країні) та візитів бізнесменів (на коротко-
часній основі, які не працевлаштовані в приймаючій країні) [6].

Висновки і пропозиції. Сучасна геополітична та геоеко-
номічна ситуація характеризується ускладненою комунікаці-
єю держав під час досягнення консенсусу в ході вирішення 
проблематики стабілізації світового господарства, яке увійшло 
в епоху хаосу. Актуалізується пошук інструментів попереджен-
ня екологічних проблем, підходів до гармонізації соціального 
розвитку суспільства, трансформації національних систем 
охорони здоров’я в межах світового економічного розвитку. 
Ефективною технологією результативного вирішення проблем 
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стає колаборація фахівців різних сфер світового господарства. 
Долучення фахівців-економістів, міжнародників-економістів 
до національних систем охорони здоров’я оптимізує їх тран-
сформацію в напрямі інтеграції у новий вимір глобальної еко-
номіки здоров’я. Жодна держава, жоден сектор глобального 
господарства не спроможні одноосібно вирішувати досягнутий 
рівень та масштаб проблематики, перш за все потребує упоряд-
кування сектор охорони здоров’я як в окремо взятих державах, 
так і в глобальному вимірі, адже він покликаний гарантувати й 
забезпечувати всі галузі світового господарства продуктивною 
робочою силою.

В умовах хаотичного та асиметричного розвитку глобаль-
ного господарського простору бізнес – це інтуїція, помножена 
на чітке планування та ресурси. Для медичного бізнесу форму-
ла набуває особливого змісту. Так, інтуїції на заміну приходять 
виявлені та чітко прораховані потреби споживача медичних 
послуг, або «unmet needs». Ресурсами є кваліфіковані медичні 
працівники різної спеціалізації та профіля діяльності, а також 
медичні товари та медичні технології, безперечно, плануван-
ня й розподіл у межах регіону, держави, інтеграційного угру-
пування, глобального ринку здоров’я. Медичний бізнес, як 
і бізнес в інших сферах, потребує наявності конкурентного ме-
неджменту та маркетингу. Проте, окрім фундаментальних еко-
номічних знань, в умовах специфіки сфери охорони здоров’я 
обов’язковою складовою частиною медичного бізнесу має бути 
корпоративна соціальна відповідальність.

Таким чином, встановлено, що велику роль у якісному гло-
бальному розвитку системи охорони здоров’я відіграватимуть 
штучний інтелект, цифрова трансформація, діджіталізація. 
Вважаємо, що це дасть змогу оптимізувати обмін конкурентни-
ми технологіями, методами та інструментами надання медич-
них послуг між учасниками національних систем охорони здо-
ров’я, раціонально розподіляти національні бюджети. Цифрова 
технологізація може стати дієвим інструментом оптимізації 
інтеграційних процесів у галузі медицини як інструмент ефек-
тивної взаємодії урядів в особі «making decision», закладів охо-
рони здоров’я, фармацевтичного бізнесу, страхового бізнесу та 
споживачів послуг охорони здоров’я, що формуватиме єдиний 
глобальний простір ринку послуг з охорони здоров’я, а також 
сприятиме як вирішенню, так і запобіганню проблем із якістю 
здоров’я людини.
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Аннотация. В статье определены перспективы, препятствия и мотиваторы глобализационных процессов на 
рынке услуг по здравоохранению. Установлено, что геоэкономическая ситуация на рынке медицинских услуг ха-
рактеризуется осложненной коммуникацией государств, поэтому предложено в качестве эффективного инструмен-
та коллаборацию и диджитализацию. Охарактеризованы направления качественного глобального развития рынка 
услуг по здравоохранению как результат коллаборации экономистов с медицинским сообществом в рамках ISPOR. 
В условиях асимметрического развития глобального рынка здоровья установлено, что медицинский бизнес – это 
профессионализм докторов, умноженный на четкое финансово-экономическое планирование и существующие ре-
сурсы. Доказано, что цифровая технологизация является действенным инструментом оптимизации интеграцион-
ных процессов в сфере медицины и технологией эффективного взаимодействия правительств, учреждений здраво-
охранения, фармацевтического бизнеса, страхового бизнеса и потребителей услуг здравоохранения.

Ключевые слова: глобализация, государственный бюджет, коллаборация, национальные системы здравоохра-
нения, услуги здравоохранения, рабочая сила, мировое хозяйство, телемедицина, управление медицинским бизне-
сом, цифровая трансформация.

Summary. The purpose of the scientific and practical research is to characterize the conditions of functioning of the 
world and national markets of health services due to the trends of global development of the World Economic System, and 
to substantiate the directions of qualitative innovative global development of the market of health services. First of all, it 
is important to identify the areas for harmonizing the benefits of the international integration process of health systems of 
countries, as a key factor in improving the effectiveness of national economic development. What is relevant is the identi-
fication of the threats and benefits of interaction between countries and their business entities within the World Economic 
System. Creation of new global projects, with the involvement of the global market of medical services is a necessary 
requirement to adapt to dynamic changes and a necessary component of competitive results. The study of the directions of 
the qualitative global development of the market for health protection services is an attempt to find tools for the rational 
interaction of national health systems within the framework of the Global Economy, using economic methods of scientific 
and practical search, based on the results of collaboration with the medical community in the framework of ISPOR (Inter-
national Society Pharmacoeconomic and outcome Research). Collaboration of experts from different sectors of the world 
is an effective technology for solving problems effectively. We believe that artificial intelligence, digital transformation, 
and digitalization play a large role in the qualitative global development of the healthcare system. This will optimize the 
exchange of competitive technologies, methods and tools for the provision of medical services between participants in na-
tional health systems. Technologization is an effective tool for optimizing integration processes in the field of medicine as 
a tool for effective interaction between governments, as a decision maker, healthcare institutions, pharmaceutical business, 
insurance business and consumers of healthcare services.

Keywords: globalization, government budget, collaboration, national system of health care, health care service, human 
resource, World market TV medicine, management of medicine business, digital transformation.
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Анотація. У статті аргументовано актуальність 
створення дієвої системи управління інтелектуальною 
власністю на державному рівні. Визначено основні еле-
менти процесу управління інтелектуальною діяльніс-
тю у вигляді відповідних методів, процедур та інстру-
ментарію на основі методології IDEF0. Обґрунтовано 
основні проблеми державного управління інтелекту-
альною власністю в Україні. Державне управління ін-
телектуальною власністю розглядається як регулятор 
процесу управління інтелектуальними активами. За-
пропоновано науковий підхід до формування фракталь-
ної моделі управління інтелектуальною власністю, яка 
враховує агреговане просторове поле взаємовідносин, 
що виникають на ринку інтелектуальної власності між 
учасниками та об’єктами інтелектуальної діяльності, та 
створює можливість ідентифікувати ключові чинники 
впливу на процес формування та розвитку інтелекту-
альної діяльності на державному рівні.

Ключові слова: інтелектуальна власність, інтелек-
туальний продукт, процесно-орієнтований підхід, дер-
жавне управління, система, концептуальний підхід, 
фрактальна модель.

Постановка проблеми. За останні п’ять років в економіці 
України спостерігається тенденція до перебудови сучасної еко-
номічної політики держави відповідно до умов євроінтеграції. 
Стратегічна мета держави полягає в підвищенні її конкуренто-
спроможності за рахунок збільшення частки наукоємної продук-
ції. Для успішного впровадження в економіку держави інновацій 
велике значення має розвиток інформаційних технологій, які є 
драйвером зростання продуктивності праці, як наслідок, знижен-
ня витратоємності продукції, що випускається. Прогрес техно-
логій та інновацій прямо пропорційно залежить від відносин, що 
пов’язані з управлінням інтелектуальною власністю та правами 
на інтелектуальну діяльність. Досвід розвинених економік свід-
чить про те, що країни досягли успіху в галузі інновацій за раху-
нок ефективної системи управління інтелектуальною власністю. 
Зараз відносини, що пов’язані з інтелектуальними продуктами 
в Україні, перебувають у недостатньо розвиненому стані.

Незважаючи на те, що за останні роки сучасною наукою 
накопичено значний досвід щодо формування механізму та 
системи управління інтелектуальною власністю у світі, перед 
Україною постає складне завдання щодо гармонізації законо-
давства та створення дієвої системи управління інтелектуаль-
ною власністю на національному рівні. Таким чином, побудова 
дієвої системи управління інтелектуальною власністю на рівні 
держави здатна забезпечити конкурентну перевагу Україні на 
ринку інновацій. Актуальність зазначених положень обумовила 
напрям наукового дослідження, його мету та завдання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Широке коло пи-
тань формування системи управління інтелектуальною власністю 
та державного регулювання об’єктів інтелектуальної власності є 
предметом активних наукових дискусій серед учених-економіс-
тів, серед яких слід виділити О.І. Васильєва, І.В. Венедіктова, 
В.О. Жарова, Н.С. Орлову, В.Д. Пархоменко, О.А. Підопригору, 
Р.О. Стефанчука, П.М. Цибульова. Узагальнення наявних науко-
вих здобутків учених дає змогу зробити висновок про те, що, не-
зважаючи на наявний широкий діапазон аналізу процесів управ-
ління об’єктами інтелектуальної власності, потребує подальшої 
доробки та апробації система управління об’єктами інтелекту-
альної власності, впровадження якої сприятиме ефективному 
розвитку національної інтелектуальної діяльності.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проб-
леми. Головним завданням підвищення конкурентоздатності 
економіки та досягнення успіху України на інноваційному 
шляху її розвитку є формування ефективної моделі управління 
об’єктами інтелектуальної власності. З огляду на це актуалі-
зуються питання дослідження процесу управління інтелекту-
альною діяльністю, державного управління інтелектуальною 
власністю та формування концептуальної моделі управління 
інтелектуальною власністю на державному рівні.

Мета статті. Головною метою роботи є дослідження пи-
тань державного управління інтелектуальною власністю, ви-
вчення особливостей та обґрунтування фрактальної моделі 
управління об’єктами інтелектуальної власності.

Виклад основного матеріалу. Україна, визначаючи 
свій вектор подальшого економічного розвитку в сучасному 
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геоекономічному просторі у жорстких умовах ринкової еконо-
міки, наголосила на інноваційному шляху, який для нашої краї-
ни з огляду на її потенціал є не тільки реальним, але й фактично 
єдиним у сучасних умовах переходу розвинених країн світу від 
економіки індустріального типу. Забезпечення конкурентоздат-
ності економіки та досягнення успіху Україною на інновацій-
ному шляху її розвитку вже не є можливими без ґрунтовного 
осмислення сучасного стану такого впливового чинника еконо-
міки, як інтелектуальна власність. Водночас економіку України 
вже неможливо уявити без надійної системи правової охорони 
інтелектуальної власності [5].

Розвиток та ефективне управління інтелектуальною діяль-
ністю на сучасному етапі є необхідними умовами перспектив-
ного розвитку інноваційних підприємств. Стратегією розвитку 
науки та інновацій в Україні на період до 2020 року визначе-
но завдання інноваційної політики, які полягають у створенні 
ефективної інноваційної системи та розвитку інститутів вико-
ристання й правової охорони результатів досліджень та роз-
робок, що мають пряме й безпосереднє відношення до сфери 
інтелектуальної власності [5].

Відповідно до національної стратегії розвитку сфери інте-
лектуальної власності в Україні на період до 2020 року [5] під-
вищення результативності інтелектуальної діяльності є мож-
ливим лише за наявності системи управління інтелектуальною 
власністю з єдиною для всіх учасників процесу ідеологією, рег-
ламентованим механізмом, чіткою структурою та формалізова-
ним процесом. Саме тому питання організації інтелектуальної 
власності посідають особливе місце у плануванні заходів з ін-
новаційного розвитку підприємств.

Беручи до уваги загальні вимоги процесно-орієнтованого 
підходу та вважаючи на методологію загальноприйнятого ал-
горитму процесу управління об’єктами інтелектуальної діяль-
ності, на рис. 1 ми відобразили процес управління інтелекту-
альною діяльністю.

Запропонований підхід до процесу управління інтелекту-
альною діяльністю у вигляді відповідних методів, процедур та 
інструментарію з урахуванням вимог методології IDEF0 ство-
рює можливість підвищити відповідальність усіх учасників 
процесу управління інтелектуальною діяльністю та дає змогу 

здійснити його реалізацію задля забезпечення більш ефектив-
ного перетворення результату інтелектуальної діяльності на 
об’єкт інтелектуальної власності.

Розгляд управління розвитком підприємства як процесу 
розроблення, прийняття та реалізації управлінських рішень ви-
значає необхідність характеристики змісту етапів цього проце-
су за основними концепціями та напрямами управління, які мо-
жуть бути виділені згідно з його основними характеристиками.

Слід зазначити, що в процесі опису змісту етапів процесу 
управління інтелектуальною власністю слід визначити ключові 
елементи управління за рівнями абстрагування, такими як рівні 
концептуалізації, формалізації, операционалізації. В контексті 
цього запропонована формалізована модель процесу розроб-
лення управлінських рішень, сутність та призначення якої по-
лягають у пошуку керуючої функції, що забезпечує досягнення 
поставленої мети шляхом прийняття управлінського рішення 
щодо переведення об’єкта управління з фактичного стану в ба-
жаний (цільовий) стан за ресурсних і фазових обмежень.

Результати проведених досліджень дають змогу констату-
вати, що виділення системи управління інтелектуальною ді-
яльністю в рамках державного управління в самостійну функ-
ціональну підсистему управління дасть змогу максимізувати 
прибуток від її результату, підвищити імідж та інвестиційну 
привабливість і, як наслідок, зміцнити конкурентні переваги 
в умовах інноваційної економіки регіону або держави загалом.

Нині проблема формування системи управління інтелекту-
альною власністю в рамках державного управління, що актив-
но й гнучко реагує на всі зміни, набула особливої актуальності, 
оскільки діюча система управління інтелектуальною власністю 
не відповідає сучасним вимогам інноваційної економіки й по-
требує необхідності розроблення тактики ефективного вико-
ристання об’єктів інтелектуальної власності. Застосування 
сучасних механізмів управління інтелектуальною власністю 
забезпечить Україні високу віддачу від її використання.

В рамках становлення теорії державного управління інте-
лектуальною власністю в умовах переходу до нової європей-
ської моделі слід погодитися з тим, що інтелектуальна власність 
виконує певну економічну функцію за однієї важливої умо-
ви: результат інтелектуальної діяльності має бути потрібний 
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Рис. 1. Процес управління інтелектуальною діяльністю на основі нотації IDEF0
Джерело: розроблено автором
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в суспільстві, в подальшому споживатися ним, тобто отримати 
властивість товару [3].

Відповідно до В.Р. Нерсесова, необхідність аналізу інтелек-
туальної власності викликана трансформацією державної сис-
теми. Завдяки стрімкому розвитку інформаційних технологій, 
зростанню ролі знань відбувається становлення державної сис-
теми нового типу, умовно іменованої «нова держава». Питання 
прав власності в «новій державі» набувають глибокого сенсу та 
змісту. Не можна уявити Україну на шляху переходу до нової, 
інформаційної щаблі розвитку без державного управління інте-
лектуальною власністю [6, с. 80].

Заслуговує на увагу підхід, відповідно до якого під дер-
жавним управлінням інтелектуальної власності розуміється 
«сукупність норм, відносин, механізмів і процесів формування 
та обігу продуктів інтелектуальної праці. В рамках державного 
управління відбувається відтворення інновацій, перетворення 
результатів інтелектуальної діяльності в об’єкти інтелекту-
альної власності, а його аналіз передбачає дослідження сфери 
управління інтелектуальною діяльністю та створення інтелек-
туального продукту, який виходить на перший план у іннова-
ційній економіці України» [7, с. 75].

Фокусуючи увагу на тому, що під системою управління 
інтелектуальною власністю більшість науковців розуміє су-
купність організованих в єдине ціле взаємозалежних об’єктів 
і ресурсів, призначених для управління комплексним ціле-
спрямованим процесом [2, с. 269], резюмуємо, що державне 
управління інтелектуальною власністю є регулятором процесу 
управління інтелектуальними активами (рис. 2).

Представлений на рис. 2 процес формування інтелектуаль-
ного продукту є циклічним та безперервним, адже розроблен-
ня, набуття права власності, комерціалізація та трансфер об’єк-
тів інтелектуальної власності складають тривалий і складний 
процес, що вимагає врахування результатів науково-технічної 
творчості та обмеження технологій з боку технічних, ринкових 
та соціальних факторів [8, с. 268]. Отже, стає очевидним, що 
результати інтелектуальної діяльності можуть бути не тран-
сформованими в об’єкти інтелектуальної власності, а об’єкти 
інтелектуальної власності – не комерціалізованими в нематері-
альні активи, проте наявність нематеріальних активів є обов’яз-
ковою умовою для створення інтелектуального продукту.

Нині забезпечення конкурентоспроможності наукоємного 
виробництва як усередині країни, так і на міжнародному рів-
ні є можливим тільки за умови організації ефективної моделі 
управління інтелектуальною власністю. Ця система має за-
безпечувати безперервний процес генерування ідей, здатних 
приносити дохід, патентування та реалізацію цих ідей у кон-
кретних інноваційних проєктах. З наведеного вище випливає, 
що для успішної реалізації інноваційного процесу необхідна 

адекватна організація на державному рівні управління інтелек-
туальною власністю, що включає механізм створення й подаль-
шої комерціалізації інтелектуальної власності.

Державне управління інтелектуальною власністю є сукуп-
ністю формальних відносин, що виникають у рамках законо-
давчих норм, і неформальних відносин, які включають усі ви-
падки поза зоною дії нормативно-правових актів. Формальна 
складова частина представлена елементами, які діють на сторо-
ні пропозиції (авторське й патентне право), та елементами, які 
діють на стороні попиту (товарні знаки та комерційна таємни-
ця). Формальні елементи мають як характер норм і правил, так 
і характер обмежень [9, с. 15–16].

Для ефективного вдосконалення наявної системи управлін-
ня інтелектуальною власністю в Україні необхідно побудувати 
модель управління інтелектуальною власністю, яка б відпові-
дала принципам інноваційної економіки України.

Формування концептуального підходу до державного 
управління інтелектуальною власністю в нашій країні може 
дати змогу наздогнати розвинені країни за ступенем зрілості 
нової інноваційної економіки.

Авторський підхід до формування концептуальної моделі 
управління інтелектуальною власністю на державному рівні 
(рис. 3) ґрунтується на засадах фрактального аналізу, запро-
понованого Б. Мандельбротом у 1959 році, за якого «фрактал» 
(від лат. «fractus» – подрібнений, зламаний, розбитий) – це ге-
ометрична фігура, що має властивість самоподібності, тобто 
складена з декількох частин, кожна з яких подібна до всієї фі-
гури [4, с. 37].

Для фракталів як самостійних одиниць характерна можли-
вість формулювання локальних завдань, необхідних для вирі-
шення. Специфічною особливістю фракталів є можливість їх 
виникнення, змінення та розпаду. Результатом такої самоорга-
нізації фракталів є кластерізація. Кластери утворюються в ре-
зультаті відсутності зовнішнього тиску й формування загаль-
ної мети для нього як системи більш високого рівня. Фрактали 
мають централізовані функції, які пов’язані зі спеціальною ін-
формацією, яка в підфракталах не може мати фрагментарного 
характеру [1, c. 18].

Беручи до уваги альтернативність об’єктів інтелектуальної 
власності, які можуть бути створені та, відповідно, реалізовані 
в процесі управління, ми запропонували фрактальну атомарну 
модель управління інтелектуальною власністю, вузлами якої 
позначено органи регулювання охорони інтелектуальної влас-
ності (рис. 3).

Інваріантний опис системи управління інтелектуальної 
власністю (рис. 3) представлено у вигляді сфери з нанесеною 
на неї контекстною сіткою (об’єкти інтелектуальної власності) 
та вузлами (органи регулювання охорони інтелектуальної влас-
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Рис. 2. Процес формування інтелектуального продукту
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ності). Візуалізація у вигляді сфери дає змогу ідентифікувати 
ключові чинники впливу на процес формування та розвиток 
інтелектуальної діяльності на державному рівні. Типологію 
факторів та базових елементів механізму системи управління 
інтелектуальною діяльністю можна коректно екстраполювати 
на мезо- та мікрорівнях, оскільки сфера володіє властивістю 
фрактальності.

Висновки і пропозиції. Узагальнюючи результати прове-
деного наукового дослідження, зазначимо, що запропоновано 
науковий підхід до формування моделі управління об’єктами 
інтелектуальної власності, який враховує агреговане просто-
рове поле взаємовідносин, що виникають на ринку інтелекту-
альної власності між учасниками та об’єктами інтелектуальної 
діяльності, та створює можливість ефективно використовува-
ти інструменти інноваційного розвитку в умовах поглиблення 
інтеграційних процесів в України. Перспективами подальших 
досліджень у цьому напрямі є обґрунтування науково-методич-
ного підходу до оцінювання ефективності економічного сти-
мулювання розвитку об’єктів інтелектуальної власності.
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Аннотация. В статье аргументирована актуальность создания действенной системы управления интеллекту-
альной собственностью на государственном уровне. Определены основные элементы процесса управления ин-
теллектуальной деятельностью в виде соответствующих методов, процедур и инструментария на основе методо-
логии IDEF0. Обоснованы основные проблемы государственного управления интеллектуальной собственностью 
в Украине. Государственное управление интеллектуальной собственностью рассматривается как регулятор про-
цесса управления интеллектуальными активами. Предложен научный подход к формированию фрактальной мо-
дели управления интеллектуальной собственностью, которая учитывает агрегированное пространственное поле 
взаимоотношений, возникающих на рынке интеллектуальной собственности между участниками и объектами ин-
теллектуальной деятельности, и создает возможность идентифицировать ключевые факторы влияния на процесс 
формирования и развития интеллектуальной деятельности на государственном уровне.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, интеллектуальный продукт, процессно-ориентированный 
подход, государственное управление, система, концептуальный подход, фрактальная модель.

Summary. In the article were reasoned the urgency of solving the problem of harmonization of legislation and the 
creation of an effective system of intellectual property management at the national level. It is determined that the strategic 
goal of the state is to increase its competitiveness by increasing the share of high-tech products. It is substantiated that for 
the successful introduction of innovations into the economy of the state, the development of information technologies, 
which are the driver of the growth of labor productivity, and as a consequence of reducing the cost of production, is of great 
importance. In order to improve the performance of intellectual activity, the basic elements of the process of intellectual 
activity management have been identified. The intellectual property management process based on IDEF0 notation has 
been created, the implementation of which creates an opportunity to increase the responsibility of all participants of the 
intellectual property management process and allows it to be implemented in order to more effectively transform the result 
of intellectual activity into an intellectual property object. The main problems of state management of intellectual property 
in Ukraine are considered. In particular, special attention is paid to issues of public administration of intellectual property as 
a regulator of the process of intellectual assets’ management. Taking into account the need to improve the existing system 
of intellectual property management in Ukraine in accordance with the principles of innovative economy, as well as the 
alternative of intellectual property objects that can be created and implemented accordingly in the management process, 
the approach to justifying the formation of a fractal model of intellectual property management is grounded. The develo-
ped fractal model of intellectual property management takes into account the aggregate spatial field of relations arising in 
the market of intellectual property between participants and objects of intellectual activity and creates the opportunity to 
effectively use the tools of innovative development in the conditions of deepening integration processes in Ukraine. The ad-
vantage of the proposed fractal model of intellectual property management is the ability to identify key factors influencing 
the formation and development of intellectual activity and the state level.

Keywords: intellectual property, intellectual product, process-oriented approach, public administration, system, con-
ceptual approach, fractal model.
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Анотація. У статті сформовано систему агрегованих 
показників, що визначають результативність двосто-
ронньої взаємодії для кожної сторони ринку у кожній 
із двовимірних площин системної тріади. Встановлено 
тип взаємозалежності кожної пари індикаторів, на ос-
нові чого доведено дихотомію ринкової взаємодії у дво-
вимірних площинах. Виявлено взаємовплив ефектів 
двосторонньої взаємодії, що спонукало до визначення 
серед їхнього числа лімітуючого, приведення якого до 
оптимального рівня дасть змогу досягти оптимуму в по-
будові гармонійного ринку продовольства. Задля більш 
реалістичного визначення типу подальшого функціо-
нування сфери продовольчого забезпечення напрацьо-
вано методику оцінювання рівня гармонізації ринкової 
взаємодії стейкхолдерів крізь призму антропоцентриз-
му, основоположними детермінантами динамізму якої 
визначено функції трьох антропоморфних показників.

Ключові слова: агреговані показники, лімітуючий 
критерій, рівень гармонізації, антропоцентризм, антро-
поморфні функції, дихотомія ринкової взаємодії.

Постановка проблеми. З огляду на те, що кількісні ознаки 
економічних інтересів стейкхолдерів можуть змінюватися до-
сить швидко й тяжіють до зростання, то вирішення проблеми 
вимагає напрацювання підходів, здатних забезпечити досяг-
нення їх взаємоузгодженості. При цьому слід брати до уваги 
той факт, що рішення щодо дій суб’єктів економічної діяльнос-
ті завжди ухвалює індивід або їх група в межах чинного пра-
вового поля.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Впродовж ос-
таннього десятиліття в наукових колах досить багато уваги при-
діляється питанню продовольчої безпеки як одного з аспектів 
державної політики, при цьому наголошується на необхідно-
сті запровадження новітніх методів прийняття управлінських 
рішень на загальнодержавному рівні задля виведення України 
на лідируючі позиції на світовому ринку продовольства в часи 
політичної та, як наслідок, економічної нестабільності, вели-

кою мірою спричиненої боротьбою за природні ресурси. Тео-
ретиками розробляються методологічні підходи, орієнтовані на 
оцінювання взаємодії з урахуванням багатогранності економіч-
них процесів [5; 6]. Крім того, окремі науковці [5] зазначають, 
що головною причиною збурень їхньої результативності є люд-
ський чинник.

Виділення не вирішених раніше частин загальної 
проблеми. Спроби агрегованого опису економічних ефектів 
взаємодії з позицій макроекономічного аналізу зустрічаються 
в науковій літературі досить часто, зокрема у форматі потрій-
ної спіралі. Проте суттєві обмеження на процес пошуку мето-
дичних підходів накладає те, що застосовуваний економістами 
математичний апарат не може врахувати такої різноманітності 
чинників впливу на інтегрований показник, тому він не здатний 
описувати триєдину взаємодію як алгоритм її гармонізації [6], 
що вимагає додаткового окреслення умов оптимального форма-
ту ринкової взаємодії стейкхолдерів.

Мета статті. Головною метою роботи є формування систе-
ми агрегованих показників, здатних оцінити результативність 
багатогранної ринкової взаємодії груп стейкхолдерів у сфері 
продовольчого забезпечення з позицій антропоцентризму.

Виклад основного матеріалу. За наявності значної кіль-
кості фактів суперечності, конфліктності агрегованих еконо-
мічних інтересів стейкхолдерів сфери продовольчого забезпе-
чення існує ризик значного їх дисбалансу, що є передумовою 
дисгармонії тристоронньої ринкової взаємодії, наслідком якої, 
як правило, є відсутність оптимальної конструкції ринку про-
довольства як організаційної структури, тому результативність 
оцінювання збалансованості економічних інтересів груп стей-
кхолдерів вказує на досягнутий рівень стійкості (толерантності) 
сфери продовольчого забезпечення як простору тристоронньої 
ринкової взаємодії. Рівень її стійкості як економічної системи 
залежить від щільності економічних зв’язків між стейкхолде-
рами завдяки налагодженим партнерським відносинам, що мо-
жуть розгалужуватися за умови врахування та узгодження еко-
номічних інтересів не лише щодо організації виробництва та 
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споживання, але й стосовно постачання продуктів харчування 
до ринків збуту, що передбачає врахування умов їх транспорту-
вання та обсягів надходження імпортного продовольства.

Застосування стейкхолдерно-орієнтованого підходу до 
гармонізації тристоронньої ринкової взаємодії множини стей-
кхолдерів як системної цілісності має враховувати етапи тех-
нологічного циклу продовольчого забезпечення за групами 
стейкхолдерів, що дасть змогу виявити диспропорції та напра-
цювати алгоритм їх усунення. Отриманий результат дасть мож-
ливість встановити ступінь взаємозалежності груп стейкхолде-
рів вітчизняної сфери продовольчого забезпечення, в процесі 
якого слід брати до уваги те, що економічні інтереси різних 
груп стейкхолдерів можуть мати різний вектор спрямування. 
Крім того, стейкхолдери можуть діяти в інтересах певних кіл, 
тому незадоволеність економічних інтересів справді значущих 
стейкхолдерів буде утворювати зони прихованих конфліктів, 
які з часом можуть перетворитися на відкритий конфлікт інте-
ресів, провокуючи поглиблення диспропорцій коеволюції тріа-
ди суб’єктно-функціональних складових частин сфери продо-
вольчого забезпечення.

У пошуках компромісного рішення, здатного забезпечити 
отримання економічної вигоди від участі в ринковій взаємодії 
для стейкхолдерів усіх сторін ринку в процесі продовольчого 
забезпечення, доцільно вдатися до методу послідовних посту-
пок [1], оскільки він дає можливість проаналізувати залежність 
між значеннями поступок і рівнем наближеності отриманого 
результату до оптимального [2]. Гармонізація тристоронньої 
ринкової взаємодії стейкхолдерів сфери продовольчого забез-
печення України характеризується трьома критеріями, а саме 
рентабельністю підприємницької діяльності, достатністю спо-
живання продуктів харчування й продовольчою незалежністю 
країни, найкращі значення яких є полярними, що передбачає 
формування багатокритеріальних компромісів, серед яких най-
більш поширеними є оптимальні розв’язки у значенні Парето. 
Їхнє визначення базується на припущенні [2], що розв’язок ба-
гатокритеріальної задачі X′ ∈ L є оптимальним за Парето тоді, 
коли не існує жодної точки, за якої:

f X f X j ni j� � � � � � �� , , , ,� �1 2                 (1)
де n – кількість компонентів функції оптимізації; L – об-

ласть допустимих значень Х.
Така оптимальна ситуація має місце, коли значення кож-

ного локального критерія не може бути покращене без погір-
шення значень інших [3], а також може бути спроєктоване на 
імітаційну просторову модель у вигляді точки. Для розв’яз-
ків Парето чим більше точок, тим більш складною є задача, 
оскільки всі вони з формальних позицій є однаково важливи-
ми. З огляду на такі обставини виникає проблема визначення 
fj max, вирішити яку об’єктивним чином практично неможливо, 
оскільки всі належні рішення цієї множини не можуть бути 
покращені за всіма частковими критеріями. Тоді сфера про-
довольчого забезпечення як слабо структурована економічна 
система може бути записана у вигляді математичної моделі, 
тобто ряду величин, що описують процес ринкової взаємодії 
її стейкхолдерів, класифікованих за функціональною ознакою, 
формуючи такі підсистеми:

− сукупність вхідних дій на систему: x є X i ni x, ; ,�� � � �=1 ;
− сукупність дій зовнішнього середовища: v єV l nl v, ; ,�� � � �=1 ;
− сукупність внутрішніх параметрів системи: �k єє B k n, ; ,�� � � ��1 ;
− сукупність вихідних характеристик системи: y єY j nj y, ; ,�� � � �=1 .

Характеристики вихідних параметрів (у), тобто ефектів рин-
кової взаємодії, визначаються детермінованими вхідними діями 
(х), що відповідають економічній поведінці стейкхолдерів, зу-
мовленій впливом агрегованих економічних інтересів, стохас-
тичними внутрішніми параметрами (є), якими визначено кри-
терії, що визначають межі субоптимуму, а також стохастичними 
діями зовнішнього середовища (v), тобто загальносвітовими 
трендами на ринках продовольства. Звідси випливає, що підсис-
теми 1–3 є екзогенними змінними, між якими та підсистемою 
4 існує лінійна залежність. З огляду на те, що перехід системи 
з одного стану рівноваги в інший відбувається під впливом вхід-
них сигналів або змін усередині системи, сферу продовольчого 
забезпечення як економічну систему слід вважати стійкою [4].

Стійкість та синергізм функціонування тріади суб’єктно-
функціональних складових частин сфери продовольчого забез-
печення як системної цілісності забезпечуються через досяг-
нення структурної пропорції в розподілі економічної вигоди 
стейкхолдерами від участі в ринковій взаємодії з урахуванням 
їхнього функціонального спрямування. Може скластися вражен-
ня, що тут має мати місце системна оптимізація, яка орієнтуєть-
ся на пошук не максимальних, а оптимальних з області значень, 
що значно збільшує ймовірність успішного розв’язання задачі, 
проте тільки класична оптимізація передбачає вибір оптималь-
ного варіанта з простору незалежних змінних, тому їй підпо-
рядковані економічні системи, для яких характерна стійкість 
(толерантність). Проте, як справедливо зауважує М.М. Глущен-
ко, інколи кількість точок Парето є надто великою, вони непо-
рівнювані між собою, що вимагає застосування інтуїтивних 
суб’єктивних методів [2] для досягнення бажаного результату. 
В такому разі окреслену задачу слід розв’язувати крізь призму 
цінностей ринкової взаємодії як економічного процесу у сфері 
продовольчого забезпечення. В основу раціональності еконо-
мічної поведінки груп стейкхолдерів мають бути закладені мо-
ральні принципи, що мають слугувати основним критеріальним 
параметром гармонізації ринкової взаємодії загалом. Отже, стає 
зрозумілим, що ринкова взаємодія набуває ознак стохастичнос-
ті через те, що динамічним елементом пошуку компромісного 
розв’язку, здатного задовольнити всі сторони ринкової взаємо-
дії, є стейкхолдер як психофізична особа.

Припускаючи, що впорядкованість складних економічних 
систем може мати місце завдяки імпульсному простору подій, 
А.С. Харітонов пропонує досліджувати їхній розвиток крізь 
призму антропоцентризму, основою характеристик якого є три 
ентропії індивіда, а саме споживач, виробник та управлінець 
(чиновник). Власне бачення динамізму ринкової взаємодії ав-
тор подає через функції трьох антропоморфних показників. 
Так, на його переконання, внаслідок суспільно-корисного по-
ділу праці кількість різноманітних кваліфікацій зростає, проте 
трудова поведінка особи (n) обмежується її професійними ін-
тересами, тому перша функція набуде такого вигляду: Δ Н (п) 
< 0. Натомість можливість споживати різноманітні продовольчі 
товари (т) має тенденцію до зростання: Δ Н (т) > 0. Одночасно 
кількість обмежень, визначених законодавчими та нормативно-
правовими актами, збільшується, тому варіативність (r) взаємо-
дії особи з оточенням скорочується: Δ Н (r) < 0. На основі такої 
логіки взаємопов’язані зміни трьох ентропій науковець записує 
у вигляді такого рівняння:

Н (т) + Н (п) + Н (r) = 0.                (2)
Цю рівність А.С. Харітонов пояснює так: наскільки збіль-

шується споживання товарів, настільки же зменшуються 
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Таблиця 1
Агреговані індикатори дихотомії ринкової взаємодії стейкхолдерів сфери продовольчого забезпечення

Дихотомія ринкової взаємодії Агрегований індикатор

«Виробник – споживач» Рівень рентабельності підприємницької діяльності
Питома вага витрат на харчування у структурі витрат сімейного бюджету

Таким чином, прагнення підприємців підвищити рівень рентабельності підприємницької діяльності (Р) завдяки зростанню рівня реа-
лізаційних цін до критичного рівня (р+) приведе до збільшення питомої ваги витрат на продукти харчування (С) у структурі витрат 
населення, що свідчить про прямо пропорційну залежність між агрегованими показниками.

«Споживач – держава» Рівень достатності споживання продуктів харчування
Рівень купівельної спроможності доходів населення

Таким чином, прагнення уряду втримати купівельну спроможність доходів населення (РРІ) через утримання прожиткового мінімуму на 
низькому рівні (LW-) створює передумови для зниження рівня достатності споживання продуктів харчування (SFC), що свідчить про 
прямо пропорційну залежність між агрегованими показниками.

«Держава – виробник» Рівень продовольчої незалежності країни
Рівень державної підтримки, спрямованої на забезпечення населення продовольством

Таким чином, через прагнення держави в особі уряду покрити витрати на утримання державного апарату підвищується податкове 
навантаження (Т+) на підприємницькі структури, тому вони не заінтересовані в економічній експансії на товарні ринки, внаслідок чого 
частка ринку (MS), на яку вони орієнтовані, має тенденцію до скорочення, яка ставить під загрозу продовольчу незалежність країни 
(FI), що свідчить про обернено пропорційну залежність між агрегованими показниками.

Джерело: розробка автора

різноманітність інтересів щодо трудової діяльності та свобода 
поведінки [5]. Отже, стає зрозумілим, що три взаємопов’язані 
ентропії допомагають збагнути природу та визначити тип по-
дальшого функціонування економічної системи (прогрес, ре-
грес, стійкість), а визначення його тренду дасть змогу описати 
ймовірні умови досягнення симетрії розвитку (коеволюціїї) її 
складових частин.

Для аналізування тенденцій гармонізації ринкової взаємо-
дії стейкхолдерів тріади суб’єктно-функціональних складових 
частин, крім трьох основоположних граничних критеріїв, слід 
зосередити увагу на визначенні агрегованих показників, що 
здійснюватиметься з урахуванням отримання коефіцієнтів, які 
характеризують насиченість ринку продовольства (його фізичну 
наявність), достатність споживання продовольчих товарів (їхню 
економічну доступність), а також державну підтримку, спрямо-
вану на забезпечення безперервності надходження продуктів 
харчування населенню. Таким чином, агрегований опис здійсню-
ватиметься на основі трьох груп показників, а саме за кількістю 
двовимірних площин сфери продовольчого забезпечення. Це 
дасть змогу вивчити глибинні процеси коеволюції її суб’єктно-
функціональних складових частин як протилежних сторін слабо 
структурованої системи відкритого типу на основі дослідження 
динаміки агрегованих індикаторів результативності дихотомії 
ринкової взаємодії стейкхолдерів у системній тріаді (табл. 1).

Застосування під час наукового дослідження методу ло-
гічного пізнання дало змогу встановити тип залежності між 
кожною групою агрегованих індикаторів з урахуванням впливу 
умов наближення до критичних значень визначених граничних 
критеріальних параметрів. Виявлені залежності дають підста-
ви для висловлення припущень про те, що трансформація сфе-
ри продовольчого забезпечення в цілісну рівноважну складну 
економічну систему вимагає зміни умов тристоронньої рин-
кової взаємодії, здатних забезпечити симетричний розвиток 
її сторін, завдяки утворенню та розгалуженню господарських 
зв’язків між стейкхолдерами. Їхня щільність забезпечить під-
вищення рівня стійкості (толерантності) вітчизняної сфери 
продовольчого забезпечення до внутрішніх викликів та зов-
нішніх впливів, отже, дасть змогу її складовим компонентам 
гармонійно розвиватися.

Таким чином, усвідомлення того, що економічна міцність 
держави підтверджується належно організованим процесом 
продовольчого забезпечення, вимагає формування зон і райо-
нів товарного виробництва продовольчих товарів, поглиблен-
ня економічних, технологічних та організаційних зв’язків між 
стейкхолдерами шляхом поглиблення інтеграційних процесів, 
розвитку торговельних зв’язків, що вимагає вдосконалення 
виробничої та соціальної інфраструктури відповідно до вимог 
часу, контролю за станом продовольчих земель, якістю та без-
печністю продуктів харчування, що надходять на ринок.

Збалансованість агрегованих економічних інтересів груп 
стейкхолдерів сфери продовольчого забезпечення зумовлю-
ється необхідністю досягнення трьох цілей, таких як ведення 
господарської діяльності на прибутковій основі; фізична та 
економічна доступність продуктів харчування за раціональною 
кількістю та структурою для всіх верств населення; створен-
ня сприятливих умов для систематичного задоволення потреб 
у продуктах харчування. Слід пам’ятати про те, що стейкхол-
дери, діючи задля отримання економічної вигоди, задіюють 
досить широкий спектр наявних у їхньому розпорядженні ін-
струментів впливу на економічні процеси, що призводить до 
загострення продовольчої трилеми, характерної для сучасних 
українських реалій. Для ринкової взаємодії груп стейкхолдерів 
у сфері продовольчого забезпечення характерне функціональ-
не переплетення трьох множин відносин у режимі потрійної 
спіралі, головною перевагою якої є досягнення інтегрального 
ефекту. Спроби агрегованого опису економічних ефектів вза-
ємодії з позицій макроекономічного аналізу зустрічаються 
в науковій літературі досить часто, зокрема у форматі потрій-
ної спіралі. Проте суттєві обмеження на процес пошуку мето-
дичних підходів накладає те, що застосовуваний економістами 
математичний апарат не може врахувати такої різноманітності 
чинників впливу на інтегрований показник, тому він не здатний 
описувати триєдину взаємодію як алгоритм її гармонізації [6], 
що вимагає додаткового окреслення умов оптимального форма-
ту ринкової взаємодії стейкхолдерів.

