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порушенню кордонів у частині провадження бізнес в частині зовнішньоекономічної діяльності та міжна=

родних відносин. Діяльність компаній в умовах діджиталізації набуває транснаціонального характеру.

Система менеджменту та маркетингу у підприємств стала важливими аспектами в системі управління їх

діяльністю. Особливого значення набула цифровізація в умовах реалізації євроінтеграційних прагнень

України. Можливою стала перспектива входження України в систему спільного транзиту України NCTS

(New Customs Transit System), тобто технологія, яка основана на європейській Конвенції про процедуру

спільного транзиту. Ідея участі України в єдиній транзитній процедурі виступає одним із елементів уго=

ди про асоціацію із Європейським Союзом. Уряд України, розуміючи важливість економічного зростання

держави, зацікавлений у швидкому впровадженні режиму спільного транзиту NCTS. Використання лише

географічного положення України в сфері міжнародних економічних відносин здатне істотно поліпшити

економічний стан країни шляхом збільшення істотного транзитного потенціалу, завдяки проходженню

територією нашої держави семи міжнародних транспортних коридорів. Оцінка стану та динаміки тран=

зиту і загального обсягу міжнародних вантажних перевезень свідчить про постійне збільшення їх об=

сягів. Приведення у відповідність транспортної, логістичної та автоматизованої системи обслуговуван=

ня як міжнародних вантажних перевезень, так і міжнародного транспортування вантажів, які прохо=

дять через територію нашої країни в режимі транзиту, сприятиме реалізації потенціалу транспортного

коридору України, що з'єднує Європу та Азію. Цифрові технології в сфері митної справи дають можливість

проводити митний контроль у режимі онлайн із автоматичним розподілом господарюючих суб'єктів ви=

ходячи із рейтингових критеріїв їх оцінки. Такий автоматизований митний контроль дає можливість вста=

новити потребу в проведенні митного огляду й необхідність додаткової перевірки документів. Таку мож=

ливість надає шкала оцінювання відповідності суб'єктів визначеним критеріям за допомогою коефіцієнтів

зменшення.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На рівень економічного розвитку будь$якої країни

впливає інтенсивність глобалізації на кожному із етапів
господарської, управлінської та зовнішньоекономічної
діяльності. Інтенсивна діджиталізація створила сприят$
ливі умови для активної інтерналізації, що спонукає до
розвитку транснаціональних транспортно$логістичних
систем. Сучасні цифрові технології та сформована без$
контактна економіка відкрила можливості побудови
міждержавних товаропровідних мереж. Завдяки цьому
активізувалась міжнародна торгівельна діяльність та
швидкими темпами зростають обсяги міжнародних ван$
тажних перевезень.

Проте цифрові технології та роботизація виклика$
ли зміну моделі вантажних перевезень в частині проце$
дури їх документального оформлення, збільшивши
можливості інтернаціоналізації операцій. При розши$
ренні можливостей та пропускної спроможності міжна$
родної транспортної системи підвищились вимоги як до
місцевої транспортної системи, що входить до моделі
міждержавного коридору транспортних переміщень,
так і в цілому до міжнародної транспортної системи.
Питання технічної готовності та правового забезпечен$
ня даного процесу стало важливим завданням як прак$
тиків, так і науковців.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням питання реалізації євроінтеграційних

процесів в Україні займалось багато науковців та прак$
тиків України.

Вивчення правових аспектів євроатлантичної інтег$
рації України здійснювали К. Гайліон, Н. Волченко,
К. Капусняка, Т. Зінчука, Г. Мелоні, С. Кваші, Л. Ми$
хайлової, А. Новак, Н. Мозоль Дж. Шерр та багато
інших вчених. Аналіз динаміки історико$політичних змін

The processes of globalization are irresistibly encouraging changes in the economic structure of states, their

legal aspects, attitudes to social responsibility and environmental security. Digital transformation contributes

to the violation of borders in terms of doing business in terms of foreign economic activity and international

relations. The activity of companies in the conditions of digitalization acquires a transnational character. The

system of management and marketing of enterprises has become an important aspect in the management system

of their activities. Digitalization has become especially important in the context of Ukraine's European integration

aspirations. The prospect of Ukraine's entry into the Common Customs Transit System (NCTS), ie a technology

based on the European Convention on the Common Transit Procedure, has become possible. The idea of Ukraine's

participation in the single transit procedure is one of the elements of the Association Agreement with the European

Union. The Government of Ukraine, realizing the importance of economic growth of the state, is interested in the

rapid implementation of the joint transit regime NCTS. Using only the geographical position of Ukraine in the

field of international economic relations, can significantly improve the economic condition of the country by

increasing the significant transit potential, through the passage through our country of seven international

transport corridors. Assessment of the state and dynamics of transit and the total volume of international freight

traffic shows a steady increase in their volume. Aligning the transport, logistics and automated service system of

both international freight and international transportation of goods passing through the territory of our country

in transit, will help realize the potential of the transport corridor of Ukraine, connecting Europe and Asia. Digital

technologies in the field of customs make it possible to conduct customs control online with automatic distribution

of economic entities based on the rating criteria for their evaluation. Such automated customs control makes it

possible to establish the need for customs inspection and the need for additional verification of documents. This

possibility is provided by the scale of assessment of compliance of entities with certain criteria using reduction

factors.

Ключові слова: діджиталізація, бізнес�процес, незалежне фінансове посередництво, система спільного
транзиту NCTS (New Customs Transit System), АСУР (автоматизована система управління ризиками), ІТ�
інструменти NCTS.

Key words: digitalization, business process, independent financial intermediation, New Customs Transit System,
ASUR (automated risk management system), IT tools NCTS.

у частині українсько$європейських взаємовідносинах
досліджували І. Бережнюк, О. Храбрий, М. Горинь,
О.А. Корнієвський, С. Боротничек, А.С. Гальчинський,
О. Дугіна. Ними було виокремлено етапів руху України
до європейського співтовариства, представлено держав$
ну політику у сфері європейської інтеграції. Важливою
є аналітична оцінка економіко$політичних та правових
впливів на суспільство нашої держави, пов'язане із дія$
ми орієнтованими на євроінтеграцію. Проте питання
запровадження системи спільного транзиту в України
за системою NCTS (New Customs Transit System), тобто
інтегрування технології, яка основана на європейській
Конвенції про процедуру спільного транзиту потребує
більш глибокого вивчення.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є проведення теоретичного дослід$

ження інструментів впровадження елементів діджита$
лізації в системі міжнародного співробітництва Украї$
ни та країн$членів ЄС у частині реалізації Євроінтегра$
ційних ініціатив. Завданням є дослідити можливість та
перспективи впровадження в Україні системи спільно$
го транзиту NCTS (New Customs Transit System).

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сучасним викликом імплементації в Україні цифро$

вих технологій в напрямку реалізації безконтактної еко$
номіки в частині транспортних перевезень на першому
етапі стало впровадження системи "Єдине вікно", яке
ініціювало та сприяло практичній реалізації Міністер$
ство фінансів України для роботи митниці ще з серпня
2016 року [10].

Впровадивши механізм роботи митниці в системі
"Єдине вікно", було реалізовано ідею спрощення про$
вадження зовнішньоекономічної діяльності.
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Завдяки системі "Єдине вікно" роботу підприємств
у частині співпраці із митними й контролюючими орга$
нами було переведено у електронний формат та реалі$
зовано технологію роботи державного інформаційно$
го вебпорталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі".

Наступним етапом євроінтеграційного процесу та
глобалізації в Україні стала ідея запровадження моделі
спільного транзиту України за системою NCTS (New
Customs Transit System), тобто технологія, яка основа$
на на європейській Конвенції про процедуру спільного
транзиту. Ідея участі України в єдиній транзитній про$
цедурі виступає одним із елементів угоди про асоціацію
із Європейським Союзом [11].

Конвенція слугує базовим нормативом при пере$
міщенні товарів між 35 країнами$учасниками. Визнав$
ши умови Конвенції, Україна повинна дотримуватись
"Cпільної транзитної процедури", яка діє в державах$
членах ЄС, країнах Європейської асоціації вільної
торгівлі (EFTA), Туреччині, Північній Македонії та
Сербії.

Операції із оформлення транзиту вантажів між
країнами$учасниками Конвенції здійснюються за відпо$
відними правилами, заміняючи механізм національних
транзитних процедур.

Для України реалізація цієї ініціативи має особливо
важливе значення, оскільки наша країна є коридором
між країнами Європи та Азії. Маючи сприятливе гео$
графічне розташування Україна отримала унікальну
можливість використовувати свої території, як вузлові
інструменти міжконтинентального транспортного спо$
лучення. І, як результат, Україна виступає ключовим
елементом (пунктом) міжнародних вантажних переве$
зень.

Оцінюючи загальні обсяги зовнішньої торгівлі то$
варами України у 2020 році, та порівнюючи її із показ$
никами 2019 року варто відмітити, що кожна із територій
України здійснює зовнішньоекономічну діяльність у
більших, або менших обсягах. Експортно$імпортний ба$

ланс в Україні є від'ємним, проте
різниця становить лише 5144312,2 тис.
дол. США (табл. 1).

Левова частка Всього експорту
України припадає на столицю Украї$
ни (25,3%), Дніпропетровську об$
ласть (15,4%) та Донецьку область
(8,0%). Проте достатній рівень екс$
портного потенціалу має кожна із
областей України. Тому, важливим
є підготувати кожну із територіаль$
них одиниць до впровадження тех$
нологій реалізації системи спільно$
го транзиту на території України.

Саме тому, важливим об'єктом
економічного розвитку країни в
цілому, так і окремих її суб'єктів гос$
подарювання, що забезпечують фун$
кціонування транспортної системи
міжнародних та транзитних переве$
зень, є посилення вітчизняного тран$
зитного потенціалу. Завданням є
стимулювати та сприяти активному
впровадженню технологій реалізації
системи спільного транзиту на тери$
торії України та мінімізувати стри$
муючі фактори активного розвитку
міжнародних вантажних перевезень.