Висновки і пропозиції. Таким чином, детермінантами оці-
нювання рівня гармонізації ринкової взаємодії стейкхолдерів 
сфери продовольчого забезпечення України будуть економічні 
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інтереси, індикатори їхньої реалізації, показники збалансовано-
сті та агреговані показники за функціональними ознаками дихо-
томії ринкової взаємодії стейкхолдерів у двовимірних площинах, 
а також умови, за яких буде досягнуто її оптимального формату.
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Аннотация. В статье разработана система агрегированных показателей, определяющих результативность дву-
стороннего взаимодействия для каждой стороны рынка в каждой из двумерных плоскостей системной триады. 
Установлен тип взаимозависимости каждой пары индикаторов, на основе чего доказана дихотомия рыночного 
взаимодействия в двумерных плоскостях. Выявлено взаимовлияние эффектов двустороннего взаимодействия, что 
побудило к определению среди их числа лимитирующего, приведение которого к оптимальному уровню позволит 
достичь оптимума в построении гармоничного рынка продовольствия. С целью более реалистичного определения 
типа дальнейшего функционирования сферы продовольственного обеспечения наработана методика оценивания 
уровня гармонизации рыночного взаимодействия стейкхолдеров сквозь призму антропоцентризма, основополага-
ющими детерминантами динамизма которой определены функции трех антропоморфных показателей.

Ключевые слова: агрегированные показатели, лимитирующий критерий, уровень гармонизации, антропоцен-
тризм, антропоморфные функции, дихотомия рыночного взаимодействия.

Summary. In the article is established that the level of sustainability of the food provision sphere as an economic 
system depends on the density of economic ties between stakeholders through well-established partnerships, which can 
be branched by taking into account and agreeing on economic interests not only in the organization of production and con-
sumption, but also in the supply of foodstuffs, that provides for taking into account the conditions of their transportation, 
as well as taking into account the volume of imports into the domestic food market. A system of aggregated indicators to 
determine the effectiveness of two-way interaction for each side of the market in each of the two-dimensional planes of the 
system triad has been formed. The type of interdependence of each pair of indicators is established, on the basis of which 
the dichotomy of market interaction in two-dimensional planes is proved. Among the many criteria, as regulators of mar-
ket’ interaction, for each two-dimensional space, the criteria are defined, the critical values of which represent the peculiar 
Rubicons of regressive changes that pose a threat to building a harmonious food market. The mutual influence of the effects 
of bilateral interaction was revealed, which led to the determination of the limiting one among them, bringing it to the opti-
mum level will allow to reach the optimum in the construction of a harmonious food market. In target to more realistically 
determine the type of further functioning of the sphere of food provision sphere, an estimating the level of harmonization 
of market interaction of stakeholders’ method, through the prism of anthropocentrism, the basic indicators of dynamism 
of which are determined by the three anthropomorphic indicators functions, have done developed. Thus, as assessing de-
terminants of stakeholders’ market interaction harmonization level of food provision sphere will be an economic interest, 
indicators of their realization, balancing and aggregate indicators of the dichotomy stakeholders’ market interaction by the 
functional characteristics in two-dimensional spaces.

Keywords: aggregated indicators, limiting criterion, harmonization level, anthropocentrism, anthropomorphic func-
tions, dichotomy of market interaction.
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ІНДИКАТОРИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ТУРИСТИЧНИХ КЛАСТЕРІВ

EFFICIENCY ASSESSMENT INDICATORS OF TOURIST CLUSTER
Анотація. У статті висвітлено питання розвитку 

кластерної політики та визначення ефективності функ-
ціонування туристичних кластерів. Наведено приклади 
методів, за допомогою яких може вимірюватися ефек-
тивність кластерної політики, а саме методи фінансо-
вої звітності, кейс-стаді (аналіз конкретних ситуацій), 
економетричні, витратні. Запропоновано різні показ-
ники оцінювання ефективності туристичних кластерів, 
зокрема оцінювання через систему якості управлін-
ня кластером. Для подальшого розвитку туристичних 
кластерів в Україні запропоновано розробити закон 
«Про кластери», де було б визначено особливості їх 
створення й функціонування, виділено окремі види 
кластерів, зокрема туристичні. Одним з розділів такого 
закону має бути характеристика індикаторів ефектив-
ності функціонування кластерів.

Ключові слова: кластери, туристичні кластери, 
ефективність, регіони, інноваційний та діловий потен-
ціал регіонів.

Постановка проблеми. Багато країн світу вибрали для себе 
шлях інтенсивного інноваційного розвитку й кластерну модель 
організації економіки. В умовах глобалізації кластери стали 
консолідуючою силою, яка допомагає підприємствам досягати 
максимальної ефективності виробництва та отримувати знач-
ні конкурентні переваги, що приводить до підвищення конку-
рентоспроможності країни. Процес кластеризації туристичної 
діяльності розвивається високими темпами у більшості країн 
світу, створюються різні моделі та види кластерів, розробля-
ються стратегії їх розвитку. Туристичні кластери – це форми те-
риторіальної організації, що стимулюють економічне зростан-
ня не тільки у сфері туризму, але й усього регіону, тому одним 

з важливих питань розвитку туристичних кластерів є проблема 
визначення ефективності функціонування таких утворень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчизняні та 
зарубіжні вчені багато уваги приділяють проблемі кластериза-
ції та організації нових кластерів. До головних дослідників цієї 
сфери належать М.П. Вой наренко, Л.М. Кирилюк, Ю.О. Ні-
колаєва, О.В. Ракієва, С.І. Соколенко, Г.Ю. Щекин. Проте пи-
тання визначення єдиних критеріїв оцінювання ефективності 
функціонування саме туристичних кластерів в літературі не 
розглядається.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проб-
леми. Питанням розвитку кластерів присвячено багато нау-
кових праць зарубіжних та українських учених, де детально 
вивчено різні типи туристичних кластерів, побудованих за гео-
графічним або функціональним принципом, що діють у різних 
країнах та секторах туристичного бізнесу. Однак питання ви-
бору індикаторів, за допомогою яких можна було б відслідку-
вати ефективність діяльності того чи іншого кластеру, поки що 
залишається не розкритим.

Мета статті. Головною метою роботи є узагальнення наяв-
ного досвіду щодо критеріїв оцінювання ефективності функці-
онування туристичних кластерів.

Виклад основного матеріалу. Кластери – це групи спеціа-
лізованих підприємств (часто малих та середніх підприємств), 
пов’язані з допоміжними суб’єктами, які тісно співпрацюють 
у визначеному місці. Спільнота учасників кластеру може бути 
більш інноваційною, може створити більше робочих місць і за-
реєструвати більше міжнародних торгових марок та патентів, 
які неможливо створити одноосібно.

Кластери – це складні та динамічні структури, у яких 
відбуваються постійні зміни. Сильні кластери продукують 
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Таблиця 1
Методи вимірювання ефективності кластерної політики

Назва методу Сутність методу
Методи фінансової звітності Може застосовуватися оцінювачами як контрольний інструмент у сукупності з іншими методами.

Кейс-стаді (аналіз 
конкретних ситуацій)

Метод дає змогу детально вивчити механізми функціонування кластеру. Однак у рамках вивчення кон-
кретних ситуацій (прикладів) буває дуже складно узагальнити та інтерпретувати отримані результати, 
використовувати їх для вирішення проблем за межами конкретного прикладу.

Економетричні методи
Використання означених методів дасть змогу кількісно оцінити вплив кластерної політики на конкрет-
них суб’єктів кластерної структури (переважно на одного суб’єкта в рамках кластеру), що підвищує 
достовірність результатів. Вимоги до даних високі, а результати можна отримати тільки через кілька 
років після реалізації програми (ex post оцінка).

Системний підхід
Орієнтований на оцінювання ефективності кластеру загалом, а не на аналіз результатів діяльності окремих 
учасників кластерної структури. До цього підходу належать кількісні методи, зокрема моделі «витрати – 
випуск», «мережевий аналіз», особливостями використання яких є високі вимоги до досліджуваних даних.

Витратні методи (економічні) Мають використовуватися в кожній оцінці разом з одним або декількома вище наведеними методами, тому 
що їх використання дає змогу відповісти на головне питання ефективності вжиття програмних заходів.

Джерело: розроблено авторами на основі джерела [1]

економічне зростання за рахунок використання інноваційно-
го та ділового потенціалу регіонів. Нові можливості трудової 
діяльності, нові продукти та послуги, нові компанії, нові до-
слідження та розробки можуть бути результатами діяльнос-
ті в межах кластеру. Професійне управління кластером може 
створити умови для розвитку через проєкти та послуги, які за-
початкує потенційний кластер.

Методи, які можуть бути використані в процесі прове-
дення дослідження з вимірювання ефективності кластерної 
політики, представлені в роботах такого науковця, як С. Шмі-
деберг [1]. Наведемо стислу характеристику сутності наявних 
методів (табл. 1).

До кластероутворюючих вигід, що стимулюють участь 
у кластерах, можна віднести:

− технологічні (кооперація, заснована на взаємному обміні 
надлишками потужностей, за рахунок чого збільшуються обся-
ги виробництва кожним учасником кооперації);

− продуктово-технологічні (кооперація, заснована на вибо-
рі відповідних ринкових пріоритетів для певних видів продук-
ції та відмові від виробництва інших; поглиблення спеціаліза-
ції виробництва й забезпечення зростання його концентрації 
за рахунок виготовлення більшого обсягу продукції чи послуг 
кожним учасником кооперації);

− локалізація (кооперація у сфері закупівель матеріалів або 
створення на пайовій основі єдиного маркетингового центру 
з просування послуг);

− комерціалізація (розроблені нововведення трансформу-
ються в інновації; комерційна складова частина посилюється за 
рахунок появи можливостей входження до глобальних мереж 
створення продуктів і технологій, надання туристичних послуг 
та послуг розміщення);

− централізація видів діяльності та ресурсів у межах мар-
кетингової, рекрутингової, інвестиційної, інфраструктурної та 
інших видів діяльності за рахунок створення на пайовій основі 
організацій колективного користування.

У межах європейської кластерної політики існує система 
оцінювання якості менеджменту в кластерах (програма ECEI), 
а саме «знак якості менеджменту кластерної організації» [2]. 
Ця методика спрямована на стимулювання підвищення якості 
управління кластерних ініціатив.

«Знак якості» є незалежною системою оцінювання, методо-
логія якої випливає з методології «Європейського фонду якос-
ті управління» (EFQM) та базується на індикаторах якості, які 

можна застосувати до різних типів кластерів як у ЄС, так і за 
його межами [3]. У 2009 році під егідою ECEI Європейська ко-
місія запустила низку проєктів та ініціатив, пов’язаних з клас-
терами, націлених на підвищення якості кластерної політики 
в Європі та підвищення ефективності управлінням кластерами.

У Європі налічується близько 2 000 кластерів, з яких 
150 вважають кластерами світового рівня з точки зору зайня-
тості, розмірів, спрямованості. Відповідно до інформації єв-
ропейської платформи «Cluster Excellence Scoreboard» у 2010–
2013 роки 33,3% фірм у кластерах продемонстрували зростання 
занятості, яке перевищувало 10%.

Європейська ініціатива щодо вдосконалення кластерів, іні-
ційована Генеральною дирекцією з питань підприємництва та 
промисловості Європейської комісії, розробила методологію та 
інструменти для підтримки кластерних організацій, що спри-
яють підвищенню їх потенціалу. До інструментів входить так 
звана кластерна інтернаціоналізація. Ця ідея виникла в умовах 
міжнародної співпраці кластерів шляхом активізації співробіт-
ництва кластерів та ділових кіл через національні та сектораль-
ні кордони Європи.

Також у ЄС створена платформа «Smart Specialization» 
як інструмент, що об’єднує інтелектуальну спеціалізацію та 
міжрегіональне співробітництво для підвищення конкуренто-
спроможності промисловості та інновацій. Робота, розроблен-
ня та підтримка платформи «Smart Specialization» організовані 
за декількома тематичними спрямуваннями (економіка, інно-
вації у сфері послуг тощо). Ці сфери можуть включати також 
творчі галузі та туризм. Кінцевою метою програми є створення 
можливостей для управління кластерами. Більш детально фо-
кус стратегії управління кластерами представлено в табл. 2.

Кластери стали актуальною складовою частиною політики 
на федеральному рівні у США. Пояснюють це трьома чинника-
ми. По-перше, у кластерах високий рівень зайнятості й заробіт-
ної плати, вони створюють умови для економічного зростання 
та інновацій. По-друге, кластери сприяють формуванню більш 
«заземленої» політики, виходячи з реалій та динаміки еконо-
мічного розвитку, на відміну від абстрактного макроекономіч-
ного планування та управління. По-третє, кластери забезпечу-
ють концептуальну канву для перегляду економічної політики 
та оптимізації бюджетних витрат в умовах обмежених ресурсів.

Ефективність кластеру може оцінюватися через систему 
оцінювання якості управління кластером. У такому разі вона 
має включати такі основні показники:
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Таблиця 2
Фокус стратегії управління кластерами

1. Удосконалення інноваційних можливостей
– НДДКР продуктів, процесів, технологій, послуг;
– впровадження нових продуктів, процесів, технологій, послуг;
– ініціювання та сприяння співпраці.

2. Вивчення можливостей бізнесу
– Розширення ділових та ринкових можливостей учасників кластерів;
– ініціювання та сприяння співпраці;
– вивчення тенденцій, технологій та ринків.

3. Сприяння розвитку підприємницької діяльності
– Підтримка підприємців;
– сприяння підприємницькій інфраструктурі.

4. Освіта, навчання, розвиток людських ресурсів
– Розроблення навчальних програм для учасників кластерів;
– навчальні курси, лекції тощо.

5. Маркетинг і брендинг
– Посилення наочності сприйняття та розпізнавання кластеру;
– місцевий маркетинг.

6. Поліпшення рамкових умов, характерних для кластеру
– Лобіювання інтересів кластерів;
– ініціювання необхідних змін у схемах фінансування, політиці під-
тримки кластерів тощо.

7. Розвиток кластерів
– Збільшення частки приватного та державного фінансування;
– розширення співпраці між учасниками.

8. Інтернаціоналізація
– Ініціювання та сприяння співпраці;
– ініціювання міжнародної науково-дослідної співпраці та проєктів;
– створення міжнародного бізнесу.

Джерело: розроблено авторами на основі джерела [3]

− показники, що характеризують ефективність управління 
фінансовими ресурсами керуючої компанії (кількість запуще-
них спільних проєктів у розрахунку на обсяг витрат коштів, 
спрямованих на забезпечення діяльності керуючої компанії; 
обсяг залучених коштів у спільні проєкти кластеру (бюджет-
них і позабюджетних); приріст частки приватного фінансуван-
ня в бюджеті керуючої компанії);

− показники, що характеризують інтенсивність надання 
послуг (кількість наданих послуг за видами діяльності; частка 
учасників кластеру, охоплених тим чи іншим видом послуг, що 
надаються);

− показники, що характеризують соціально-економічний 
ефект діяльності керуючої компанії (кількість організацій – 
учасників кластеру; кількість створених робочих місць з опла-
тою праці, що перевищує середній рівень по регіону; приріст 
податкової бази в регіоні базування кластеру).

Оцінити ефективність розвитку кластерів можна на основі 
непрямих параметрів, які у своїй сукупності дають уявлення 
про успішність того чи іншого кластеру, вплив на економіку 
регіону, а також виявляють «вузькі місця» для концентрації 
подальших зусиль органів державної влади та місцевого само-
врядування щодо зниження негативних бар’єрів. Отже, ними є:

− вплив кластеру на регіональну економіку (показники 
зростання доданої вартості на рівні компанії, кластеру та секто-
ру; показник частки підприємств кластеру у ВРП; обсяг подат-
кових надходжень від резидентів кластеру; рівень зайнятості 
населення (% зайнятих у кластері); рівень доходів населення на 
території присутності кластерів);

− рівень розвитку людського капіталу (рівень продуктив-
ності праці; кількість осіб, залучених до діяльності кластеру 
через участь у програмах професійної підготовки; кількість ди-
пломованих фахівців, залучених до кластеру; кількість програм 
співпраці бізнесу та ЗВО у сфері підготовки фахівців для потреб 
кластеру; кількість практикантів, які стажуються в кластері);

− близькість до постачальників (показники, пов’язані 
з аналізом якості поставок, кількістю постачальників 1, 2, 3 по-
рядку, оцінюванням фактичних постачальників);

− доступність капіталу (показники обсягів залучених ін-
вестицій, обсягів залучених венчурних коштів, оцінювання 
участі банків у діяльності кластеру, обсягів державних і при-
ватних інвестицій у розвиток інфраструктури; кількість отри-
маних грантів);

− зростання сектору послуг (показники обсягів робіт, пе-
реданих на аутсорсинг (у фінансовому вираженні); кількість 
залучених консультантів; кількість компаній, що надають про-
дукцію та послуги для потреб кластеру);

− рівень розвитку зовнішніх зв’язків (кількість спільних 
підприємств, промислових спілок, маркетингових консорціу-
мів тощо);

− рівень соціальної активності (кількість професійних, ді-
лових і торгових асоціацій та число учасників у кожній; рівень 
активності асоціацій, аналіз їх взаємодії);

− якість ділового клімату (кількість виявлених підпри-
ємств у кластері; кількість компаній, залучених до кластеру; ін-
тегральне оцінювання індивідуальних опитувань підприємств 
– учасників кластеру про їхню діяльність за оцінюваний період 
і середньострокові очікування);

− розвиток інновацій у кластері (показники обсягів коштів, 
залучених з державних і приватних джерел у НДДКР; кількість 
патентів, зареєстрованих компаніями – учасниками кластеру; 
обсяги інвестицій у нові технології; кількість нових продуктів, 
вироблених підприємствами кластеру);

− рівень конкурентоспроможності резидентів кластеру, що 
оцінюється з огляду на кількість угод, укладених резидентами 
кластеру, обсяги експорту продукції кластеру, обсяги продажів 
продукції резидентів кластеру за межами регіону, обсяги опе-
рацій з іноземною валютою).

Останніми роками у Європі відбулися зміни оціночної 
шкали кластерів. Замість використання статичних показників 
(на основі статистичних даних) пропонується приділяти увагу 
оцінюванню процесу та траєкторій змін.

Як «нові» індикатори пропонуються такі:
− залучення прямих іноземних інвестицій у нові та вже на-

явні компанії;
− зміни мобільності трудових ресурсів, зростання 

зайнятості;
− вплив (роль) ключових учасників або заходів.
Крім того, спостерігається зміщення оцінювання кластерів 

з матеріальних потоків на нематеріальні. Вимірювачами стають 
інновації, ліцензії на технології, запозичення (Citation) патентів 
(відображення реалій інноваційної політики), управлінські та 
підприємницькі навички.

Передбачаються такі ключові показники ефективності ді-
яльності кластерів:
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− обсяг податкових надходжень до державного бюджету;
− частка виробленої продукції кластеру у загальному обся-

зі виробленої продукції регіону;
− продуктивність праці у кластері;
− частка експорту продукції та послуг кластеру у загально-

му обсязі несировинного експорту країни;
− частка реалізованих товарів і послуг кластеру у загаль-

ному обсязі реалізованої продукції регіону;
− сукупні витрати на НДДКР підприємств кластеру;
− розмір чистого прибутку підприємств;
− частка залучених інвестицій на розвиток підприємств 

кластеру в сукупному обсязі інвестицій регіону [3].
Аналітичні звіти про результати реалізації кластерних про-

грам відображають результати аналізу за такими напрямами [4].
1) Оцінювання продуктивності кластеру та її динаміка 

у часі. Основними аналізованими показниками є обсяги прода-
жів, обсяги експорту продукції кластеру, витрати на досліджен-
ня й розробки, наявність патентів тощо. При цьому оцінювання 
має порівняльний характер, тому що об’єктом дослідження є не 
один кластер, а ціла низка кластерних структур.

2) Аналіз заходів, вжитих у межах кластерних ініціатив. 
У цьому разі проводиться оцінювання показників економіч-
ної ефективності кластеру (обсяги продажів, обсяги експорту 
тощо), а також аналіз внутрішньо кластерних процесів (спільні 
проєкти учасників кластерної структури, ступінь розвитку вну-
трішньо кластерної інфраструктури тощо) та їх динаміки у часі.

3) Оцінювання впливу втручання держави в розвиток клас-
терів. В цьому разі оцінювання, як правило, довгострокове й 
має на меті аналіз впливу результатів діяльності кластеру на 
економіку конкретної території в результаті впровадження та 
реалізації кластерних програм.

4) Показники, що відображають ефективність системи орга-
нізації та управління кластером. Ця група включає інтенсивність 
та ефективність мережі; згуртованість і рівень централізації; 
ступінь участі у кластері; чисельність управлінського персоналу 
та бюджет системи управління; якість управління кластером; ці-
льову групу кластеру; задоволеність членів кластеру результата-
ми його діяльності; ступінь інституціоналізації кластеру.

5) Результати діяльності кластеру, якими є рівень витрат на 
НДДКР; обсяг фінансування досліджень; частка міжнародних 
дослідників; рейтинг закладів вищої освіти та інших навчаль-
них закладів, що входять до кластеру, кількість наукових роз-
робок університетів; кількість компаній, що впровадили нові 
продукти або послуги протягом останніх трьох років; обсяг 
іноземних інвестицій.

Російські вчені обумовлюють ефективність кластерів через 
ефект агломерування. У концепції економії, обумовленої лока-
лізацією, виділяють такі чотири чинники економічної вигоди 
для учасників агломерацій.

1) Скорочення витрат на виробництво й обслуговування 
цільової інфраструктури та інших колективних ресурсів. Ви-
годи можуть бути отримані завдяки тому, що агломерація дає 
можливість поділити вартість визначених колективних ре-
сурсів між декількома компаніями. Найчастіше це стосується 
витрат на створення необхідної інфраструктури. Коли агломе-
рація однорідних або суміжних компаній сформувалася, з’яв-
ляється потенціал для створення локальної інфраструктури, 
системи освіти та інших видів суспільних ресурсів відповідно 
до потреб конкретної галузі.

2) Розвиток місцевого ринку праці у сфері спеціалізованих 
кваліфікацій. Сусідство кількох однорідних та суміжних ком-

паній запобігає формуванню вузької спеціалізації персоналу, 
розширюючи ємність локального ринку праці.

3) Скорочення витрат на комунікації між партнерами. 
Територіальна близькість компаній та інституцій і регуляр-
ні контакти між ними сприяють поліпшенню координації та 
зміцненню довіри. Кластери пом’якшують проблеми, властиві 
взаєминам на відстані, не створюючи жорсткої вертикальної ін-
теграції або проблем управління, що пов’язані з формуванням 
і підтримкою структур формальних зв’язків, таких як мережі, 
альянси та партнерства.

4) Локалізовані кластери однорідних і суміжних компаній 
складають основу місцевого середовища, яке може сприяти пе-
ретокам знань і стимулювати різні форми адаптації, навчання та 
інноваційної діяльності. Спільне розташування може створити 
переваги перетоків знання, навіть якщо рівень довіри незна-
чний, як, наприклад, у Силіконовій долині, де ніхто нікого не 
знає і не існує довгої історії складних зв’язків. Таким чином, 
спільне розміщення допомагає компаніям виявляти та імітувати 
більш досконалі рішення, поєднуючи їх з власними ідеями [5].

Висновки і пропозиції. Оцінювання ефективності функ-
ціонування кластерів – це безперервний і послідовний процес, 
який охоплює весь цикл від етапу створення кластеру до етапу 
контролю за його діяльністю й передбачає застосування різних 
видів оцінювання. Оцінювання має проводитися на постійній 
основі з використанням різних методів, як математичних, так 
і експертних. Аналіз може проводитися із залученням як зов-
нішніх експертів, так і внутрішніх, які працюють безпосередньо 
у кластерній структурі. Задля підвищення ефективності оціню-
вання необхідно залучати до його проведення представників 
усіх зацікавлених у діяльності кластеру осіб, таких як держав-
ні структури, бізнес, наукове середовище, споживачі. Це дасть 
змогу отримати достовірні результати про реалізацію програми 
розвитку кластеру, розробити рекомендації щодо її вдоскона-
лення та підвищити ефективність кластерної політики загалом.

В Україні поки що немає закону «Про кластери», де було б 
визначено особливості їх створення та функціонування, виділе-
но окремі види кластерів, зокрема туристичні. Існує нагальна 
потреба розроблення відповідного закону, одним з розділів яко-
го має бути характеристика індикаторів ефективності функціо-
нування кластерів. Наступним етапом законотворчої діяльнос-
ті може стати розроблення Закону «Про туристичні кластери», 
у якому би підкреслювалось значення розвитку кластерних 
структур саме у сфері туризму та було визначено показники 
вимірювання ефективності діяльності туристичних кластерів.
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Аннотация. В статье освещены вопросы развития кластерной политики и определения эффективности функ-
ционирования туристических кластеров. Приведены примеры методов, с помощью которых может измеряться 
эффективность кластерной политики, а именно методы финансовой отчетности, кейс-стади (анализ конкретных 
ситуаций), эконометрические, затратные. Предложены различные показатели оценивания эффективности туристи-
ческих кластеров, в частности оценивание через систему качества управления кластером. Для дальнейшего раз-
вития туристических кластеров в Украине предложено разработать закон «О кластерах», где были бы определены 
особенности их создания и функционирования, выделены отдельные виды кластеров, в частности туристические. 
Одним из разделов такого закона должна быть характеристика индикаторов эффективности функционирования 
кластеров.

Ключевые слова: кластеры, туристические кластеры, эффективность, регионы, инновационный и деловой по-
тенциал регионов.

Summary. The article covers the issues of cluster policy development and determining the efficiency of tourist clusters. 
Examples of methods by which the effectiveness of cluster policy can be measured are: financial reporting methods, case 
studies, econometric, cost, and more. Clusters are dynamic structure in which there are constant changes. Strong clusters 
produce economic growth through leveraging the innovation and business potential of the regions. The article identifies that 
the features of a cluster can be: high level of territorial concentration of cluster participants, which provides the most benefi-
cial effect of interaction between them; the presence of links and cooperation (including joint cluster projects) that develop 
systematically between the participants; high innovative activity of participants, focus on continuous improvement of com-
petitive advantages; strong internal competition as one of the most important driving forces of the cluster, which determines 
the high competitiveness of the participating companies. In recent years, changes in the cluster rating scale have taken place 
in Europe. Instead of using static indicators (based on statistics), it is suggested to focus on the evaluation process and 
trajectory changes. There is a shift in the assessment of clusters from material flows to intangible ones. The benchmarks 
are: innovation, technology licenses, citation; management and entrepreneurial skills. Various indicators for assessing the 
efficiency of tourist clusters are offered, including assessment through the cluster management quality system. It is noted 
that the effectiveness of cluster development can be based on indirect parameters that indicate the success of a cluster, the 
impact on the economy of the region and identify issues for further concentration of efforts of state and local governments. 
For the further development of tourist clusters in Ukraine it is proposed to develop a law “On Clusters”, which would de-
termine the features of their creation and functioning, distinguished certain types of clusters, including tourist. One of the 
sections of such a law should be the definition of cluster efficiency indicators.

Keywords: clusters, tourist clusters, efficiency, regions, innovation and business potential of regions.
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АДВОКАТУВАННЯ КОНКУРЕНЦІЇ В УКРАЇНІ

COMPETITION ADVOCACY IN UKRAINE
Анотація. У статті досліджено основні фактори, що 

впливають на низький рівень ефективності конкурентної 
політики в Україні. Серед них особливу увагу акценто-
вано на впливі недостатньої конкурентної культури біль-
шості економічно активного населення України, що знач-
но посилюється відсутністю прозорих інформаційних 
потоків в економіці. Одним із основних превентивних 
методів боротьби з інформаційною асиметрією є адво-
катування конкуренції. Саме тому у статті окрема увага 
приділена саме визначенню поняття адвокатування відо-
мими вченими-економістами. Зроблено висновок про те, 
що кожне з наведених визначень має конкретно визначе-
ну автором мету адвокатування та суб’єкти реалізації, що 
часто йде в розріз із державною конкурентною політикою 
нашої держави. На основі дослідженої та проаналізованої 
інформації у статті запропоновано авторське визначення 
адвокатування конкуренції, яке, на думку автора, найбіль-
ше відповідає конкурентній політиці в Україні.

Ключові слова: конкуренція, конкурентна політи-
ка, конкурентна культура, адвокатування конкуренції, 
інформаційна асиметрія.

Постановка проблеми. Становлення економіки нового 
типу потребує залучення нових, адаптованих методів впливу. 
Для країн, які перебувають у процесі трансформації, важливим 
є баланс превентивних та контролюючих заходів. Адвокатуван-
ня конкуренції – це один із основних заходів, який забезпечить 
ефективне вирішення проблем, пов’язаних із циркуляцією ін-
формації на ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню 
питання адвокатування конкуренції присвячені численні праці 
А. Герасименко [1], Г. Филюк [2], В. Лагутіна [3], М. Стак [4], 
Т. Щербакової та інших науковців [5].

Виділення не вирішених раніше частин загальної проб-
леми. Огляд проблем у статті представлено через виділення 
власного визначення адвокатування конкуренції, яке найбільш 
повно відображає ситуацію, що склалась у нашій державі.

Мета статті. Головною метою роботи є дослідження впли-
ву адвокатування конкуренції на розвиток проконкурентної сві-
домості всіх учасників ринкових відносин.

Виклад основного матеріалу. Економіка нового типу по-
требує створення нових методів державного впливу. Для країн 
із переважаючою інформаційною економікою це можуть бути 
суто превентивні заходи, тоді як для країн, які перебувають 
у процесі трансформації, важливим є збереження балансу пре-
вентивних та контролюючих заходів.

Саме до країн із трансформаційною економікою належить 
Україна, адже, незважаючи на глобалізацію та розмиття кордо-
нів з розвинутими країнами світу, за Україною залишається іс-
торичний слід країни колишнього соціалістичного устрою, що 
свідчить про необхідність контролюючого впливу з боку орга-
нів державної влади. З огляду на це перед органами державної 
влади постає серйозне завдання, що полягає в розробленні та 
реалізації комбінованої політики коригування інформаційної 
асиметрії, важливим аспектом якої буде розроблення стратегії 
адвокатування конкуренції.

Проте не слід забувати про те, що за ідеальних умов функ-
ціонування економіки (а таких, маємо зазначити, на практиці не 
існує) регулюючі державні органи усвідомлюють, що ефективна 
конкуренція сприяє росту добробуту споживачів, зменшенню ін-
фляції та підвищує конкурентоспроможність виробників, спри-
яючи економічному росту країни. Основним завданням держав-
ного регулятора в таких умовах є захист економічної конкуренції 
на ринку, зокрема, через протидію поширенню інформаційної 
асиметрії на ринку. Проте в дійсності уповноважені представни-
ки різних органів державної влади, слідуючи інтересам обмеже-
ного кола осіб, сприяють розробленню та прийняттю законодав-
чих актів і політик, які могли б надмірно обмежувати ініціативу 
в економічній діяльності та протидіяти принципам конкуренції. 
Виробники будь-якими методами намагаються зайняти ключо-
ву позицію на ринку, а споживачі невиправдано втрачають свої 
кошти через неспроможність зробити правильний вибір.

Тим чи іншим чином всі представлені вище обставини 
притаманні всім, навіть найбільш розвинутим економікам сві-
ту. Проте важливо зазначити, що вони тісно пов’язані з рівнем 
конкурентної культури в країні, адже чим нижчою є конкурент-
на культура, тим більш фатальними є їх наслідки.

Часто органи державної влади в процесі формування кон-
курентної політики приділяють недостатньо уваги питанням 
конкурентної культури в державі, що значно зменшує ефектив-
ність такої політики, адже конкурентна культура є важливим 
елементом конкурентної політики держави.

Проблемою українського конкурентного середовища є не-
обхідність формування свідомої конкурентної культури, адже 
поки вона не буде сформована, будь-які заходи, спрямовані на 
розвиток конкуренції на ринку, будуть зводитись до нуля.

Відсутність конкурентної культури має довгий історичний 
слід та простежується серед усіх учасників ринкових відносин 
в Україні.

Причиною цього є соціалістичне минуле нашої країни, 
адже поняття «конкуренція» увійшло в категорійний апарат 
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вітчизняної економічної науки відносно недавно. Натомість 
в економічній науці радянської доби конкуренція як явище по-
ставала в негативному аспекті. Отже, сформувавшись як осо-
бистість в умовах адміністративно-командної економіки, у якій 
були відсутні конкурентні відносини та переважав дух спів-
робітництва, більшість українців досі сприймає конкуренцію 
з тривогою та вороже [2].

Це проявляється у вигляді так званого економічного егоїз-
му, тобто у таких ціннісних орієнтаціях економічного суб’єкта, 
які призводять до переважання в його економічній поведінці 
корисних власних інтересів, які суперечать інтересам і потре-
бам інших економічних суб’єктів [2].

Ускладнює ситуацію те, що, відповідно до досліджен-
ня Державної служби статистики України, 65% робочої сили 
в Україні складається з осіб віком від 35 до 70 років, тобто осіб, 
які навчались та формувались як особистість на постулатах 
адміністративно-командної економіки, а керуючі посади, які 
дають можливість прийняття рішень, що впливають на кон-
куренцію та формування конкурентних відносин, займають 
переважно працівники старшого віку. Отже, можна зробити 
висновок, що більшість керуючого складу підприємств не усві-
домлює повністю цінності конкуренції на ринку [2].

Саме тому в процесі здійснення своєї господарської діяльнос-
ті суб’єкти господарювання схильні дотримуватись агресивної 
конкурентної поведінки, яка характеризується тим, що система 
цінностей такого суб’єкта господарювання ґрунтується на повно-
му відкиданні гуманності, добра, жалості, взаєморозуміння.

Такі суб’єкти господарювання та й індивіди загалом сприй-
мають світ як поле битви, де, відповідно до дарвінівського 
вчення, виживають найбільш пристосовані, які знищують слаб-
ших. Зазвичай людські заздрість і ревнощі, агресивність та інші 
деструктивні прояви людської культури є ознаками так званої 
неокультуреної конкуренції [2].

Аналогічною є ситуація у споживчому сегменті, якщо не 
брати до уваги дітей до 14 років, які не приймають самостійних 
рішень щодо придбання товарів та послуг, отже, фактично не 
виступають споживачами, відповідно, 74% споживачів в Украї-
ні складають люди старші за 35 років. Оскільки саме розуміння 
того, що конкуренція приносить користь, а дотримання правил 

конкуренції веде до розширення асортименту товарів і послуг 
більш високої якості за нижчими цінами, приводить до мож-
ливості «зворотного зв’язку» та покращення конкурентної 
ситуації на ринку, то можна зробити висновок, що більшість 
споживачів схильна приймати деструктивні для себе рішення, 
які провокують невиправдані витрати [6].

Таким чином, більшість економічно активного населення 
України не усвідомлює в повній мірі всіх переваг існування 
конкуренції на ринку.

Підтверджується це кількістю порушень законодавства про 
захист економічної конкуренції, які щорічно розслідує Антимо-
нопольний комітет України.

Як видно з рис. 1, в останні 4 роки діяльності АМКУ спо-
стерігається тенденція до зменшення кількості припинених по-
рушень на фоні зростаючого економічного ефекту.

Щодо динаміки сплачених штрафів, то тут важко говорити 
про наявність чіткої тенденції, та й шукати певну тенденцію 
в цьому показнику, на нашу думку, недоцільно, адже структура, 
вид і тяжкість порушень кожного року різняться.

Проте існують випадки, що повторюються досить регулярно.
Прикладом такої системності порушень є ситуація, що 

склалась на ринку роздрібної реалізації пального.
28 жовтня 2016 року після розгляду справи про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді ан-
тиконкурентних узгоджених дій між ТОВ «Золотий екватор», 
ТОВ «ВОГ Рітейл», ПП «Окко нафтопродукт», ТОВ «Альянс 
Холдинг», ПІІ «АМІК Україна», ТОВ «СОКАР ПЕТРОЛЕУМ» 
та ТОВ «Параллель М ЛТД» було прийнято рішення та накла-
дено штрафи.

Напередодні, 27 жовтня 2016 року, АМКУ погодив «Пра-
вила професійної етики у конкуренції щодо чесності та про-
зорості роздрібного ринку пального в Україні», розроблені 
учасниками ринку (зокрема, суб’єктами господарювання, яких 
визнали порушниками у справі), які запобігатимуть виник-
ненню порушень конкурентного законодавства на цих ринках, 
сприятимуть їх транспарентності.

Окремим пунктом зазначених Правил було визначено, що 
компанії ніколи формально або неформально не братимуть 
участь у встановленні «фіксованих» цін [7].
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Рис. 1. Динаміка основних показників діяльності АМКУ (2015–2018 рр.)
Джерело: розроблено автором на основі джерел [12–14]
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Проте вже 14 травня 2019 року за результатами розгля-
ду справи АМКУ було знову прийнято рішення та накладено 
штраф на групу компаній ТОВ «ВОГ Рітейл», ТОВ «ОККО-Рі-
тейл» та ТОВ «СОКАР ПЕТРОЛЕУМ» за вчинення протягом 
2017 року антиконкурентних узгоджених дій у вигляді встанов-
лення та підтримання на інформаційних табло АЗС подібних 
між собою роздрібних цін реалізації бензину.

Таким чином, маємо ситуацію за якою суб’єкти господарю-
вання є поінформованими про діяльність на ринку, проте неза-
цікавленими у підтриманні ефективної конкуренції, тому вони 
цілком свідомо йдуть на дії, що в результаті можуть призвести 
до фінансових втрат, адже фінансовий бонус від антиконку-
рентної поведінки значно перевищуватиме можливі втрати від 
сплати штрафу за порушення.

Отже, необхідним є адвокатування для подолання інформа-
ційної асиметрії та покращення конкурентних відносин на ринку.

Адвокатування конкуренції в Україні необхідне не тільки 
для окремо взятих ринків, але й для повноцінного функціону-
вання сучасної економіки загалом.

Саме тому дії антимонопольного відомства мають забез-
печити роботу своєрідного 3-ядерного механізму конкуренції, 
в якому кожна зі сторін, усвідомлюючи переваги конкуренції та 
втрати, яких вона може зазнати від її обмеження, забезпечува-
ла б ефективний контроль за антиконкурентними практиками 
інших сторін, зокрема за поширенням інформаційної асиметрії 
на ринку, утворивши своєрідну «невидиму руку контролю ін-
формаційної асиметрії на ринку».

Саме тому стратегія адвокатування конкуренції в Україні 
має не просто забезпечувати підвищення обізнаності спожива-
чів щодо способів добросовісного ведення конкуренції шляхом 
поширення зазначеної інформації органами державної влади, 
але й забезпечувати подолання інформаційної асиметрії та по-
кращення конкуренції на ринку шляхом безперервного проти-
стояння цих сторін. Ці завдання можуть вирішуватися за влас-
ною ініціативою антимонопольного відомства, у координації 
з іншими органами державної влади та за допомогою залучен-
ня третіх сторін.

В Україні адвокатування конкуренції – це відносно новий 
механізм державного впливу, який розвивався паралельно зі 
встановленням та запровадженням конкурентного законодав-
ства, тобто тоді, коли у країні не було чітко напрацьованої 
практики роботи антимонопольних органів та підготовлених 
для цього спеціалістів, що значно вплинуло на якість механіз-
му адвокатування.

Вперше поняття «адвокатування конкуренції» було визна-
чено у 2002 р. робочою групою з адвокатування конкуренції 
Міжнародної конкурентної мережі. Відповідно до зазначеного 
визначення адвокатування конкуренції – це набір видів діяль-
ності антимонопольних органів, спрямованих на посилення 
ефективності конкурентної політики, яка здійснюється кон-
курентним відомством задля сприяння розвитку конкуренції 
шляхом використання не примусових механізмів, а переважно 
за допомогою взаємодії з іншими державними суб’єктами та 
збільшення поінформованості громадськості щодо переваг кон-
куренції [8, с. 25].

Відповідно до зазначеного визначення основною метою ад-
вокатування конкуренції є підвищення ефективності конкурент-
ної політики в державі через взаємодію органів державної влади.

Поняттям, що використовується українським антимонополь-
ним відомством, є таке: адвокатування конкуренції – це підтримка 
конкуренції за допомогою інших ніж правозастосування заходів, 

зокрема шляхом оцінювання впливу на конкуренцію регулятор-
них актів та проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи. 
Отже, метою адвокатування в Україні є підтримка конкуренції [9].

Проте є інші підходи до визначення адвокатування, кожен 
з яких детермінує свою мету.