Бізнесові структури України, че$
рез можливості які створює держа$
ва активно інтернаціоналізують як
виробничі процеси, так і торгівельні.
В результаті чого попит на міжна$
родні вантажні перевезення щоріч$
но зростає.

З прийняттям Закону України від
12.09.2019 №78$IX "Про режим спільного транзиту та
запровадження національної електронної транзитної
системи" в Україні запущено процес приєднання до Кон$
венції про процедуру спільного транзиту. Конвенція про
процедуру спільного транзиту є основою для пере$
міщення товарів між 35 країнами: державами$членами
ЄС, країнами Європейської асоціації вільної торгівлі
(ЄАВТ/EFTA), Туреччиною, Північною Македонією та
Сербією. Технологія, яка лежить в основі Конвенції —
це нова комп'ютеризована система транзиту (NCTS).
Вона доступна лише для членів Конвенції.

У зв'язку із чим нами проведено аналіз стану та об$
сягів зовнішньоекономічної діяльності України із краї$
нами$учасниками, що реалізують Конвенцію та є учас$
никами системи спільного транзиту. В ході аналізу ви$
явлено, що Україна здійснює зовнішньоекономічні опе$
рації із кожним учасником Конвенції (табл. 2).

Україна має перспективу отримати таке запрошен$
ня наприкінці 2021 — на початку 2022 років. Приєднан$
ня ратифікується Верховною Радою України. Тобто
NCTS з'єднує митні служби в країнах$учасницях Кон$
венції, дозволяючи обмінюватися митними даними.
Після приєднання до Конвенції, митниці ЄС і України
матимуть в системі один транзитний документ (одну
митну декларацію для декларування товарів у системи
спільного транзиту). Використання Це дозволяє митним
органам контролювати товари на кожному етапі пере$
везення, що означає відстеження вантажів у різних
юрисдикціях.

При роботі в системі NCTS при оформленні транзи$
ту для користувача створюються додаткові можливості
та застосовуються спеціальні транзитні спрощення. Це
є стимулюючим фактором для переходу на роботу у
даній системі та перехідним етапом організації добро$
чесного ведення бізнесу.

Це прогнозовано покращить боротьбу з шахрай$
ством із супровідними документами та збільшить митні
надходження до бюджету (митні надходження зараз

Таблиця 1. Регіональні обсяги зовнішньої торгівлі товарами у 2020 році

Джерело: узагальнено авторами на основі [12].

Експорт Імпорт 

Регіональний 
розподіл тис. дол. 

США 
у % до  
2019 р. 

у % до 
загаль-
ного 
обсягу 

тис. дол. 
США 

у % до 
2019 р.

у % до 
загаль-
ного 
обсягу 

Сальдо 

Україна 
В тому числі: 49191824,5 98,3 100,0 54336136,7 89,4 100,0 -5144312,2 
Вiнницька 1377760,0 94,7 2,8 554508,1 87,8 1,0 823251,9 
Волинська 642901,2 92,6 1,3 1315698,3 90,4 2,4 -672797,1 
Днiпропетровська 7591621,9 96,0 15,4 4634191,3 83,9 8,5 2957430,6 
Донецька 3935012,3 85,0 8,0 1445841,8 65,0 2,7 2489170,5 
Житомирська 681049,3 94,7 1,4 527356,2 92,8 1,0 153693,1 
Закарпатська 1349544,5 90,6 2,7 1255371,3 85,3 2,3 94173,2 
Запорiзька 2923400,3 94,9 5,9 1221278,5 79,8 2,2 1702121,8 
Івано-Франківська 757650,5 83,1 1,5 639291,3 76,9 1,2 118359,2 
Київська 1967742,9 101,0 4,0 4178359,9 101,6 7,7 -2210617,0 
Кiровоградська 912658,7 129,1 1,9 232760,4 93,1 0,4 679898,3 
Луганська 129599,2 84,8 0,3 212257,3 83,9 0,4 -82658,1 
Львiвська 2322937,5 105,5 4,7 3443377,1 111,5 6,3 -1120439,6 
Миколаївська 2248609,4 104,5 4,6 789864,3 79,9 1,5 1458745,1 
Одеська 1360392,3 98,3 2,8 2183765,4 116,1 4,0 -823373,1 
Полтавська 2317275,7 110,2 4,7 1172474,5 86,2 2,2 1144801,2 
Рiвненська 469433,9 106,7 1,0 383000,9 100,1 0,7 86433,0 
Сумська 974367,0 110,3 2,0 836050,2 127,4 1,5 138316,8 
Тернопiльська 448146,1 103,2 0,9 405979,9 90,2 0,7 42166,2 
Харкiвська 1471159,5 104,0 3,0 1797256,4 103,0 3,3 -326096,9 
Херсонська 280667,8 104,7 0,6 327013,7 80,3 0,6 -46345,9 
Хмельницька 663414,6 103,3 1,3 507284,2 90,0 0,9 156130,4 
Черкаська 810696,9 93,9 1,6 679489,8 142,3 1,3 131207,1 
Чернiвецька 168433,2 78,8 0,3 170895,4 81,9 0,3 -2462,2 
Чернігівська 890843,9 110,4 1,8 342040,3 81,6 0,6 548803,6 
м. Київ 12427560,4 99,5 25,3 23929025,9 93,1 44,0 -11501465,5
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складають близько 35% надходжень
Державного бюджету України, тому
важливо, щоб митні платежі сплачу$
валися чесно).