Так, наприклад, М. Стак визначає адвокатування конку-
ренції як інститут конкурентної політики, який допомагає по-
кращити конкурентне середовище в умовах недосконалості 
інформації та обмеженої раціональності. Він ставиться до ад-
вокатування конкуренції як до політики, основною метою якої 
є покращення конкуренції [4].

На думку української вченої-економіста Г. Филюк, адвока-
тування конкуренції – це всі дії антимонопольних органів, які 
не пов’язані з примусом до виконання правил у сфері антимо-
нопольного законодавства, а спрямовані на формування в су-
спільстві конкурентної культури, тобто мета адвокатування – це 
формування конкурентної політики.

В. Лагутін та І. Соколовська розглядають адвокатування 
конкуренції як набір видів діяльності державних конкурентних 
органів, спрямованих на зміцнення конкурентного середовища 
на товарних ринках за допомогою використання механізмів, які 
прямо не належать до системи примусу, а орієнтовані перш за 
все на усвідомлення суб’єктами підприємництва вигід конку-
ренції, зокрема, внаслідок впливу на державні організації [5].

Узагальнивши зазначені визначення, можемо зробити ви-
сновок, що сучасні вчені відходять від поняття, запропонова-
ного у 2002 р., та визначають основною метою адвокатування 
конкуренції підтримку функціонування конкурентного сере-
довища через діяльність органів державної влади. Проте слід 
зазначити, що фактичнo лише визначення, запропоноване Між-
народною конкурентною мережею, підкреслює необхідність 
посилення ефективності конкуренції не тільки завдяки дії ор-
ганів державної влади, але й через взаємодію з іншими учасни-
ками ринкових відносин.

З цим насправді важко не погодитись, оскільки важливим 
аспектом на шляху до розвитку та покращення конкурентної 
ситуації на ринку є саме діяльність різних галузевих асоціацій 
та експертних груп. Часто вона є навіть більш ефективною, ніж 
діяльність органів державної влади через те, що їх учасники є 
більш поінформованими про те, як працює ринок зсередини.

Проаналізувавши запропоновані визначення, пропонуємо 
застосовувати власне альтернативне визначення: адвокатуван-
ня конкуренції – це система превентивних заходів антимоно-
польних органів, вжиття яких відбувається окремо та у вза-
ємодії з іншими органами влади та бізнес-асоціаціями задля 
досягнення ефективного конкурентного середовища в державі.

З огляду на це та те, що, попри безумовно значний пози-
тивний вплив, адвокатування конкуренції та усвідомлення її 
переваг недостатньо для того, щоби конкуренція в країні роз-
вивалась, кінцевою метою стратегії адвокатування конкуренції 
є формування такої системи, у якій держава, споживачі та під-
приємства завдяки повноті своїх знань будуть збалансовувати 
один одного, виступати запобіжниками антиконкурентних дій 
один одного завдяки глибокому розумінню сутності конкурент-
них відносин, прав та обов’язків їх учасників.

Саме тому формування системи заходів щодо реалізації стра-
тегії адвокатування конкуренції має повноцінно охоплювати всі 
напрями, а саме органи державної влади, підприємницькі кола та 
споживачів, адже тільки так вона дасть змогу забезпечити муль-
типлікативний ефект проконкурентних регуляторних рішень.

У статті ми пропонуємо систему заходів, зображену на рис. 2.
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Відповідно до запропонованої нами схеми механізм адвока-
тування конкуренції в системі органів державної влади в Украї-
ні передбачає погодження та роз’яснення нормативно-право-
вих актів, надання адресних рекомендацій органам державної 
влади щодо запровадження ними регуляторних інститутів, 
відкриту дискусію по антиконкурентних справах та аргумента-
цію прийнятих Антимонопольним комітетом України рішень, 
їх експертизу, а також різноманітні освітні заходи, такі як тре-
нінги, майстер-класи, організація дискусійних платформ від 
онлайн-майданчиків до тематичних конференцій [10].

Адвокатування конкуренції в підприємницьких колах – це 
зазвичай набір класичних заходів антимонопольних органів, 
представлених рекомендаціями, що надаються суб’єктам го-
сподарювання, круглими столами, поширенням кращих прак-
тик та підписанням правил професійної етики.

Щодо адвокатування в середовищі споживачів, то тут ці-
кавою, на нашу думку, є практика, запроваджена у США. Ад-
вокатування конкуренції в середовищі споживачів у США має 
всеохоплюючий характер та спрямована навіть на найменших 
споживачів, майбутніх активних учасників ринкових відносин.

Основна місія, яку намагається виконати антимонопольне 
відомство США, полягає в тому, що будь-яка інформація потре-
бує додаткової перевірки, тобто інформація потребує її пошуку.

Крім цього, ФТК активно використовує сучасні інфор-
маційні канали. Так, регулятор має свій блог, який формаль-
но поділений на дві частини, такі як бізнес-блог та блог для 
споживачів, та активно використовує такі соціальні мережі, як 
«Twitter», ‘Facebook» та «YouTube».

Таким чином, інформація, що надається антимонопольним 
відомством, є легкою, доступною та передається через сучасні 
інформаційні канали, тому вона є легкою для сприйняття всі-
ма учасниками ринкових відносин, адже відомство намагаєть-
ся здійснити максимальне охоплення зацікавленої аудиторії. 
Одним із результатів вжитих заходів часто є зниження ціни за 
рахунок здійснення оптимального споживчого вибору через 
більшу поінфомованість споживачів, тоді як адвокатування 
конкуренції, що здійснюється Антимонопольним комітетом, 
часто ускладняється через те, що матеріал подається важко та 

зі значним превалюванням спеціалізованих економічних термі-
нів, що не надто добре сприймається пересічним споживачем, 
не говорячи про підростаюче покоління.

Саме цієї частини, на нашу думку, довгий час не вистача-
ло у стратегії адвокатування конкуренції в Україні, адже так 
чи інакше споживачі усвідомлюють свою роль на ринку, вони 
знають, що певні види товару підлягають поверненню, що ети-
кетку необхідно уважно читати, що не завжди та інформація, 
що так красномовно подається нам у рекламі, є достовірною, 
часто більшість споживачів знає це на підсвідомому рівні, тоді 
як підприємець-початківець, який не має штату досвідчених 
юридичних консультантів, не завжди може усвідомлювати, що 
деякі умови, які надиктовуються більш досвідченими поста-
чальниками або навіть органами державної влади, є такими, 
що обмежують конкуренцію на ринку.

Адвокатування конкуренції в Україні – це відносно новий 
напрям конкурентної політики, який потребує подальшого роз-
витку. Формальними механізмами адвокатування, зазначеними 
АМКУ у своєму щорічному звіті, є:

1) надання рекомендацій та пропозицій регуляторам, орга-
нам влади;

2) ініціатива перед Президентом України, Урядом щодо не-
обхідності внесення змін до діючої нормативно-правової бази;

3) внесення пропозицій до Верховної Ради України щодо 
формування конкурентної політики в різних сферах економіки;

4) погодження проєктів нормативно-правових актів та ін-
ших рішень органів влади та місцевого самоврядування, які 
можуть вплинути на конкуренцію;

5) надання рекомендаційних роз’яснень учасникам ринків, 
вжиття комунікаційних заходів [9].

Серед основних неформальних механізмів, які використо-
вує АМКУ на сучасному етапі, слід назвати регулярні публі-
кації на офіційному сайті АМКУ, конференції, круглі столи, 
брифінги, семінари з проблемних питань, гарячу лінію з пи-
тань державної допомоги, інформаційний дайджест, публікації 
в офіційних виданнях.

Показником ефективного застосування адвокатування кон-
куренції можна вважати кількість справ, що перебувають на 

 

Рис. 2. Система заходів реалізації стратегії адвокатування конкуренції в Україні
Джерело: розроблено автором
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розгляді в антимонопольному відомстві. В Україні ця цифра 
є досить великою порівняно зі справами, що розглядаються 
у країнах Євросоюзу та США.

Позитивним аспектом адвокатування в Україні стає все 
більша діджиталізація взаємодії органу із суспільством.

Так, у 2018 р. АМКУ було проведено 124 електронні 
консультації, розглянуто 97 звернень через сторінку АМКУ 
у «Facebook» (кількість читачів якої зросла порівняно з 2016 р. 
більш ніж на 54%), щомісячно на офіційній сторінці АМКУ 
розміщується більше 35 000 публікацій [14].

Слід зазначити, що, попри те, що нині органами АМКУ 
проводиться колосальна робота з адвокатування конкуренції, 
важко не підкреслити деякі суттєві недоліки, які вже давно ви-
правили антимонопольні відомства інших розвинутих країн, 
перш за все доступність інформації, що подається органами. 
Нині вся інформація, що поширюється АМКУ, спрямована 
здебільшого на бізнес-середовище й не охоплює потреби пере-
січних споживачів. Більш того, результатом цього може стати 
поширення інформаційної асиметрії на ринку.

Саме тому найперше, що можна перейняти від зарубіжних 
колег, так це неформальність подачі інформації та використан-
ня більш сучасних каналів поширення, адже насправді поняття 
конкурентної політики для середньостатистичного українця 
досі залишається незрозумілим.

Висновки і пропозиції. Адвокатування конкуренції – це важ-
ливий механізм протидії поширенню порушень законодавства 
про захист економічної конкуренції, розвитку проконкурентної 
свідомості учасників ринкових відносин та боротьби з інфор-
маційною асиметрією на ринку. Адвокатування має одночасно 
охоплювати всі напрями конкурентної політики держави, адже 
лише так можна сформувати таку стратегію адвокатування кон-
куренції, кінцевою метою якої буде формування системи, в якій 
держава, споживачі та підприємства завдяки повноті своїх знань 
будуть збалансовувати один одного, виступати запобіжниками 
антиконкурентних дій один одного завдяки глибокому розумінню 
сутності конкурентних відносин, прав та обов’язків їх учасників.
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Аннотация. В статье исследованы основные факторы, влияющие на низкий уровень эффективности конку-
рентной политики в Украине. Среди них особое внимание акцентировано на воздействии недостаточной конку-
рентной культуры большинства экономически активного населения Украины, что значительно усиливается отсут-
ствием прозрачных информационных потоков в экономике. Одним из основных превентивных методов борьбы 
с информационной асимметрией является адвокатирование конкуренции. Именно поэтому в статье отдельное вни-
мание уделено именно определению понятия адвокатирования известными учеными-экономистами. Сделан вывод 
о том, что каждое из представленных определений имеет конкретно определенную автором цель адвокатирования 
и субъекты реализации, что часто идет в разрез с государственной конкурентной политикой нашего государства. 
На основе исследованной и проанализированной информации в статье предложено авторское определение адво-
катирования конкуренции, которое, по мнению автора, наиболее соответствует конкурентной политике в Украине.

Ключевые слова: конкуренция, конкурентная политика, конкурентная культура, адвокатирование конкурен-
ции, информационная асимметрия.

Summary. The article investigates the main factors that influence the low level of effectiveness of competition policy 
in Ukraine. Among them, special attention is paid to the influence of the lack competitive culture majority of economically 
active population of our country, which is greatly enhanced by the lack of transparent information flows in the economic 
system of Ukraine. The reason for the low competitive culture is the author’s history of our country, when the competition 
was hostile and with a certain amount of distrust. Competition advocacy is considered one of the main preventive methods 
of combating information asymmetry in modern society. That is why the article investigates the concept of competition 
advocacy. Often, lawyers explain competition advocacy as seen as a system of methods of influence solely by public 
authorities. However, according to the author, this statement is far from true. After all, only interaction, synergy can lead 
to a positive result. That is why the article focuses specifically on defining the apprehension of advocacy by prominent 
economists. It is concluded that each of the presented definitions carries a definite purpose of advocacy and subjects of 
its implementation, which in many cases goes against the state competition policy of our state. That is why, based on the 
researched and analyzed information, the article suggested the author’s definition of competition advocacy, which, in the 
author’s opinion, is most in line with the competition policy in Ukraine and focuses on the main factors, which, unfortu-
nately, are lacking in our country today, and namely: the achievement of an effective competitive environment through the 
interaction of all participants in market relations. Separately, the author proposes a system of measures that, in his opinion, 
will help minimize the risks of information asymmetry spreading in the market and increase the efficiency of competition 
in Ukraine, which will be a significant step towards becoming Ukraine as a country with a new information economy and 
significantly improve its place in the modern political and economic life in the world.

Keywords: competition, competition policy, competition culture, competition advocacy, information asymmetry.
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Анотація. Метою роботи є застосування когнітив-
ного підходу задля дослідження проблем фінансування 
наукової діяльності в Україні. Завданнями досліджен-
ня є розроблення методичного підходу до дослідження 
проблем фінансування наукової діяльності на основі 
побудови когнітивної карти; моделювання когнітив-
ної карти проблем фінансування наукової діяльності 
в Україні; обґрунтування напрямів реформування про-
цесів фінансування наукової сфери на основі когнітив-
ної моделі. Методами дослідження є огляд літератури, 
когнітивний підхід, статистичний та кореляційний 
аналіз, моделювання, імпульсний метод. Відповідно 
до запропонованого методичного підходу побудовано 
когнітивну карту, яка дає можливість в експрес-режимі 
оцінити ситуацію, що склалася у фінансуванні вітчиз-
няної науки; провести аналіз взаємовпливу основних 
факторів, які визначають можливі сценарії покращення 
фінансового стану наукової сфери.

Ключові слова: фінансування наукової діяльності, 
когнітивний підхід, моделювання, проблеми фінансу-
вання, сценарій.

Постановка проблеми. Економічний розвиток передових 
країн світу залежить від стану наукових досягнень, які обу-
мовлюються рівнем фінансування наукової діяльності. Прове-
дення наукових досліджень вимагає збільшення фінансування, 
оновлення матеріально-технічної бази, підвищення зацікавле-
ності науковців у виробництві наукового продукту. Збільшен-
ня вартості наукових досліджень стосується кожного етапу 
науково-інноваційного циклу, що відображається у збільшенні 
загальної вартості витрат на науку в рамках ВВП кожної з країн 
світу. Так, якщо у 2012 р. у світі частка витрат на дослідження 
та розроблення у світовому ВВП за даними Світового банку [1] 
складала 2,073%, то у 2017 р. вона зросла до 2,218% Аналогіч-
на тенденція спостерігається в окремих країнах світу, зокрема 
в Ізраїлі цей показник зріс з4,157% у 2012 р. до 4,58% у 2017 р.; 
в Республіці Корея – з 4,026% у 2012 р. до 4,553% у 2017 р., 

в Німеччині – з 2,868% у 2012 р. до 3,022% у 2017 р., у США – 
з 2,682% у 2012 р. до 2,8% у 2017 р., в Китаї – з 1,912% у 2012 р. 
до 2,13% у 2017 р., в Польщі – з 0,883% у 2012 р. до 1,034% 
у 2017 р. Водночас в Україні спостерігається тенденція змен-
шення частки витрат на дослідження та розробки у ВВП країни 
з 0,752% у 2012 р. до 0,448% у 2017 р. [2].

Недостатність фінансування наукової сфери порівняно з ін-
шими країнами світу є не єдиною проблемою, з якою стикається 
вітчизняна наука. Так, в Україні суттєво відрізняється від країн 
з розвинутою економікою структура фінансування досліджень та 
розробок (ДіР). У країнах світу здійснення ДіР відбувається біль-
шою мірою за рахунок фінансування з підприємницького сектору 
економіки. Так, у 2017 р. підприємницький сектор фінансував 
78,8% ДіР у Японії, 77,59% – у Китаї, 73,09% – у США, 69,1% – 
у Німеччині, тоді як в Україні було профінансовано за рахунок 
підприємницького сектору лише 34,49% Ді Р. Більша частина 
фінансування ДіР належала державному сектору (58,21%) [1; 2].

Також в Україні актуальними є проблеми відсутності сучас-
ної матеріально-технічної бази та ефективного інформаційного 
забезпечення наукових досліджень, низького рівня матеріаль-
ного забезпечення й соціального захисту співробітників науко-
во-технічної сфери, нераціонального використання кредитів, 
відсутності ефективної системи розподілу фінансових ресур-
сів, низького рівня комерціалізації наукових розробок, що при-
водить до зниження частки високотехнологічної та наукоємної 
продукції у структурі ВВП країни та неможливості переходу 
з екстенсивної до інноваційної моделі економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальність 
дослідження проблем фінансування наукової сфери в Украї-
ні підтверджується значною кількістю наукових публікацій 
українських учених та практиків. Так, питання, пов’язані з фі-
нансуванням науки, досліджуються в роботах О. Мазура [3], 
А. Широкова [4]; проблеми фінансового забезпечення наукової 
діяльності та напрями їх вирішення розглядаються в дослід-
женнях Т. Ілляшенка [5], М. Кужелєва [6], А. Соколовської [7], 
М. Репко [8], В. Хаустової [2; 9], М. Кизима [10–12].
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Складність явищ, що відбуваються в процесі фінансування 
наукової діяльності, обумовлюється багатоаспектністю чинни-
ків, які впливають на стан та розвиток наукової сфери (техно-
логічні, економічні, соціальні, екологічні тощо), їх взаємозв’яз-
ком, відсутністю достатньої кількісної інформації про динаміку 
наукових процесів, мінливістю характеру цих процесів у часі, 
невизначеністю економічного майбутнього, складністю оці-
нювання ефективності наукових продуктів та можливості їх 
впровадження тощо. З огляду на зазначені особливості наукова 
система (а також процеси фінансування, які в ній відбувають-
ся) може розглядатися як слабко структурована, для вивчення 
якої доцільно застосовувати когнітивний підхід, який є досить 
універсальним науковим інструментарієм розуміння поведінки 
складних систем. Методологічні основи когнітивного підходу 
до вивчення складних слабко структурованих економічних сис-
тем були закладені у працях З. Авдєєвої, С. Ковриги, В. Макси-
мова та інших науковців [13; 14].

Виділення не вирішених раніше частин загальної проб-
леми. Однак дослідженню процесів проблем фінансування на-
укової діяльності з використанням когнітивного підходу нині 
приділено недостатньо уваги. Застосування когнітивного під-
ходу сприятиме кращому розумінню проблем фінансування 
вітчизняної науки, визначенню їх взаємовпливу, виявленню 
суперечностей та якісному аналізу перспектив фінансової під-
тримки системи наукової діяльності в Україні.

Мета статті. Головною метою роботи є застосування когні-
тивного підходу до дослідження проблем фінансування науко-
вої діяльності в Україні.

Завданнями дослідження є розроблення методичного підхо-
ду до дослідження проблем фінансування наукової діяльності 
на основі побудови когнітивної карти; моделювання когнітив-
ної карти проблем фінансування наукової діяльності в Україні; 
обґрунтувати напрямів реформування процесів фінансування 
наукової сфери на основі когнітивної моделі.

Виклад основного матеріалу. Сутність моделювання когні-
тивної карти полягає в тому, щоби складні проблеми й тенденції 
розвитку динамічної системи, яка аналізується, описати у спро-
щеному вигляді задля визначення та дослідження можливих сце-
наріїв зміни стану системи (визначення можливості виникнення 
кризових ситуацій) і пошуку шляхів та умов їх вирішення.

Аналіз наявної теорії та практики побудови когнітивних 
карт та їх використання для пошуку напрямів вирішення проб-
лем розвитку соціально-економічних систем [10–14] дав змо-
гу сформувати методичний підхід до обґрунтування напрямів 
реформування наукової сфери України в умовах глобалізації, 
структурна схема якого наведена на рис. 1.

Розглянемо більш докладно методичний підхід до дослід-
ження проблем фінансування наукової діяльності на основі по-
будови когнітивної карти.

1 етап. Вивчення об’єкта дослідження.
1.1 Опис проблемної ситуації. Під час опису проблемних 

ситуацій необхідно виявити повний обсяг знань про систему, 
яка досліджується. Процес опису проблемної ситуації склада-
ється з фіксації ситуації (невпорядкована ситуація), коли від-
бувається формування образної моделі; попереднього опису 
проблеми (упорядкування наявної інформації та усвідомлення 
її недостатності), коли відбувається формування вербальної 
моделі; інформаційного пошуку та повного опису проблемної 
ситуації (отримання додаткової інформації, яка приведе до її 
впорядкування, а також отримання достатньої та впорядко-
ваної інформації про ситуацію), коли відбувається збирання 

факторів, що підтверджують симптоми, тлумачення чинників; 
складання каталогу проблем на підставі сформованого опису 
вихідної проблемної ситуації.

1.2 Складання каталогу проблем та первинної когнітивної 
карти. Сформований образ проблемної ситуації та статистичні 
показники, що їх підтверджують, дають можливість сформу-
вати список проблем, які необхідно вирішити для досягнен-
ня мети розвитку економічної системи. Доповнення каталогу 
проблем здійснюється на підставі апріорного та експертного 
аналізу. На цьому кроці також здійснюється скорочення катало-
гу проблем, а саме виключення проблем, що є несуттєвими або 
повторюваними в іншому формулюванні. Вихідною інформаці-
єю є каталог проблем Si (i = 0).

Наступним кроком є складання первинної когнітивної кар-
ти. Побудова моделі обґрунтування цілей та проблем базуєть-
ся на структуризації знань про проблемну ситуацію в вигляді 
знакової (первинної) когнітивної карти та подальшому виборі 
відповідного типу функціональної карти залежно від тих чи 
інших властивостей, притаманних досліджуваній ситуації та 
поставленим цілям.

Одними з ключових елементів під час формування напря-
мів бажаного розвитку економічної системи є виявлення та 
аналіз проблемних ситуацій формальної когнітивної карті, що 
розглядаються як відхилення розвитку економічної системи 
від бажаного. За методичного підходу здійснюється побудова 
лінійної функціональної карти, яка, на відміну від інших когні-
тивних карт, як основний елемент використовує функціональну 
одиницю, що розглядає поведінку залежного фактору вузла, яка 
представляється функцією (приклад вузла наведено на рис. 2).

Функціональна когнітивна карта лінійного типу Kf1 при-
пускає такі типи факторів, як умовно незалежні, тобто ті, на 
які не впливають інші чинники карти й можуть змінюватися 
лише через зовнішні впливи (рис. 2 (а)), і змішані, зміна яких 
може бути обумовлена зміною факторів передумов і зовнішнім 
впливом U (рис. 2 (б)). На рис. 2 (a, б), відповідно, наведені їх 
структурні моделі.

Нехай карта KF задана безліччю факторів Х = {x1, …, xn} та 
безліччю XI прямих причинно-наслідкових впливів факторів на 
фактори. Прямому причинно-наслідковому впливу можна поста-
вити різні параметри, а саме змінні або константні, які можуть 
мати різну інтерпретацію. У моделі карти такого впливу ставить-
ся у відповідність вага впливу (позитивного або негативного), 
зокрема вага впливу фактору i на фактор j – aij, що може бути ви-
значено як коефіцієнт кореляції між параметрами. Параметр lji – 
це показник, що характеризує коефіцієнт важливості j-го факто-
ру відповідно до його впливу на i-й фактор. Оцінки вагомості 
факторів зручно представляти у вигляді матриці L розміру n× n.

Фактори X приписані змінній X (t), а задаються на підста-
ві статистичного аналізу параметрів, які описують проблему 
в термінах приросту (визначаються на підставі статистичних 
даних чи експертним шляхом). Час описуваної моделі умовний 
та не має предметної інтерпретації. На фактори карти допус-
кається подача зовнішніх впливів U (не обумовлених прямими 
впливами від суміжних факторів), що задаються у шкалі [–1,1] 
з відповідним лінгвістичним значенням характеру впливу.

1.3 Визначення ступеня важливості проблем уявлення бло-
ків проблем та зв’язків між ними.

Відбувається визначення коефіцієнтів важливості проб-
лем експертним шляхом для проблем одного рівня на підста-
ві методу рівневої ієрархії Сааті. Показник, що характеризує 
коефіцієнт важливості j-го фактору відповідно до його впливу 
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Рис. 1. Структурна схема методичного підходу до дослідження  
проблем фінансування наукової діяльності на основі побудови когнітивної карти

Джерело: розробка автора
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Рис. 2. Допустимі типи факторів когнітивної карті типу KF

Джерело: [13]
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Таблиця 1
Проблеми фінансування науки в Україні та показники їх оцінювання

Умовні 
позна-
чення

Проблема Показники, що оцінюють проблему Оцінка

X1 Недостатність фінансування ДіР Частка витрат на фінансування ДіР у ВВП Статистична, темп зростання

X2

Відсутність сучасної матеріально-технічної 
бази та ефективного інформаційного забезпе-

чення наукових досліджень
Обсяги капітальних та матеріальних витрат 

у доларовому еквіваленті Статистична, темп зростання

X3

Низький рівень матеріального забезпечення й 
соціального захисту співробітників науко-

во-технічної сфери
Середня заробітна плата науковців у доларо-

вому еквіваленті Статистична, темп зростання

X4
Низький рівень витрат бізнесу  

на дослідження та інновації
Частка фінансування від підприємницьких 

структур Статистична, темп зростання

X5
Низький рівень комерціалізації наукових 

розробок Частка впровадження результатів ДіР Статистична, темп зростання

X6 Нераціональне використання кредитів Ефективність використання кредитних ресурсів Статистична, темп зростання

X7
Низька наукоємність, екстенсивний тип  

розвитку вітчизняної економіки Частка наукоємної продукції у структурі ВВП Статистична, темп зростання

X8 Незбалансованість структури фінансування Частка державного фінансування в структурі 
джерел Статистична, темп зростання

X9
Відсутність ефективної системи розподілу 

фінансових ресурсів
Частка фінансування фундаментальних 

досліджень Статистична, темп зростання

Джерело: сформовано автором

на i-й фактор lji, визначається експертним шляхом на підставі 
методу рівневої ієрархії Сааті [15]. На підставі оцінювання екс-
пертами рівня вагомості проблем розраховується нормативний 
коефіцієнт важливості проблеми. Наступним кроком є розра-
хунок нормативного коефіцієнта важливості та типу проблеми.

На підставі розрахунку коефіцієнтів важливості проблеми 
в блоці проблем визначають її тип. Визначається тип пробле-
ми (коренева, вузлова, результуюча). Кореневі викликають або 
загострюють інші проблеми; вузлові є залежними від деяких 
проблем, але водночас викликають або загострюють інші проб-
леми; результуючі є наслідком інших проблем; автономні до-
сить значні, але ніяк не пов’язані з іншими.

Визначення типу проблем відбувається таким чином:

Тип проблеми

l проблема кінцева

l проблема вуз

ji

ji

� �

� � � �
0

0,...max ллова

l проблема кореневаji � �

�

�
�

�
� max

.    (1)

Для побудови когнітивної карти необхідно визначити рі-
вень зв’язків між проблемами. Для визначення ступеня при-
чинно-наслідкового впливу проблем та факторів, які їх характе-
ризують, здійснюється формування матриць статичних даних, 
що описують їх динаміку. Вагу впливу фактору i на фактор j 
визначає параметр aij, що розраховується як коефіцієнт кореля-
ції між кількісними параметрами.

Кінцевим кроком першого етапу методичного підходу до до-
слідження проблем фінансування наукової діяльності на основі 
побудови когнітивної карти є побудова когнітивної карти, модель 
якої в загальному вигляді включає відповідний кортеж параметрів:

M K X X X A L f С X R X X US F K
C C

F
�� � �� �� � � �� � � � �int int , , , ; , ; ;0

M K X X X A L f С X R X X US F K
C C

F
�� � �� �� � � �� � � � �int int , , , ; , ; ;0

,            (2)

де KF – когнітивна карта, яка характеризує розвиток еконо-
мічної системи; А – матриця значень коефіцієнтів причинно-
наслідкового впливу фактору j на фактор i; L – матриця значень 

коефіцієнтів важливості проблеми; С – цільової образ; X (0) – 
вектор початкових значень (оцінюється темпами зростання 
відповідного показника), Xint – індекси факторів внутрішнього 
та зовнішнього середовища, що характеризують проблему; U – 
вектор керуючих впливів.

2 етап. Визначення стану вирішення проблеми.
2.1. Формулювання альтернативних гіпотез вирішення 

проблем, альтернативних сценаріїв розвитку. На цьому кроці 
формуються гіпотези розвитку проблемних ситуацій під впли-
вом різних керованих факторів.

2.2. Здійснення імпульсного моделювання за визначеними 
сценаріями розвитку.

Для побудови когнітивної карти та обґрунтування можли-
вих напрямів розвитку проводиться імпульсне моделювання 
можливих сценаріїв проблем фінансування науки в Україні за-
для їх вирішення. Значення імпульсів у вершинах когнітивної 
карти на такті моделювання n визначається формулою:

c n c n f x x f P n U nVi Vі i j ij
v e e E

k

j Vi

j ij

�� � � � � � � � � � � � �
� �

�

�1
0

1

, ,
,

, (3)

де cvi(n) і cvi(n+1) – значення імпульсів у вершині xi на так-
тах моделювання n та (n+1) відповідно, формування цільового 
образу; f l aij ij ij� �  – функція зв’язку між вершинами хj та з хi; 
Pj(n) – імпульси у вершинах хj, суміжних із хi; Uvi (n) – вектор 
збурень, що вноситься до вершини.

Імпульсний процес може відображати як еволюційний роз-
виток системи (U = 0), так і її розвиток під впливом збурень 
і керуючих впливів Uvi (n), що вносяться до вершини vxi в мо-
мент tn. Набір реалізацій імпульсних процесів – це «сценарій 
розвитку», що вказує на можливі тенденції розвитку ситуацій. 
Ситуація в імпульсному моделюванні характеризується набо-
ром значень усіх U та C в кожному такті моделювання.

2.3. Визначення тенденцій у вершинах когнітивної карти. 
На підставі формули (3) визначається тенденція в кожній вер-
шині когнітивної карти.
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Таблиця 4
Матриця А-значень коефіцієнтів причинно-наслідкового впливу  

фактору j на фактор i між факторами визначених проблем
Умовні позначення X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9

X1 0,000 0,864 0,681 0,000 0,187 0,000 0,820 0,000 0,851
X2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,191 0,000 0,000 0,000 0,000
X3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,062 0,000 0,000 0,000 0,000
X4 0,741 -0,553 -0,269 0,000 0,195 0,000 0,606 -0,604 0,000
X5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,750 0,000
X6 0,000 0,613 0,000 0,000 0,613 0,000 0,000 0,000 0,613
X7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
X8 0,913 0,000 0,000 0,000 0,000 0,613 0,000 0,000 0,000
X9 0,000 0,000 0,000 0,000 0,136 0,000 0,580 0,000 0,000

Джерело: розраховано автором

2.4. Розроблення рекомендацій щодо вирішення проблем-
ної ситуації. На підставі отриманих результатів сценаріїв роз-
витку можна надати рекомендації щодо управлінських дій, ви-
рішення проблем фінансування наукової діяльності.

Відповідно до запропонованого методичного підходу 
до дослідження проблем фінансування наукової діяльності 
(рис. 1) була побудована когнітивна карта, а саме на підставі 
апріорного аналізу визначають фактори, що впливають на про-
цеси фінансування наукової діяльності в Україні. Це дало змогу 
визначити найбільш суттєві проблеми та виявити основні по-
казники для їх оцінювання (табл. 1).

Після виділення основних проблем проблемного поля та 
побудови первинної когнітивної карти здійснено оцінюван-
ня важливості проблем і зв’язків між ними на основі мето-
ду аналізу ієрархій (МАІ) Сааті [10]. На підставі розрахунку 
коефіцієнтів вагомості проблеми було визначено типи проб-

лем на підставі формули (1) та їх вплив на інші проблеми  
(табл. 2).

На наступному етапі аналізу були визначені значення ма-
триці L (формула 2), яка включає значення розрахованих коефі-
цієнтів важливості проблеми, які наведені в табл. 3.

Для визначення ступеня причинно-наслідкового впливу проб-
лем фінансування наукової діяльності в Україні та факторів, які їх 
характеризують, на підставі матриць статистичних даних за 2000–
2018 рр. [16] було розраховано коефіцієнти кореляції параметрів 
впливу фактору i на фактор j – aij. Оцінку впливу наведено в табл. 4.

Вимірювання причинно-наслідкових чинників та вагомості 
факторів з урахуванням їх взаємовпливу характеризується ма-
трицею A× L за формулою (3), яка наведена в табл. 5.

На підставі проведених розрахунків побудовано когнітивну 
модель дослідження проблем розвитку науки в Україні, яка зо-
бражена на рис. 3.

Таблиця 2
Визначення типів проблем первинної когнітивної моделі

Умовні позначення Коефіцієнт вагомості проблеми в блоці Тип проблеми
X1 3,000 коренева
X2 0,030 вузлова
X3 0,029 вузлова
X4 2,496 вузлова
X5 0,750 вузлова
X6 0,351 вузлова
X7 0,000 кінцева
X8 1,125 вузлова
X9 0,219 вузлова

Джерело: розраховано автором

Таблиця 3
Матриця L-значень коефіцієнтів важливості проблем когнітивної моделі

Умовні позначення X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9

X1 0 0,529 0,75 0 0,350 0 0,538 0 0,833
X2 0 0 0 0 0,030 0 0 0 0
X3 0 0 0 0 0,029 0 0 0 0
X4 0,875 0,421 0,25 0 0,321 0 0,378 0,25 0
X5 0 0 0 0 0 0 0 0,75 0
X6 0 0,05 0 0 0,134 0 0 0 0,167
X7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X8 0,125 0 0 0 0 1 0 0 0
X9 0 0 0 0 0,136 0 0,084 0 0

Джерело: розраховано автором
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Таблиця 5
Визначення значення матриць A×L вимірювання причинно-наслідкових чинників  

та вагомості факторів з урахуванням їх взаємовпливу
Умовні позначення X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9

X1 0,000 0,457 0,511 0,000 0,065 0,000 0,441 0,000 0,709
X2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000
X3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000
X4 0,648 -0,233 -0,067 0,000 0,062 0,000 0,229 -0,151 0,000
X5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,563 0,000
X6 0,000 0,031 0,000 0,000 0,082 0,000 0,000 0,000 0,102
X7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
X8 0,114 0,000 0,000 0,000 0,000 0,613 0,000 0,000 0,000
X9 0,000 0,000 0,000 0,000 0,019 0,000 0,049 0,000 0,000

Джерело: розраховано автором

Розглянемо імпульсне моделювання впливу на прикладі 
використання запропонованої когнітивної моделі дослідження 
проблем фінансування наукової діяльності в Україні для різних 
управлінських рішень.

Сценарій 1 передбачає збільшення фінансування наукової 
діяльності в Україні з підприємницьких структур (бізнесу). Він 
отриманий при внесенні імпульсу (збурень) у вершину Х4, зна-
чення u4 = +1.

Збурення (імпульс) U u� � �� �4 0 0 0 1 0 0 0 0 0, , , , , , , ,  моде-
лює гіпотезу, що за збільшення обсягів фінансування наукової 
діяльності від бізнесу очікується поступове зростання частки 
наукоємної продукції у ВВП.

Сценарій 2 передбачає збільшення фінансування Ді Р. Він 
отриманий при внесенні збурення в вершину X1, значення 
u1 = +1.

Збурення (імпульс) U u� � �� �1 1 0 0 0 0 0 0 0 0, , , , , , ,  моделює 
гіпотезу, що за збільшення фінансування ДіР очікується посту-
пове зростання частки наукоємної продукції у ВВП.

Сценарій 3 передбачає покращення структури та збіль-
шення обсягів фінансування наукової діяльності в Україні. Він 
отриманий при внесенні імпульсу (збурень) у вершини Х1, зна-
чення u1 = +1, X4, значення u4 = +1.

Збурення (імпульс) U � � �� �1 0 0 1 0 0 0 0 0, , , , , , , ,  моделює 
гіпотезу, що за покращення структури та збільшення обсягів 
фінансування наукової діяльності в Україні очікується поступо-
ве зростання частки наукомісткої продукції у ВВП.

Визначення впливів імпульсів здійснюється відповідно до 
висунутих гіпотез за формулою (3). Згідно з обчислювальними 
експериментами визначено тенденції у вершинах когнітивної 
карти (табл. 6).
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Рис. 3. Когнітивна модель дослідження проблем фінансування наукової діяльності в Україні
Джерело: власна розробка

Таблиця 6
Тенденції відповідно до моделювання імпульсного впливу

Сценарій Імпульс Тенденція у вершинах когнітивної карти Очікуване зростання частки науко-
місткої продукції у ВВП (вершина X7)X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9

1 U = {u4 = 0,0,0, + 1,0,0,0,0,0} 3 3 3 - 3 1 2 1 3 3
2 U = {u1 = + 1,0,0,0 0,0,0,0,0} - 4 4 1 3 1 1 3 3 3
3 U = {+ 1,0,0, + 1,0,0,0,0,0} - 4 4 - 3 1 3 3 3 3

Позначення: 1 – не впливає; 2 – несуттєве зменшення; 3 – несуттєве зростання; 4 – суттєве зростання
Джерело: власна розробка



140

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

Як видно з табл. 6, аналіз сценаріїв покращення фінансування 
науки в Україні, побудованих на базі когнітивної моделі наявних 
проблем, дав змогу визначити, що на цьому етапі економічного 
розвитку країни збільшення загальних обсягів фінансування нау-
кової діяльності та коштів, які надходять з підприємницького сек-
тору, приведе до зростання частки наукоємної продукції у струк-
турі ВВП, а всі параметри цільового образу також збільшуються.

Висновки і пропозиції. Таким чином, у роботі запропоно-
вано методичний підхід до дослідження проблем фінансування 
наукової діяльності на основі побудови когнітивної карти, за-
стосування якого дало змогу побудувати когнітивну модель, яка 
дає можливість в експрес-режимі, в короткі терміни та на якіс-
ному рівні оцінити ситуацію, що склалась у фінансуванні віт-
чизняної науки; провести аналіз взаємовпливу основних факто-
рів, які визначають можливі сценарії покращення фінансового 
стану наукової сфери; визначити реальні можливості учасників 
фінансування наукової діяльності; обґрунтувати та розробити 
альтернативні стратегії збільшення обсягів фінансування на-
уки в країні з урахуванням як наявних тенденцій, так і мож-
ливих додаткових ресурсів. Використання когнітивної моделі 
дослідження проблем фінансування наукової діяльності надає 
інформацію щодо визначення напрямів реформування процесів 
фінансування наукової сфери у середньостроковому періоді. 
Однак запропонована когнітивна модель включає тільки агре-
говані проблеми фінансування наукової діяльності, які потре-
бують подальшої декомпозиції та докладного вивчення причин 
виникнення складної ситуації, яка склалася нині в Україні.
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Аннотация. Целью работы является применение когнитивного подхода с целью исследования проблем финан-
сирования научной деятельности в Украине. Заданиями исследования являются разработка методического под-
хода к исследованию проблем финансирования научной деятельности на основе построения когнитивной карты; 
моделирование когнитивной карты проблем финансирования научной деятельности в Украине; обоснование на-
правлений реформирования процессов финансирования научной сферы на основе когнитивной модели. Методами 
исследования являются обзор литературы, когнитивный подход, статистический и корреляционный анализ, моде-
лирование, импульсный метод. В соответствии с предложенным методическим подходом построена когнитивная 
карта, которая позволяет в экспресс-режиме оценить ситуацию, которая сложилась в финансировании отечествен-
ной науки; провести анализ взаимовлияния основных факторов, определяющих возможные сценарии улучшения 
финансового состояния научной сферы.

Ключевые слова: финансирование научной деятельности, когнитивный подход, моделирование, проблемы 
финансирования, сценарий.

Summary. The economic development of the world’s leading countries depends on the level of scientific achievement, 
which determined by the level of funding for scientific activities. Complexity of the phenomena occurring in the process 
of scientific activity financing is caused by the multidimensionality of factors affecting the state and development of the 
scientific sphere. Due to these features, the scientific system can be considered as poorly structured, for the study of which it 
is appropriate to apply a cognitive approach. The main purpose of this work is to apply a cognitive approach to the study of 
problems of financing scientific activity in Ukraine. The objectives of the study are: the development of a methodological 
approach to the study of research funding problems based on the construction of a cognitive map, modeling a cognitive map 
of research funding problems in Ukraine, the justification of the directions of reforming the processes of scientific funding 
based on a cognitive model. Methods of research: literature review, cognitive approach, statistical and correlation analysis, 
modeling, pulse method. In accordance with the proposed methodological approach to research problems of scientific ac-
tivity financing, a cognitive map was built. The work carried out impulse modeling on the example of developed cognitive 
model for various management decisions. The built cognitive model allows to estimate the situation in the financing of 
domestic science in express mode at a qualitative level; to analyze the mutual influence of the main factors that determine 
the possible scenarios of improving the financial condition of the scientific sphere; to determine the real possibilities of par-
ticipants in the financing of scientific activity; to justify and develop alternative strategies to increase the amount of science 
financing in the country taking into account the attraction of additional resources. However, the proposed cognitive model 
includes only aggregated problems of scientific activity financing that require further decomposition and detailed study of 
the reasons for the complex situation that currently exists in Ukraine.

Keywords: scientific activity financing, cognitive approach, modeling, financing problems, scenario.
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СТАН РИНКУ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА  
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

STATUS MARKET OF HOUSING CONSTRICTION  
OF KHARKIV REGION

Анотація. У статті досліджено вплив розвитку бу-
дівельної галузі на економіку країни через основні ста-
тистичні показники, такі як внесок будівельної галузі у 
ВВП України, інвестиції в основний капітал будівельної 
галузі та обсяг виконаних будівельних робіт. Визначено 
динаміку житлового будівництва в Україні загалом та 
в Харківській області зокрема на основі таких статис-
тичних показників, як обсяг і темпи вводу в експлуа-
тацію житла. Досліджено місце житлового будівництва 
Харківської області в структурі всієї країни. Визначено 
міста та райони, які є лідерами та аутсайдерами в Хар-
ківській області за динамікою зростання ринку житло-
вого будівництва. Виявлено головні тенденції попиту 
та пропозиції на ринку нерухомості міста Харкова. За-
значено проблеми, що мають значний вплив на темпи 
будівництва в місті Харкові та Харківській області, а та-
кож можливі шляхи їх вирішення.

Ключові слова: будівельна галузь, житлове будів-
ництво, первинний і вторинний ринок житла, житловий 
попит, житлова пропозиція, Харківська область.

Постановка проблеми. Будівельна галузь сьогодні є одні-
єю з найважливіших галузей національної економіки України. 
За допомогою будівельної галузі вирішуються найважливіші 
завдання переоснащення матеріальної бази всього виробни-
чого комплексу України, а також створюються умови розвитку 
невиробничої сфери.

Питання житлового будівництва сьогодні все ще залиша-
ється актуальним як для всієї України, так і для окремих її 
регіонів, включаючи Харківську область. Задля ефективно-
го дослідження житлової політики необхідно проаналізувати 
тенденції формування сучасного ринку житлової нерухомості 
України та Харківської області за останні роки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато закор-
донних та вітчизняних науковців присвятили свої праці ви-
вченню аспектів розвитку житлового будівництва. Зокрема, 
К.В. Паливода [1] довів, що житлове будівництво є локомо-
тивом економічного розвитку країни. Вагомий внесок у вирі-
шення проблем будівельної галузі, регулювання, відновлення 
та інвестування житлового будівництва здійснили такі вчені, як 
О.С. Телетов, А.А. Граділь, М.П. Рудь [2], Н.О. Фісуненко [3], 
Л.Л. Калініченко, Ю.Р. Сидорова [4].

Виділення не вирішених раніше частин загальної проб-
леми. Однак не до кінця розкритим залишається питання си-
туації впливу різнорівневого розвитку регіонів на розвиток бу-
дівельної галузі, що є в нашій країні, тому дуже гостро стоїть 
питання дослідження саме регіонального впливу на загальну 
тенденцію розвитку будівельної галузі всієї України.

Мета статті. Головною метою роботи є дослідження стану 
житлового будівництва в Харківській області, визначення проб-
лем та запровадження напрямів їх вирішення.

Виклад основного матеріалу. Обсяги та динаміка показ-
ника валового внутрішнього продукту визначають загальний 
розвиток національної економіки країни, тому доцільно визна-
чити, яку питому вагу в загальному обсязі ВВП України має 
будівельна галузь.

Згідно з даними Державної служби статистики України 
абсолютний та відносний внесок будівельної галузі у ВВП ма-
ють тенденцію до зростання у 2010–2012 та 2015–2018 роках. 
Проте протягом 2013–2014 років в економіці країни відбулась 
фінансова криза, яка значно вплинула на розвиток будівельної 
галузі. Упродовж 2013 та 2014 років внески будівельної галу-
зі у ВВП України значно зменшилися, склавши лише 36,66 та 
36,03 млрд. грн., порівняно з 39,45 млрд. грн. 2012 року. 
Вже у 2015, 2017 та 2018 роках індекс будівельної галузі у ВВП 
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країни до попереднього року зрівнявся з індексом ВВП по 
Україні загалом (у 2015 та 2018 роках він становив 126,34% та 
119,30% відповідно, у 2017 році індекс будівельної галузі у ВВП 
країни перевищує індекс загального ВВП по Україні на 11,58).

Важливим у дослідженні стану будівельної галузі країни 
є визначення процесів інвестування в основний капітал, адже 
функціонування будь-якої галузі економіки потребує масштаб-
ного відтворювання у вигляді ремонтів, модернізації, рекон-
струкції. Інвестиційна ситуація за 2010–2018 роки повністю 
відповідає стану економіки країни загалом. Так, у 2010–2012 ро-
ках інвестиції в основний капітал зросли на 86,6 млрд. грн. 
Проте у 2014 році відбулося значне скорочення інвестицій 
в основний капітал на 43,8 млрд. грн., або на 17,69% відпо-
відно до попереднього періоду. Скорочення обсягів інвестицій 
найбільш негативно впливає на будівельну галузь. Інвестиції 
в основний капітал щодо будівельної галузі у 2014 році стано-
вили 33,9 млрд. грн., отже, порівняно з 2013 роком, коли вони 
складали- 43,4 млрд. грн., вони зменшились на 9,6 млрд. грн., 
або 25,04%. Погіршення економічних показників спровокува-
ло зменшення інвестування та попиту в будівельній галузі, що 
вплинуло на зменшення обсягів виконаних будівельних робіт 
та випуску будівельних матеріалів [5].

Щорічне поступове зростання капітальних вкладень за-
безпечило зростання обсягів будівельних робіт на 83,7 млрд. 
грн., або на 45,52%, у 2018 році порівняно з 2015 роком, тобто 
будівельна галузь за останні 4 роки сприяла розвитку суміж-
них галузей та економічному зростанню в Україні. Можна зро-
бити висновки, що у 2010–2018 роки спостерігалося постійне 
зростання обсягу виконаних будівельних робіт в Україні, яке 
було перерване у 2014 році, але вже з наступного року й до 
сьогодні воно було відновлено й розвивається, що свідчить про 
певний чинний потенціал сталого функціонування розвитку 
цієї галузі.

Розвиток житлового будівництва відіграє одну з ключових 
ролей впливу на соціально-економічний розвиток як усієї кра-
їни, так і окремих її областей, бо саме забезпеченість житлом 
та його доступність для населення прямо впливають на рівень 

життя й відбиваються на демографічній та економічній ситуації 
в кожному регіоні (рис. 1).

Ситуація житлового будівництва України за 2010–2017 роки 
характеризується збільшенням обсягів прийнятих в експлуа-
тацію житлових будівель до 10 206,0 тис. м2 загальної площі 
(збільшилась на 18,6% до аналогічного періоду 2010 року), ви-
нятком є 2018 рік, за якого загальна площа прийнятих в експлу-
атацію житлових будівель стрімко знизилась на 14,9% порівня-
но до аналогічного періоду попереднього року (від 10 206,0 до 
8 684,9 тис. м2) [6].

Лідерами введення житлового будівництва в Україні в розрізі 
регіонів у 2018 році залишаються Київська область (не враховую-
чи міста Києва), маючи 1 541,0 тис. м2 загальної площі (зменши-
лась на 10,4% до аналогічного періоду минулого року), Львівська 
область, маючи 897,3 тис. м2 (збільшилась на 1,0%), Одеська об-
ласть, маючи 567,8 тис. м2 (зменшилась на 16,9%), Харківська об-
ласть, маючи 528,9 тис. м2 (збільшилась на 52,0%), Закарпатська 
область, маючи 428,7 тис. метрів2 (збільшилась на 16,6%).

Шість передових областей України, а саме Київська, Львів-
ська, Одеська, Харківська, Івано-Франківська, Закарпатська, 
нині забезпечують третю частину житлового будівництва 
України. Харківська область формує тренд розвитку житлового 
будівництва на північному сході України. Ця тенденція сфор-
мувалась багато років тому й зберігається сьогодні. За 2010–
2019 роки обсяги житлового будівництва Харківської області 
фактично збільшилися із 416,0 тис. м2 до 528,9 тис. м2, але темп 
росту займає кращі позиції по Україні, адже за цей період він 
збільшився на 127,14% і, маючи більші обсяги, поступається 
за темпами приросту лише Волинській (212,17%), Рівненській 
(154,25%), Закарпатській (146,21%), Львівській (139,77%) та 
Київській областям (130,15%).

До складу будівельного комплексу Харківської області вхо-
дять підприємства та організації, які виконують загально будів-
ничі, проєктні, спеціальні, монтажні види робіт, а також під-
приємства, які виготовляють будівельні матеріали, конструкції 
та вироби. Отже, проаналізуємо та дослідимо стан та динаміку 
розвитку будівельної галузі Харківської області.
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Рис. 1. Обсяги й темпи зростання прийнятого в експлуатацію житла в розрізі регіонів України за 2010–2018 роки
Джерело: сформовано автором на основі [6]
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Найбільшу частку будівельного ринку Харківської області 
мають загальні будівельні роботи введення житлових будівель 
нового будівництва (78%), менші частки займають капіталь-
ний та поточний ремонт (22%). Детально динаміку введення 
житлового будівництва Харківської області у 2010–2018 роках 
зображено на рис. 2.

Зазначимо, що у 2010–2013 роках показник обсягу прийня-
того в експлуатацію житла незначно коливається, за винятком 
2014 року, під час якого показники значно зменшилися під дією 
впливу економічної кризи країни, яка призвела до зниження 
споживчого попиту на продукцію житлового будівництва жите-
лів області. У 2015 році порівняно з аналогічним періодом ми-
нулого року стався значний стрибок, адже обсяги прийнятого 
в експлуатацію житла збільшились на 102 051 тис. м2, тобто на 
36,25%, зберігаючи надалі тенденцію до зростання. Станом на 
2018 рік досягнуто максимальний результат обсягів введення 
в експлуатацію житла. За весь час статистичних спостережень, 
тобто за останні 10 років, у Харківській області введено в екс-
плуатацію близько 3,65 млн. м2 житла.

Обсяг прийнятого в експлуатацію житла в Харківській 
області у міській місцевості характеризується тенденці-
єю до збільшення, темпи зростання становлять 148,03% від 
332,9 тис. м2 у 2010 році до 492,8 тис. м2 у 2018 році. В сільській 
місцевості, навпаки, спостерігається тенденція до скорочення 
обсягів прийнятого в експлуатацію житла, темпи зростання 
становлять 0,43% від 83,3 тис. м2 до 36,1 тис. м2 у 2018 році. 
Загалом обсяги прийнятого в експлуатацію житла в міській міс-
цевості становлять 93% від загального обсягу, у сільській – 7%.

Більша частина районів має тенденцію до спадання обся-
гів і темпів прийнятого в експлуатацію житла у 2012–2018 роки. 
Більша частина житлового будівництва станом на 2018 рік, а саме 
438 586 м2 (82,93% від загальної площі), приходиться на м. Харків, 
11 272 м2 (2,13%) – на м. Чугуїв, а 14,94% в рівномірних частинах 
приходяться на такі міста, як Ізюм (2 644 м2), Люботин (2 355 м2), 
Лозова (1 567 м2), Первомайський (826 м2), Куп’янськ (529 м2) [8].

Якщо спиратись на середньостатистичні показники, то 
можна визначити тенденцію більшого попиту на первинне жит-
ло за останні роки, тобто житло, на яке ще не оформлювалося 
право власності, адже співвідношення угод на ринку первинно-
го будівництва м. Харкова становило 70%, вторинного – 30%. 
Така ситуація є наслідком впливу багатьох факторів.

По-перше, наявна тенденція зближення цін первинної та 
вторинної нерухомості м. Харкова за останні декілька років, що 
обумовлено, з одного боку, падінням цін на вторинну нерухо-
мість через зниження платоспроможності населення, а з іншо-
го боку, падінням цін на новозбудоване житло, що обумовлено 
збільшенням конкуренції поміж забудовниками та продажом 
приміщень на ранніх етапах будівництва.

По-друге, споживачі віддають перевагу купівлі первинного 
житла через низку кращих технологічних характеристик, тому 
доцільно провести повний аналіз первинної житлової нерухо-
мості Харкова за попитом та пропозицією на нерухомість за 
найбільш використовуваними показниками, такими як комп-
лексність забудови, структура за класами, цінова політика.

Нині найбільші забудовники м. Харкова збільшують кіль-
кість великих житлових комплексів і навіть цілих мікрорайонів. 
Комплексна забудова стає більш привабливою, ніж поодинока 
як для будівельних компаній, так і для майбутніх мешканців.

Найчастіше комплексну забудову реалізує ПАТ «Трест Жит-
лобуд-1» в таких проєктах, як ЖК «Салтівський», «Ньютона», 
«Левада», «Рогатинський». Найбільш масштабний проєкт – це 
ЖК «Мир», на якому розбудується три ділянки, на кожній із 
яких заплановано та вже будується від 19 до 25 дев’ятипо-
верхових будинків. Також до комплексної забудови вдаються 
«Житлобуд-2» (ЖК «Меридіан», «Пролісок»), «Градстрой» 
(ЖК «Лазурний») тощо.

Ринкова пропозиція м. Харкова за класами житла за показ-
никами території поширення та середньорічної ціни за квадрат-
ний метр є такою: економ-клас – усі райони Харкова, найбільша 
кількість зафіксована в Індустріальному та Холодногірському 
районах (12 555 грн./м2), комфорт-клас – Салтівський район, те-
риторія уздовж Клочківської вулиці та Московського проспекту 
(15 659 грн./м2), бізнес-клас – центральна частина міста та набли-
жених до неї територій, Салтівський район (19 936 грн./м2), премі-
ум-клас – центральна частина міста, Павлове Поле (34 225 грн./м2), 
де-люкс – Сумська вулиця (43 609 грн./м2).

Залежно від попиту структура ринкової пропозиції на пер-
винному ринку житла як м. Харкова, так і Харківської області 
загалом за класами залежно від кількості будинків чи секцій 
станом на 2018 рік є такою: економ-клас – 41%, комфорт – 25%, 
бізнес – 22%. Частка вищих класів преміум та де-люкс залиша-
ється незначною, становлячи 11% та 1% відповідно.
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Рис. 2. Обсяги й темпи зростання прийнятого в експлуатацію житла в Харківській області за 2010–2018 роки
Джерело: сформовано автором на основі джерела [7]
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Результати аналізу дають змогу виявити такі недоліки та 
проблеми, які перешкоджають стабілізації розвитку житлово-
го ринку:

− недостатнє стимулювання залучення капітальних інвес-
тиції до будівельної галузі задля збільшення її відсоткового 
значення в структурі ВВП України та збільшення його розмірів;

− недооцінка регіональної специфіки функціонування та 
розвитку житлового ринку в конкретних регіонах;

− збільшення попиту на житло економ-класу за рахунок 
зростання вартості будівництва та будівельно-монтажних ро-
біт, а також зменшення доходів населення;

− будівництво переважно в містах (частка введеного в екс-
плуатацію житла у сільській місцевості та районах Харківської 
області коливалася в межах чверті-третини й почала зростати 
у 2010-х роках, ймовірно, через будівництво на вільних землях 
навколо найбільших міст);

− не перевищення пропозиції над попитом на житло, 
оскільки загальна кількість збудованих квадратних метрів зро-
стає, але також зростає кількість населення, що проживає в пе-
ренаселеному житлі.

Основними напрямами виходу з цієї ситуації є:
− покращення платоспроможності населення через рефор-

мування системи заробітної плати та зниження ціни на будів-
ництво шляхом оголошення тендеру на виконання підрядних 
робіт, а також через використання кредитних ресурсів банків-
ських установ;

− покращення впливу політики держави на ринку житло-
вого комплексу, яка має бути спрямована на створення ринко-
вих структур забезпечення фінансування житлового будівниц-
тва (фінансові біржі, інвестиційні фонди).

Висновки і пропозиції. Таким чином, аналітичний огляд 
сучасного стану галузі регіону дав можливість зафіксувати 
основну тенденцію протягом останніх років, адже наявна по-
зитивна динаміка будівельних показників як по країні загалом, 
так і по Харківській області та м. Харкові зокрема внаслідок 
поступових ринкових перетворень. Особливостями регіональ-
ного ринку є зайняття ключової позиції комплексів економ-кла-
су в бюджетному сегменті, адже потіснене житло комфорт-кла-
су. Це підтверджується структурою як попиту, так і пропозиції 
на первинне житло. Обсяг угод на ринку первинної житлової 
нерухомості у 2018 році виріс на 6% порівняно з аналогічним 
періодом попереднього року. На фоні відносної стабільності 
національної валюти рівень цін на ринку продовжує зростати.

Напрями розвитку будівельного комплексу Харківської об-
ласті та міста Харкова мають складатися з комплексу заходів 
стимулювання більш ефективної його роботи, в основу яких 
має лягти створення конкурентного середовища у сфері вироб-
ництва будівельних матеріалів та будівництва житлових будин-
ків, на що будуть спрямовані подальші дослідження, оскільки 
вони є одними з найбільш ринкових галузей економіки, які 
здійснюють значний вплив на розвиток будівельної галузі та 
народного господарства країни загалом.
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Аннотация. В статье исследовано влияние развития строительной отрасли на экономику страны через основ-
ные статистические показатели, такие как вклад строительной отрасли в ВВП Украины, инвестиции в основной 
капитал строительной отрасли и объем выполненных строительных работ. Определена динамика жилищного 
строительства в Украине вообще и в Харьковской области в частности на основе таких статистических показате-
лей, как объем и темпы введения в эксплуатацию жилья. Исследовано место жилищного строительства Харьков-
ской области в структуре всей страны. Определены города и районы, которые являются лидерами и аутсайдерами 
в Харьковской области по динамике возрастания рынка жилищного строительства. Выявлены главные тенденции 
спроса и предложения на рынке недвижимости города Харькова. Указаны проблемы, которые имеют значительное 
влияние на темпы строительства в городе Харькове и Харьковской области, а также возможные пути их решения.

Ключевые слова: строительная отрасль, жилищное строительство, первичный и вторичный рынок жилья, жи-
лищный спрос, жилищное предложение, Харьковская область.

Summary. The article discusses the problems of theory and practical aspects of the formation and functioning of hous-
ing in Ukraine. It is worth noting that housing is an important area of human activity, which is intended for commissioning, 
reconstruction, improvement of industrial and non-industrial facilities. Housing is a separate branch of science, the forma-
tion of which is currently taking place in Ukraine. Therefore, housing significantly affects the functioning of the economic 
system and domestic production as a whole. The article analyzes the latest changes in the volume of construction work 
performed by type of construction products, and presents the dynamics of capital investments in construction in Ukraine 
and the structure of investments in construction. The article analyzes the share of the construction industry in the gross do-
mestic product of the country according to the main statistical indicators: the contribution of the construction industry to the 
GDP of Ukraine, investments in fixed assets of the industry and the volume of construction work performed. The housing 
construction industry deserves special attention as the basis for creating comfortable and safe living conditions for people. 
The main trends in the development of the housing market in the Kharkov region are identified. The dynamics of housing 
construction in Ukraine and the Kharkiv region was determined on the basis of statistical indicators, such as the volume and 
rate of commissioning of housing. The place of housing construction in the Kharkov region in the structure of the whole 
country is investigated. The cities and regions that are leaders and outsiders of the Kharkov region in terms of the dynamics 
of growth in the housing market are identified. The largest enterprises-builders of Kharkov are revealed. The main trends in 
supply and demand in the real estate market of Kharkov in the primary and secondary market are identified. Describes the 
classes of housing, which occupy the largest share in the structure of the market supply for housing in the city of Kharkov. 
The factors and problems that have a significant impact on the pace of construction in the city of Kharkov and the Kharkiv 
region, as well as ways to solve them are indicated.

Keywords: construction industry, housing, primary and secondary housing market, housing demand, housing supply, 
Kharkov region.
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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ 
ПРОСТОРОВИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

INSTITUTIONAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT  
OF SPATIAL FORMS OF BUSINESS ORGANIZATION IN UKRAINE
Анотація. У статті розглядаються особливості ін-

ституціонального забезпечення розвитку просторових 
форм організації бізнесу в Україні. Досліджуються 
особливості просторової організації економіки регіонів. 
У даному контексті також розглядається зміст функціо-
нування вузлів і мереж. Доведено, що історично пер-
шими просторовими формами організації бізнесу, які 
виникли в Україні були спеціальні (вільні) економічні 
зони. Проте вони, як і території пріоритетного розвит-
ку, фактично припинили своє повноцінне функціону-
вання з моменту відміни податкових пільг. Доведено, 
що найбільшого розвитку з поміж інших просторових 
форм організації бізнесу в Україні набули кластери, на-
укові та індустріальні парки, потенціал яких, проте, ще 
практично не розкритий. Встановлено, що на держав-
ному рівні створення індустріальних парків визначено 
як один з пріоритетів регіонального економічного роз-
витку. Водночас, механізми заохочення їх заснування 
та подальшого функціонування все ще є недостатньо 
дієвими.

Ключові слова: просторові форми організації біз-
несу, інституційне забезпечення, вільні економічні 
зони, кластери, технополіси, галузеві парки, територі-
ально-виробничі комплекси.

Постановка проблеми. Сучасний розвиток світового 
господарства має інноваційно-інформаційне підґрунтя та су-
проводжується трансформацією всіх процесів просторової 
організації економічних систем. Глобалізаційні процеси обу-
мовлюють зміни у розподілі управлінських ресурсів та призво-
дять до необхідності більш детального дослідження факторів 
впливу на економіку. Таким чином, досліджуючи економічний 
потенціал підприємств на внутрішньому та зовнішніх ринках 
необхідно розуміти наскільки широким є інституціональне за-
безпечення просторових форм організації бізнесу.

Раціональність функціонування всіх просторових форм 
організації бізнесу забезпечується державою. Серед основних 
завдань держави у даній сфері є самозбереження та стійкий їх 
розвиток. У даних процесах приймають участь всі без виклю-

чення державні інститути адже їх діяльність пов’язана з пев-
ною територією.

Слід констатувати, що подальший розвиток національної 
економіки в умовах всеохоплюючої глобалізації та інтеграції, 
потребуватиме пошуку принципово нових підходів щодо пере-
будови у сфері регулювання регіональної політики. Для цього, 
необхідно розвивати інституціональне забезпечення новітніх 
просторових форм організації бізнесу, які зможуть досягати 
цілей сучасного економічного розвитку нашої держави. На сьо-
годні, попри деякі зрушення, слід констатувати, що в Україні 
потенціал різних просторових форм організації бізнесу вико-
ристовується вкрай обмежено. Проте, як свідчить досвід роз-
винених країн, вони є джерелом економічного розвитку і чим 
ширшим є їх інституціональне різноманіття і глибше проник-
нення у економіку регіону, тим більшим є потенціал майбут-
нього зростання на рівні країни загалом. Зазначене обумовлює 
актуальність тематики дослідження та обґрунтовує доцільність 
його здійснення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання до-
слідження різноманітних просторових форм організації бізнесу 
розглядають як вітчизняні, так і зарубіжні вчені. До вітчизняних 
науковців, які аналізують ступінь розвитку інституціонального 
забезпечення даної сфери, зокрема належать: І.В. Заблодська, 
О.В. Кушнірецька, І.В. Лещух, Т.В. Мединська, М.І. Мель-
ник, М.В. Плетньов, С.М. Ткач, І.В. Тяжкороб, Р.С. Чорний, 
С.Д. Щеглюк тощо.

Як у теоретичному, так і практичному контексті, зазначені 
питання були розглянуті також іноземними вченими. До сучас-
них дослідників, які вивчають дану проблематику належать 
А. Браманті, М. Енрайт, П. Маскелл, С. Розенфельд та інші.

Серед останніх досліджень вітчизняних науковців, досить 
широко проблематику розвитку просторових форм організації 
бізнесу розкриває C.М. Ткач [1; 2; 5], серія наукових праць якої 
присвячена нормативно-правовому регулюванню, а також про-
блемним питання інституційного забезпечення їх діяльності.

Значний науковий інтерес становить докторська дисертації 
Тяжкороб І.В. [3], у якій розглядається інвестиційний аспект 
розвитку просторових форм організації економіки регіону, де 
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окрім теоретичного дослідження також пропонуються різнома-
нітні підходи щодо їх стимулювання та розвитку.

Попри досить широке висвітлення особливостей просто-
рових форм організації бізнесу у наукові літературі, слід від-
мітити, що окремі аспекти цієї тематики все ще потребують 
більш детального дослідження. Зокрема це стосується підходів 
до управління просторовими формами ведення бізнесу. Не до-
статньо дослідженими є і внутрішні та зовнішні фактори, які 
впливають на їх розвиток. Потребує аналізу сучасний стан ін-
ституціонального забезпечення розвитку просторових форм 
ведення бізнесу, у контексті визначення основних факторів, що 
гальмують їх поширення в Україні.

Мета статті. Метою статті є з’ясування сучасного стану 
інституціонального забезпечення розвитку просторових форм 
організації бізнесу в Україні та визначення подальших перспек-
тив його покращення. Згідно визначеної мети, пропонується 
вирішити наступні завдання:

– окреслити передумови розвитку просторових форм орга-
нізації бізнесу в Україні;

– проаналізувати сучасний стан розвитку окремих просто-
рових форм ведення бізнесу в Україні;

– визначити форми управління просторовими формами ве-
дення бізнесу;

– здійснити аналіз факторів, що впливають на розвиток ін-
ституціонального забезпечення просторових форм організації 
бізнесу в Україні.

Виклад основного матеріалу. Простір і засоби управлін-
ня ним розглядаються як елементи, що визначають економічне 
зростання і процеси розвитку загалом. Просторову структуру 
економіки і соціальні явища пов’язують з певними регіонами, 
а у випадку аналізу території здебільшого мають на увазі окре-
мі держави і географічні регіони.

У просторі, що генерується і трансформується під впливом 
людської діяльності, можна виділити певні повторювані зако-
номірності і схеми, присутні в більшості просторових систем. 
Найбільш важливими з них, і такими, що здатні визначати при-
роду простору, є вузли і мережі (в лінійних системах). Вузлами 
виступають міста і селища (як окремі центри або агломерації). 
Вони здатні формувати цілі системи розселення. Ядра систем 
вузлів утворюються містами різних розмірів. Вузлова система 
може приймати різні просторові форми тобто бути розсіяною 
або концентрованою, в рівновазі або поляризації. Лінійні сис-
теми пов’язані між собою 2 зв’язками просторового або реля-
ційного характеру. Щодо вузлів, то вони пов’язані дорогами, 
залізничним сполученням, каналами та ріками, що забезпечує 
більш інтенсивне використання простору житлових, службо-
вих або виробничих функцій [4].

У найбільш розвинених країнах світу безперечними ката-
лізаторами розвитку та зростання регіонів є активне викорис-
тання різного роду просторових форм організації бізнесу, до 
яких зокрема належать наукові, технологічні, а також галузеві 
парки, територіально-виробничі комплекси, вільні економічні 
зони, кластери, технополіси, бізнес-інкубатори тощо.

Слід відмітити, що проблематика розвитку просторових 
форм організації бізнесу в Україні не нова. Вперше вони з’я-
вились ще наприкінці 1990-х років і протягом всіх наступних 
років спостерігалось урізноманітнення їх видів. Поряд з тим, 
слід констатувати, що здебільшого існуючі на тепер просторові 
форми організації бізнесу не досягають своєї первинної і ос-
новної мети – розвитку регіонів, а окремі з них, взагалі припи-
нили функціонування.

Історично, функціонування перших просторових форм 
організації бізнесу в Україні було законодавчо закріплено ще 
у 1992 р. Це були спеціальні економічні зони. Прийняття Зако-
ну України «Про загальні засади створення і функціонування 
спеціальних (вільних) економічних зон» мало на меті ство-
рення різних їх типів, зокрема: вільних митних/експортних/
транзитних зон, технопарків та технополісів, комплексних ви-
робничих зон тощо [5, c. 90]. Примітним є те, що навіть через 
28 років, даний закон все ще залишається у статусі чинного. 
Поряд з тим, після 2006 р. до нього припинили вносити правки, 
а його функціонування по суті ніяким чином не впливає та не 
стимулює розвиток спеціальних економічних зон.

Загалом, на теперішній момент, попри те що спеціальних 
економічних зон все ще налічується 11, фактично, починаю-
чи з 2005 р. переваги даного режиму у податковій сфері було 
скасовано. Виходячи з цього, попри фізичне існування спеці-
альних економічних зон та територій пріоритетного розвитку 
(на сьогодні їх налічується 9), на практиці вони не мають ні-
яких пільг, а отже зміст їх діяльності відсутній [6].

Окрім спеціальних економічних зон та територій пріори-
тетного розвитку, у 1998 р. виникли й інші просторові форми 
організації бізнесу в Україні – технологічні парки та кластери.

Щодо технологічних парків, то на сьогодні їх налічується 
16, переважна більшість яких була створена у 2000–2008 рр [7]. 
Поряд з тим, існуючі небагаточисельні технопарки практично 
не мають особливих податкових, кредитних чи інших видів пе-
реваг. Зміст єдиного на сьогодні механізму їх підтримки поля-
гає у можливостях одержання цільових субсидій у формі мита 
(при ввезенні нового обладнання або інших комплектуючих 
засобів із-зі кордону, у випадку якщо їх не можна придбати на 
території України).

Щодо кластерів, то їх діяльність подібно до технопарків 
та територій пріоритетного розвитку була започаткована ще 
у 1998 р. [8, c. 32]. Поряд з тим, на противагу іншим просторо-
вим формам організації бізнесу в Україні, кластери поступово 
розвиваються, про що, у тому числі, свідчить хоча й повільне, 
але покращення показників України у міжнародному рейтингу 
визначення Глобального інноваційного індексу (рис. 1).

Кластери, як просторова форма організації бізнесу на сьо-
годні в Україні розвивається досить активно. Слід відмітити, 
що значна частина кластерів існуючих на даний час в Україні, 
були створені у 2010-х роках, проте, ті, які були засновані ще 
наприкінці 1990-х років припинили свою діяльність.

Попри те, що статистика відносно кількості є досить обме-
женою, за оцінками науковців на теперішній час їх кількість пе-
ревищує 60 і продовжує зростати [10, c. 87]. Регіонами-лідерами 
щодо кластерних утворень є Запорізька, Львівська та Харків-
ська області, тоді як аутсайдерами можна вважати Житомирську 
та Луганську області. Здебільшого на сьогодні кластери створю-
ються у формі громадських організацій чи громадських спілок.

У останні роки питанням розвитку кластерів приділялось 
досить багато уваги, що пов’язано з процесами децентралізації 
в державі. Також це обґрунтовує активну участь міжнародних 
організацій у створенні кластерів в Україні.

Посилення регіонів сприяє та обумовлює розвиток міжре-
гіональних кластерів, яких на сьогодні налічується більше 10. 
Така форма кластерів насамперед пов’язана з розширенням 
можливостей збільшення конкурентоспроможності не лише на 
внутрішніх, але й насамперед на зовнішніх ринках.

Отже, можна констатувати, що кластери є досить перспек-
тивною просторовою формою організації бізнесу в Україні, 
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і можна очікувати, що процеси децентралізації будуть лише 
сприяти їх розвитку у майбутньому.

Дещо пізніше ніж попередньо розглянуті просторові фор-
ми організації бізнесу (у 2006 р.) розпочали свою діяльність 
на території України наукові парки. Дані процеси були запо-
чатковані створенням наукового парку «Київська політехніка», 
для чого прийняли спеціальний закон. У 2009 р. законодавче 
підґрунтя отримали всі наукові парки України [11, c. 71].

На теперішній час, за даними Міністерства освіти і науки, 
в Україні існують 28 наукових парків. Така їх кількість безпе-
речно є замалою. Також слід констатувати велику концентрацію 
наукових парків у м. Києві, Харкові, Львові та Одесі, тоді як 
значна більшість регіонів не провадить відповідну діяльність 
[12]. Подолати цю проблему можливо шляхом проведення ши-
рокої агітаційної діяльності та роз’яснювальної роботи з боку 

Міністерства освіти і науки України, адже одним з головних 
чинників гальмування розвитку мережі наукових парків у ре-
гіонах є відсутність розуміння у навчальних закладів та інших 
наукових установах процесу заснування та переваг, які надають 
такі просторові форми організації бізнесу.

З прийняття у 2012 р. Закону України «Про індустріальні 
парки», у нашій країні почала досить активно розвиватись ще 
одна просторова форма організації бізнесу. Станом на 2020 р. 
кількість індустріальних парків внесених у реєстр складає 43, 
окрім того, у регіонах також існують незареєстровані індустрі-
альні парки [13]. Повний перелік зареєстрованих та незареє-
строваних індустріальних парків в Україні за регіонами наве-
дено на рис. 2.

Таким чином, на основі даних рис. 2 можна зробити ви-
сновок, що регіонами-лідерами щодо кількості індустріальних 

Рис. 1. Динаміка України у рейтингу Глобального інноваційного індексу  
в 2011–2019 рр. за компонентом «Стан розвитку кластерів»

Джерело: складено за даними The Global Innovation Index з 2011–2019 рр. [9]

Рис. 2. Перелік зареєстрованих та інших індустріальних парків що існують в Україні за регіонами станом на 2020 р.
Джерело: складено за даними [13]
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парків в Україні є Київська та Львівська області. Окрім цього, 
примітним також є те, що у трьох областях (Луганській, Хар-
ківській та Херсонській) вони взагалі відсутні.

Слід відмітити, що розвитку індустріальних парків на те-
перішній момент приділяється досить багато увагу. Так на дер-
жавному рівні передбачається створення мереж індустріальних 
центрів у всіх без виключення регіонах. Поряд тим, реалізація 
цих заходів без відповідного податкового та іншого стимулю-
вання може не досягти необхідної мети, яка безперечно полягає 
у стимулюванні розвитку регіонів України.

Як видно з проведеного дослідження, інституціональне 
забезпечення розвитку просторових форм ведення бізнесу 
в Україні є досить обмеженим. Для стимулювання їх розвит-
ку, окрім забезпечення пільгових умов оподаткування та інших 
фінансових механізмів, має здійснюватися управління просто-
ровими формами ведення бізнесу, яке залежить від місця розта-
шування і відстані, та передбачає:

– управління відстанню (витрати, якість і види транспорту);
– управління природними ресурсами (водою, землею, 

ландшафтом і сировиною);
– вдосконалення регіональної економіки;
– організація процесів розвитку в соціальній, культурній та 

політичній сферах в рамках різних адміністративних одиниць;
– розробку моделі, що застосовується для просторового 

управління країною, як конфігурації вузлів, а також опис мереж 
і зв’язків між ними.

Створення зон, привабливих для інвесторів, і концентрація 
в них нових продуктивних галузей і послуг залежать від активів 
і зобов’язань, наявних у даної країни або регіону. До ключових 
активів, які впливають на соціально-економічну організацію 
простору, відносять економічний і демографічний потенціал, 
природні ресурси, а також людський і соціальний капітал. Се-
ред основних зобов’язань, що впливають на інтенсивність і рі-
вень інвестицій у певну галузь, слід віднести статус певного 
регіону (рівень його розвитку), наявність природних ресурсів, 
а також рівень соціального капіталу [14].

На формування матриці потреб та особливостей окремих 
регіонів впливають як державні, так і приватні інвестори, які 
реалізують власні операційні стратегії. Регіональна політика 
є ключовим, але не єдиним інструментом формування проце-
сів розвитку територій. Держава повинна зіграти вирішальну 
роль, наприклад, в якості ініціатора розвитку периферійних та 
маргінальних регіонів, а також тих, добробут яких є найниж-
чим у країні. З іншого боку, важливим є заохочення регіонів, 
які можуть утворювати центральні області зміцнення еконо-
мічного потенціалу. Види інструментів можуть бути різними 
і стосуватись зокрема: регіональної політики, прямих еко-
номічних інвестицій, інвестицій у технічну інфраструктуру 
і людський капітал.

Окрім внутрішніх факторів, все більший вплив на розвиток 
регіонів мають фактори зовнішнього характеру. На теперішній 
час, глобалізація є основним чинником формування соціально-
економічного простору регіонів. Саме глобальні інтереси 
підприємств, що представляють різні сектори економіки, які 
потребують використання ресурсів, досить часто визначають 
місця розвитку нової інфраструктури, що передбачає появу 
нових робочих місць. Також на розвиток просторових форм 
організації бізнесу значний вплив мають інші зовнішні чин-
ники, зокрема соціально-економічні явища, що відбуваються 
в прикордонних районах, політична ситуація в регіоні, процеси 
економічної інтеграції тощо.

Висновки і пропозиції. Проведене дослідження інституці-
онального забезпечення розвитку просторових форм організації 
бізнесу в Україні дозволило сформулювати наступні висновки:

- Розвиток та широке розповсюдження різноманітних про-
сторових форм організації бізнесу є запорукою економічного 
зростання регіонів;

- Попри те що поширення просторових форм організації 
бізнесу розпочалось практично з моменту набуття Україною 
незалежності, на сьогодні їх кількість є незначною (як і ефек-
тивність);

- Найбільш розвиненими з поміж різних просторових форм 
організації бізнесу в Україні можна вважати кластери, наукові 
та індустріальні парки;

- Все ще залишається значний пласт не вирішених проб-
лем, які насамперед пов’язані зі слабким законодавчим регулю-
вання, а також відсутністю дієвих механізмів стимулювання та 
надання пільг, що могло б дати поштовх для подальшого роз-
витку просторових форм організації бізнесу в Україні;

- Окрім внутрішніх факторів, значний вплив на розвиток 
просторових форм організації бізнесу справляють зовнішні 
фактори, що обумовлено глобалізаційними процесами та зрос-
танням попиту на ресурси.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности институционального обеспечения развития пространствен-
ных форм организации бизнеса в Украине. Исследуются особенности пространственной организации экономики 
регионов. В данном контексте, также рассматривается содержание функционирования узлов и сетей. Доказано, 
что исторически первыми пространственными формами организации бизнеса, которые возникли в Украине, были 
специальные (свободные) экономические зоны. Однако, они, как и территории приоритетного развития фактиче-
ски прекратили свое полноценное функционирование с момента отмены налоговых льгот. Доказано, что наиболь-
шее развитие среди других пространственных форм организации бизнеса в Украине наблюдается относительно 
кластеров, научных и индустриальных парков, потенциал которых, однако, еще практически не раскрыт. Опреде-
лено, что на государственном уровне создания индустриальных парков рассматривается как один из приоритетов 
регионального экономического развития. В то же время, механизмы поощрения их основания и дальнейшего функ-
ционирования все еще недостаточно действенные.

Ключевые слова: пространственные формы организации бизнеса, институциональное обеспечение, свободные 
экономические зоны, кластеры, технополисы, отраслевые парки, территориально-производственные комплексы.

Summary. The article deals with the peculiarities of institutional support for the development of spatial forms of 
business organization in Ukraine. The peculiarities of the spatial organization of the regional economy are investigated. 
The content of the functioning of nodes and networks is also considered in this context. It is proved that historically, the first 
spatial forms of business organization that emerged in Ukraine were special (free) economic zones. They, like the territories 
of priority development, have virtually ceased their full functioning since the abolition of tax benefits. The state of develop-
ment of technology parks in Ukraine is analyzed and it is found that their number is too small. This is mostly explained 
by the lack of effective incentives of the state, in particular, in the form of tax or other privileges. It is proved that clusters, 
scientific and industrial parks received the largest development among other spatial forms of business organization in 
Ukraine, but their potential has not, however, been revealed. The content of functioning of regional clusters is considered. 
It was found out that inter-regional clusters are being increasingly developed today, which help entrepreneurs to enter new 
markets, including foreign ones. Despite the functioning of science parks, it is argued that their number can be much larger, 
but these processes are hampered by the lack of knowledge of scientific institutions in creating and operating such a spatial 
form of business organization. It is found that the establishment of industrial parks at the state level is identified as one 
of the priorities of regional economic development. At the same time, the mechanisms for promoting their establishment 
and further functioning are still insufficiently effective. The directions of management of spatial forms of doing business, 
which should be implemented at the state level, are analyzed. Internal and external factors that influence the development 
of spatial forms of business organization are investigated. It is found that globalization, which influences their spread, is a 
key external factor influencing the development of new spatial forms of business organization.

Keywords: spatial forms of business organization, institutional support, free economic zones, clusters, technopoles, 
branch parks, territorial production complexes.
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Анотація. У статті розглянуто питання предмета до-
слідження теорії суспільних фінансів у світлі підходів 
західної фінансової науки. Вивчено особливості зв’язку 
предмета зі змістом фінансової науки у контексті її ево-
люційних змін. Установлено, що предмет західної тео-
рії суспільних фінансів зводиться до вивчення процесів 
суспільного виробництва та суспільного перерозподілу, 
які пов’язані зі створенням корисності та рухом варто-
сті між учасниками. Окреслено ключові вектори до-
слідження проблематики суспільних фінансів. Наголо-
шено на недостатній поширеності у вітчизняній науці 
детерміністичного підходу, який пояснює причинність 
фіскальних явищ. Констатовано надмірну схильність 
вітчизняних дослідників до використання норматив-
них оцінок на шкоду позитивному аналізу. Підкреслено 
необхідність залучення мікроекономічних підходів, на-
працьованих на Заході. Виділено напрями дослідження 
за часовою ознакою щодо вивчення минулого, сучасно-
го та майбутнього суспільних фінансів.