Оцінюючи кількість оформлень
митних декларацій форми МД$2
відмічено збільшення їх кількості з
роками. Так, якщо у 2015 році було
оформлено 2791,2 тис. штук декла$
рацій МД$2, то у 2020 році — 4464,6
тис. штук, що більше ніж у 1,6 рази
при порівнянні із даними базового
періоду, з яких 10% — це декларації,
що оформлені на внутрішній транзит
(каботаж) та на прохідний транзит
(табл. 3).

В Україні, на вимогу євроінтег$
раційного процесу, активно практи$
кується процедура електронного
оформлення митних декларацій
форми МД$2. Швидкі темпи цифро$
візації спонукали брокерські ком$
панії активно долучитись до проце$
дури цифрової глобалізації в час$
тині реалізації процедури електрон$
ного декларування. Так, із початку
дії даного порталу роботи в режимі
системи "Єдине вікно" уже в 2014
році було оформлено 2680,8 тис.
штук електронних митних декла$
рацій МД$2 за процедурою елект$
ронного декларування. У 2020 році
їх кількість зросла більше як на 62%
і становила 4314,0 тис. одиниць
оформлень електронних декларацій
МД$2, із яких теж майже 10% ста$
новлять декларації, оформлені на
внутрішній та прохідний транзит
(табл. 4).

Особливістю режиму спільного
транзиту є обов'язкове гарантуван$
ня та пломбування усіх переміщень.
Наразі в Україні при транзиті фінан$
сові гарантії є обов'язковими лише
для близько 30% товарів.

З часом фінансові гарантії ста$
нуть обов'язковими для всіх видів
товарів.

Пломби накладатимуться на
увесь транспорт; вони матимуть захисну функцію і бу$
дуть визнаватися в ЄС. Це підвищить безпеку переве$
зень.

Конвенція про процедуру спільного транзиту перед$
бачає для трейдерів застосування ряду спеціальних
транзитних спрощень, а саме:

— застосування загальної фінансової гарантії, за$
гальної фінансової гарантії із зменшенням розміру за$
безпечення базової суми на 50% або 70%, звільнення від
гарантії;

— можливість відправлення або отримання товарів
без їх пред'явлення митниці ("авторизований вантажо$

відправник", "авторизований вантажоодержувач"), са$
мостійного накладання пломб на вантажі.

Трейдери. При роботі у системі NCTS мають мож$
ливість отримати дозволи на застосування декількох
спрощень одночасно.

Статус Авторизованого економічного оператора
(АЕО) дозволить трейдерам користуватися цими спе$
ціальними транзитними спрощеннями без проходжен$
ня додаткової перевірки митницею.

ЄС допомагає Україні виконати всі дії, щоб приєдна$
тися до Конвенції — зокрема, через програми EU4PFM,
RST.

Експорт Імпорт Країна-учасниця 
Конвенції по 

NCTS 
тис. дол. 
США 

у % до  
2019 р.

% до 
всього  

Експорту

тис. дол. 
США 

у % до   
2019 р. 

% до 
всього  
Імпорту

Сальдо, 
тис. дол. 
США 

Всього  49191824,5 98,3 100 54336136,7 89,4 100 -5144312,2 
Австрiя 579988,3 96,9 1,18 559737,2 85,2 1,03 20251,1 
Бельгiя 560930,3 82,4 1,14 526390,3 95,8 0,97 34540,1 
Болгарiя 511502,7 106,1 1,04 289909,3 63,1 0,53 221593,4 
Сполучене 
Королівство 
Великої Британії 
та Північної 
Ірландії 