Ключові слова: теорія суспільних фінансів, теорія 
державних фінансів, предмет науки, вектори дослід-
ження, суспільне виробництво, суспільний перерозпо-
діл, корисність, додана вартість.

Постановка проблеми. Обличчя кожної науки передовсім 
формується низкою ключових складників: власним предметом, 
напрямами досліджень, методом і отриманими результатами. 
Особливу роль для науки відіграє її предмет, який окреслює 
аспекти акцентування уваги та спосіб бачення об’єкта дослід-
жень. Чітке визначення предмета особливо важливе для наук 
про суспільство, які нерідко мають спільний об’єкт. Зокрема, 
це стосується тематики фінансів, яка одночасно може дослід-

жуватися фінансовим правом, економічною та управлінською 
науками. Деякі відмінності предмета досліджень спостеріга-
ються у різних теоріях і напрямах навіть у межах однієї науки. 
Наприклад, західна теорія суспільних фінансів, радянська тео-
рія державних фінансів, сучасна вітчизняна фінансова наука, 
а особливо дослідження на етапі виникнення фінансової науки, 
суттєво відрізняються своїм предметом. Предмет тісно пов’я-
заний із центральною категорією та її визначенням, а також 
розкривається через змістовне поле науки: перелік питань, на-
прями та вектори, які підлягають вивченню. Оскільки стосовно 
даних елементів нерідко допускається плутанина та намагання 
синонімічного застосування, а предмет вітчизняної та західної 
фінансової теорії суттєво відрізняються, це вимагає детального 
вивчення даного питання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання пред-
мета науки про державні фінанси розглядали такі вітчизняні 
вчені, як: В. Андрущенко, О. Василик, А. Крисоватий, І. Луні-
на, І. Лютий, Ю. Пасічник, В. Суторміна, В. Федосов, С. Юрій 
та ін. Серед західних науковців найбільш вагомий внесок у до-
слідження проблематики зробили Дж. Б’юкенен, Дж. Кейнс, 
Р. Масґрейв, Дж. Стіґліц, М. Фрідмен та ін.

Зарубіжні автори переважно формулюють предмет суспіль-
них фінансів доволі невимушено, часто у світлі окреслення 
змісту науки. Зокрема, сучасний американський учений Г. Роу-
зен під предметом розуміє «податкову та витратну діяльність 
держави» [1, с. 5]. Представник німецької фінансової науки 
Ш. Бланкарт зазначає, що «фінансова наука – це економічний 
аналіз державної діяльності [2, с. 18]. Серед представників 
більш ранніх робіт можна навести думку Ч. Бастейбла, який 
постулює предметом процеси формування і використання не-
обхідних для держави ресурсів [3, с. 26]. Італійський учений 
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Де Віті Де Марко визначає її як науку про продуктивну актив-
ність держави, спрямовану на задоволення колективних по-
треб [4, c. 34]. Цю низку визначень можна продовжувати, однак 
переважно вони концентруються за двома ідейними напряма-
ми: окреслення змісту науки (дослідження доходів, видатків, 
боргів держави) та природи державної діяльності.

Загалом можна стверджувати, що в силу світоглядно-ме-
тодологічних особливостей для західної наукової традиції не 
характерне намагання в одному визначенні охопити та сфор-
мулювати сутність категорії та предмет науки. Тому є підстави 
говорити, що справжній предмет теорії суспільних фінансів 
є певною мірою прихованим і може бути усвідомленим лише 
через глибоке бачення підходу, методу та векторів досліджен-
ня західної фінансової думки. Вітчизняним дослідникам, по-
при незначні відмінності, традиційно притаманне пояснення 
предмета фінансів як певних економічних відносин із приводу 
розподілу та перерозподілу ВВП. Тобто «предмет фінансової 
науки становить сукупність фінансових відносин, що виника-
ють на різних етапах розподілу і перерозподілу валового вну-
трішнього продукту, різних рівнях економічної системи, між 
різними суб’єктами відносин та економічною основою яких є 
рух вартості у її грошовій формі [5, с. 16].

Мета статті. Головною метою цієї роботи є розкриття 
предмета теорії суспільних фінансів із позиції підходів західної 
фінансової науки у контексті окреслення її змісту та ключових 
векторів дослідження.

Виклад основного матеріалу. Зважаючи на поставлене 
завдання, спершу необхідно сформулювати концептуальне ба-
чення підходів до трактування природи предмета дослідження. 
Оскільки предметом є той бік об’єкта, на який безпосередньо 
звертається увага дослідника, то предмет є тісно пов’язаним не 
лише з об’єктом, а й із суб’єктом – самим дослідником. Тобто 
він має антропний характер. Як справедливо зазначає В.Л. Ан-
друщенко, «стосовно фінансового знання діє універсальний 
для західної науки, антропний принцип, тобто залежність на-
пряму й змісту наукового пошуку від автора» [6, с. 17]. Дій-
сність завжди постає в інтерпретації конкретного дослідника, 
і кожен науковець вкладає у дослідження існуючої реальності 
власний зміст. Тому на відміну від об’єкта, який існує об’єк-
тивно, предмет визначається тим, що хоче дослідити та на що 
звертає увагу сам науковець.

Аналогічно можна стверджувати, що предмет досліджен-
ня суспільних фінансів носить історичний характер, адже ті 
аспекти, які вважалися більш важливими на певному етапі, 
на іншому можуть бути не цікавими, уже поясненими, а увага 
звертається до інших властивостей, більш актуальних на даний 
час. Тому предмет науки суттєво коригується у процесі її ево-
люції, паралельно зі зміною фінансів як об’єктивного явища 
дійсності. Такий історичний характер предмета зумовлений 
станом розвитку науки, накопиченими емпіричними даними, 
наявними концепціями, методологією і т. д.

На основі двох попередніх окреслюється ідея про структу-
рованість предмета, коли останній може бути розкладений на 
певні складники. Залежно від історичної епохи та завдання до-
слідника предметом фінансової науки виступали прагматичні, ор-
ганізаційні, управлінські, правові аспекти фінансів держави, а на 
більш пізніх етапах – концептуальні, методологічні та інституцій-
ні. Еволюційна зміна предмета дослідження у вимірі його роз-
ширення та ускладнення є закономірним наслідком ускладнення 
об’єктивної дійсності. Дані положення акцентують увагу на ді-
алектичній природі предмета дослідження суспільних фінансів.

Історична логіка трансформації предмета дослідження, на 
нашу думку, полягає у такому. Передусім відбувається тран-
сформація самого явища та феномену, розгортання його в істо-
ричній перспективі та ускладнення дійсності, тобто еволюційна 
зміна об’єкта в часі. На тлі розвитку об’єкта дослідження відбу-
вається розширення змісту фінансової науки, тобто включення 
нових питань і проблем, які потрібно висвітлювати у складі 
даного вчення. Так, із плином часу на зміну домен і регалій 
приходять податки, удосконалюються боргові інструменти, 
виникає бюджетна тематика, що розширює дослідницьке поле 
теорії фінансів.

У донауковий період перед дослідником стояли суто праг-
матичні питання (античність), управлінські аспекти (ранній ка-
мералізм), здійснювалися перші спроби розуміння фінансів як 
цілісної системи, вивчення організаційних і правових аспектів 
(пізній камералізм), тому предметом виступали прагматичне 
раціональне ведення справ та напрацювання порад щодо на-
повнення скарбниці, недопущення надмірного фіскального 
тягаря й оптимальний вплив на економіку. Сфера видатків, за-
лишаючись прерогативою монарха, нерідко взагалі виносилася 
за рамки досліджень.

У подальшому з’являються нові форми перерозподілу, со-
ціальні трансферти, виникають міжбюджетні відносини і т. д. 
У такий спосіб відбувається розширення змісту досліджень 
шляхом додавання нових питань, які починає розглядати наука. 
Даний процес добре видно зі змісту наукових праць – питань, 
які включають науковці у свої роботи. Одночасно з розширен-
ням змісту науки відбувається кристалізація її предмета, тобто 
тих боків, властивостей та аспектів, які досліджуються. Прикла-
дом цього може бути поява додаткових теорій, які, досліджуючи 
один і той самий об’єкт у межах усталеного змісту, розкривають 
окремі раніше не вивчені боки. Наприклад, теорія суспільного 
вибору, яка виникає у середині ХХ ст., починає вивчати поход-
ження, причинність розвитку фінансових інститутів політичною 
взаємодією та демократичними механізмами прийняття рішень.

Із моменту формування політекономії предметом економіч-
ної науки стали закони розвитку господарства [7, с. 19]. Однак 
предметом фінансової науки не можуть бути лише економіч-
ні закони, адже специфіка предмета фінансової науки полягає 
у тому, що об’єкт її дослідження лише частково функціонує за 
економічними законами. Якщо політекономія правомірно ста-
вить завдання дослідження функціонування ринку та його за-
кономірностей, то сфера доходів, видатків і запозичень держа-
ви знаходиться під значним впливом політичних суб’єктивних 
чинників. Це усвідомили вже у ХІХ ст., коли було порушене 
питання про вплив групової, класової боротьби, соціальної вза-
ємодії на функціонування державних фінансів.

Таке бачення особливо характерне для дорадянської фі-
нансової науки кінця ХІХ – початку ХХ ст. Тогочасних авторів 
І. Озерова, М. Боголепова, І. Янжула можна характеризувати як 
прихильників конституційно-публічного трактування фінансів. 
Знаходячись в умовах абсолютизму, монархічної фінансової 
формації, яка мала місце на практиці у царській Росії, вони вва-
жають, що «фінансова наука вивчає фінансове господарство, 
тобто сукупність відносин, які виникають на ґрунті добування 
союзами публічного характеру матеріальних засобів» [8, с. 16], 
ураховуючи способи добування цих ресурсів, вплив даного 
процесу на різні боки суспільного життя, а також роль бороть-
би класів, груп у відстоюванні власних фінансових інтересів.

У цьому очевидним є вплив континентальної європейської 
традиції, особливо німецьких авторів, що видно з неповно-
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го розмежування правового, економічного та управлінського 
підходів у традиціях пізнього камералізму, адже увага акцен-
тується на системних, класифікаційних аспектах предмета до-
слідження, тоді як британська традиція у цей же період тяжіла 
до абстрактних, дедуктивних, методологічних розмірковувань. 
Бачення фінансових явищ із позиції конституційних фінансів 
уже було випередженням теоретичною думкою практичного 
стану об’єкта дослідження, що стало можливим завдяки інте-
грованості дорадянської фінансової науки у європейський сві-
тоглядний простір.

Конституційне бачення державних фінансів у XIX ст. пе-
редбачало усвідомлення важливості публічного парламент-
ського управління доходами та видатками бюджету, однак без 
остаточного утвердження ідеї необхідності реального пред-
ставництва інтересів та їх утілення у фінансовій політиці дер-
жави. Неосвічене, незаможне населення закономірно розгляда-
ється як загроза раціональності державного управління, тому 
у методологічному плані фінансова наука у цей період ще не 
намагається виводити ефективність державних фінансів на ос-
нові ідеї задоволення інтересів усього населення, відповідності 
його потребам. У цьому принципова відмінність теорії суспіль-
них фінансів, яка була сформована на основі напрацьованого на 
зламі ХІХ – ХХ ст. аналітико-методологічного інструментарію 
оцінки індивідуальної корисності, що дало змогу поставити 
завдання з’ясування потреб членів суспільства, прив’язавши 
ефективність державних фінансів до балансу цих інтересів.

Радянська фінансова наука під час формулювання предмета 
дослідження також намагалася розглянути те, що ховалося за 
фасадом доходів, видатків та боргів держави – розподільчі та 
перерозподільчі відносини. Проте проголошення предметом 
економічних відносин у сфері розподілу та перерозподілу було 
переважно декларативним. У практиці Радянського Союзу дані 
відносини та їхні пропорції довільно задавалися державою, ін-
тереси населення не виявлялися, а фіскальні відносини індивіда 
з державою зводилися до мінімуму завдяки незначній ролі по-
даткових платежів населення, будучи підмінені іншими форма-
ми експлуатації. Відносини ж між суб’єктами господарювання 
внаслідок тотальної державної власності на засоби виробництва 
зводилися до відносин держави із самою собою у різних іпо-
стасях. Реальних суспільних фінансових відносин не існува-
ло, як не існувало і самостійних акторів економічної взаємодії 
з можливістю ініціативи. Тому реальним предметом науки про 
державні фінанси у СРСР виступала державна політика у сфе-
рі фінансів та її оптимізація. При цьому обходилося стороною 
питання про детермінанти фінансової політики, зокрема міні-
мум уваги приділялося бюджетному процесу у частині розгля-
ду-затвердження бюджету, оскільки роль рад була формальною. 
Відсутньою була також первинна логічна ланка пояснення при-
чинності діяльності держави: не існувало потреби з’ясування її 
зв’язку з інтересами та потребами населення, які не з’ясовува-
лися, а визначалися самою державою. Тому фактичним пред-
метом фінансової науки було оптимальне з погляду держави 
довільне управління розподільчими та розподільчими процеса-
ми, яке можна вважати новим витком фінансового феодалізму, 
квазімонархічною концепцією, у якій роль монарха замінюється 
партією або певним державним органом (ЦК КПРС).

У радянській науці бюджетна сфера вважалася непродук-
тивною. Такий погляд і сьогодні остаточно не відкинутий ві-
тчизняною фінансовою думкою, оскільки питання внеску 
суспільних фінансів у формування доданої вартості та корис-
ності переважно обходиться стороною. Такий підхід є докорін-

но невірним як із практичного, так і з теоретичного погляду, 
адже застосовувані в Україні статистичні підходи, які, до речі, 
йдуть у руслі загальносвітових методик, розраховують додану 
вартість по секторах включно із сектором державного управ-
ління. А західна теорія аргументовано доводить, що державне 
виробництво, як і виробництво будь-якої фірми, характеризу-
ється доданою вартістю, хоча й і з деякими особливостями. 
Оскільки додана вартість формується різницею між вартістю 
випущеної продукції та вартістю придбаної сировини, як за-
значає Дж. Стігліц, унаслідок того, що стосовно випущених 
державою благ здебільшого не застосовується ринковий метод 
оцінки, їх оцінка здійснюється за вкладеними у виробництво 
ресурсами. Тому з поглядів економічної теорії, додана вартість 
у державному секторі буде дорівнювати сумі заробітної плати 
та відсотка, тоді як додана вартість фірми становить суму заро-
бітної плати, відсоткових виплат і прибутку [9, c. 55].

Окрім визнання формування доданої вартості, західна на-
ука роль суспільних фінансів розглядає також через призму 
отримання корисності для індивідів. Тобто загалом вона пояс-
нює необхідність суспільних фінансів не певною абстрактною 
«об’єктивною необхідністю», а конкретною економічною мо-
тивацією та раціональністю. Адже напрями та масштаби дер-
жавної активності зумовлюються тим, що держава є виробни-
ком суспільних благ та формує індивідуальну корисність для 
всіх членів суспільства. А відповідь на питання про те, скільки 
обсягів ресурсів спрямовувати у суспільні фінанси та скільки 
залишати у ринковому секторі, залежить від граничної віддачі 
додаткових вкладень ресурсів у кожному із секторів.

Таким чином, на відміну від предмета теорії державних 
фінансів соціалістичного авторитарного суспільства в умо-
вах ринку та демократії існує чіткий запит на врахування дії 
ринкових законів, з одного боку, та реалізацію державними 
фінансами потреб й інтересів населення – з іншого. Оскільки 
в таких умовах ефективність суспільних фінансів тісно пов’я-
зана із сформованою ними корисністю для громадян, предмет 
концентрується на дослідженні питання максимізації даного 
позитивного ефекту. Така максимізація можлива шляхом за-
безпечення оптимального збалансованого виявлення інтересів 
усіх членів суспільства громади (що пояснює появу в рамках 
західної фінансової науки теорії суспільного вибору), забезпе-
чення загальносуспільності фінансів, їх інклюзивності, тобто 
позитивного впливу на всі прошарки населення.

Максимізацію корисності можна забезпечити шляхом спря-
мування (алокації) ресурсів у системі суспільних фінансів на 
відповідні пріоритетам населення напрями, а також підтримкою 
суспільно прийнятного перерозподілу доходів між громадянами. 
Тому предмет науки очевидно пов’язаний із процесами поста-
чання державою благ та послуг суспільству (який можна назвати 
суспільним виробництвом), а з іншого боку – процесами пере-
розподілу доходів серед населення. Ці два ефекти є унікальними 
та особливими, притаманними виключно суспільним фінансам. 
Жодна інша економічна категорія не причетна до вивчення фе-
номену виробництва суспільних благ, а також перерозподільчих 
процесів. Окремі приклади перерозподільчих ефектів ми маємо 
й у ринковій економіці, однак вони є незначними і доволі часто 
викликані державним утручанням або недоліками регулювання. 
Тому вони не можуть розглядатися як норма у функціонуванні 
ринку, який загалом є обмінним механізмом.

Саме тому суспільне виробництво та суспільний перероз-
поділ доходів – ключові риси, які реалізуються суспільними 
фінансами в процесі формування доходів та фінансування 
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видатків держави. А реальним предметом західної теорії су-
спільних фінансів є процеси суспільного виробництва благ та 
перерозподілу доходів, які призводять до створення корисності 
та руху вартості між учасниками.

Відомо, що у вітчизняній традиції політичної економії 
суспільне виробництво трактується як процес загального ви-
робництва в державі, як «сукупність індивідуальних вироб-
ництв (підприємств, фірм) в їхньому взаємозв’язку, взаємодії, 
взаємозумовленості та взаємозалежності» [7, с. 52]. При цьому 
переважно виділяються дві основні його форми – матеріальне 
та нематеріальне виробництво. Однак західна економічна наука 
у межах загального виробництва виділяє такі форми: ринкове 
виробництво (market production), суспільне виробництво (public 
production) та домашнє виробництво (household production). 
Такий підхід видається більш правильним, оскільки дає змогу 
окреслювати виробничі процеси за ключовими секторами еко-
номіки, адже саме у цих секторах, відповідно до міжнародної 
статистичної методології, відбувається формування ВВП [10].

Тому, рухаючись у канві західної економічної парадигми, 
на нашу думку, під суспільним виробництвом слід розуміти ту 
частину загальних виробничих процесів в економіці, які від-
буваються у суспільному секторі. При цьому вони стосуються 
саме постачання суспільних благ та послуг у секторі суспільно-
го управління і не включають виробництво державних та кому-
нальних підприємств, які є учасниками ринкової взаємодії. Ана-
логічно під суспільним перерозподілом слід розуміти ту частину 
перерозподільчих процесів, які здійснюються через систему 
суспільних фінансів і не стосуються інших видів перерозподілу 
(ринкового розподілу за допомогою цінового механізму і т. д.).

Уважаємо, що існування двох альтернативних способів 
дослідження у західній науці – з позицій суспільних фінансів 
(public finance) [1] та економіки державного сектору (economics 
of the public sector) [9], які вивчають проблематику з аналогіч-
них методологічних позицій і застосовуються як синоніми, – 
також відображає подвійну дуалістичну природу досліджува-
ного феномену. Даний дуалізм полягає у тому, що суспільні 
фінанси виконують два завдання: рух вартості у ході перероз-
поділу доходів, з одного боку, та державне господарювання 
і створення вартості, формування корисності, тобто суспільне 
виробництво, – з іншого.

Спробуємо окреслити змістовну палітру можливих напря-
мів досліджень у сфері суспільних фінансів. Така необхідність 
пояснюється тим, що доволі часто у вітчизняних роботах необ-
ґрунтовано залишаються поза увагою окремі важливі складни-
ки проблеми. Зрозуміло, що кожне дослідження має власні мету 
та предмет, однак їх формулювання й обґрунтування повинні 
базуватися на баченні усіх альтернативних напрямів. У окре-

мих випадках вибір звуженого підходу потребує додаткового 
обґрунтування. Опис найбільш загальної логіко-структурної 
матриці дослідження тематики суспільних фінансів ставить 
метою забезпечення науковців зручним алгоритмом, придат-
ним для усіх досліджень у даній сфері, оскільки забезпечить 
їх баченням усієї палітри підходів і векторів досліджень. Нех-
тування окремими аспектами проблематики актуальне не лише 
для вітчизняних робіт, а й для західної фінансової науки, яка, 
зокрема, недостатню увагу приділяє історичним особливостям 
досліджуваних питань.

У найбільш загальному вимірі вектори наукових дослід-
жень суспільних фінансів можна розмежувати за часовою оз-
накою на три напрями:

- вивчення минулого – попереднього досвіду та історичних 
форм фіскальних явищ;

- аналіз сучасного актуального стану;
- дослідження перспектив, оцінка тенденцій і прогнозуван-

ня майбутнього.
Кожен із даних напрямів можна, своєю чергою, розмежува-

ти на теоретичний та емпіричний складники (табл. 1).
Розпочинати дослідження певного питання найбільш ло-

гічно з розгляду його історичних аспектів. При цьому можуть 
застосовуватися різні часові горизонти, однак лише охоплення 
усієї еволюції дає змогу максимально широко представити іс-
торичні форми, які мали місце у практиці. Поряд із вивченням 
історії практики невід’ємним складником є паралельне дослід-
ження питання еволюції наукового опису даного феномену. 
Цей напрям переважно реалізується шляхом наведення ключо-
вих робіт та огляду підходів і поглядів передників, що сприяє 
формуванню бачення альтернатив трактування й способів ви-
вчення проблеми. Комплексне дослідження у сфері суспільних 
фінансів переважно включає у себе як історико-емпіричний, 
так і історико-теоретичний підхід. Паралельний розгляд ево-
люції науки і практики дає доволі чітку картину походження 
проблем сьогодення, сприяє баченню способів їх вирішення.

Основні ж вектори пізнання, безперечно, концентруються 
на вивченні сучасних умов. У цьому сегменті існує надзвичайно 
широка палітра можливих підходів та аспектів, на які може звер-
татися увага. На практичному рівні суспільні фінанси можна 
досліджувати у двох ключових напрямах. Передусім це розгляд 
їх як окремої економічної та інституційної системи, сукупності 
елементів з організаційною структурою, діючими механізмами 
і т. д. За визначенням І. Озерова, цей підхід є «конструкцією та 
класифікацією» [8, с. 33]. Він найбільш традиційний для вітчиз-
няної фінансової науки: дослідниками акцентується значна ува-
га на діючих механізмах, системах, елементах та їхніх зв’язках, 
тобто на внутрішніх боках і властивостях фінансів.

Таблиця 1
Логіко-структурна матриця векторів досліджень суспільних фінансів

Часовий вимір Практика Теорія
Минуле Історія суспільних фінансів Історія фінансової думки

Сучасне

Системний підхід, конструкція та класифікація Онтологічна картина буття та побудова системи категорій
Детерміністичний підхід Методологічні основи теорії суспільних фінансів 

Аналітичний підхід Гносеологія суспільних фінансів
Мікро- та макроекономічний підходи Закони та принципи функціонування суспільних фінансів
Позитивний та нормативний підходи Побудова ідеалізованої моделі суспільних фінансів

Інституційний підхід Дослідження форм, змісту та сутності суспільних фінансів
Зарубіжний досвід функціонування фінансових інститутів Зарубіжна теорія суспільних фінансів

Майбутнє Прогнозування розвитку системи суспільних фінансів Перспективні напрями наукових досліджень та розробок



159

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

На теоретичному рівні такий підхід поєднується з побудо-
вою онтологічної картини предмета дослідження – вибудову-
ванням і трактуванням системи категорій та понять із метою 
абстрактного моделювання досліджуваного феномену.

З іншого боку, важливим аспектом є постановка питання 
про те, як система суспільних фінансів взаємодіє із зовнішнім 
середовищем (впливаючи на нього та зазнаючи впливу), адже 
фінанси держави виступають елементом більш глобальної сис-
теми – усього суспільного організму, активно впливають і за-
знають дії з боку інших його підсистем. У рамках цього другого 
напряму фінансова наука приділяє значну увагу впливу фінан-
сів на макро- та мікроекономічні пропорції, соціальні умови, 
стан таких суспільно важливих сфер, як наука, культура, охо-
рона здоров’я тощо. Цей підхід можна назвати аналітичним, 
оскільки він має справу з аналізом впливу фінансів на велику 
сукупність суспільних явищ та процесів.

З іншого боку, сутність державних фінансів неможливо 
розкрити без пояснення зовнішніх рушійних сил, чинників, які 
зумовлюють параметри та особливості самих суспільних фінан-
сів, визначають їхні риси. Цей підхід можна окреслити як де-
терміністичний (від лат. determіno – визначаю). Детермінізмом 
є філософське вчення про причинність та зумовленість явищ 
матеріального та духовного світу. Застосований до проблемати-
ки державних фінансів, детерміністичний підхід полягає у роз-
критті тих чинників, обставин, які зумовлюють специфіку їхніх 
рис (загальних обсягів, структури видатків і доходів, перероз-
подільчих параметрів, причинність фінансової політики тощо).

Важливими взаємодоповнюючими напрямами досліджень 
суспільних фінансів є їх розгляд за рівнями економічного ана-
лізу (мікро- та макро-). Орієнтація на пояснення фіскальних 
явищ із позиції інтересів окремих індивідів є методологічною 
особливістю фінансової науки Заходу, яка недостатньо впро-
ваджена у вітчизняну науку. Західна теорія суспільних фінан-
сів носить переважно саме мікроекономічний характер. Так, 
в освітній дисципліні «Суспільні фінанси» в університетах 
США увага зосереджується саме на «мікроекономічних функ-
ціях уряду, шляхах урядового впливу на алокацію наявних ре-
сурсів і розподіл доходу», тоді як питання макрорегулювання 
за допомогою державних фінансових інструментів є предметом 
споріднених курсів [1, с. 5].

Дослідження суспільних фінансів концентруються також 
по інших двох напрямах: позитивному та нормативному. Як 
зазначає В. Андрущенко, «роль позитивної фінансової науки 
полягає в етично нейтральному, безоціночному в категоріях 
добра і зла вивченні фіскально-бюджетних явищ та спостере-
женні результатів фінансової політики» [6, с. 42]. Тобто пози-
тивний підхід ставить завданням вивчення явищ «як вони є», 
без намагання давати оцінку за критеріями оптимальності. Це 
пояснюється небажанням входити у сферу етики, яка, на думку 
багатьох авторів, не піддається науковому аналізу та є відходом 
від науковості об’єктивності. Нормативна фінансова наука, на-
впаки, шукає шляхи досягнення соціальної оптимізації та пере-
розподільчої справедливості. Вітчизняні дослідження нерідко 
зловживають нормативними оцінками та пропозиціями «бажа-
ного», яке не завжди можна, а іноді й недоцільно реалізовувати 
на практиці.

Сучасна теорія суспільних фінансів на Заході зводиться 
також до ідейного протистояння двох паралельних наукових 
течій: теорії фінансів, заснованої на положеннях теорії еко-
номіки добробуту (welfare economics), та інституційної теорії 
фінансів, яка досліджує проблеми суспільного вибору (publіc 

choіce theory) [2, с. 47]. Напрям, що стоїть на позиціях теорії 
економіки добробуту, більше досліджує питання рівноваги та 
пошуку оптимуму, внутрішньої логіки фінансових явищ: зу-
мовленість видів, обсягів державних благ та фіскальних заходів 
індивідуальними інтересами та міркуваннями корисності, ана-
лізує попит та пропозицію на суспільні блага, вплив оподатку-
вання на ринкову рівновагу і т. д. Теорія економіки добробуту, 
ставлячи за мету дослідження шляхів максимізації суспільної 
корисності, виходить за рамки позитивного знання, пропону-
ючи нормативні критерії перерозподілу. Напрям, орієнтований 
на суспільний вибір, досліджує природу детермінованості су-
спільних фінансів. У методологічному вимірі його вихідним 
пунктом також є індивідуальна корисність, проте основний 
акцент робиться на врахуванні ролі демократичних процедур 
та державних інституцій як механізму трансформації базових 
детермінант фінансів. Ключовими представниками обох напря-
мів є відповідно Р. Масгрейв та Дж. Б’юкенен [11].

Важливими векторами теоретичного складника дослід-
ження є розгляд методологічних, гносеологічних основ теорії 
суспільних фінансів, формулювання принципів і законів їх 
функціонування, побудова їх ідеалізованої моделі. У сукупнос-
ті розгляд даних питань дає змогу забезпечити чітке бачення 
сутності досліджуваного феномену.

Значну роль відіграє вивчення зарубіжного практичного 
та науково-теоретичного досвіду. Доволі часто у вітчизняних 
дослідженнях можна зустріти теоретичні положення, які ви-
даються за наукову новизну, хоча з позиції західної фінансової 
науки вони є давно обґрунтованими, залишаючись відносно 
новими лише для вітчизняних теренів. Аналогічно й практичні 
пропозиції доцільно оцінювати через призму зарубіжної прак-
тики на предмет існування альтернативних, більш оптималь-
них варіантів організації та способів вирішення проблем, які 
демонструє світова практика.

Оцінка довгострокових тенденцій, прогнозування розвит-
ку системи суспільних фінансів, як і визначення перспектив-
них напрямів наукових досліджень та розробок, стосується 
завершального логічного підходу до їх дослідження. З огляду 
на зміну індустріальної економічної формації на інформа-
ційно-цифрову, цей напрям, який можна назвати футурологією 
суспільних фінансів, стає одним із найбільш актуальних. Зви-
чайно, що науковці здійснюють розробки та прогнози, аналіз 
сценаріїв розвитку подій, однак це переважно стосується ок-
ремих аспектів і обмежується незначною перспективою (три-
п’ять років). Натомість футурологія фінансів повинна ставити 
своїм завданням характеристику сутнісних змістовних зрушень 
наявної моделі внаслідок розвитку технологій, зміни соціаль-
них умов, глобалізації та інформатизації.

Висновки і пропозиції. Предмет теорії суспільних фінан-
сів у варіанті західних науковців неможливо оцінити лише на 
основі сформульованих ними визначень. Його усвідомлення 
потребує глибокого бачення підходів, методології та векторів 
дослідження сучасної західної фінансової думки. У найбільш 
лаконічному формулюванні він зводиться, на нашу думку, до 
вивчення процесів суспільного виробництва та суспільного 
перерозподілу, які призводять до створення корисності та руху 
вартості між учасниками. При цьому завданням пошуку ста-
виться максимізація позитивного ефекту від функціонування 
держави для суспільства. Наведені у статті альтернативні век-
тори дослідження суспільних фінансів можуть посприяти вра-
хуванню багатоаспектності даної проблематики, а їх урахуван-
ня здатне підвищити якість наукових робіт.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы предмета исследования теории общественных финансов в свете 
подходов западной финансовой науки. Изучены особенности связи предмета с содержанием финансовой науки 
в контексте ее эволюционных изменений. Установлено, что предмет западной теории общественных финансов 
сводится к изучению процессов общественного производства и общественного перераспределения, связанных 
с созданием полезности и движением стоимости между участниками. В работе обозначены ключевые векторы 
исследования проблематики общественных финансов. Отмечено недостаточное распространение в отечественной 
науке детерминистического подхода, который объясняет причинность фискальных явлений. Констатирована чрез-
мерная склонность отечественных исследователей к использованию нормативных оценок в ущерб положительно-
му анализу. Подчеркнута необходимость привлечения микроэкономических подходов, выработанных на Западе. 
Выделены направления исследования по временному признаку по изучению прошлого, настоящего и будущего 
общественных финансов.

 Ключевые слова: теория общественных финансов, теория государственных финансов, предмет науки, векторы 
исследования, общественное производство, общественное перераспределение, полезность, добавленная стоимость.

Summary. The article deals with the subject of the theory of public finance in the light of the approaches of Western 
financial science. The relationship between the subject matter and the content of financial science in the context of its 
evolutionary changes is examined. It is concluded that the subject of science is anthropic, historical and structured. It is 
stated that the subject matter of financial science cannot be economic laws alone, since the sphere of government revenues, 
expenditures and borrowings is significantly influenced by political, subjective factors. It is noted that in the pre-scientific 
period the researchers were faced with purely pragmatic issues (antiquity), administrative aspects (early cameralism), study 
of organizational and legal aspects (late cameralism). The declarative nature of the approach of the Soviet theory of finance 
to the study of "relations" is pointed out, since there were no real public financial relations, so the real subject of science 
was the state policy in the sphere of finance, and its optimization. It has been found out that the Western scientific tradition 
is not characterized by an attempt to cover and formulate the subject of science in detail in one definition. It is found that 
the subject of modern Western theory of public finance is to study the processes of public production and public redistri-
bution, which are associated with the creation of utility and movement of value between participants. The paper outlines 
the key vectors for the study of public finance. Emphasis is placed on the lack of prevalence in the domestic science of 
the deterministic approach that explains the causality of fiscal phenomena. It has been stated that national researchers are 
too inclined to use normative assessments to the detriment of positive analysis. The necessity to involve microeconomic 
approaches developed in the West is emphasized.

Keywords: public finance theory, state finance theory, subject of science, research vectors, public production, public 
redistribution, utility, value added.
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ВПЛИВ ІНДЕКСУ ТАРИФНОГО НАВАНТАЖЕННЯ  
НАСЕЛЕННЯ НА КОРИГУВАННЯ РОЗРАХУНКУ  

БЮДЖЕТНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НА ПОТРЕБИ ЖКГ

INFLUENCE OF THE POPULATION LOAD INDEX  
OF THE POPULATION ON THE CORRECTION CALCULATION  

OF BUDGET FINANCIAL RESOURCES ON THE HOUSING NEEDS
Анотація. В основі статті лежить визначення впли-

ву індексу тарифного навантаження на коригування 
розрахунку бюджетних фінансових ресурсів на потреби 
ЖКГ. Статистичними даними, які використовувались 
у дослідженні як вхідна інформація, є індекс тарифно-
го навантаження, видатки підприємств ЖКГ, видатки 
держави на забезпечення діяльності підприємств ЖКГ 
станом на кінець 2018 р. в розрізі шести українських 
міст (Суми, Житомир, Хмельницький, Полтава, Черка-
си та Чернігів). Для досягнення поставленої мети до-
слідження як інструментарій використано структурне 
моделювання. За його допомогою отримано кілька ок-
ремих моделей, що утворюють комплексну структуру 
з визначеними функціональними зв’язками, які оціню-
ються за допомогою незалежних регресійних рівнянь. 
За допомогою регресійного аналізу побудовано три од-
нофакторні регресійні моделі.

Ключові слова: тарифи, тарифне навантаження, ін-
декс тарифного навантаження, соціальна політика, со-
ціально-економічний рівень розвитку країни.

Постановка проблеми. Тарифне навантаження на населення 
залежить від цілої низки внутрішніх та зовнішніх факторів еконо-
мічного, соціального, організаційного характеру тощо. З іншого 
боку, тарифне навантаження на населення відіграє роль чинника, 
що має велике значення під час формування фінансового забезпе-
чення діяльності підприємств ЖКГ, яке передбачає формування та 
використання фінансових ресурсів шляхом оптимізації співвідно-
шення різних форм, методів, джерел, інструментів організації фі-
нансових відносин, які спрямовані на забезпечення ефективного 
функціонування та розвитку підприємств цієї сфери, життєзабез-
печення населення та інших суб’єктів економіки шляхом надання 

якісних послуг. Під фінансовим забезпеченням діяльності підпри-
ємств ЖКГ слід розуміти цілісну систему організації фінансових 
відносин, пов’язану з формуванням та використанням фінансових 
ресурсів на основі відповідних форм, джерел та інструментів її 
реалізації, задля створення умов ефективного функціонування під-
приємств на основі вирішення завдань, спрямованих на реалізацію 
фінансової стратегії його розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Варто зауважити, 
що дослідженням специфіки діяльності ЖКГ займалося багато віт-
чизняних дослідників. Так, у наукових працях [4–8] акцентовано 
увагу на тому, що ЖКГ має низку специфічних особливостей, що 
характеризують його як складну, багатоелементну, динамічну, орга-
нізаційно-економічну систему. До таких особливостей належать ви-
сока соціальна значимість; специфічна структура доходів та витрат 
підприємств; одночасність виробництва й споживання послуг; га-
рантований збут послуг; місцевий характер виробництва та спожи-
вання послуг; великі площі обслуговування; різноманітність робіт.

Узагальнюючи наукові здобутки фахівців з питань стану та роз-
витку ЖКГ, вважаємо за доцільне виокремити три групи чинників 
зовнішнього та внутрішнього середовища, які стримують стабіль-
ний та ефективний розвиток житлово-комунальної сфери. Перш за 
все слід виділити сукупність факторів організаційного характеру, 
в основі яких лежать динамічність та недосконалість нормативно-
го правового забезпечення функціонування житлово-комунальної 
сфери; відсутність ефективно функціонуючого ринку житлово-
комунальних послуг; непрозора система управління та тарифоутво-
рення; значна диференціація тарифів та постачальників послуг 
у розрізі регіональної складової частини; неналежний державний 
контроль та регулювання житлово-комунальної сфери.

Мета статті. Головною метою роботи є визначення впливу 
індексу тарифного навантаження на коригування розрахунку бю-
джетних фінансових ресурсів на потреби ЖКГ.
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Таблиця 1
Вхідні дані, які використовуються для побудови структурної моделі

Місто Індекс тарифного 
навантаження

Видатки підприємств ЖКГ 
(тис. грн.)

Видатки держави на забезпечення 
діяльності підприємств ЖКГ (тис. грн.)

Суми 0,921 120 390,600 241 390,828
Житомир 0,868 89 617,182 149 537,567
Хмельницький 0,882 122 188,816 158 705,015
Полтава 0,888 189 391,476 309 007,144
Черкаси 0,876 16 743,472 261 88,507
Чернігів 0,873 81 680,627 117 540,414

Джерело: сформовано на основі авторських розрахунків

Виклад основного матеріалу. Відповідно до мети до-
слідження, що передбачає визначення впливу індексу та-
рифного навантаження на коригування розрахунку бюджет-
них фінансових ресурсів на потреби ЖКГ, скористаємось 
методом структурного моделювання й визначимо оптималь-
ний розмір бюджетного фінансування з урахуванням отри-
маного індексу тарифного навантаження та власних коштів, 
які використовуються для забезпечення діяльності підпри-
ємств ЖКГ.

Статистичні дані, які будуть використовуватись у дослід-
женні як вхідна інформація, представлені в табл. 1. Раніше ми 
отримали значення індексу тарифного навантаження для всіх 
міст України станом на кінець 2018 р., тому всі дані бралися 
станом на цю дату в розрізі шести українських міст.

На першому кроці побудови структурної моделі необхідно 
візуалізувати змінні та зв’язки між ними. Введемо в досліджен-
ня три такі латентні змінні:

− ІТН – індекс тарифного навантаження;
− ФЗЖКГ – витрати підприємств ЖКГ на забезпечення своєї 

діяльності;
− ФЗД – витрати держави на забезпечення діяльності під-

приємств ЖКГ.
Схематичне представлення зв’язків між зазначеними змін-

ними матиме такий вигляд (рис. 1).
Одержані структурні регресійні параметри моделі мають 

вигляд у системі одночасних структурних рівнянь (1).
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Провівши низку математичних перетворень та ввівши два 
нових співвідношення для визначення оптимального обсягу 
державного фінансування підприємств ЖКГ, отримаємо таку 
систему (2).

ФЗ ІТН Видатки ЖКГ

ФЗ
Видатки ЖКГ

ФЗ

Д

Д

Д

* , , ,

*

0 294 0 799 0 399

1000

100

%,

* %
.ФЗ

Видатки ЖКГ

ФЗД

Д серед

_
_

_
   (2)

Нове значення змодельованого обсягу фінансування під-
приємств ЖКГ державою, одержане з урахуванням значення 
індексу тарифного навантаження населення та власних видат-
ків підприємств ЖКГ, представлено в табл. 2.

Представимо графічно отримані результати та порівняємо 
їх із реальним обсягом державного фінансування підприємств 
ЖКГ (рис. 2).

Як бачимо, з урахуванням значень індексу тарифного на-
вантаження населення та видатків підприємств ЖКГ було ви-
значено, що серед досліджуваних міст України значення ре-
ального та змодельованого обсягів державного фінансування 
підприємств ЖКГ не збіглися. Так, було визначено, що більшої 
державної підтримки потребують підприємства ЖКГ усіх до-
сліджуваних міст. Загалом кожне місто потребує збільшення 
фінансування від 45% для м. Суми до більш ніж 100% у містах 
Хмельницький і Черкаси. Для оцінювання отриманих результа-
тів та їх наочності разом із обсягами фінансового забезпечення 
зазначених міст представимо значення відповідних індексів та-
рифного навантаження населення (рис. 3).

Таким чином, у результаті проведеного дослідження можна 
сформувати висновок щодо ефективності розподілу державних 

 

ІТН

ФЗЖКГ ФЗД

ZETA1 ZETA2

Рис. 1. Регресійні залежності між латентними змінними для першої моделі, де ZETA1, ZETA2 – залишкові величини
Джерело: авторська розробка
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Таблиця 2
Змодельований обсяг фінансування підприємств ЖКГ державою

Місто
Змодельовані видатки держави на 

забезпечення діяльності підприємств 
ЖКГ (тис. грн.)

Різниця між змодельованим і реальним 
значеннями видатків держави на забезпечення 

діяльності підприємств ЖКГ (тис. грн.)
Суми 349 837,669 108 446,841
Житомир 260 414,568 110 877,001
Хмельницький 355 063,026 196 358,011
Полтава 550 344,232 241 337,087
Черкаси 48 654,107 22 465,600
Чернігів 237 352,087 119 811,672

Джерело: авторська розробка
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Рис. 2. Динаміка зміни реального та змодельованого обсягів  
державного фінансування підприємств ЖКГ України станом на кінець 2018 р.

Джерело: авторська розробка.
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Рис. 3. Динаміка зміни реального та змодельованого обсягів державного фінансування підприємств ЖКГ України 
порівняно зі зміною індексу тарифного навантаження населення станом на кінець 2018 р.

Джерело: авторська розробка
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коштів між підприємствами ЖКГ серед шести українських 
міст. Було виявлено, що в жодному місті реальний і змодельо-
ваний обсяги державного фінансування не збіглися, при цьому 
спостерігається логічна узгодженість зі значенням рівня індек-
су тарифного навантаження населення у визначених містах. 
В цьому разі виникає потреба проведення додаткового дослід-
ження, яке передбачатиме виявлення сили й напрямку зв’язку 
між індексом тарифного навантаження населення та напрям-
ками фінансового забезпечення підприємств ЖКГ. Для цього 
побудуємо три однофакторні регресійні моделі, де залежними 
змінними виступатимуть видатки підприємств ЖКГ (Y1), видат-
ки держави на забезпечення діяльності підприємств ЖКГ (Y2) 
та загальний обсяг фінансового забезпечення, що визначається 
як сума зазначених видатків (Y3). Незалежною змінною для всіх 
трьох випадків виступатиме індекс тарифного навантаження 
населення (ІТН). Отримані моделі представлено в табл. 3.

Отримані результати свідчать про таке:
− зі збільшенням індексу тарифного навантаження на 

одиницю обсяг видатків підприємств ЖКГ збільшиться на 
0,442 млн. грн.;

− зі збільшенням індексу тарифного навантаження на оди-
ницю обсяг видатків держави на забезпечення діяльності під-
приємств ЖКГ збільшиться на 0,087 млн. грн.;

− зі збільшенням індексу тарифного навантаження на оди-
ницю загальний обсяг видатків підприємств ЖКГ збільшиться 
на 2,123 млн. грн.

Висновки і пропозиції. Під час дослідження впливу ін-
дексу тарифного навантаження на коригування розрахунку бю-
джетних фінансових ресурсів на потреби ЖКГ виявлено, що 
розподіл державних коштів між підприємствами ЖКГ серед 
міст України є нерівномірним і потребує корегування в бік ско-
рочення та збільшення, зокрема, з урахуванням значення індек-
су тарифного навантаження населення. Збільшення тарифного 
навантаження на населення України та недостатній рівень його 
платоспроможності створюють ризики того, що підприємства 
ЖКГ будуть потребувати більшої кількості додаткових фінан-
сових ресурсів, необхідних для їхньої діяльності, як з боку осо-
бистих залучень, так і з боку державної підтримки.
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Таблиця 3
Результати регресійного аналізу

Номер моделі Регресійна модель Коефіцієнт детермінації Напрямок зв’язку між незалежною та залежними змінними
1 Y1 = 3,426017 + 0,442ІТН 0,69 ↑
2 Y2 = 11,024 + 0,087ІТН 0,77 ↓
3 Y3 = 1,706063 + 2,123ІТН 0,76 ↑

Джерело: авторська розробка
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Аннотация. В основе статьи лежит определение влияния индекса тарифной нагрузки на корректировку расчета 
бюджетных финансовых ресурсов на нужды ЖКХ. Статистическими данными, которые использовались в иссле-
довании в качестве входящей информации, являются индекс тарифной нагрузки, расходы предприятий ЖКХ, рас-
ходы государства на обеспечение деятельности предприятий ЖКХ по состоянию на конец 2018 г. в разрезе шести 
украинских городов (Сумы, Житомир, Хмельницкий, Полтава, Черкассы и Чернигов). Для достижения поставлен-
ной цели исследования в качестве инструментария использовано структурное моделирование. С его помощью по-
лучено несколько отдельных моделей, образующих комплексную структуру с определенными функциональными 
связями, которые оцениваются с помощью независимых регрессионных уравнений. С помощью регрессионного 
анализа построены три однофакторные регрессионные модели.

Ключевые слова: тарифы, тарифная нагрузка, индекс тарифной нагрузки, социальная политика, социально-
экономический уровень развития страны.

Summary. The main sources of utility financing are: net profit for enterprises; local and state budget funds; share of 
developers; loans; grants; external investment. Tariff load on the population plays the role of a factor that is important in the 
formation of financial support for the activities of utilities, which, involves the formation and usage of financial resources 
by optimizing the ratio of different forms, methods, sources, instruments of financial relations. The basis of this article is 
to determine the impact of the tariff load index on adjusting the calculation of budgetary financial resources for utilities. 
The statistics used in the survey as input are the tariff load index, utilities expenditures, and government expenditures for 
the maintenance of utilities as of the end of 2018 by six Ukrainian cities (Sumy, Zhytomyr, Khmelnytsky, Poltava, Cher-
kasy and Chernihiv). To achieve this goal, structural modeling was used as a toolkit. It has obtained several separate mod-
els that form a complex structure with defined functional relationships, which are estimated using independent regression 
equations. The prevalence of structural equation modeling is driven by the ability to identify relationships between implic-
itly specified structural information constructs and explicit variables as a result of the conducted research; it is possible to 
form a conclusion regarding the efficiency of the distribution of state funds between utilities among six Ukrainian cities. 
It was found that in any city the real and modeled amount of state funding did not coincide, with logical consistency with 
the value of the index of tariff load of population in certain cities. In this case, there is a need for additional research that 
identifies the strength and direction of the relationship between the tariff load index of the population and the directions of 
financial support for utilities. Three univariate regression models were constructed using regression analysis. The results 
of this stage proved that the increase of tariff load on the population of Ukraine and the insufficient level of its solvency 
creates the risk that utilities will need more financial resources needed for their activity both from personal involvement 
and from the state support.

Keywords: tariffs, tariff load, tariff load index, social policy, socio-economic level of development of the country.
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МЕХАНІЗМ КОНТРОЛІНГУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ  
СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ:  

НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ

THE MECHANISM OF CONTROLLING  
CASH FLOWS OF ECONOMIC ENTITIES:  

NECESSITY FOR FORMATION AND REALIZATION
Анотація. У статті проведено аналіз підходів нау-

ковців до поняття грошових потоків, за результатом яко-
го узагальнено окремі групи авторів, які визначають цей 
термін за певним критерієм. Проаналізовано підходи до 
поняття контролінгу задля визначення його місця в сис-
темі управління підприємством. Узагальнено основні, 
першочергові завдання щодо підвищення ефективності 
управління грошовими потоками, що забезпечується 
необхідністю створення та функціонування спеціально-
го механізму контролінгу грошових потоків у системі 
фінансового контролінгу підприємства. Надалі розроб-
лено структуру такого механізму, надано характеристи-
ку його складових частин. Запропонований механізм 
складається з трьох блоків, таких як блок нормативного 
забезпечення функціонування механізму, блок організа-
ційного забезпечення та обліково-економічний блок. Ко-
мунікаційні зв’язки між ними забезпечують формування 
інформації, яка є підставою для прийняття управлін-
ських рішень. Реалізація прийнятих рішень буде спри-
яти ефективному руху грошових потоків та, як наслідок, 
зміцненню фінансового стану підприємства.

Ключові слова: грошові потоки, фінансовий кон-
тролінг, механізм фінансового контролінгу, управління 
грошовими потоками, управлінські рішення.

Постановка проблеми. В сучасному стані економічної 
кризи основним завданням суб’єктів господарювання є раціо-
нальне управління грошовими потоками задля підвищення 
ефективності його функціонування, що дасть змогу забезпечи-
ти фінансову стабільність та безперервність діяльності підпри-
ємства, прискорити обіг оборотного капіталу, знизити ризик 
неплатежів та отримати прибуток. У зв’язку з цим велика увага, 
приділена управлінню грошовими потоками, обумовлена необ-
хідністю ефективного управління оборотним капіталом (оцінка 
забезпеченості найбільш ліквідними активами в короткостро-
ковому періоді); планування періодичності та тривалості капі-
тальних витрат; управління фінансуванням капітальних потреб 
(визначення структури джерел фінансування (власні кошти 
та кредитні ресурси, а також їх співвідношення)); управління 

оптимізацією витрат для більш раціонального розподілу най-
більш ліквідних ресурсів підприємства в процесі виробництва 
та забезпечення економічного зростання.

Задля забезпечення ефективного управління грошовими по-
токами суб’єктам господарювання в сучасних умовах розвитку 
економіки доцільно впроваджувати механізм фінансового кон-
тролінгу, що обумовлено потребою самостійно знаходити дже-
рела формування власних фінансових ресурсів, забезпечувати 
доцільність їх використання задля отримання максимального 
фінансового результату.

Економічне зростання будь-якого суб’єкта господарювання 
характеризується його фінансовою рівновагою та максимізаці-
єю балансової вартості підприємства, яка формується завдяки 
обсягу грошових потоків. Таким чином, функціонування меха-
нізму контролінгу грошових потоків є одним із першочергових 
завдань, тому що управлінський персонал щодня стикається 
з прогнозуванням, оптимізацією найбільш ліквідних активів 
підприємства та управлінням ними. Вони приймають рішення, 
які пов’язані із запобіганням знеціненню грошових коштів під 
впливом інфляції, забезпеченням ритмічної поточної діяльнос-
ті, підтримкою ділової репутації підприємства як надійного фі-
нансового партнера. Однак при цьому необхідно мінімізувати 
обсяг надлишкових грошей, які можна використати для корот-
кострокових вкладень, що в подальшому приведе до отримання 
додаткового доходу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним та 
методичним засадам управління грошовими потоками в систе-
мі фінансового контролінгу присвячено певні роботи вітчиз-
няних науковців. Так, група авторів Л.Л. Гриценко, І.М. Бояр-
ко, В.В. Роєнко розробили теоретичну концепцію контролінгу 
грошових потоків підприємств, що ґрунтується на системному 
підході та спрямована на досягнення фінансової рівноваги 
в довгостроковій та короткостроковій перспективі [1, с. 148]. 
О.В. Гладкова у власній роботі визначила зміст та алгоритм 
формування системи фінансового контролінгу для управлін-
ня фінансовими потоками в логістичних системах [2, с. 49]. 
Г.В. Тельнова побудувала механізм підсистеми контролін-
гу в системі фінансового менеджменту підприємства та 
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запропонувала організаційну структуру фінансово-економічної 
служби підприємства [3, с. 140]. М.М. Буднік та Т.Т. Аскеров 
у власному дослідженні узагальнили сучасні наукові підходи та 
методи щодо вдосконалення організації фінансового плануван-
ня на підприємстві за рахунок впровадження контролінгу гро-
шових потоків [4, с. 113]. С.М. Шуляренко та Д.П. Лісовенко 
дослідили теоретичні аспекти контролінгу грошових потоків, 
запропонували визначення контролінгу грошових потоків та 
виділили його завдання, доповнили класифікацію грошових 
потоків класифікаційною ознакою «для досягнення цілей кон-
тролінгу грошових потоків», виділили фактичні та бюджетні 
грошові потоки, а також грошові потоки центрів відповідаль-
ності [5, с. 139]. Результати проведеного аналізу публікацій 
показали, що питання формування та оцінювання результатів 
функціонування механізму управління грошовими потоками 
висвітлені недостатньо.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проб-
леми. Важливість розроблення та впровадження механізму 
контролінгу грошових потоків обумовлюється тим, що вони 
є надійним інструментом фінансування як поточної господар-
ської діяльності підприємства в усіх її напрямах, так і забезпе-
чення інвестиційних заходів у довгостроковому періоді, тому 
ритмічне функціонування механізму фінансового контролінгу 
грошових потоків забезпечить подальший розвиток підприєм-
ства та зростання кінцевого результату його господарської ді-
яльності, що зумовлює актуальність дослідження.

Мета статті. Головною метою роботи є обґрунтування не-
обхідності та розроблення механізму фінансового контролінгу 
грошових потоків підприємства.

Виклад основного матеріалу. Для розроблення ефектив-
ного механізму фінансового контролінгу управління грошови-
ми потоками насамперед необхідно розуміти їх економічний 
зміст, класифікацію та структуру. В економічній літературі іс-
нує декілька підходів до тлумачення поняття «грошовий потік». 
Так, в нормативно-законодавчий базі, а саме в Міжнародному 
стандарті бухгалтерського обліку 7 «Звіт про рух грошових 
коштів» та в Національному стандарті бухгалтерського обліку 
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», потоки грошових 
коштів визначаються як надходження й виплати грошових кош-
тів та еквівалентів грошових коштів.

Ознайомлення з науковими працями провідних учених-еко-
номістів дало змогу виділити три групи науковців, які тлума-
чать поняття «грошові потоки» з певними особливостями. Так, 
група науковців, до якої належать А.Г. Загородня, Г.Л. Вознюк, 
Т.С. Смовженко, О.В. Павловська, Н.М. Притуляк, Н.Ю. Не-
вмержицька, Г.Г. Старостенко, Н.В. Мірко [6–8], вважають, що 
грошовий потік ототожнюється з надходженнями та витратами 
грошових коштів у процесі здійснення господарської діяльності 
підприємства. Наступна група науковців (І.А. Бланк, Г.О. Кра-
менко, В.І. Краменко, І.А. Маркіна, Є.В. Мних, О.В. Мартякова, 
І.Ю. Єпіфанова) додають до економічного поняття фактор часу 
й тлумачать грошові потоки як сукупність надходжень і виплат 
грошових коштів за певний період часу, які в процесі господар-
ської діяльності формують надлишок грошових коштів або їх 
нестачу [9–15]. Третя група науковців (Ф.Ф. Бутинець, А. Гроп-
пеллі, Е. Нікбахт, Г.Г. Кірейцев) визнають грошовий потік окре-
мим об’єктом фінансового аналізу, який розглядають як фактор 
оцінювання та впливу на фінансову стійкість, ліквідність та 
платоспроможність підприємства [16–18]. Аналізуючи вище-
викладене, доходимо висновку, що задля ефективного управ-
ління грошовими потоками доцільно враховувати і фактор 

часу, і фактор їх впливу на фінансову стійкість, ліквідність та 
платоспроможність підприємства в розрізі певних видів госпо-
дарської діяльності. Такий підхід до економічного визначення 
грошових потоків зумовлює найбільш поширену їх класифіка-
цію за видами господарської діяльності, а саме операційний, 
інвестиційний та фінансовий.

Потреба створення ефективної системи управління гро-
шовими потоками підприємства незаперечна, як і важливість 
усвідомлення необхідності розроблення теоретичних аспек-
тів її функціонування для апарату фінансового менеджменту 
підприємств.

Основною метою ефективного управління грошовими по-
токами є забезпечення фінансової рівноваги суб’єкта госпо-
дарювання в процесі його діяльності, що досягається шляхом 
збалансування потоків надходження й витрачання грошових 
коштів, тому серед основних завдань, що спрямовані на досяг-
нення визначеної мети ефективного управління грошовими по-
токами підприємства, слід назвати:

− економічне обґрунтування джерел, обсягів та періодич-
ності залучення позикових грошових потоків;

− обґрунтування напрямів, обсягів, періодичності та пріо-
ритетності витрачання коштів;

− забезпечення достатньої платоспроможності суб’єкта 
господарювання, належного рівня його фінансової стійкості та 
ділової активності;

− забезпеченні інтенсивності та достатності формування 
грошових потоків;

− максимізацію чистого грошового потоку [18, с. 53].
Реалізацію цих завдань забезпечить впровадження механіз-

му фінансового контролінгу, який є дієвим заходом підвищен-
ня ефективності управління та оптимізації грошових потоків 
суб’єкта господарювання.

Поняття контролінгу походить від дієслова «to control» і пе-
рекладається як управління та спостереження, але в розвинених 
країнах Європи та США це поняття майже не використовується 
та ототожнюється з управлінським обліком. У вітчизняній еко-
номічній літературі найчастіше поняття контролінгу та управ-
лінського обліку використовуються як синоніми. На практиці 
український бізнес використовує систему контролінгу як симбі-
оз систем планування, аналізу, управлінського обліку та контро-
лю господарської діяльності підприємства, яка забезпечує прий-
няття виважених та обґрунтованих управлінських рішень.

Задля переходу до світових стандартів ведення бізнесу в кон-
тексті підтримки належної ліквідності на підприємствах України 
доцільно запровадити контролінг грошових потоків, під яким 
розуміють специфічну інформаційну систему, що забезпечує 
контроль, регулювання й балансування руху грошових коштів на 
базі принципу управління за відхиленнями. Стратегічний кон-
тролінг грошових потоків спрямований на забезпечення фінан-
сової рівноваги й формування стабільних внутрішніх і зовнішніх 
джерел фінансування підприємства в довгостроковій перспекти-
ві. Оперативний контролінг грошових потоків спрямований на 
збалансування додатних і від’ємних потоків грошових потоків 
задля забезпечення поточної платоспроможності підприємства, 
під якою вважаємо за доцільне розуміти додатне значення чисто-
го грошового потоку, оцінювання якого здійснюється за допомо-
гою звіту про рух грошових коштів [9, с. 126].

Сьогодні все більше необхідно розглядати контролінг не тіль-
ки як інформаційну систему й сукупність методів та процедур, 
але й як філософію та спосіб мислення керівників, орієнтовані 
на ефективне використання ресурсів і розвиток підприємства 
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в довгостроковій перспективі, адже від самого існування системи 
контролінгу на підприємстві успіху досягнуто не буде, потрібне 
ще бажання керівників нижчих рівнів бути відповідальними за 
свою діяльність та вдосконалювати її. Саме інструментами кон-
тролінгу це бажання можна активувати. З огляду на вищезазначе-
не пропонуємо визначити контролінг грошових потоків як напрям 
управлінської діяльності, який завдяки інструментам бюджету-
вання, обліку відповідальності, аналізу та оперативного контролю 
грошових потоків забезпечує такий спосіб мислення й діяльності 
керівників (менеджерів) центрів грошової відповідальності, за 
якого буде досягнуто максимальне надходження, ефективне ви-
трачання грошей та збалансованість грошових потоків.

Серед основних завдань контролінгу грошових потоків ви-
ділимо такі [9, с. 143]:

1) аналіз грошових потоків на основі визначення якості, 
ліквідності, достатності, ефективності грошових потоків;

2) планування грошових потоків, що включає бюджетуван-
ня, складання графіків надходжень виручки, графіків виплати 
заробітної плати, графіків погашення зобов’язань, графіків по-
гашення кредитів, платіжних календарів, податкових календа-
рів, касових планів, планів оплат на день за підрозділами тощо;

3) виділення центрів відповідальності за формування вхід-
них і вихідних грошових потоків, в межах яких слід встанов-
лювати причини й винуватців відхилень фактичних грошових 
потоків від бюджетних, їх наслідки;

4) оперативний контроль за наявністю та витрачанням коштів;
5) розроблення оптимальних рішень щодо руху грошових 

коштів задля забезпечення позитивних чистих грошових пото-
ків, синхронізованих у часі;

6) підготовка управлінської звітності щодо руху грошо-
вих коштів.

Фінансовий контролінг грошових потоків є підсистемою 
фінансового контролінгу та охоплює тільки частину етапів 
процесу розроблення й реалізації фінансової стратегії підпри-
ємства. Функціонування фінансового контролінгу грошових 
потоків забезпечується певним механізмом, структуру якого, 
на нашу думку, можна представити трьома блоками.

Блок 1. Нормативне забезпечення функціонування меха-
нізму здійснюється на підставі розробленої нормативно-зако-
нодавчої бази як на державному рівні, так і на рівні суб’єкта 
господарювання. До нормативно-законодавчих актів на рівні 
держави можна віднести закони України, положення та ін-
струкцій НБУ, інші стандарти, які забезпечують легітимний 
рух грошових потоків та формування інформації зовнішнім та 
внутрішнім користувачам щодо ліквідності та платоспромож-
ності будь-якого підприємства (організації, компанії). Суб’єкт 
господарювання також розробляє пакет власних нормативних 
регламентів, які забезпечують організацію руху грошових по-
токів, враховуючи певні особливості господарської діяльності 
задля забезпечення його ліквідності та платоспроможності на 
достатньому рівні. До таких можна віднести положення про 
відділ контролінгу на підприємстві, посадові інструкції робіт-
ників такого відділу, наказ про облікову політику тощо.

Блок 2. Організаційне забезпечення функціонування механізму. 
В структурі цього блоку можна виокремити такі складові частини.

1) Функції фінансового контролінгу грошових потоків:
− планова, що забезпечує координацію довгострокових та 

поточних планів, стратегічне та оперативне бюджетування гро-
шових потоків підприємства;

− аналітична, що забезпечує отримання аналітичних ре-
зультатів аналізу грошових потоків, розрахунок відхилень від 

запланованих показників та оцінювання пріоритетних напря-
мів удосконалення їх ефективності;

− облікова, що забезпечує узагальнення інформації про 
грошові потоки та її оброблення, складання внутрішньої та зов-
нішньої звітності для надання користувачам певної інформації 
про рух грошових коштів;

− контрольна, що забезпечує функціонування системи вну-
трішнього контролю та інструментарію щодо запобігання злов-
живанням з грошовими коштами підприємства.

2) Організаційне забезпечення, яке реалізується за допомо-
гою двох підсистем, таких як організаційно-тактична та орга-
нізаційно-методична.

Організаційно-тактична підсистема забезпечить формуван-
ня мети в межах загальної концепції управління грошовими по-
токами підприємства, формування комунікаційних зв’язків між 
центрами відповідальності, які сприяють процесу управління 
грошовими коштами через систему фінансового контролінгу. 
Крім того, завдяки організації відділу фінансового контролін-
гу на підприємстві, розподілу повноважень між робітниками, 
розробленню мотиваційних і стимулюючих регламентів та 
встановлення персональної відповідальності осіб можна підви-
щити ефективність управління грошовими потоками, що забез-
печить зростання прибутковості, зміцнення фінансової стійкос-
ті та платоспроможності суб’єкта господарювання.

Організаційно-методична підсистема забезпечить впровад-
ження інструментів щодо реалізації функцій фінансового кон-
тролінгу грошових потоків підприємства, а саме сучасні мето-
дичні засади планування, обліку, аналізу та контролю.

Блок 3. Обліково-економічний блок, який забезпечує проце-
си фінансування цього механізму, ефективне управління витра-
тами та мотиваційні аспекти його функціонування. В структурі 
цього блоку доцільно виокремити систему бюджетування гро-
шових потоків у короткостроковому періоді та стратегічному 
аспекті. Задля узагальнення інформації виокремлюють систему 
управлінського обліку. Крім того, задля підвищення ефектив-
ності управління грошовими потоками доцільно забезпечити 
функціонування системи аналізу та їх оптимізації.

Результатом функціонування цього механізму є прийняття 
управлінських рішень, які забезпечать ефективний рух грошо-
вих потоків та, як наслідок, міцний фінансовий стан підприєм-
ства. Власники та керівники українських підприємств розумі-
ють необхідність реорганізації системи управління, але часто 
відсутні необхідні знання та досвід, а також бракує відповідних 
спеціалістів. Фінансова криза створює додаткові складнощі, 
але, з іншого боку, виявляє основні проблеми, які потребують 
першочергового вирішення. Реорганізація системи управління 
для більшості підприємств є просто життєво необхідною.

Висновки і пропозиції. У статті узагальнені основні зав-
дання ефектного управління грошовими потоками та впро-
вадження системи фінансового контролінгу. За результатами 
дослідження обґрунтовано необхідність розроблення та функ-
ціонування механізму фінансового контролінгу грошових пото-
ків. У статті запропоновано структуру механізму фінансового 
контролінгу грошових потоків. В процесі взаємодії структур-
них елементів механізму забезпечується ухвалення управлін-
ських рішень щодо підтримки фінансової стійкості, ліквідно-
сті та платоспроможності як у короткостроковому періоді, так 
і на перспективу. Запропонований механізм дасть можливість 
вибрати найвигіднішу альтернативу оптимізації грошових по-
токів суб’єкта господарювання, що дасть змогу забезпечити 
необхідний рівень його ділової та фінансової успішності.
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Аннотация. В статье проведен анализ подходов ученых к понятию денежных потоков, по результатам которого 
обобщены отдельные группы авторов, которые определяют этот термин по определенному критерию. Проанали-
зированы подходы к понятию контроллинга с целью определения его места в системе управления предприятием. 
Обобщены основные, первоочередные задания касательно повышения эффективности управления денежными по-
токами, что обеспечивается необходимостью создания и функционирования специального механизма контроллинга 
денежных потоков в системе финансового контроллинга предприятия. Далее разработана структура такого меха-
низма, предоставлена характеристика его составляющих. Предложенный механизм состоит из трех блоков, таких 
как блок нормативного обеспечения функционирования механизма, блок организационного обеспечения и учет-
но-экономический блок. Коммуникационные связи между ними обеспечивают формирование информации, которая 
является основанием для принятия управленческих решений. Реализация принятых решений будет способствовать 
эффективному движению денежных потоков и, как следствие, укреплению финансового состояния предприятия.

Ключевые слова: денежные потоки, финансовый контроллинг, механизм финансового контроллинга, управле-
ние денежными потоками, управленческие решения.

Summary. The article analyzes the approaches of scientists to the concept of cash flows, which resulted in generaliza-
tion of certain groups of authors who define this term according to certain separate criteria. Approaches to the concept of 
“controlling” are analyzed in order to determine its place in the enterprise management system. The work summarizes the 
main, first and foremost tasks to improve the efficiency of cash flow management, which is ensured by the need to create 
and operate a special mechanism for cash flows controlling in the system of financial control of the enterprise. The struc-
ture of such mechanism is developed and its components are described. The proposed mechanism consists of three blocs: 
the bloc of normative support of functioning of the mechanism, the bloc of organizational support and the accounting 
and economic bloc. The bloc of regulatory support performs the functions of generalization and development of the reg-
ulatory framework, which allows providing the cash flow management in the legislative field. The bloc of organizational 
support offer to distinguish: functions of financial controlling of cash flows and organizational support which is realized 
with the help of organizational-tactical and organizational-methodical subsystems. The organizational-tactical subsystem 
will ensure the formation of a goal within the general concept of cash flow management of the enterprise, the formation 
of communication links between the centers of responsibility, which contribute to the process of managing cash through 
a system of financial controlling. The organizational and methodical subsystem will provide the implementation of tools 
for the providing of financial control functions of the enterprise cash flows, namely, modern methodological principles of 
planning, accounting, analysis and control. Accounting and economic unit provides the processes of financing this mecha-
nism, effective cost management and motivational aspects of its operation. Communication links between them provide the 
formation of information that is the basis for managerial decisions. The implementation of the adopted decisions will con-
tribute the efficient cash flows movement and, as a consequence, the strengthening of financial condition of the enterprise.

Keywords: cash flows, financial controlling, financial controlling mechanism, cash flow management, management 
decisions.
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АНАЛІЗ РИНКУ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ

ANALYSIS OF NON-CASH PAYMENTS MARKET
Анотація. Безготівкові розрахунки стосуються фі-

нансових операцій, які проводяться за допомогою пе-
редачі цифрової інформації між залученими сторона-
ми, а не грошей у фізичній формі, таких як банкноти 
чи монети. Нині безготівкові платежі сильно пошире-
ні у багатьох країнах, а обсяг операцій з часом значно 
збільшився. У статті наведено та проаналізовано су-
часний стан безготівкових розрахунків в Україні та за 
її межами. Проведено оцінювання впливу масштабу 
безготівкових операцій на економічне зростання кра-
їн. Охарактеризовано динаміку кількості платежів та 
користувачів, що здійснювали безконтактні платежі із 
застосуванням технології NFC у 2018–2019 рр., а також 
здійснено прогноз до 2023 р. Розглянуто вплив пандемії 
COVID-19 на ринок безготівкових розрахунків. Розра-
ховано на основі даних World Payments Report за 2019 р. 
середньорічний темп приросту безготівкових розрахун-
ків у 2013–2022 рр. у світі.

Ключові слова: безготівкові розрахунки, платіж-
ні картки, безконтактні платежі, платіжна система, 
економіка.

Постановка проблеми. Безготівкові розрахунки – це 
швидкий, надійний, вигідний та безпечний вид банківської по-
слуги, що економить час під час оплати за товари та послуги, 
сприяє прозорості платежів та економічному росту країни. Тех-
нологічний прогрес стає основою нового фінансово-грамот-
ного суспільства, і це явно видно зі статистики використання 
грошових коштів у формі безготівкових розрахунків. Велике 
значення безготівкових операцій у щоденному функціонуванні 
суспільства та економіки випливає з необхідності обмеження 
витрат на переказ коштів, а також із зручності, яку забезпечує 
ця форма розрахунків. Якщо раніше держателі платіжних кар-
ток частіше знімали готівку в банкоматах, то сьогодні вони все 
більше віддають перевагу безготівковим розрахункам.

Темпи поширення використання безготівкових платежів 
відрізняються по країнах залежно від особливостей ринку. Еко-
номічні, правові, соціальні чинники впливають на готовність 
користувачів до використання безготівкових операцій, а також 
на рівень інновацій в цьому виді розрахунків.

Незважаючи на досить широкий пласт досліджень модер-
нізації ринку платіжних засобів в Україні та світі, динамічний 
розвиток безготівкового ринку вимагає поглибленого аналізу 
сучасного стану задля визначення перспектив та можливих ри-
зиків розвитку як на українському, так і на світовому фінансо-
вих ринках.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження 
безготівкового ринку є предметом багатьох досліджень, автори 
яких зосереджують увагу на оцінюванні поведінки учасників 
ринку, ставлення споживачів, правових аспектів, інновацій та 
впливу безготівкових грошей на функціонування економіки.

Досліджували тенденції розвитку безготівкових роздріб-
них платежів і технологій самообслуговування клієнтів бан-
ків в Україні В. Міщенко та М. Ніконова [8, c. 20]; теоретичні 
аспекти організації та здійснення безготівкових розрахунків 
розкрито у працях В. Матвєєва, О. Гайдаржийської, А. За-
дорожної [6, с. 863]. Аналіз стану використання сучасних 
платіжних засобів у контексті виведення готівкових коштів 
із позабанківського обігу в Україні досліджував О. Мельни-
ченко [7, с. 26]. У працях І. Карчевої [3, с. 256], І. Кравчен-
ко [4, с. 141], Л. Співак [11, с. 118], В. Прушківського [9, с. 100], 
І. Трубіна [12], Т. Шалиги [13] акцентовано увагу на перевагах 
пластикових платіжних карток перед паперовими грошима. 
І. Бучко [1, с. 168] досліджував перспективи розвитку елек-
тронних банківських послуг з використанням платіжних кар-
ток в Україні.

Закордонні вчені, такі як М. Занді, В. Сінг [25], досліджу-
вали наслідки переходу від паперової до електронної форми 
оплати за товари та послуги. Х. Брітс, С. Віндер стверджува-
ли, що безготівкові розрахунки є кращим видом платежу під 
час купівлі товарів, ніж готівка [14]. Питання ефективності 
використання платіжних карткових інструментів досліджували 
Д. Хампрей, А. Бергер [20], К. Велс [23], Л. Палей [21], К. Ка-
роу, М. Стейтен [15] та інші вчені.

Мета статті. Головною метою роботи є аналіз стану безготів-
кових розрахунків в Україні та регіонах світу, оцінювання впли-
ву безготівкових операцій на економічне зростання країн, аналіз 
впливу пандемії COVID-19 на розвиток безготівкового ринку.

Виклад основного матеріалу. За статистичними даними 
Національного банку України [2; 10] загальна кількість опера-
цій (безготівкових та отримання готівки) з використанням пла-
тіжних карток, емітованих українськими банками, за 2019 р. 
становила 5 057,3 млн. шт., а їхній обсяг – 3 576,7 млрд. грн. 
Порівняно з 2018 р. кількість зазначених операцій зросла на 
29,2%, а сума – на 24,3%. За кількістю операцій переважали 
безготівкові, становлячи 4 167,1 млн. шт. (82,4%), тобто вісім із 
десяти операцій із платіжними картками були безготівковими.

Обсяг безготівкових операцій становив 1 798,3 млрд. грн., 
що склало 50,3% від усіх операцій із картками (за підсумками 
2018 р.– 45,1%). П’ять років тому цей показник становив лише 
25%. Отже, безготівкові операції з використанням платіжних 
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карток стають все більш популярними серед українців. Розпо-
діл безготівкових операцій за видами операцій свідчить про те, 
що в минулому році найбільша кількість операцій із викорис-
танням карток припадала на розрахунки в торговельних мере-
жах, а саме 51,2%, за обсягами домінували перекази з картки на 
картку, становлячи 42,4%.

Загальна кількість платіжних карток в Україні станом на 
1 січня 2020 р. зросла на 16%, якщо порівнювати з початком 
2019 р., та становила 68,9 млн. шт. Майже дві третини від цієї 
кількості – це активні платіжні картки (61,2%). Якщо проана-
лізувати кількість карток у розрізі карткових платіжних сис-
тем, то в Україні перше місце посідає Mastercard (47,2 млн. 
шт., 68,5%), а за нею йде Visa (21,0 млн. шт, 30,5%). Проте 
у багатьох країнах світу лідируючу позицію займає платіжна 
система Visa з ринковою капіталізацією у 352,57 млрд. дол., 
за нею йде Mastercard (256,88 млрд. дол.), а потім – PayPal 
(128,95 млрд. дол.) (рис. 1).

EMV (Europay + MasterCard + Visa) – це міжнародний стан-
дарт для операцій з банківськими картками з чіпом, що забезпе-
чують високий рівень безпеки фінансових транзакцій. У краї-
нах Europe zone 1 у відсотковому вираженні трансакції EMV 
становлять 97,34%, а у CША – 53,52% (рис. 2).

Актуальним залишається тренд щодо активного поширення 
безконтактних платежів як із використанням безконтактних кар-
ток, так і за допомогою смартфонів та інших NFC-пристроїв, що 
зумовлено безпекою, швидкістю та зручністю таких операцій.

Застосування технології NFC на ринку платіжних карток 
у світі з кожним роком зростає і, відповідно до прогнозів, зро-
статиме і у наступні три роки (рис. 3). Якщо у 2018 р. сума 
платежів із застосуванням технології NFC на ринку платіжних 
карток у світі становила 12,5 млрд. дол., то вже у 2023 р., від-
повідно до прогнозів, сума збільшиться більш ніж у три рази 
та становитиме 38,8 млрд. дол. Технологія NFC (Near Field 
Communication) дає змогу здійснювати комунікацію та обмін 
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даними між пристроями, що знаходяться на коротких відста-
нях, а оплата за товари та послуги відбувається безконтактно.

Сьогодні в Україні більше чверті активних платіжних 
карток – це безконтактні та токенізовані картки (26,5%, або 
11,2 млн. шт.), створені в результаті заміни реквізитів платіж-
них карток на унікальні цифрові ідентифікатори, які використо-
вуються для здійснення операцій із застосуванням гаджетів 
із функцією NFC (зокрема, через платіжні сервіси Apple Pay, 
Google Pay, Garmin Pay).

Кількість безконтактних платіжних карток за 2019 р. збіль-
шилась більш ніж удвічі, а саме з 3,9 млн. шт. до 8,6 млн. шт. 
карток. Кількість токенізованих платіжних карток на 1 січня 
2020 р. становила 2,5 млн. шт. Їхня популярність зумовлена 
безпекою, швидкістю та зручністю у використанні.

Згідно з дослідженнями MasterCard (рис. 4) у 2018 р. част-
ка ринку безконтактних платежів досягла 83% у Польщі, тоді як 
у Бельгії цей показник становив лише 4%, в Іспанії – 57%, у Ве-
ликобританії – 46%, у Франції – 25%, а в Німеччині – 14%. У се-
редньому безконтактні транзакції становлять 48% усіх платіжних 
операцій, що здійснюються в точках продажу (POS) щомісяця 
в Європі. Ці великі відмінності пов’язані з тим, що Європа має ве-
ликий вибір, коли йдеться про використання способів оплати [19].

У World Payments Report за 2019 р. наведено стан розвит-
ку безготівкових угод, де показано, що у 2017 р. в Північній 
Америці (North America) було здійснено на 160,6 млрд. дол. 
безготівкових угод, що значно перевищувало інші регіони сві-
ту. У Європі (Europe (including Eurozone)) та Азії (Emerging 
Asia) безготівкові угоди були на суму 133,8 та 96,2 млрд. дол. 
відповідно. Очікується, що до 2022 р. Європа (Europe (including 
Eurozone)) перевищить Північну Америку (North America) за су-
мами безготівкових угод на 1,8 млрд. дол., тоді як Азія (Emerging 
Asia) досягне 350 млрд. дол. і перевищить Північну Амери-
ку (North America) та Європу (Europe (including Eurozone)) на 
151 млрд. дол. і 149,2 млрд. дол. відповідно (рис. 5).

Очікується, що Азія (Emerging Asia) збереже позитивну 
тенденцію зростання безготівкових розрахунків, відповідно 
до прогнозів середньорічного темпу приросту у 2022 р., ста-
новлячи 29,7%, а з кожним роком вона покращуватиме цей по-
казник. Прийняття платежів на основі QR-коду пришвидшило 
безготівкову революцію на азіатських ринках. Надання пере-
ваги безготівковим операціям щодо оплати за товари та послу-
ги, зростання електронної комерції приведуть до зростання на 
21% безготівкових транзакцій на Близькому Сході та в Африці 
(MEA) з 2017 по 2022 рр.
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Показники зростання обсягу безготівкових розрахунків 
у відсотковому співвідношенні на основі рис. 2 відображено 
в табл. 1.

Латинська Америка (Latin America) готова до зростання, не-
зважаючи на економіку, що «одужує». Регіони FinTech-сектору 
сприяють змінам через нові ініціативи фінансового включення 
та мобільні платіжні платформи (наприклад, Tigo у Гватемалі 
та BIM в Перу), які стають популярними альтернативами готів-
кових платежів.

Середньорічний темп приросту безготівкових розрахунків 
у Європі (Europe (including Eurozone)) (7%), як очікується, зро-
статиме швидше за США між 2017–2022 рр. завдяки різним іні-
ціативам, які заохочують конкуренцію та інновації, реагуючи 
та захищаючи галузь від вступу в GAFA та BigTechs.

В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (Mature Asia-Pasific) 
середньорічний темп приросту безготівкових розрахунків зросте 
на 10% за 2017–2022 рр. в результаті урядових ініціатив. Крім 
того, прогнозується, що до 2022 р. Австралія буде повністю 
безготівковою згідно з дослідженням Westpac. На відміну від 
решти країн світу, очікується, що приріст безготівкових транс-
акцій у Північній Америці (North America) затримається на рівні 
приблизно 5% протягом наступних п’яти років через затримки 
модернізації спадкової інфраструктури, відсутність регуляторно-
го заохочення та продовження використання дорогих перевірок.

З огляду на те, що сьогодні людство бореться з пандемією 
COVID-19, кількість безготівкових розрахунків у 2020 р. знач-
но зросте як в Україні, так і у світі загалом, оскільки влада кра-
їн закликає людей до зменшення користування готівкою, яка 
потенційно може бути носієм вірусу. Завдяки технологіям мож-
на замовляти та оплачувати продукти, товари, послуги онлайн, 
тому не обов’язково відвідувати банківські відділення, щоби 
здійснювати комунальні платежі чи купувати валюту тощо. 
Все це ви можете зробити, навіть не виходячи з дому.

Однак якщо розглядати готівку як стовідсотковий фактор ризи-
ку зараження вірусом, то потрібно пам’ятати, що методи електрон-
них платежів також несуть ризики. Більшу загрозу, ніж розрахунок 
готівкою, може становити ситуація з оплатою карткою та введенням 
ПІН-коду, оскільки люди почуватимуться впевнено й безпечно, що 
скористалися безготівковим розрахунком, отже, повернувшись до-
дому, не митимуть рук. Для здоров’я важливо підтримувати здоро-
вий глузд і, звичайно, гігієну після повернення з магазинів незалеж-
но від того, якою формою оплати ми користувалися.