666851,9 106,2 1,36 734243,8 95,4 1,35 -67391,9 

Грецiя 178809,9 65,2 0,36 317007,7 101,7 0,58 -138197,8 
Данiя 216888,6 85,2 0,44 220915,4 80,6 0,41 -4026,8 
Естонiя 109748 78,5 0,22 177570,2 123 0,33 -67822,2 
Iрландiя 94365,8 61,6 0,19 209304,8 123,4 0,39 -114939 
Iспанiя 1250213,7 83,3 2,54 735137,4 87,1 1,35 515076,3 
Iталiя 1928906,3 79,7 3,92 2128733,9 102,6 3,92 -199827,6 
Кiпр 31820,8 73,9 0,06 19005,6 82 0,03 12815,2 
Латвiя 229426,4 76,5 0,47 158959,8 95,5 0,29 70466,5 
Литва 431448,5 105 0,88 813405,6 71,1 1,50 -381957,1 
Люксембург 17423,1 86,3 0,04 17117,1 32,2 0,03 306 
Мальта 8851,6 21,4 0,02 14056,2 269,3 0,03 -5204,6 
Нiдерланди 1802205,9 97,5 3,66 750840 98,1 1,38 1051365,9 
Нiмеччина 2071739,4 86,9 4,21 5339677,7 89,2 9,83 -3267938,3 
Польща 3272683,1 99,3 6,65 4140911,8 100,8 7,62 -868228,7 
Португалiя 233971,3 82,9 0,48 68191,1 91,2 0,13 165780,2 
Румунiя 1080954,2 107,5 2,20 682434,6 105,7 1,26 398519,6 
Словаччина 446759,5 63 0,91 1143401,5 175,4 2,10 -696642 
Словенiя 40280,9 103,4 0,08 253442,4 103,4 0,47 -213161,4 
Угорщина 1263810,4 80,9 2,57 1399536,4 111,9 2,58 -135726 
Фiнляндiя 54540,1 118,1 0,11 249228,5 90,5 0,46 -194688,4 
Францiя 592395,2 99,3 1,20 1467709,5 88,8 2,70 -875314,3 
Хорватiя 29593,1 79,6 0,06 52845,2 100,6 0,10 -23252,1 
Чехія 826278,3 89,7 1,68 961721,3 82,5 1,77 -135443 
Швецiя 72522,5 94,1 0,15 428096,8 87,5 0,79 -355574,3 
Туреччина 2436266,9 93 4,95 2418811,8 102,7 4,45 17455 
Північна 
Македонія 

80746,5 174,3 0,16 15568,5 94,2 0,03 65178 

Сербія 136634,3 53,1 0,28 165239,5 95,1 0,30 -28605,2 
Країни Європейської Асоціації Вільної Торгівлі 

Iсландiя 1026,1 103,2 0,00 90551,8 95,8 0,17 -89525,7 
Норвегія 27032,3 100,5 0,05 288613,9 108,8 0,53 -261581,5 
Швейцарiя 142662,5 111,8 0,29 876023,4 55 1,61 0 

Таблиця 2. Регіональні обсяги зовнішньої торгівлі товарами з учасниками
конвенції у 2020 році

Джерело: узагальнено авторами на основі [1].

Роки Показник 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Оформлено митних 
декларацій форми МД-2 3113,4 2791,2 3088,0 3569,4 3953,2 4559,4 4464,6 

- на ввезення (надходження) 1755,4 1510,1 1808,7 2148,5 2472,2 3089,6 3050,8 
- на вивезення (пересилання) 884,8 870,1 852,2 940,0 989,7 998,7 985,1 
- на внутрішній транзит 
(каботаж) 87,1 73,3 79,4 90,2 92,7 95,6 89,3 

- на прохідний транзит 385,9 337,7 347,6 390,7 398,6 375,5 339,4 

Таблиця 3. Динаміка кількості оформлення митних декларацій форми МД;2, тис. шт. (2014—2020 рр.)

Джерело: узагальнено авторами на основі [5].
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Литва безоплатно надала Україні своє програмне
забезпечення NCTS. За фінансової підтримки ЄС воно
було локалізоване та пристосоване до застосування в
Україні. За експертної підтримки ЄС розробляється за$
конодавча база, здійснюються контакти з європейськи$
ми профільними структурами (зокрема, DG ТAXUD)
[11].

Враховуючи необхідність у подальшому приєднан$
ня до зазначеної Конвенції, незалежні фінансові по$
середники, страхові компанії та банки, які мають пра$
во приймати участь у процесі запровадження режи$
му спільного транзиту в Україні, використовуючи в
своїй діяльності усі аспекти, положення та нововве$
дення режиму для оформлення як на території Украї$
ни, так і за її межами повинні адаптувати свою
діяльність до вимог Конвенції. Відповідно діючого за$
конодавства наразі в Україні при транзиті фінансові
гарантії є обов'язковими лише для близько 30% то$
варів. Тому кількість операцій із фінансового гаран$
тування при ратифікації угоди про Режим спільного
транзиту України та при роботі в системі NCTS відра$
зу збільшиться на 70%, і, як наслідок, збільшиться от$
римана економічна вигода від здійснюваних операцій
на 70 %.

Право для подачі документів на отримання спеціаль$
них транзитних спрощень отримує підприємство при
оформленні лише 50 декларацій у системі NCTS.

Аналізуючи окремі показники спеціальної митної
статистики декларування, в Україні відмічено щорічне
збільшення кількості осіб, які здійснюють операції з
товарами та перебувають на централізованому обліку,
варто відмітити, що з роками збільшується кількість взя$
тих на облік осіб (табл. 5).

Якщо у 2014 році було взято на облік 64,6 тис. осіб,
які здійснюють операції з товарами та перебувають на
централізованому обліку, то у 2020 році, їх кількість
збільшилась до 147,4 тис. осіб, що майже у 2,3 рази
більше базового періоду. Разом із тим збільшилась
кількість тих, які здійснювали митні формальності з то$
варами з початку року із 35,2 тис осіб у 2014 році, до
51,0 тис. осіб у 2020 році (табл. 2.).