Наприклад, доцент кафедри медицини у Вищій школі ме-
дицини і наук здоров’я Джорджа Вашингтона (GW School of 
Medicine and Health Sciences) Майкл Найт сказав: «Якщо ви ко-
ристуєтеся безконтактними платежами, але не миєте руки, коли 
торкаєтесь телефону, кредитної картки або платіжного терміна-
лу, ви все ще сприйнятливі до потенційної інфекції».

Таблиця 1
Середньорічний темп приросту безготівкових розрахунків у 2013–2022 рр.

Регіон 2013–2017 рр. 2015–2016 рр. 2016–2017 рр. 2017–2018 рр. 2017–2022*рр.
Загалом 10,8% 10,4% 12,0%  11,2% 14,0%
Близький Схід, Африка (MEA) 15,9% 19,0% 19,3% 17,9% 21,6%
Латинська Америка (Latin America) 5,4% 3,4% 8,3% 5,5% 6,0%
Азія (Країни, що розвиваються) 
(Emerging Asia) 34,6% 27,6% 32,5% 28,6% 29,7%

Розвиваються (22,6%) Розвиваються (23,5%)
Азіатсько-Тихоокеанський регіон 
(Mature Asia-Pasific) 10,5% 10,4% 11,0% 10,2% 10,2%

Європа (включаючи Єврозону) 
(Europe (including Eurozone)) 7,9% 8,4% 7,6% 6,3% 8,5%

Північна Америка (North America) 5,4% 5,1% 5,1% 4,7% 4,7%
Цілком розвинені (6,9%) Цілком розвинені (7,1%)

Джерело: розроблено автором на основі [24]

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 2022*
North America 130,3 137,9 145,4 152,9 160,6 168,2 176,3 184,5 192,8 201,8
Europe (including Eurozone) 98,6 103,5 114,8 124,4 133,8 144,2 156,3 170,4 185,9 203,6
Mature Asia-Pasific 37,3 41,4 45,4 50,1 55,6 61,3 67,6 74,2 81,7 90,2
Latin America 34,9 36,8 38,5 39,8 43,1 45,5 48,4 51,1 54,3 57,7
Emerging Asia 29,4 38,9 56,9 72,6 96,2 123,7 161,1 208,7 269,5 352,8
MEA 27,3 30,4 34,7 41,3 49,3 61,9 74,4 90,2 111,2 139,3

 0,
 50,

 100,
 150,
 200,
 250,
 300,
 350,
 400,

Рис. 5. Стан та прогноз безготівкових угод у регіонах світу з 2013 по 2022 р.
Джерело: побудовано автором на основі [24, с. 32; 37]
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Мікробіолог з Університету Вашингтонської школи гро-
мадського здоров’я [University of Washington School of Public 
Health] Мерілін Робертс сказав: «Не потрібно зосереджувати 
увагу на грошах або на тому, яким способом оплати скори-
стаємось». Оскільки вірус насамперед поширюється повітря-
но-крапельним шляхом, то відсоток зараження клієнтів у мага-
зинах чи банках під час контакту з касиром є набагато вищим, 
ніж через готівку, тому більш високий рівень безпеки забезпе-
чить, наприклад, імпровізований бар’єр у вигляді оргскла або 
скла, ніж заклик не використовувати готівку.

Якщо дотримуватись такого ж мислення, як і в разі з готів-
кою, було б важливо закликати клієнтів не отримувати квитан-
ції, оскільки вони можуть заразитися. Тим часом немає таких 
закликів, пов’язаних із квитанціями або квитанціями про під-
твердження картки.

На наш погляд, використання безготівкових платежів для 
споживачів є дуже хорошою стратегією. Однак слід пам’ятати, 
що для багатьох людей готівка все ще має багато переваг, яких 
картка не має. По-перше, це збереження громадянам приватно-
го життя, по-друге, готівкові операції дешевші, ніж карткові, 
по-третє, використання готівки забезпечує кращий контроль 
витрат.

Тенденцію та прогноз щодо кількості безготівкових пла-
тежів з використанням платіжних карт у 2016–2022 рр. можна 
побачити на рис. 6 згідно зі статистичними даними Національ-
ного банку України.

За статистичними даними Національного банку України 
у 2019 р. українці зробили 4,167 млрд. трансакцій за допомо-
гою платіжних карт на загальну суму майже 1,8 трлн. грн. Від-
повідно до прогнозів кількість транзакцій з кожним роком буде 
зростати, а з огляду на те, що зараз у період COVID-19 люди 
меншою мірою користуються готівковим розрахунком, прогноз 
є актуальним. Однак також не виключено, що після закінчення 
пандемії показники безготівкових розрахунків будуть знижува-
тись, оскільки люди повертатимуться до звичного стилю життя 
й будуть надалі користуватися готівкою, оплачуючи товари та 
послуги. Більшою мірою це стосується людей старшого віку, 
оскільки їх більшість вважає, що зберігання готівки вдома є 
надійнішим способом, ніж електронні гроші на банківських ра-
хунках. Проте це не буде масовим явищем, оскільки технології 
йдуть вперед, а суспільство для зручності, економності свого 
часу все ж таки віддаватиме перевагу безготівковим платежам.

Висновки і пропозиції. Часи, коли ми ходили в магазин 
для закупівлі товару з великою сумою в гаманці, вже минули. 
Сьогодні ми можемо без проблем проводити платежі не тільки 
за допомогою платіжної картки, але й просто з використанням 
звичайного смартфона, який більшість завжди має під рукою. 
Більш того, сьогодні ми можемо робити покупки, не виїжджа-
ючи з дому, а купуючи та оплачуючи все в Інтернеті. Безпека та 
зручність означають, що з кожним роком все більша кількість 
людей у світі здійснюватиме безготівкові операції.

Завдяки розвитку технології можна використовувати все 
нові й нові форми оплати під час купівлі товару чи послуг. Згід-
но з дослідженнями 64% людей у світі, які мають доступ до 
мережі, вже роблять це. Усі вони мають можливість проводити 
безпечні безготівкові операції, використовуючи різні методи 
з настільки різними особливостями та функціональними мож-
ливостями, що кожен, безсумнівно, може знайти той, який під-
ходить йому або їй. Розвиток технології приносить появу но-
вих форм оплати. Звичайно, в найближчі кілька років на ринку 
будуть представлені ще більш інноваційні, зручні та безпечні 
рішення, а наявні будуть постійно вдосконалюватися.

Проте є певний відсоток людей у світі, які бояться безготів-
кових операцій, особливо в Інтернеті, через крадіжку даних та 
втрату заощаджень, але ми можемо втратити більше грошових 
коштів, завжди несучи їх із собою, тому не варто боятися безго-
тівкових платежів.

В подальших дослідженнях необхідно зосередити увагу на 
аналізі законодавчих та регуляторних ініціатив на безготівково-
му ринку, розкритті питання регулювання платіжної індустрії 
в Україні, детальному огляді безготівкових платіжних інстру-
ментів та дослідженні й вивченні нових форм безготівкових 
розрахунків.
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Аннотация. Безналичные расчеты касаются финансовых операций, проводимых с помощью передачи циф-
ровой информации между вовлеченными сторонами, а не денег в физической форме, таких как банкноты или 
монеты. В настоящее время безналичные платежи широко распространены во многих странах, а объем операций 
со временем значительно увеличился. В статье приведено и проанализировано современное состояние безналич-
ных расчетов в Украине и за ее пределами. Проведено оценивание влияния масштаба безналичных операций на 
экономический рост стран. Охарактеризована динамика количества платежей и пользователей, совершавших бес-
контактные платежи с применением технологии NFC в 2018–2019 гг., а также осуществлен прогноз до 2023 г. 
Рассмотрено влияние пандемии COVID-19 на рынок безналичных расчетов. Рассчитано на основе данных World 
Payments Report за 2019 г. среднегодовой темп прироста безналичных расчетов в 2013–2022 гг. в мире.

Ключевые слова: безналичные расчеты, платежные карты, бесконтактные платежи, платежная система, 
экономика.

Summary. Non-cash payments are a fast, reliable, profitable and safe type of banking service, which saves time when 
paying for goods and services, promotes payment transparency and economic growth of the country. Technological progress 
is becoming the basis of a new, financially literate society, and this is clearly evident from the statistics on the use of cash in 
the form of non-cash payments. The great importance of non-cash transactions in the day-to-day functioning of society and 
the economy stems from the need to limit the costs of transferring funds, as well as from the convenience provided by this 
form of payment. Previously, payment cardholders used to withdraw cash more frequently at ATMs, but nowadays, they 
increasingly prefer non-cash payments. The rate of spread of non-cash payments varies by country, depending on market 
characteristics. Economic, legal, social factors affect user’s willingness to use non-cash transactions, as well as the level of 
innovation in this type of calculations. With the development of technology, you can use new and new forms of payment 
when purchasing a product or service. According to research, 64% of people in the world who have access to the network 
already do so. They all have the ability to perform secure non-cash transactions using different methods, with features and 
functionalities so different that each of them will undoubtedly be able to find one that suits him or her. The development 
of technology brings with it the emergence of new forms of payment. Of course, more innovative, convenient and safe 
solutions will be introduced to the market over the next few years – and existing ones will be constantly improved. Despite 
the rather broad layer of research on the modernization of the payment market in Ukraine and in the world, the dynamic 
development of the cashless market requires an in-depth analysis of the current state in order to determine the prospects 
and possible risks of development, both in the Ukrainian and global financial markets. The article presents and analyzes the 
current state of cashless payments in Ukraine and abroad. The impact of the scale of non-cash transactions on the economic 
growth of countries has been evaluated. The dynamics of the number of payments and users making contactless payments 
using NFC technology in the period 2018–2019 with a forecast up to 2023 are described. Based on World Payments Report 
data for 2019 calculated the average annual growth rate of non-cash payments in the period 2013–2022 in the world.

Keywords: cashless payments, payment cards, contactless payments, payment system, economy.
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БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ:  
СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

BANKING SECTOR OF UKRAINE:  
CURRENT REALITIES AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

Анотація. У статті розглянуто показники розвитку 
банківського сектору України за останні роки. Серед 
найбільш вагомих тенденцій виділено істотне скоро-
чення кількості банків та їх відокремлених підрозділів; 
вагоме зростання частки державних банків в структу-
рі активів банківської системи; поступове підвищен-
ня якості кредитного портфеля, попри накопичення 
значних обсягів непрацюючих кредитів; зниження рів-
ня кредитування економіки; досягнення позитивних 
фінансових результатів банківським сектором за раху-
нок зменшення відрахувань до резервів та стабільного 
зростання процентних і комісійних доходів. Зазначено, 
що в умовах поточної економічної рецесії банки згор-
татимуть програми кредитування, водночас існує по-
тенційна загроза відтоку депозитів та неплатежів по 
виданих кредитах, що означає повторення банківської 
кризи. Окреслено подальші перспективи розвитку віт-
чизняного банківського сектору в умовах зростання 
турбулентності світової економіки.

Ключові слова: банківський сектор, банківські 
установи, банківські активи, проблемні кредити, фінан-
совий результат.

Постановка проблеми. Іманентною ознакою сучасних су-
спільних трансформацій є інтенсифікація розвитку фінансово-
го сектору, переважаюча роль у якому належить банківським 
установам. В сучасних умовах банки стали провідними інсти-
туціями на ринку фінансового посередництва, що здатні спри-
яти економічному зростанню шляхом ефективного розподілу 
фінансових ресурсів для їх продуктивного використання. На-
дійність та стійкість банківського сектору країни визначають 
рівень його конкурентоздатності, а також спроможності обслу-
говувати грошовий обіг, створювати умови для трансформації 
заощаджень в інвестиції та забезпечувати необхідний рівень 
кредитного фінансування економічних суб’єктів.

Водночас у разі виникнення кризових явищ у реальному 
секторі економіки, куди банки вклали свої ресурси, труднощі 
легко поширяться на банківський сектор. Це, беззаперечно, 
призведе спочатку до проблем ліквідності банків, накопичення 
проблемних кредитів, на покриття яких банки вимушені будуть 

накопичувати резерви, збільшуючи свої витрати, та, зрештою, 
до того, що певна частина банків стане неплатоспроможною та 
припинить свою діяльність.

На цьому етапі важливо дослідити тенденції, що сформу-
вались у банківському секторі України, та визначити його по-
тенційні переваги й суттєві недоліки для вирішення проблеми 
подолання негативних наслідків світової економічної кризи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню 
проблематики функціонування банківського сектору присвя-
чено чимало наукових праць вітчизняних учених. Зокрема, 
О.Д. Вовчак, П.М. Сенищ, Т.В. Мельник проводили оціню-
вання впливу «очищення» банківської системи на показники 
банківської діяльності; О.В. Дзюблюк розглядав актуальні пи-
тання розвитку банківського сектору та відновлення суспіль-
ної довіри до нього; М.І. Звєряков, В.В. Коваленко, Л.О. При-
мостка аналізували вплив фінансових інновацій на діяльність 
банків та проблеми капіталізації банківської системи України; 
А.Я. Кузнецова та І.В. Дрозд досліджували напрями підвищен-
ня ефективності організаційно-функціональної трансформації 
банківського сектору; Т.Г. Савченко та Л.М. Миненко вивчали 
питання транспарентності банківської системи України.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проб-
леми. Попри значний науковий доробок у цій сфері, напрацю-
вання, присвячені обґрунтуванню можливих сценаріїв розвит-
ку банківського сектору, оцінюванню його слабких та сильних 
сторін в умовах економічної рецесії нині обмежені.

Мета статті. Головною метою роботи є оцінювання тен-
денцій функціонування банківського сектору України за ос-
танні роки, виділення наявних та потенційних загроз його ді-
яльності, а також окреслення подальших перспектив розвитку 
вітчизняного банківського сектору.

Виклад основного матеріалу. Оцінити масштаби банків-
ського сектору країни можна за допомогою показника концен-
трації чистих банківських активів у валовому внутрішньому 
продукті. На рис. 1 представлено динаміку цього індикатора 
від докризового 2013 року.

Частка активів банків у ВВП у 2013–2019 роках стрімко 
знижувалася з 280,8% до 37,6%, що означає істотне зниження 
фінансової глибини економіки. Отже, банківський сектор втра-
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чає функцію фінансового посередництва, відбувається стис-
нення кредитування, відповідно, знижуються можливості для 
фінансування реального сектору економіки.

Важливим аспектом, що характеризує ступінь розвитку банків-
ського сектору країни, є кількість банківських установ. На рис. 2 
наведено кількість діючих банків в Україні у 2013–2019 роках.

На кінець 2019 року кількість функціонуючих банків ста-
новила 75 установ (зокрема, 35 банків з іноземним капіталом), 
що порівняно з 2018 роком на 2 установи менше. Загалом же 
за 2013–2019 роки кількість банків скоротилась на 105, водно-
час зросла кількість банківських установ зі 100% іноземним 
капіталом, а саме на 4 установи. Найбільше банків припинило 
свою діяльність у 2014–2015 роках, що пов’язано з кризовою 
економічною ситуацією та вимушеними заходами з боку НБУ, 
спрямованими на закриття проблемних установ.

Протягом 2016 року в структурі власності банківської систе-
ми України відбувалися значні перегрупування. Так, станом на 
1 січня 2017 року структура власності активів банківської систе-
ми України була представлена таким чином: банки з приватним 
українським капіталом складають близько 13%, банки інозем-
них банківських груп – 35%, державні банки – 52% (рис. 3) [1].

Внаслідок переходу ПАТ КБ «Приватбанк» у власність дер-
жави частка державних банків в структурі активів вітчизняної 

банківської системи значно зросла. Загалом за останні три роки 
структура власності банківських активів в Україні не зазнала 
суттєвих змін.

У світовій практиці для статистичного вивчення розвитку 
банківського сектору використовують показник співвідношен-
ня кількості банківських відділень та кількості дорослого насе-
лення (рис. 4).

З 2004 року кількість банківських відділень на 100 тис. до-
рослого населення в Україні встигла стрімко зрости до 61 відді-
лення у 2008 році, а потім суттєво знизитися до 20 у 2018 році. 
Водночас динаміка зниження кількості структурних підрозді-
лів банків характерна для інших країн Східної Європи.

Основними причинами такої ситуації на вітчизняному 
банківському ринку є такі. По-перше, відбувається розви-
ток інтернет-банкінгу, що зумовлений зростанням розвитком 
платіжних онлайн-сервісів та проникненням Інтернету. Так, 
частка онлайн-транзакцій зросла з 25% у 2014 році до 45% 
у 2018 році [3]. Згідно з даними Інтернет-Асоціації України за 
ІІІ квартал 2019 року регулярними користувачами мережі Ін-
тернет в Україні є 71% населення [4].

По-друге, значний вплив на кількість працюючих структур-
них підрозділів банків здійснює рівень економічної активності, 
що зумовлює загальний стан банківської системи.
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Рис. 1. Динаміка частки чистих банківських активів у ВВП України за 2013–2019 роки,%
Джерело: складено автором за даними [1]
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Джерело: складено автором за даними [1]
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З огляду на значне скорочення кількості функціонуючих 
банків обсяг їх капіталу також зменшувався впродовж 2015–
2016 років, однак у 2017–2019 роках українським банкам на-
решті вдалося досягнути позитивної динаміки обсягів капіта-
лу (рис. 5).
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Незважаючи на позитивну динаміку розвитку банківсько-
го сектору, рівень довіри до нього з боку населення є дуже 
низьким. Так, за даними американського Інституту Геллапа, 
лише 28% українців довіряють вітчизняним банківським та фі-
нансовим установам, 61% опитаних висловлює недовіру всій 

Рис. 3. Структура власності активів банківської системи України за 2013–2019 роки, %
Джерело: складено автором за даними [1]
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Таблиця 1
Динаміка кредитних операцій та частки непрацюючих кредитів банків України у 2016–2019 роках

Показник 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік Зміна за 4 роки
Кредитні операції, млрд. грн. 1 029,0 1 090,9 1 193,6 1 097,6 +68,6
зокрема, непрацюючі кредити, млрд. грн. 572,5 595,1 630,8 530,8 -41,7
частка непрацюючих кредитів, % 55,6 54,6 52,8 48,4 -7,2 в. п.
Кредити корпоративному сектору, млрд. грн. 847,1 892,9 959,6 847,3 +0,2
зокрема, непрацюючі кредити, млрд. грн. 472,7 500,3 535,8 456,1 -16,6
частка непрацюючих кредитів, % 55,8 56,0 55,8 53,8 -2,0 в. п.
Кредити фізичним особам  
(включно з фізичними особами – підприємцями), млрд. грн. 157,4 174,4 202,2 214,3 +56,8

зокрема, непрацюючі кредити, млрд. грн. 98,5 93,4 93,1 73,1 -25,4
частка непрацюючих кредитів, % 62,6 53,5 46,0 34,1 -28,5 в. п.
Міжбанківські кредити, депозити  
(за виключенням коррахунків), млрд. грн. 23,1 22,0 28,9 31,4 +8,3

зокрема, непрацюючі кредити, млрд. грн. 1,3 1,4 1,1 0,9 -0,4
частка непрацюючих кредитів, % 5,6 6,2 3,7 3,0 -2,6 в. п.
Кредити органам державної влади  
та місцевого самоврядування, млрд. грн. 1,4 1,5 2,9 4,7 +3,1

зокрема, непрацюючі кредити, млрд. грн. 0,01 0,01 0,8 0,7 +0,69
частка непрацюючих кредитів, % 0,7 0,7 29,2 14,5 13,8 в. п.

Джерело: складено автором за даними [1]

банківській системі країни, решта 11% не визначилися зі своїм 
ставленням. З таким показником Україна посідає дев’яте місце 
серед країн з найнижчим рівнем довіри до банків [5, c. 186]. 
Недовіра до банківських інститутів в подальшому тільки об-
межуватиме інвестиційні можливості національної економіки.

Найбільш суттєвими наслідками будь-якої кризи для бан-
ківського сектору є зростання обсягів та частки проблемних 
активів, насамперед наданих кредитів. Проведемо оцінювання 
якості кредитних операцій банків України (табл. 1).

Частка непрацюючих кредитів із 2016 року поступово по-
чала знижуватися після досягнення історичного максимуму. 
З табл. 1 видно, що у 2019 році цей показник становив 48,4% 
від загального кредитного портфеля. Для порівняння, у ІІ–
ІІІ кварталах 2017 року частка непрацюючих кредитів у Біло-
русі становила 13,7%, у Польщі – 4,1% [6].

Найбільш помітно підвищилась якість кредитів, наданих 
фізичним особам завдяки розгортанню нового кредитування. 
Стосовно кредитів корпоративному сектору, то обслуговування 

більшості непрацюючих кредитів вже ніколи не відновиться, 
банки мають прискорити розчистку балансів шляхом продажу 
та списання непрацюючих кредитів.

Перспективи підвищення якості кредитного портфеля 
банків України більшість фахівців пов’язувала з подальшим 
економічним зростанням та розширенням кредитування, 
однак карантинні заходи, вжиті урядом України, ставлять 
під сумнів такий сценарій розвитку банківського сектору. 
До того ж рівень кредитної експансії в Україні є надзвичайно 
низьким (рис. 6).

Оцінити ефективність функціонування банківського сек-
тору дає змогу фінансовий результат його діяльності, а саме 
прибуток або збиток. Прибуток є одним з найважливіших ін-
дикаторів, який є матеріальною основою подальшого функ-
ціонування та визначення рейтингу на банківському ринку. 
Утримання його на достатньому рівні необхідно банківським 
установам для залучення нового капіталу й дає змогу збільши-
ти обсяги та підвищити якість пропонованих послуг, стимулює 
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вдосконалення операцій, зниження витрат і розвиток банків-
ських технологій [7, с. 169].

Динаміку чистого прибутку (збитку) банків України наве-
дено на рис. 7.

У 2019 році банківський сектор отримав рекордний прибу-
ток у розмірі 59,6 млрд. грн., з яких 32,6 млрд. грн. – це прибу-
ток найбільшого банку в Україні, що належить державі, а саме 
АТ КБ «Приватбанк».

Так, із 75 платоспроможних банків на кінець 2019 року 
збитковими були лише 6 установ, загальний розмір їх збитків 
склав 0,2 млрд. грн. Відрахування до резервів за рік зменши-
лось до 12,5 млрд. грн., що стало найнижчим значенням за 
останні 10 років. Серед банків із суттєвими відрахування-
ми в резерви були два держбанки та один банк з російським 
капіталом [8].

Відзначимо, що істотне зростання прибутковості банків-
ської системи стало можливим за рахунок зменшення відраху-
вань до резервів за стабільного зростання процентних і комі-
сійних доходів [8].

Попри позитивну динаміку більшості показників розвитку 
банківського сектору в Україні, сучасні виклики можуть звести 
нанівець усі попередні досягнення. Продовження карантинних 
заходів разом із подальшим падінням світових ринків може 
спричинити дестабілізацію вітчизняної економіки, зокрема 
банківської галузі, особливо в контексті законодавчого закріп-
лення деяких послаблень для позичальників.

Висновки і пропозиції. Отже, основними напрямами упе-
редження несприятливого сценарію для банківського сектору 
України має стати створення Стабілізаційного фонду, кошти 
якого спрямовуватимуться на підтримку платоспроможності 
бізнесу та населення, що включатиме часткову компенсацію 
кредитних виплат позичальників, видачу кредитів під держав-
ні гарантії для стратегічно важливих проєктів тощо. Це дасть 
змогу уникнути колапсу банківської системи та уникнути до-
даткових витрат на підтримку платоспроможності системно 
важливих банків.

Важливим також є недопущення подальшого зниження до-
віри економічних суб’єктів до діяльності банківських установ, 
оскільки відтік строкових депозитів з банківської системи та 
значна концентрація вкладів на вимогу суттєво вплинуть на 
банківську ліквідність.

Відзначимо, що вирішення проблем банківського сектору є 
можливим лише разом із заходами макрофінансової стабіліза-

ції, пов’язаної зі збалансуванням бюджетних показників, обме-
женням інфляції та коливань обмінного курсу гривні.

Перспективами подальших наукових пошуків є досліджен-
ня впливу рівня кредитування на макроекономічну динаміку 
та визначення концептуальних напрямів розвитку кредитного 
ринку України.
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Аннотация. В статье рассмотрены показатели развития банковского сектора Украины за последние годы. Среди 
наиболее весомых тенденций выделены существенное сокращение количества банков и их обособленных подраз-
делений; значительный рост доли государственных банков в структуре активов банковской системы; постепенное 
повышение качества кредитного портфеля, несмотря на накопление значительных объемов неработающих креди-
тов; снижение уровня кредитования экономики; достижение положительных финансовых результатов банковским 
сектором за счет уменьшения отчислений в резервы и стабильного роста процентных и комиссионных доходов. 
Указано, что в условиях текущей экономической рецессии банки будут сворачивать программы кредитования, вме-
сте с тем существует потенциальная угроза оттока депозитов и неплатежей по выданным кредитам, что означает 
повторение банковского кризиса. Обозначены дальнейшие перспективы развития отечественного банковского сек-
тора в условиях роста турбулентности мировой экономики.

Ключевые слова: банковский сектор, банковские учреждения, банковские активы, проблемные кредиты, фи-
нансовый результат.

Summary. In the article it is substantiated that the reliability and resilience of the country’s banking sector is increasing 
at the level of its competitiveness, as well as its ability to service money circulation, create conditions for transforming 
savings into investments and provide the necessary level of credit financing for economic entities. It is considered the in-
dicators of Ukrainian banking sector development in recent years. The most important trends are: a significant reduction in 
the number of banks and their divisions; remarkable increase in the share of state-owned banks in the assets structure of the 
banking system; high level of distrust in banking institutions; gradual improvement of the quality of the loan portfolio de-
spite the accumulation of large amounts of non-performing loans; reducing the level of lending to the economy; achieving 
positive financial results for the banking sector by reducing contributions to reserves and a steady increase in interest and 
commission income. It is noted that in the current economic recession banks will curtail lending programs, but there are a 
potential threat of outflows of deposits and defaults on loans, which will mean a recurrence of the banking crisis. The paper 
outlines further prospects of the domestic banking sector development in the conditions of the world economy turbulence 
growth. The main areas for preventing the unfavorable scenario for the banking sector of Ukraine should be the creation 
of a Stabilization Fund, the funds of which will be directed to support the solvency of business and households. That will 
include partial compensation of credit payments for borrowers, issuance of loans under state guarantees for strategically 
important projects, etc. These activities will avoid the collapse of the banking system and will not allow further reduce the 
confidence of economic entities to banking institutions. It is underlined that banking sector problems can only be solved 
in combination with macro-financial stabilization measures related to budget balancing, inflation restriction and national 
currency exchange rate fluctuations.

Keywords: banking sector, banking institutions, bank assets, non-performing loans, financial result.



184

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

УДК 368:336
DOI: https://doi.org/10.32841/2413-2675/2020-42-32

Романовська Ю.А.
к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів,

Вінницький торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету

Romanovska Yuliia
Vinnytsia Institute of Trade and Economics

Kyiv National University of Trade and Economics
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1099-0787

Камінська А.О.
студентка,

Вінницький торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету

Kaminska Alona
Vinnytsia Institute of Trade and Economics

Kyiv National University of Trade and Economics

Божок М.О.
студентка,

Вінницький торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету

Bozhok Marina
Vinnytsia Institute of Trade and Economics

Kyiv National University of Trade and Economics

ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

FINANCIAL POTENTIAL  
OF THE UKRAINIAN INSURANCE MARKET

Анотація. У статті страхові компанії досліджують-
ся як специфічні підприємства, що створюються задля 
отримання прибутку, а предметом їх першочергової 
діяльності є надання страхового захисту. Фінансовий 
потенціал страхового ринку має власну специфіку ді-
яльності, пріоритети та тенденції розвитку. Наявний фі-
нансовий потенціал страхової галузі забезпечує сталий 
розвиток як суб’єктів господарювання, так і населення, 
є підґрунтям формування нових страхових товарів та 
їхньої реалізації на теренах страхового ринку. У статті 
проаналізовано фінансовий потенціал страхового ринку 
Україна та досліджено фінансовий потенціал страхової 
компанії «Оранта». Доведено, що фінансовий потенці-
ал є одним із факторів, що визначає успішність роботи 
як окремої страхової компанії, так і всього страхового 
ринку України, адже від нього залежать рівень кон-
курентоспроможності та інвестиційна привабливість 
страхового ринку.

Ключові слова: страховий ринок, страхові премії, 
капітал, статутний капітал, фінансовий потенціал стра-
хової компанії, страхові платежі.

Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку еко-
номіки України страхування є однією з найбільш динамічних 
галузей, яка формує захист майнових інтересів усіх верств сучас-
ного суспільства, забезпечує їх безпеку та сталий розвиток. Роль 
страхування набуває особливої актуальності в умовах сучасних 
економічних перетворень та стрімкого реформування медичної 
галузі. Страховий захист, що надають страхові організації, сти-
мулює вдосконалення ринкових відносин та ділової активності, 
покращує інвестиційний клімат в Україні. Фінансовий стан стра-
хових організацій є базовим елементом розвитку країни з ринко-
вою економікою та вимагає пошуку нових форм і методів його 
формування й розвитку. Практика свідчить про те, що недостатня 
увага, приділена питанням фінансового потенціалу страховиків 
в умовах наявності ризиків, веде до негативних наслідків у діяль-
ності самої компанії, а також гальмує розвиток усього страхового 
ринку країни. Виходячи з цього, об’єктивно необхідним та ак-
туальним вважаємо дослідження теоретичних аспектів, а також 
оцінювання фінансового потенціалу страхового ринку України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемати-
ці розвитку фінансового потенціалу страхових організацій 
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присвячено досить велику кількість наукових робіт. Дослід-
женню сутності поняття фінансової безпеки та виявленню 
загроз та небезпек присвячені наукові публікації вітчизняних 
та зарубіжних учених, зокрема роботи О. Ареф’євої, І. Бланка, 
Н. Гончарової, К. Горячевої, Ф. Євдокимова, М. Єрмошенка, 
Я. Жаліла, В. Зубік, С. Ілляшенка. Обґрунтування специфіки 
фінансового забезпечення страхових компаній розглядають 
такі зарубіжні фахівці, як О. Архіпов, Дж. Браун, О. Ватама-
нюк, В. Плиса, О. Стефанишин, А. Хоронжий.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проб-
леми. Велика кількість наукових здобутків не включає аналіз 
фінансових показників страхування та досліджує оцінку впливу 
загроз на основні тенденції розвитку вітчизняного страхового 
ринку в умовах світової євроінтеграції. Аналіз праць дає змогу 
стверджувати, що в них далеко не в повному обсязі розкриті пи-
тання теоретико-методологічного оцінювання фінансового по-
тенціалу страхового ринку. Незважаючи на всі розробки вітчиз-
няних та світових фахівців, необхідно підкреслити, що тематика 
дослідження фінансового потенціалу страховиків є вивченою не 
в повному обсязі та потребує подальших напрацювань.

Мета статті. Головною метою роботи є теоретичне до-
слідження специфіки фінансового потенціалу страхового рин-
ку України та його оцінювання на прикладі окремої страхової 
компанії.

Виклад основного матеріалу. Страхові компанії є під-
ґрунтям стабільного функціонування страхового ринку Украї-
ни та невід’ємною складовою частиною його фінансового по-
тенціалу. При цьому слід відзначити, що фінансовий потенціал 
кожної окремої страхової компанії дає змогу страховому ринку 
держави забезпечити безпеку, стабільність, соціальні гарантії 
в суспільстві через механізм фінансового захисту.

Фінансовий потенціал страхового ринку має власну специ-
фіку діяльності, пріоритети та тенденції розвитку. Згідно з да-
ними держрегулятора [1] кількість страхових компаній (СК) 
станом на 2019 р. становила 249, з яких 26 складають СК зі 
страхування життя (СК «Life»), а 223 – СК, що здійснювали 
види страхування, інші ніж страхування життя (СК «non-Life»). 
За 2019 р. порівняно з 2018 р. кількість страхових компаній 
зменшилась на 32 СК (табл. 1).

Наявний фінансовий потенціал страхової галузі забезпечує 
сталий розвиток як суб’єктів господарювання, так і населення, 
є підґрунтям формування нових страхових товарів та їхньої 
реалізації на теренах страхового ринку. Фінансовий потенціал, 
яким володіє страховик, формується з двох складових частин, 
а саме власного й залученого капіталу, причому залучений ка-
пітал превалює над власним, що обумовлено специфікою самої 
страхової галузі. Страхування засноване на створенні грошо-
вих фондів, джерелом яких є кошти страхувальників. Величина 
власного капіталу має істотне значення на початковому етапі 
функціонування страхової компанії під час отримання ліцензії 
на право займатися страховою діяльністю. Водночас власний 
капітал страховика може бути використаний для виконання 

зобов’язань перед страхувальниками, якщо страховий фонд не 
здатний на перших порах протистояти великим збиткам.

Капітал страховика є основою його діяльності та сукуп-
ності фінансових ресурсів, а саме власних, залучених чи по-
зичених, які перебувають у розпорядженні страховика й вико-
ристовуються для забезпечення його діяльності та отримання 
прибутку [2]. Джерела формування капіталу страхової компанії 
наведено на рис. 1.

Отже, фінансовий потенціал страхової компанії – це фінан-
сові ресурси, що перебувають у господарському обігу та вико-
ристовуються для проведення страхових операцій і здійснення 
інвестиційної діяльності [3, c. 49].

Узагальнюючим показником ефективності діяльності 
суб’єкта господарювання вважається прибуток, який виступає 
як комплексний, інтегрований показник та всебічно характери-
зує ефективність певного виду бізнесу.

Завдяки специфіці діяльності страхових компаній особ-
ливістю формування прибутку від страхової діяльності є від-
мінність у джерелах доходів та витрат за основною діяльністю 
страховика. Основним джерелом доходів страховика є страхова 
премія, що визначається розміром платежу за страхування, яку 
страхувальник зобов’язаний сплатити згідно з договором стра-
хування [5].

Валові страхові премії, отримані страховиками під час 
страхування та перестрахування ризиків від страхувальників та 
перестрахувальників, за 2019 рік становили 54 582,2 млн. грн., 
що на 5 214,7 млн. грн. більше порівняно з 2018 роком та на 
11 150,4 млн. грн. більше порівняно з 2017 роком (табл. 2).

Фінансовий потенціал страхового ринку є ґрунтом фор-
мування конкурентоспроможності та міцної ринкової позиції 
самого страховика, а також виступає гарантом безпеки для ін-
ших суб’єктів господарювання. Для більш детального аналізу 
фінансового потенціалу страхового ринку необхідно дослідити 
фінансовий потенціал на прикладі окремої страхової компанії.

Для наочного прикладу розглянемо показники Національ-
ної акціонерної страхової компанії «Оранта», яка є однією 
з найбільших компаній, що працює на страховому ринку Украї-
ни. Для початку проаналізуємо прибуток цієї страхової компа-
нії за 2014–2019 роки в табл. 3.

З табл. 3 видно, що основні фінансові показники діяльнос-
ті страхової компанії «Оранта» загалом збільшились. Стра-
хові премії складали у 2014 році лише 387 655,2 тис. грн., 
а у 2019 році вони збільшились на 188 428,3 тис. грн. Такі зміни 
обумовлюються укладанням більшої кількості договорів стра-
хування. Страхові виплати цієї компанії не мають різкої тен-
денції до зміни, оскільки вони залежать від кількості настання 
страхових випадків. Отже, у 2019 році вони становили лише 
184 920,3 тис. грн., що на 10 549,9 тис. грн. більше порівняно 
з попереднім роком.

Особливе значення мають показники фінансової стійкос-
ті страхових компаній в процесі дослідження фінансового 
потенціалу страховиків. Більшість фахівців стверджує, що 

Таблиця 1
Кількість страхових компаній у 2016–2019 роках

Кількість страхових 
компаній

Станом на 31 грудня 
2016 року

Станом на 31 грудня 
2017 року

Станом на 31 грудня 
2018 року

Станом на 31 грудня 
2019 року

Загальна кількість 310 294 281 249
зокрема, СК “non-Life” 271 261 251 223
СК “Life” 39 33 30 26

Джерело: сформовано за даними [1]
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Таблиця 2
Структура надходження валових страхових премій за 2017–2019 роки

Показники 2017 рік 2018 рік 2019 рік Темпи приросту, %
2018/2017 роки 2019/2018 роки

Валові страхові премії, млн. грн. 43 431,8 49 367,5 54 582,2 13,7 10,56
зокрема, від страхувальників – фізичних осіб 15 555,6 18 431,0 20 315,8 18,5 10,22
від юридичних осіб 27 876,2 30 936,5 34 266,4 11 10,76

Джерело: сформовано за даними [1; 6]

Таблиця 3
Фінансові результати СК «Оранта» за 2014–2019 роки, тис. грн.

Показник 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік
Страхові премії 387 655,2 445 578,3 508 415,3 610 415,3 576 083,5 451 586,6
Страхові виплати 117 375,4 113 990,6 149 942,7 195 470,2 184 920,3 154 361,2 
Страхові резерви 300 183,0 357 790,8 328 704,3 376 979,3 459 624,1 567 983,8
Всього 805 213,6 917 359,7 987 298 1 182 864,8 1 220 627,9 1 173 931,6

Джерело: сформовано за даними [1; 7]

Таблиця 4
Показники оцінювання фінансової стійкості НАСК «Оранта» за 2014–2019 роки

Назва показника 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Відхилення

2015/ 
2014

2016/ 
2015

2017/ 
2016

2018/ 
2017

2019/ 
2018

Коефіцієнт фінансової автономії 0,45 0,50 0,30 0,39 0,37 0,26 0,05 -0,20 0,09 -0,02 -0,11
Коефіцієнт фінансової стійкості 0,81 0,86 0,81 0,90 0,91 0,93 0,05 -0,05 0,09 0,01 0,02
Коефіцієнт фінансової залежності 2,20 2 3,31 2,54 2,68 0,38 -0,2 1,31 -0,77 0,14 -2,3
Коефіцієнт фінансової стабільності 1,2 1,0 2,3 1,5 1,7 2,9 -0,2 1,3 -0,8 0,2 1,2

Джерело: розраховано за даними [7]

універсальним вважається такий підхід, за яким фінансову 
стійкість страхової компанії можна охарактеризувати за таки-
ми ознаками фінансового стану, як висока платоспроможність, 
тобто здатність вчасно розраховуватися за своїми зобов’язання-
ми; висока ліквідність балансу, тобто достатній рівень покрит-
тя залучених пасивів активами; висока рентабельність, тобто 

значна прибутковість, яка забезпечує необхідний розвиток 
суб’єкта господарювання [8, с. 109; 9, c. 56].

Розглянемо показники фінансової стійкості НАСК «Оран-
та» в табл. 4. Вони відображають загальний фінансовий стан 
цієї страхової компанії за будь-якого параметру, тобто кількі-
стю страхових премій, виплат.

ПОЗИКОВИЙ 
КАПІТАЛ Страхові резерви

Забезпечення наступних витрат і платежів

Цільове фінансування

ЗАЛУЧЕНИЙ 
КАПІТАЛ

Довгострокові та короткострокові кредити

Доходи майбутніх періодів

Кредиторська заборгованість

СКЛАД КАПІТАЛУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

ВЛАСНИЙ 
КАПІТАЛ

Статутний капітал

Гарантійний фонд Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Додатковий капітал

Рис. 1. Джерела формування капіталу страхової компанії
Джерело: [4, с. 188]



187

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

Таблиця 5
Показники оцінки рентабельності НАСК «Оранта» за 2014–2019 роки

Назва показника 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Відхилення

2015/ 
2014

2016/ 
2015

2017/ 
2016

2018/ 
2017

2019/ 
2018

Коефіцієнт рентабельності активів 0,07 0,07 0,2 0,6 0,05 0,04 0 0,13 5,4 -5,55 -0,01
Рентабельність власного капіталу 0,15 0,14 0,65 1,43 13,7 0,16 -0,01 0,51 0,78 12,27 -13,54

Джерело: розраховано за даними [7]

Таблиця 6
Показники оцінювання ліквідності НАСК «Оранта» за 2014–2019 роки

Назва показника 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Відхилення

2015/ 
2014

2016/ 
2015

2017/ 
2016

2018/ 
2017

2019/ 
2018

Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,94 1,98 1,9 3,55 4,2 4,1 1,04 -0,08 1,65 0,65 -0,1
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,56 1 0,6 1,54 0,74 0,45 0,44 -0,4 0,94 -0,8 -0,29

Джерело: розраховано за даними [7]

Оцінивши фінансову стійкість НАСК «Оранта» з табл. 4, 
можемо стверджувати, що коефіцієнт фінансової автономії не 
відповідає нормативному значенню (>0,5), оскільки він стано-
вив у 2016 році лише 0,30, а у 2017 році – майже 0,40. Такі 
значення свідчать про те, що частина власного капіталу стра-
хової компанії складається більше із залучених коштів, тобто 
рівень фінансової залежності від зовнішніх джерел фінансу-
вання є досить високим. Також прослідковується те, що кое-
фіцієнт у 2018 році дорівнює 0,37, і це означає, що компанія 
може профінансувати тільки 37% активів за власний рахунок, 
а у 2019 році цей показник становить лише 26%.

Коефіцієнт фінансової стійкості відображає платоспромож-
ність страхової компанії на довгостроковий період. Значення 
цього показника відображає, яку частку активів компанія може 
фінансувати за рахунок залученого капіталу на довгостроковий 
термін та власного капіталу [10, c. 222]. Нормативне значення 
цього показника становить від 0,7 до 0,9.

За розрахунками коефіцієнта з таблиці видно, що 
у 2015 році він становив 0,86, а потім майже не змінився, 
оскільки у 2019 році становив 0,93. Протягом цих років він від-
повідав нормі, адже ця страхова компанія вжила низку заходів 
для його стабілізації, а саме збільшення розміру довгостроко-
вих позикових коштів.

Можна дійти висновку, що компанія проводить ефективну 
політику розвитку на довгостроковий період. Також більше 
80% активів компанії фінансуються виключно за рахунок влас-
ного капіталу й довгострокових зобов’язань.

Проаналізуємо наступний показник, а саме коефіцієнт фі-
нансової залежності. Його нормативне значення становить 0,5–
0,7 і відображає кількість фінансових ресурсів, що використо-
вує страхова компанія на кожну гривню власного капіталу. 
У 2016 році він становив 3,31, а у 2017 році він уже зменшився 
на 0,77. За даними 2018 року його значення досягло лише 2,68, 
що суттєво відрізнялось від 2019 року, коли він становив 0,38. 
Прослідковується нестабільність цього коефіцієнта, а саме 
різке зменшення, яке відображає неповне використання стра-
ховою компанією власних можливостей. Отже, цей показник 
не досягає нормативного значення в аналізований період 2014–
2019 років і не використовує максимальні власні можливості.

Сутність коефіцієнта фінансової стабільності визначаєть-
ся як забезпеченість заборгованості власними коштами. Якщо 
власні кошти превалюють над позиковими, то це говорить про 

фінансову стійкість суб’єкта господарювання. Нормативне зна-
чення цього показника становить від 0,6 до 1,5. У 2014 році цей 
показник мав значення 1,2, але після 2016 року цей коефіцієнт 
мав тенденцію до зростання, становлячи 2,3, а у 2018 році – 1,7. 
У 2019 році відбулося різке підвищення до 2,9. До таких змін 
привели залучення коштів інвесторів та реінвестування при-
бутку у роботу страхової компанії.

Далі проаналізуємо рентабельність страхової компанії 
«Оранта», тобто її відносну прибутковість, з різних позицій 
згідно з інтересами учасників економічного процесу.

З табл. 5 видно, що оцінювання рентабельності цієї страхо-
вої компанії здійснено за допомогою коефіцієнта рентабельно-
сті активів та коефіцієнта власного капіталу.

Коефіцієнт рентабельності активів показує ефектив-
ність використання активів компанії для генерації прибут-
ку [11, c. 175]. Цей коефіцієнт необхідно аналізувати в дина-
міці, тобто шляхом зіставлення значень різних років за період 
дослідження. Так у 2014 та 2015 роках цей коефіцієнт складав 
0,07, за даними 2016 року він становив 0,2, що на 0,13 більше 
порівняно з попереднім (аналізованим) періодом. У 2017 році 
коефіцієнт рентабельності активів становить уже 0,6, 
а у 2018 році – 0,05. У 2019 році цей коефіцієнт зменшується 
до 0,04. Така динаміка цього показника обумовлена тим, що 
проводилась ефективна політика зниження сум витрат щодо 
управління страховою компанією.

Проаналізуємо наступний показник, а саме коефіцієнт рен-
табельності власного капіталу. Він зазначає, наскільки ефек-
тивно використовується власний капітал, тобто скільки при-
бутку було згенеровано на кожну гривню залучених власних 
коштів. За даними 2016 року показник становив лише 0,65, але 
у 2017 році він зріс на 0,78. За звітом 2018 року рентабельність 
власного капіталу збільшилась до 13,7, хоча у 2019 році показ-
ник зменшується, становлячи 0,16. Це обумовлено збільшен-
ням чистого прибутку за рахунок використання кредитного 
капіталу замість власного як джерела фінансування. Очевидно, 
що більш високі коефіцієнти не демонструють позитивних на-
слідків для страхової компанії.

Досить важливу роль в аналізі фінансової стійкості страхо-
вої компанії відіграє оцінювання ліквідності (табл. 6).

За даними табл. 6 видно, що коефіцієнт швидкої ліквідності 
у 2016 році становив 1,9, що на 1,65 менше, ніж у 2017 році, але 
у 2018 році він знову зріс на 0,65, становлячи 4,5. Така тенденція 
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Таблиця 7
Динаміка показників фінансових результатів НАСК «Оранта» за 2016–2019 роки

Показник Роки
2016 2017 2018 2019

Прибуток від реалізації, тис. грн. 201 369 211 274 238 617 682 957
Чистий прибуток, тис. грн. 3 272 45 780 31 761 35 740
Середньорічна сума активів, тис. грн. 675 904 706 196 655 186 709 451,5
Середньорічна сума власного капіталу, тис. грн. 225 907 288 454 187 908 180 063,5

Джерело: сформовано за даними [1; 7]

Таблиця 8
Показники оцінювання фінансової надійності страхової компанії НАСК «Оранта» за 2016–2019 роки

Показники Роки
2016 2017 2018 2019

Показники, що характеризують достатність власних коштів для виконання страхових зобов’язань
Показник відношення чистих страхових резервів до капіталу 147,19 120,53 211,05 158.32
Коефіцієнт достатності страхових резервів 209,01 163,93 1328,107 4,15
Показник покриття зобов’язань за страховими виплатами 425,67 438,19 422,19 32,15
Показник ступеня власного фінансового забезпечення 29,14 181,42 118,18 123,53

Показник відношення чистих страхових резервів до капіталу
Показник обсягів страхування 39,45 41,75 34,91 34,18

Показники, що характеризують заборгованість страхувальників і страховика за страховими виплатами
Коефіцієнт оборотності кредитної заборгованості за страховими виплатами 0,95 0,75 0,75 0,83
Показник дебіторської заборгованості 7,91 7,503 18,05 13,75

Показники, що характеризують міру незалежності від перестрахування
Показник незалежності від перестрахування 241,34 224,89 264,89 259,53

Джерело: сформовано за даними [7]

Таблиця 9
Аналіз структури капіталу СК «Оранта» за 2016–2019 роки

Показник Роки
2016 2017 2018 2019

Зареєстрований пайовий капітал 775 125 159 000 159 000 159 000
Капітал у дооцінках 208 655 234 112 208 196 204 185 
Додатковий капітал 45 45 45 45
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (817 302) (121 424) (199 767) (215 185)
Резервний капітал 1 678 1 651 1 651 1651
Інші резерви 57 628 15 000 18 715 22 967
Неконтрольована частка 78 70 68 69
Власний капітал 225 907 288 454 187 908 172 219

Джерело: сформовано за даними [7]

росту обумовлена тим, що страхова компанія збільшила суми 
високоліквідних активів та знизила суми поточних активів.

З табл. 6 спостерігається, що показник абсолютної ліквід-
ності коливається від 0,5 до 1,5 при нормі до 0,2. За даними 
2017 року він становив 1,54, а у 2018 році зменшився на 0,8, 
становлячи лише 0,74. У 2019 році він зменшився і становив 
0,45. Значення вище нормативного також може вказувати на 
проблеми в компанії та свідчити про неефективну стратегію 
управління фінансовими ресурсами. Високий показник абсо-
лютної ліквідності говорить про те, що значна частина капіталу 
відводиться на формування непродуктивних активів.

Розглядаючи фінансовий потенціал як сукупність фінансо-
вих показників діяльності страхової компанії, проаналізуємо 
динаміку показників фінансових результатів (табл. 7).

Розрахувавши та проаналізувавши динаміку показників фі-
нансових результатів досліджуваної страхової компанії, бачи-

мо, що у 2019 році порівняно з 2017 роком прибуток та чистий 
прибуток збільшуються. Проте середньорічна сума власного 
капіталу у 2019 році зменшилась на 3,07% (порівняно з 2017 ро-
ком), а на 7,22% (порівняно з 2018 роком) також зменшилась 
середньорічна сума активів. У 2019 році цей показник становив 
180 063,5, що на 0,95% більше, ніж у попередньому році. Далі 
проведемо оцінювання фінансової надійності страхової компанії 
НАСК «Оранта» за системою фінансових показників (табл. 8).

За даними табл. 8 можна сказати, що всі показники, проана-
лізовані в таблиці, зменшувались. Для більш детального оці-
нювання розглянемо аналіз структури капіталу в табл. 9.

За даними табл. 9 можна сказати, що показник власного ка-
піталу у 2019 році порівняно з 2016 роком був нестабільним. 
Зменшення відбулося за рахунок зниження майже всіх показни-
ків. В аналізованому періоді страховик отримував непокритий 
збиток, який спостерігається з 2016 року. Чим більший власний 
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капітал, тим краще захищеним є товариство від впливу загроз-
ливих для його існування факторів, оскільки саме за рахунок 
власного капіталу можуть покриватися збитки страховика.

Для фінансування НАСК «Оранта» використовує власні 
обігові кошти, кошти власного капіталу, залучені в результа-
ті додаткової емісії, кредити банків на вигідних для компанії 
умовах, тому страхова компанія має хороший фінансовий по-
тенціал для подальшого успішного та конкурентоспроможного 
розвитку своєї діяльності на страховому ринку України.

Висновки і пропозиції. Дослідивши аналіз фінансового 
потенціалу страхової компанії «Оранта» за допомогою фінан-
сових показників, можемо констатувати, що страхова діяль-
ність сьогодення набуває специфічних рис підприємницької ді-
яльності. Таким чином, фінансовий потенціал виступає одним 
із факторів, що визначає успішність роботи як окремої страхо-
вої компанії, так і всього страхового ринку України, адже від 
нього залежать рівень конкурентоспроможності та інвестицій-
на привабливість страхового ринку.
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Аннотация. В статье страховые компании исследуются как специфические предприятия, которые создаются 
ради получения прибыли, а предметом их первоочередной деятельности является предоставление страховой за-
щиты. Финансовый потенциал страхового рынка имеет собственную специфику деятельности, приоритеты и тен-
денции развития. Существующий финансовый потенциал страховой отрасли обеспечивает устойчивое развитие 
как субъектов хозяйствования, так и населения, является основной формирования новых страховых товаров и их 
реализации на территории страхового рынка. В статье проанализирован финансовый потенциал страхового рынка 
Украины и исследован финансовый потенциал страховой компании «Оранта». Доказано, что финансовый потен-
циал является одним из факторов, который определяет успешность работы как отдельной страховой компании, 
так и всего страхового рынка Украины, ведь от него зависят уровень конкурентоспособности и инвестиционная 
привлекательность страхового рынка.

Ключевые слова: страховой рынок, страховые премии, капитал, уставной капитал, финансовый потенциал 
страховой компании, страховые платежи.

Summary. Crisis phenomena in the financial and real sectors of the economy have identified many problems related 
to maintaining and sustaining financial stability for enterprises. This issue is particularly acute for financial intermediaries 
who attract significant financial resources on a long-term basis or, as insurers for risky types of insurance, form insurance 
reserves with commitments. Insurance companies, as specific enterprises, are created for profit, but at the same time their 
primary activity is to provide insurance protection, and they must be financially provided for its implementation. Achieving 
such a task is possible provided that the organization of management and formation of financial potential and, in general, 
the organization of financial activities of the insurer, are appropriate, which made the research relevant. The financial po-
tential of the insurance market has its own specific activity, priorities and trends. Existing financial potential depends on 
financing of development programs, formation of stable market position, financing of development and introduction of new 
insurance products. Despite the considerable volume of scientific publications, which reflect the problems of development 
of activity of insurance companies of Ukraine, the issues of formation of financial potential of insurers and its assessment 
remain insufficiently covered. The article deals with the peculiarities of formation of financial sources of development of 
an insurance company and investigates the mechanism of formation of the financial potential of the insurer. Carrying out 
analysis of financial potential on the example of Oranta Insurance Company, researching the mechanism of financial poten-
tial management and formation of development prospects. Having investigated the analysis of financial capacity of Oranta 
insurance company by means of financial performance it is possible to note that insurance activity of the present gains 
peculiar features of business activity. Thus, financial potential acts as one of factors that define success of work as separate 
insurance company and all insurance market of Ukraine, the level of competitiveness and investment attractiveness of the 
insurance market depends on it.

Keywords: insurance service, insurance premiums, capital, authorized capital, financial potential of an insurance com-
pany, insurance payments.
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ОЦІНКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИЗНАЧЕННЯ  
ЕФЕКТИВНОСТІ КРЕАЦІЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ASSESSMENT AS AN INSTRUMENT FOR DETERMINING  
THE EFFECTIVENESS OF ENTERPRISE VALUE CREATION

Анотація. У статті досліджено теоретичні та прак-
тичні аспекти застосування наявних методичних підходів 
до визначення вартості підприємства. Представлено мо-
дель визначення вартості компанії та детально розкрито 
мету оцінювання, фактори впливу на величину вартості 
підприємства. На основі аналізу нормативно-правових 
документів визначено суб’єктів оціночної діяльності та 
основні методичні підходи до визначення вартості під-
приємства. Узагальнено вимоги Національних стандартів 
оцінки до реалізації процесу оцінювання підприємства. 
Надано оцінку взаємозв’язків між суб’єктами, принципів, 
методичних прийомів та джерел інформації, що застосо-
вуються в процесі оцінювання вартості підприємства. 
Розкрито сутність дохідного, витратного та ринкового 
підходів до оцінювання вартості підприємства, а також 
особливості їх застосування для підприємств.

Ключові слова: оцінка, креація вартості підприєм-
ства, методи оцінки, об’єкти оцінки.

Постановка проблеми. Для визначення рівня ефективнос-
ті управління суб’єктом господарювання, чи то малим підпри-
ємством чи великою компанією, необхідно вибрати певний уні-
версальний критерій. Часто саме таким критерієм вибирають 
величину вартості підприємства. Вартість дає змогу визначити 
конкурентоспроможність та успішність підприємства на рин-
ку, а також є індикатором його розвитку. З огляду на це саме 
вартість підприємства є головним інструментом ефективного 
управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нині існує ве-
лика кількість публікацій, присвячених питанням визначення 
вартості підприємства. Цим дослідженням присвячені пра-
ці Г.Я. Глинської, П.В. Круш, С.В. Поліщук, В.Р. Кучеренко, 
Я.П. Квач, Н.В. Сментина, В.О. Улибіна, А.В. Андрейченко, 
О.В. Нусінова, О.М. Чубка, Л.С. Федевич, О.Б. Курило. Се-
ред зарубіжних науковців слід назвати таких, як А.В. Носов, 
О.А. Тагірова, М.Ю. Федотова, О.В. Новічкова, Т.Ф. Боряєва, 
Дж. Фішмен, Ш. Пратт, К. Гріффіт, К. Уілсон, Дж. Рош, Дж.Р. Хі-
тчнер, А. Грегорі, Дж.Б. Абрамс, Т. Коупленд. Аналіз наукових 
досліджень з цього напряму дає змогу стверджувати, що наукові 
праці вітчизняних учених присвячені здебільшого питанням ви-
значення вартості підприємства чи бізнесу в процесі виникнен-
ня певних правовідносин контрагентів щодо купівлі-продажу, 
страхування майна, отримання кредитних коштів тощо.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проб-
леми. Водночас зарубіжні дослідники все більше уваги при-
діляють питанням визначення вартості бізнесу в контексті 
ефективного менеджменту. Незважаючи на велику кількість 
наукових праць, чимало питань залишаються недостатньо роз-
критими та потребують подальших досліджень.

Мета статті. Головною метою роботи є дослідження наяв-
них наукових та практичних методик оцінювання вартості під-
приємства в розрізі їх окремих компонент.

Виклад основного матеріалу. Важливим інструментом, 
за допомогою якого можна визначити ефективність процесу 
креації вартості підприємства, є оцінка. Вартість підприємства 
оцінюється з різною метою, яка має визначальний вплив на ви-
бір методів оцінювання та оціночних прийомів. До різновидів 
мети, з якою проводиться оцінювання, належать:

− купівля підприємства;
− продаж підприємства;
− інвестування в це підприємство;
− отримання кредиту;
− страхування підприємства;
− ухвалення ефективних управлінських рішень;
− судові спори щодо розриву контрактів між партнерами, 

повернення кредитних коштів, порушення антимонопольного 
законодавства, вилучення власності в судовому порядку тощо.

Залежно від мети оцінювання одне й те саме майно буде 
мати різну величину вартості. На рис. 1 представлено модель 
визначення вартості компанії.

Відповідно до чинного вітчизняного законодавства суб’єкта-
ми оціночної діяльності є суб’єкти господарювання, а саме зареє-
стровані в установленому законодавством порядку фізичні особи 
– суб’єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи 
незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власнос-
ті, які здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює 
хоча б один оцінювач, а також які отримали сертифікат суб’єкта 
оціночної діяльності; органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування, які отримали повноваження на здійснення оці-
ночної діяльності в процесі виконання функцій з управління та 
розпорядження державним майном та (або) майном, що є у кому-
нальній власності, та у складі яких працюють оцінювачі [4].

Ці суб’єкти залучаються тоді, коли виникають правовідно-
сини, що передбачають оцінювання майна або майнових прав 
відповідно до законодавства України.
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Водночас якщо підприємство є стабільним і не передбача-
ється будь-яких вищевказаних дій, то і власники, і керівники 
підприємства мають бути зацікавлені у проведенні процедур 
оцінювання вартості компанії на постійній основі задля реа-
лізації ефективного менеджменту та визначення ефективності 
креації вартості підприємства.

Для цього ключовий управлінський персонал підприємства 
повинен мати чітке уявленні про такі моменти, як теперішня 
вартість підприємства як господарюючого суб’єкта; постійна 

оцінка вартості підприємства, що є інструментом виявлення 
сильних і слабких сторін та прийняття рішення щодо того, які 
напрями необхідно розвивати, а які, навпаки, скорочувати або 
від яких слід позбуватися повністю.

Під час визначення вартості підприємства на етапі вибору 
прийомів оцінювання важливим моментом є оцінювання фак-
торів, що впливають на вартість підприємства (рис. 2).

Процес креації вартості покликаний оптимізувати вплив 
кожного зі внутрішніх факторів, які безпосередньо впливають 
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Рис. 1. Модель визначення вартості компанії
Джерело: сформовано автором
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Рис. 2. Фактори впливу на вартість підприємства
Джерело: сформовано автором на основі [1; 5; 10]
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на величину вартості. Зовнішні фактори регулює ринок, отже, 
підприємство не має впливу на жоден з них.

У вітчизняній та світовій практиці використовується велика 
кількість різноманітних підходів до оцінювання вартості під-
приємства як цілісного об’єкта, його структурних частин (філій, 
дочірніх підприємств) та бізнесу загалом. Упродовж останніх ро-
ків методика оцінювання бізнесу як у теоретичній, так і в прак-
тичній площинах розвивається досить інтенсивно, модифіку-
ються вже наявні методи, відбувається синтез різних методів, 
з’являються нові методики. Всі наявні методики об’єднуються 
у три підходи, такі як дохідний, порівняльний та витратний. Ме-

тодичні підходи, методи оцінювання та оціночні процедури ви-
бираються залежно від мети визначення вартості підприємства.

Американські дослідники, які з 1991 року щорічно оновлю-
ють та видають «Посібник з оцінки вартості бізнесу», на від-
міну від інших, зазначають, що три підходи до методики оцін-
ки варто відносити до ранніх періодів розвитку теорії оцінки. 
На сучасному етапі оцінка вартості бізнесу занадто складна для 
такої класифікації, оскільки окремі методики поєднують два або 
більше оціночних підходів. На думку авторів, щоб уникнути су-
перечок щодо класифікації методів оцінювання, вони віддають 
перевагу розгляду зазначених трьох категорій як принципів, що 

Оцінка майна та майнових прав відповідно до НСО 1, НСО 2, 
НСО 3, НСО 4
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Рис. 3. Вимоги Національних стандартів оцінки до реалізації процесу оцінювання підприємства
Джерело: сформовано автором
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є основою для наявних підходів та методів оцінювання. Зокре-
ма, ними виділено дохідний принцип, ринковий принцип, ви-
тратний принцип. В межах кожного принципу автори розгляда-
ють кілька методів оцінки вартості компанії [10, с. 16].

Дж.Р. Хітчнер у своїй монографії визнає існування трьох 
основних підходів до оцінювання вартості бізнесу, а саме до-
хідний підхід, порівняльний (ринковий) підхід, підхід, засно-
ваний на вартості активів. Він зазначає, що у США найбільш 
визнаним та використовуваним є дохідний підхід. В рамках 
кожного з цих підходів існує чимало конкретних методів шука-
ної оцінки вартості бізнесу [2].

Погоджуємося з думкою П.В. Круш та С.В. Поліщук, які 
зазначають, що процедури оцінювання, які використовувались 
ще зовсім недавно в Україні, в процесі приватизації державних 
підприємств мали на меті оцінити не майбутні можливості під-
приємства, а лише активи, які були в нього на балансі. В су-
часних умовах оцінювання бізнесу дещо трансформувалось 
і передбачає оцінку конкретної діяльності, яка організована 
в рамках певної організаційно-правової форми. Головним кри-
терієм при цьому є дохідність бізнесу, отже, вибір адекватного 
методологічного підходу до його оцінювання. В цьому разі го-
ловним для оцінювача є оцінювання здатності такого бізнесу 
генерувати дохід. Дослідники виділяють використання трьох 
підходів до оцінювання підприємства, таких як дохідний, ви-
тратний і порівняльний [5].

Достовірність результатів оцінювання вартості підприєм-
ства залежить як від вибраного підходу, так і від наявності до-
стовірної інформації про об’єкт оцінки. Як зазначає Дж. Рош, 
незалежно від цифр, які ми отримаємо за допомогою різнома-
нітних методів оцінювання, на практиці компанія, як і будь-
який інший об’єкт, коштує рівно стільки, скільки за неї готові 

заплатити. Це найголовніше правило оцінки бізнесу. Сутність 
його полягає в тому, що доти, поки не з’явиться реальна можли-
вість продати компанію, жодні заяви про її вартість не можуть 
вважатися правильними або помилковими, це будуть лише 
розрахунки, що можуть відображати приблизні результати ко-
мерційних перемовин щодо купівлі-продажу між незалежними 
сторонами [3, с. 19].

В Україні практична реалізація визначення вартості об’єк-
тів ґрунтується на вимогах нормативно-правових документів, 
що регламентують це питання, зокрема Закону України «Про 
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяль-
ність» та Національних стандартів оцінки (далі – НСО) [4; 6–9]. 
Останні, власне, здійснюють методичне регулювання оцінки 
майна та майнових прав. Варто зазначити, що стандарти фор-
мувалися з урахуванням міжнародного досвіду, тому не містять 
кардинально нових методичних прийомів та підходів. Вимоги 
щодо реалізації процедури оцінки відповідно до НСО 1–4 пред-
ставлено на рис. 3.

Дохідний підхід полягає у визначенні поточної вартості 
майбутніх доходів, які виникнуть у результаті використання 
власності та її можливого подальшого продажу. Він базується 
на принципах очікування, внеску та найбільш ефективного ви-
користання. Особливістю цього підходу є те, що він застосову-
ється для підприємств, які отримують стабільний дохід.

Витратний підхід ґрунтується на тому, що вартість підпри-
ємства прирівнюється до вартості його майна. В його основу 
покладені принципи заміщення та корисності. Цей підхід зде-
більшого використовується у випадках, коли оцінювана компа-
нія володіє значними матеріальними активами.

Порівняльний (ринковий) підхід враховує вартість подібних 
до оцінюваних об’єктів. Він є найбільш ефективним у разі існу-
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Рис. 4. Алгоритм визначення вартості об’єкта
Джерело: сформовано автором
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вання активних ринків зіставних об’єктів власності. Цей підхід 
базується на принципах заміщення та попиту й пропозиції.

Професійно оцінити бізнес та аргументовано відстояти 
свою оцінку можна з використанням усіх трьох зазначених ме-
тодичних підходів, і лише порівняння їхніх результатів дасть 
змогу отримати оптимальний варіант (рис. 4).

Водночас не всі методичні прийоми можуть мати практич-
не використання для оцінювання конкретного об’єкта. Причи-
нами такої ситуації є відсутність необхідних вихідних даних 
для проведення розрахунків або їх недостовірність; законодавчі 
обмеження щодо використання певних методик для конкретно 
взятого об’єкта; відсутність активного ринку тощо. Обмеження 
у використанні певних методик не дає можливості повноцінно 
та всебічно провести оцінювання об’єкта та досягнути необхід-
ного результату.

Висновки і пропозиції. Отже, одним з важливих інстру-
ментів, за допомогою яких можна визначити ефективність 
креації вартості підприємства, є оцінка вартості підприємства. 
Повною мірою процес оцінювання реалізується шляхом засто-
сування дохідного, ринкового та витратного підходів. Процес 
оцінювання включає багато взаємопов’язаних компонент. Клю-
човим елементом процесу оцінювання вартості підприємства 
є її мета. Саме для реалізації поставленої мети вибираються 
суб’єкти оцінювання, методи та оціночні процедури. Найкра-
щий результат щодо визначення ефективності креації вартості 
підприємства буде досягнутий лише за поєднання всіх наявних 
методичних підходів, які можливі для використання в тому чи 
іншому випадку.
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Аннотация. В статье исследованы теоретические и практические аспекты применения существующих методи-
ческих подходов к определению стоимости предприятия. Представлена модель определения стоимости компании 
и подробно раскрыты цели оценивания, факторы влияния на величину стоимости предприятия. На основе ана-
лиза нормативно-правовых документов определены субъекты оценочной деятельности и основные методические 
подходы к определению стоимости предприятия. Обобщены требования Национальных стандартов оценки к реа-
лизации процесса оценивания предприятия. Предоставлена оценка взаимосвязей между субъектами, принципов, 
методических приемов и источников информации, которые применяются в процессе оценивания стоимости пред-
приятия. Раскрыта сущность доходного, затратного и рыночного подходов к оцениванию стоимости предприятия, 
а также особенности их применения для предприятий.

Ключевые слова: оценка, креация стоимости предприятия, методы оценки, объекты оценки.

Summary. The article investigates theoretical and practical aspects of the application of existing methodological ap-
proaches to determining the value of the enterprise. The model of determining the value of the company is presented 
and the purpose of valuation, factors of influence on the value of the enterprise are detailed. The scientific approaches to 
determining the value of the enterprise are analyzed. At the same time, it is noted that an important tool with which to de-
termine the effectiveness of the enterprise value creation process is the evaluation. It is substantiated that methodological 
approaches, valuation methods and valuation procedures are selected depending on the purpose of determining the value of 
the enterprise. On the basis of the analysis of regulatory documents, the subjects of valuation activity and the main metho-
dological approaches to determining the value of the enterprise are identified. The necessity of involving management 
personnel for carrying out evaluation procedures in order to implement effective management is proved. Business owners 
and executives should be interested in conducting company value assessment procedures on an ongoing basis in order to 
implement effective management and determine the effectiveness of the enterprise value creation. In determining the value 
of an enterprise, at the stage of selecting valuation techniques, an important point is to evaluate the factors that affect the 
value of the enterprise. Based on the analysis of scientific sources, internal and external factors of influence on the cost of 
the enterprise are generalized. The process of value creation is designed to optimize the impact of each of the internal fac-
tors that directly affect the value. External factors regulate the market, and therefore, the company has no influence on any 
of them. The requirements of the National Valuation Standards for the implementation of the enterprise valuation process 
are generalized. The relationship between the entities, principles, methodologies and sources of information used in the 
process of valuation of the enterprise is evaluated. The essence of the income, cost and market approaches to the valuation 
of the enterprise and the peculiarities of their application for enterprises are revealed.

Keywords: valuation, enterprise value creation, valuation methods, valuation objects.
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ПЕРЕДУМОВИ І НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ  
ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

PREREQUISITES AND DIRECTIONS OF IMPLEMENTATION  
OF STATE FINANCIAL POLICY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Анотація. У статті окреслено напрями забезпечен-
ня державної фінансової політики  сталого розвитку 
(ДФПСР) та основні передумови цього процесу. Ви-
значено, що на побудову механізму реалізації ДФПСР 
впливає підтримка закордонних партнерів, що може 
забезпечити часткове вирішення фінансових проблем 
держави, підвищення якості життя населення та ефек-
тивний розвиток регіональних і національних систем. 
Охарактеризовано головну мету та цілі департаменту 
забезпечення сталого розвитку. Доведено, що практична 
реалізація державної політики сталого розвитку повин-
на здійснюватися із врахуванням принципів фінансової 
політики сталого розвитку. Акцентовано увагу на тому, 
що для досягнення цілей сталого розвитку необхідно 
сформувати послідовну державну фінансову політику у 
всіх її формах (стратегії, закони, фінансові інструменти).

Ключові слова: сталий розвиток, державна фінан-
сова політика, принципи фінансової політики, збалан-
сованість, зовнішньоекономічні інституції.

Постановка проблеми. Формування ефективного механіз-
му ДФПСР неможливе без стимулювання процесів, що забезпе-
чують пріоритетні напрями скоординованої стратегії, націленої 
на збереження та відновлення природних ресурсів, збалансу-
вання економічної системи, гармонійного розвитку всіх сфер 
суспільства. Все це потребує фінансування на короткостроко-
вий і довгостроковий період, що спрямоване на майбутній роз-
виток та досягнення стабільності фінансової системи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок 
у дослідження механізму забезпечення державної фінансової 
політики сталого розвитку зробили такі вчені як М. Згуров-
ський, Ж. Нестеренко, Є. Шелемеха, С. Карпець, Г. Качалова, 
Г. Східницька, І. Адаменко та інші

Постановка завдання. Обґрунтування напрямів розвитку 
механізму забезпечення державної фінансової політики стало-
го розвитку та аналіз передумов формування цього механізму.

Виклад основного матеріалу дослідження. До передумов 
механізму формування ДФПСР на нашу думку, слід віднести:

̶ історичні, на основі яких можна провести аналіз попе-
редніх періодів ведення ДФП в межах України, сформувати 
основні проблеми та прогалини;

̶ економічні – забезпечують вивчення закордонного досві-
ду, виявлення переваг та пристосування окремих елементів для 
впровадження їх у роботу фінансових органів;

̶ інноваційні – забезпечують застосування інноваційних 
підходів до ефективного ведення ДФПСР. Причому такий про-
цес є постійним: все, що було вчора інноваційним, на сьогодні 
може бути примітивним;

̶ політичні – забезпечують аналіз сучасного стану політич-
ної ситуації в Україні та можливими перспективними варіанта-
ми розвитку;

̶ інституційні – побудовані на дослідженні існуючих норма-
тивно-правових актів, основних функцій сучасних інституцій; 
на їх основі здійснюється виявлення проблем та формування 
єдиного об’єктивно необхідного державно-правового напряму 
розвитку ДФПСР;

̶ правові – вказують на аналіз результатів організацій-
но-правової діяльності державних органів у веденні ДФП без 
власної вигоди для кожного із них, побудованої виключно на 
інтересах держави.

Доцільно відмітити, що історичні, економічні, інноваційні, 
політичні інституційні передумови можуть мати й міжнарод-
ний характер, оскільки вивчення досвіду країн ЄС чи інших 
країн формує основи для формування власної стратегії ДФП 
для інших країн.

Спираючись на вказані передумови, можна прийти до вис-
новку, що на побудову механізму державної фінансової політи-
ки сталого розвитку (ДФПСР) впливає підтримка закордонних 
партнерів, що може забезпечити часткове вирішення фінансо-
вих проблем держави, що є системою триєдиного комплексу: 
економічної, екологічної та соціальної; підвищення рівня якос-
ті життя населення; ефективного розвитку регіональних й на-
ціональних систем.

Також, виходячи з переліку досліджених передумов, мо-
жемо стверджувати, що вирішення завдання покращання дер-
жавного фінансового забезпечення політики сталого розвитку 
можливе на основі збалансованого врахування приватного, 
державного та зовнішньоекономічного інтересів, що становить 
єдину базову економічну платформу державного фінансового 
механізму сталого розвитку, що схематично поданий на рис. 1.

На сучасному етапі для посилення фінансового забезпечення 
ДФПСР доцільно в рамках політики регіональної децентралізації 
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запровадити практику створення департаменту фінансового за-
безпечення сталого розвитку департаменту, що повинен стати 
структурною складовою обласної державної адміністрації та 
невід’ємною частиною організаційно-управлінського механізму 
реалізації будь-якого напряму розвитку України.

Головною метою департаменту забезпечення сталого роз-
витку є формування цілей, інструментів фінансування сталого 
екологічного, економічного та соціального становища регіону 
з перспективою комерціалізації результатів дослідницької ді-
яльності, яка спрямована на покращення сталого розвитку.

Основні цілі департаменту полягатимуть у:
 ̶ підтримці та просуванні перспективних економічних, еколо-

гічних. соціальних та інноваційних проектів і програм, спрямова-
них на сталий розвиток, підвищення фінансування таких проектів;

̶ забезпеченні участі інших департаментів (фінансової, еко-
номічної політики, екології та природних ресурсів), юридич-
них та фізичних осіб у грандах, конкурсах, спонсорованих про-
грамах та замовленнях у економічних, екологічних. соціальних 
та інноваційних проектах та програмах;

̶ аналізі, узагальненні та впровадженні вітчизняного та 
зарубіжного досвіду в системі економічних, екологічних. со-
ціальних напрямків сталого розвитку.

У межах сфери державного регулювання побудови механіз-
му фінансового забезпечення сталого розвитку доцільно норма-
тивно-правові акти України таких структурних одиниць, як Дер-
жавна казначейська служба України, КМУ, Державні фінансові 
органи, Верховна Рада України, Національний банк України, 
привести у відповідність до стандартів Європейського Союзу.

Рис. 1 Економічна платформа формування державного фінансового механізму політики сталого розвитку
Джерело: сформовано автором
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З врахуванням Стратегії сталого розвитку України на пе-
ріод до 2030 року [1], що є ключовим документом державного 
управління для сталого розвитку та якості життя, зупинімося 
більш детально на трьох основних напрямах сталого розвитку 
(соціальному, екологічному та економічному), що зосереджу-
ються на підвищенні якості житті у регіонах, їх внеску в наці-
ональний розвиток, та забезпечує належне управління країною 
і модернізацію ДФПСР.

Доцільно відмітити, що на формування ефективного меха-
нізму ДФПСР впливають чинники, вплив яких може бути од-
ночасним чи пролонгованим у часі залежно від сфери: приват-
ної, державної чи зовнішньоекономічної. Розвиток механізму 
ДФПСР базується на результатах аналізу фінансових можли-
востей держави та напрямів сталого розвитку соціально-еко-
номічної системи. Адже сталий розвиток – це розвиток, який 
одночасно прагне усунути або пом’якшити негативні прояви 
еволюції людського суспільства для навколишнього суспіль-
ства. Загальновизнаним є розуміння сталого розвитку як гар-
монійного поєднання економічних, соціальних та екологічних 
складових. Лише досягнення збалансованості між вказаними 
складовими забезпечить можливість перейти до такого суспіль-
ного розвитку, який не виснажуватиме природні та людські ре-
сурси, а тому матиме можливість забезпечити належний рівень 
життя майбутніх поколінь.

Таким чином, має ДФПСР орієнтуватись не тільки на за-
безпечення економічного зростання, а й збереження соціаль-
них цінностей та природних багатств країни. Тому централь-
ним питанням є те, як зберегти якість життя і забезпечити 
потреби нинішніх поколінь, не порушуючи потреби майбут-
ніх поколінь.

Практична реалізація механізму ДФПСР повинна здійсню-
ватись із врахуванням принципів фінансової політики сталого 
розвитку. Враховуючи результати досліджень вітчизняних та 
зарубіжних вчених, зокрема Ж. Нестеренко, В. Дем’янишин, 
І. Брітченко та інші, узагальнимо основні напрями формування 
механізму ДФПСР:

̶ досягнення стабільності та підвищення рівня довіри у фі-
нансовому секторі шляхом стабілізації банківської системи;

̶ реалізація стратегії спрямування банківської діяльності на 
збільшення обсягів кредитування;

̶ покращання системи корпоративного управління в дер-
жавних банках України;

̶ невпинне посилення стабілізаційної спрямованості гро-
шово-кредитної політики;

̶ контроль за інфляційними процесами та зростання золо-
товалютних резервів;

̶ врегулювання державного боргу шляхом скорочення дер-
жавних витрат та зміцнення державних фінансів;

̶ реформування та усунення проблем практичної реалізації 
програм соціальної допомоги та забезпечення додаткових кош-
тів на їх фінансування;

̶ «поглиблення структурних реформ, орієнтованих на до-
корінну перебудову державного урядування та боротьбу з ко-
рупцією, покращення бізнес-клімату і реформу державних 
підприємств» [2].

Висновки з проведеного дослідження. Концепція сталого 
розвитку базується на необхідності захисту навколишнього сере-
довища, проте сьогодні ця проблема розглядається як проблема 
цивілізаційного вибору, вирішення якої має опиратися у рівній 
мірі і на державно-політичні рішення, і на відповідні заходи у рам-
ках державної фінансової політики. Для поліпшення фінансового 
забезпечення сталого розвитку необхідно удосконалити державну 
фінансову політику у всіх її формах (стратегії, закони, фінансові 
інструменти). Це може бути досягнуто шляхом прийняття рішень 
на основі аналізу інформації та фактичних даних, що дозволить 
вдосконалити умови для спільної участі як держави, так і фінан-
сово-банківських установ, інститутів громадянського суспільства 
у створенні змістовного соціального та фінансового діалогу та по-
долання соціальної, економічної, регіональної нерівності, забезпе-
чення розвитку та охорони навколишнього середовища.
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Аннотация. В статье обозначены направления обеспечения государственной политики устойчивого развития 
и определены основные условия этого процесса. Показано, что на формирование ГФПУР влияет поддержка ино-
странных институций, что может частично обеспечить решение финансовых проблем государства, повышение 
качества жизни населения и эффективное развитие региональных и национальных экономических систем. Охарак-
теризована главная цель и задания департамента обеспечения устойчивого развития. Доказано, что практическая 
реализация государственной политики устойчивого развития должна осуществляться с учетом принципов финан-
совой политики устойчивого развития. Акцентировано внимание на том, что для достижения реального устойчи-
вого развития необходимо создать последовательную государственную политику во всех ее формах (стратегии, 
законы, финансовые инструменты).

Ключевые слова: устойчивое развитие, государственная финансовая политика, принципы финансовой поли-
тики, сбалансированность, внешнеэкономические организации.

Summary. The article substantiates the concept of the mechanism of ensuring the State financial policy of sustainable 
development and the basic prerequisites for the formation of this mechanism. It is determined that the support of foreign 
partners is influenced by the construction of the mechanism of the State Financial Policy for Sustainable Development, 
which can provide a partial solution to the financial problems of the state, improving the quality of life of the population 
and the effective development of regional and national systems. The main purpose and goals of the Sustainable Develop-
ment Department are outlined. Based on the background, the authors argue that the solution of public financial security is 
pos sible taking into account private, state and foreign economic interests, which is the only basic economic platform of 
the state financial mechanism of sustainable development. The basic economic platform of formation of the state financial 
mechanism is illustrated. It is noted that the basis for the formation of an effective state financial mechanism are factors 
whose impact may be simultaneous or different depending on the particular area of interest. It is determined that the de-
velopment of the State financial policy of sustainable development is based on the results of the analysis of the financial 
capabilities of the state, substantiation of directions of sustainable development of the socio-economic system. It has been 
established that sustainable development is a development that seeks to eliminate or mitigate the negative effects of human 
society's evolution. It is proved that the practical implementation of the mechanism of the State Sustainable Financial 
Policy should be in compliance with the principles of the Sustainable Financial Policy. Attention is paid to the fact that in 
order to achieve real sustainable development it is necessary to create a coherent state policy in all its forms (strategies, 
laws, financial instruments). The authors propose to address these conditions by making decisions based on evidence and 
improving the conditions for public participation to create meaningful social dialogue.

Keywords: sustainable development, state financial policy, principles of financial policy, balance, foreign economic 
institutions.
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