Аналітична оцінка ситуації що склалась
свідчить про потребу швидкої трансформації
діючої системи транзиту в Україні до вимог
системи спільного транзиту NCTS та адапту$
вання роботи брокерських компаній та фінан$
сових гарантів у системі програмного забез$
печення NCTS, зокрема у програмах
EU4PFM, RST.

Крім того, із активізаціє процесу Націо$
нального етапу застосування NCTS в Україні
у 2021 році відчутно зросла кількість оформ$
лених митних декларацій форми МД$2 за про$
цедурою електронного декларування. Так,
якщо порівнювати період січень — травень
2020 року та аналогічний період 2021 року
нами відмічено їх збільшення на 21,8% (табл.

5). Також спостерігається збільшення кількості осіб, які
здійснюють операції з товарами та перебувають на цен$
тралізованому обліку у 2021 році на 9,7%, при порівнянні
із аналогічним періодом 2020 року (січень — травень)
(табл. 6).

Отже, уряд України, розуміючи важливість еконо$
мічного зростання держави зацікавлений у швидкому
впровадженні режиму спільного транзиту NCTS. Вико$
ристання лише географічного положення України в
сфері міжнародних економічних відносин, здатне істот$
но поліпшити економічний стан країни, шляхом
збільшення істотного транзитного потенціалу, завдяки
проходженню по території нашої держави семи міжна$
родних транспортних коридорів. Оцінка стану та дина$
міки транзиту і загального обсягу міжнародних вантаж$
них перевезень свідчить про постійне збільшення їх об$
сягів.

Приведення у відповідність транспортної, логістич$
ної та автоматизованої системи обслуговування як
міжнародних вантажних перевезень, так і міжнародно$
го транспортування вантажів, які проходять через те$
риторію нашої країни в режимі транзиту, сприятиме
реалізації потенціалу транспортного коридору Украї$
ни, що з'єднує Європу та Азію.

Вирішено це питання буде шляхом впровадження
NCTS в Україні. На сьогодні урядом України реалізо$
вано усі пункти, необхідні для впровадження даної сис$
теми у роботу: підписано угоду про асоціацію між Ук$
раїною та ЄС; сформовано законодавчу базу (Закон
України №78$ІХ) та прийнято підзаконні акти; забез$
печено постачання ІТ$інструментів для провадження
запуску NCTS та проведено навчання тренерів по ро$
боті із програмою; здійснено тестування ІТ$інстру$
ментів NCTS та проведено навчання посадових осіб мит$
ниці та бізнесу. Наразі запущено пілотний проєкт та
проводиться застосування NCTS на практиці. Україна
знаходиться на етапі впровадження національного зас$
тосування системи NCTS.

На цьому етапі (Етап національного застосування
системи спільного транзиту) до NCTS поступово будуть
під'єднувати усі митниці (від митниць на західному кор$

доні до найбільших внутрішніх митниць та залучен$
ня усіх митниць України).

На цьому етапі трейдеру буде надано мож$
ливість вибору системи для подачі транзитної дек$
ларації:

1) застосування національної системи контро$
лю митного оформлення товарів в режимі транзи$
ту;

2) застосування системи NCTS.
Робота у вищезазначеному режимі є необхідною

умовою, щоб претендувати на запрошення приєдна$
тись Україні до Конвенції, як учасник процедури
спільного транзиту.

Лише після погодження та ратифікації проце$
дури приєднання до Конвенції, митниця України, та
митниці ЄС у єдиній системі матимуть лише один
транзитний документ. До кінця 2021 року плануєть$

Роки Показник 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Оформлено митних 
декларацій форми МД-2 за 
процедурою електронного 
декларування: 

2680,8 2530,7 2851,8 3349,3 3746,9 4389,4 4314,0

- на ввезення (надходження) 1611,9 1432,0 1736,4 2089,3 2417,1 3052,1 3024,1
- на вивезення (пересилання) 820,9 830,9 892,1 929,5 982,1 992,0 980,2 
- на внутрішній транзит 
(каботаж) 

80,5 70,4 77,2 88,0 91,7 95,2 88,9 

- на прохідний транзит 167,6 197,3 209,1 242,5 256,0 250,1 220,8 

Таблиця 4. Динаміка кількості оформлення митних декларацій форми
МД;2 за процедурою електронного декларування,

тис. шт. (2014—2020 рр.)

Джерело: узагальнено авторами на основі [5].

Таблиця 5. Динаміка кількості осіб, які здійснювали операції
з товарами та перебувають на централізованому обліку,

тис. осіб (2014—2020 рр.)

Роки Показник 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Кількість осіб, які 
здійснювали операції з 
товарами та перебувають 
на централізованому 
обліку  
(тис. осіб): в т. ч: 

64,6 79,2 93,4 105,0 115,7 133,7 147,4 

- взятих на облік з початку 
року 

11,5 12,5 14,3 13,6 13,5 18,5 15,4 

- здійснювали митні 
формальності з товарами з 
початку року 

35,2 37,4 10,9 44,3 46,8 52,2 51,0 
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ся пройти оціночну місію експертів ЄС та
реалізувати приєднання до Конвенції про
процедуру спільного транзиту [13].

Для бізнесових структур, які здійсню$
ють такі операції формування однієї тран$
зитної декларації, яка оформляється для
доставки вантажів від митниці відправлен$
ня з однієї країни в іншу країну (до митниці
призначення), при участі в системі спільно$
го транзиту, призводить до:

— зменшення вартості митних проце$
дур;

— скорочення часу на оформлення та$
ких процедур;

— спрощення процедури проходження
товару через митні кордони та зменшення
витрат часу на доставку товару.

Така система інтегрована на рівні дер$
жави сприяє пришвидшенню потоку това$
ру та розвантаженню митних постів через
інтенсивний потік руху транспорту через
митні кордони України.

Тому для бізнесу України доцільним є
лише рух у напрямі реалізації даної ініціа$
тиви. Бізнесові структури, які задіяні у про$
цесі впровадження NCTS, повинні підготу$
вати підгрунтя для активної роботи. Зай$
нявши першість у новітній ініціативі, бізнес$
структури зможуть зайняти додаткові сег$
менти ринку та отримати максимальну еко$
номічну вигоду.

Наступним експериментальним кроком
у системі цифровізації в Україні стало
відкриття даних та оприлюднення митних
декларацій, яке здійснюється у формі
відкритих даних.

Це є роковим кроком у системі контролю роботи
державних органів, оскільки в світі така інформація є
закритою.

Фінансову підтримку для реалізації ініціативи запус$
ку сервісів відкритих даних у системі Держмитслужби
та підтримку її роботи було реалізовано в Україні за
підтримки проєкту USAID/UK aid ("Прозорість та
підзвітність у держуправлінні та послугах/TAPAS").
Через цей проєкт було профінансовано розробку IT
програмного забезпечення [7].

Позитивним у системі відкритих даних щодо мит$
них операцій в Україні є:

— підвищення рівня прозорості роботи митних
органів;

— відкритість системи зовнішньоекономічної діяль$
ності та її результативності;

— розробка нових інформаційних відкритих сер$
вісів;

— створення нових видів послуг.
Відкриття доступу до даних у частині здійснення

митних операцій в деталях про зовнішньоекономічні
операції підвищить рівень ефективності оперативних та
виважених управлінських рішень, які матимуть позитив$
ний ефект на діяльність та розвиток бізнесових струк$
тур.

Наразі стала доступною для перегляду та викорис$
тання інформація про відомості, які було внесені дек$
ларантами у митні декларації при їх оформленні відпо$
відно до порядку для здійснення митного оформлення
у відповідних режимах на порталі "Дія" в закладці "Дія.
Відкриті дані" [14]. Відкритою стала можливість корис$
туватись сервісом АРІ$сервіс з метою отримання даних,
які бізнесові структури зможуть використовувати з ме$
тою формування планів роботи та розробки прогноз$
них показників діяльності. Володіючи достовірною і
повною інформацією для керівних органів влади та їх
структурних підрозділів створюється можливість міцної
співпраці в тандемі із бізнесовими структурами у на$

прямку реалізації державної стратегії. Формуючи мо$
дель розвитку держави, аналітики та науковці матимуть
достовірне підгрунтя для розробки концепцій.

У межах проєкту із формування відкритих даних у
частині цифровізації митниці оприлюднено інформацію
про експортно$імпортні операції, які відбувались ще від
лютого 2020 року по сьогоднішній час із зазначенням
даних від кодів товарів, напрямків їх переміщення, мит$
них режимів та типу декларацій, до даних про масу і
кількість товару, країну походження товару і наявність
квот.

Щомісячне оновлення інформації забезпечує дер$
жавні органи контролю, бізнесові структури та нау$
ковців$дослідників оперативною інформацією, яка за$
безпечить максимальний ефект в частині інформаційної
бази для прийняття виважених управлінських рішень та
науково обгрунтованих стратегій розвитку.

Цифровізація митниці орієнтує її роботу на забез$
печення благ людини та робить її зручним інструмен$
том в організації зовнішньоекономічної діяльності в
сфері провадження бізнесу. Оприлюднення інформації
у сфері митного оформлення та здійснення зовнішньо$
економічної діяльності створюють усі передумови за$
безпечення прозорості виконання функцій фахівцями
митної справи. Безпомилковим кроком у напрямі уник$
нення проявів корупції є оприлюднення інформації та
прозоре її представлення у вільному доступі для заці$
кавлених сторін, у тому числі і контролюючих струк$
тур. Активне імплементування елементів цифровізації
у суспільну діяльність, бізнес$процеси та систему
співпраці між тріадою суб'єктів держави (суспільство,
держава, бізнес) робить доступними розрахункові сер$
віси та інформаційні дані для здійснення власних опера$
цій, оцінених та прорахованих наперед. Наприклад, до$
ступним є сервіс, який дає можливість провести розра$
хунок вартості митного оформлення транспортного
засобу при його переміщенні через кордон.

На відкритому сайті Державної Митної служби Ук$
раїни представлено інформаційний ресурс та розроб$

Показник Одиниця 
виміру 

Січень-
травень 

2020 року 

Січень-
травень 

2021 року 

Відхилення, 
% 2020- до 

2021 р. 
Оформлено митних декларацій 
форми МД-2: 

тис. шт. 1 624,1 1 967,0 +21,1 

на ввезення (надходження) тис. шт. 1 079,3 1 337,4 +23,9 
на вивезення (пересилання) тис. шт. 378,7 437,4 +15,5 
на внутрішній транзит (каботаж) тис. шт. 31,1 42,1 +35,4 
на прохідний транзит* тис. шт. 135,1 150,2 +11,2 
Оформлено митних декларацій 
форми МД-2 за процедурою 
електронного декларування: 

тис. шт. 1 564,5 1 905,4 +21,8 

на ввезення (надходження) тис. шт. 1 068,0 1 328,5 +24,4 
на вивезення (пересилання) тис. шт. 376,7 435,7 +15,7 
на внутрішній транзит (каботаж) тис. шт. 30,9 42,0 +35,9 
на прохідний транзит* тис. шт. 88,9 99,2 +11,6 
Оформлено інших митних 
документів: 

тис. шт. 330,2 400,3 +21,2 

квитанцій МД-1 тис. шт. 167,2 196,8 +17,7 
оглядових розписів М 15 тис. шт. 104,5 122,4 +17,1 
митних декларацій М-16 тис. шт. 58,5 81,1 +38,6 
Кількість осіб, які здійснюють 
операції з товарами та 
перебувають на централізованому 
обліку: 

тис. осіб 139,2 152,7 +9,7 

взятих на облік з початку року тис. осіб 6,2 5,9 -4,8 
здійснювали митні формальності з 
товарами з початку року 

тис. осіб 36,3 39,4 +8,5 

Таблиця 6. Динаміка окремих показників спеціальної митної статистики
декларування за період січень;травень 2020—2021 рр.

* включаючи електронні документи контролю доставки на основі наклад�
них ЦІМ/УМВС [CIM/SMGS] та книжок МДП [Carnet TIR]

Джерело: [6]
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лено алгоритм для самостійного декларування фізич$
ною особою товару, наприклад, легкового автомобіля,
який ввозиться в Україну [10]. На сайті також є доступ$
ним "Калькулятор митної вартості та платежів при мит$
ному оформленні автомобіля" [3].

Крім інформаційних ресурсів, також Державною
митною службою України сформовано сайт, який дає
можливість скласти та надіслати скаргу. Таку опцію в
автоматизованому режимі не могли реалізувати до
впровадження активної цифровізації в усіх сферах
діяльності митних органів України.

Робота цифрових систем які інтегруються у функ$
ціонування митниці орієнтовано на автоматизацію опе$
рацій із митницею не лише юридичних осіб, але і фізич$
них осіб. Сучасним інструментом роботи із митними
органами України є розроблені автоматизовані елект$
ронні калькулятори, які є у вільному доступі для будь$
якого користувача, надають можливість: попередньо
прорахувати усі оплати, пов'язані із митним оформлен$
ням; попередньо визначити суми митних зборів, по$
датків та платежів, сплативши їх онлайн. Такі сервіси
формують безконтактну роботу юридичних і фізичних
осіб із митними органами та цілковито виключають
можливість корупційних дій в процесі виконання
функцій працівниками Державної митної служби Ук$
раїни.

Інтегрування елементів діджиталізації в систему
роботи органів Державної митної служби України та
митних постів спонукала до створення автоматизованих
систем контролю та управління ризиками. Активуван$
ня роботи АСУР (автоматизованої системи управління
ризиками) уможливило автоматизацію митного контро$
лю в режимі онлайн. Для цього було сформовано та за$
конодавчо затверджено "Порядок здійснення аналізу та
оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управ$
ління ризиками для визначення форм та обсягів митно$
го контролю" [8].

У відповідності із даним порядком визначено
профілі ризику, які вносяться у базу даних ризиків.
Профіль ризику може бути представленим як у формі
паспорта профілю ризику, так і у формі програмного
коду, оскільки його формують і для документальних і
для електронних профілів ризику. Програмний код
профілю ризику формується та використовується лише
для електронних профілів ризику. Такий код інтегруєть$
ся для використання в окремий модуль АСУР. Модулі
АСУР окремо розробляються під потреби ЄАІС (у тому
числі АСМО) із врахуванням митного режиму, особли$
востей окремих товарів, засобів та способів переміщен$
ня через митний кордон України, видів транспортних
засобів та інше.

Специфічним є те, що профілі ризику формуються
на основі величин індикаторів ризику, із врахуванням
регіональних та місцевих особливостей. Рішенням екс$
пертної комісії схвалюються, або відхоляються розроб$
лені електронні профілі ризику. У випадку схвалення,
їх надсилають листом до центрального підрозділу із
питань координації застосування СУР у структурний
підрозділ з питань ІТ та інтегруються у програму.

Цифрові технології в сфері митної справи дають
можливість проводити митний контроль у режимі он$
лайн із автоматичним розподілом господарюючих
суб'єктів, виходячи із рейтингових критеріїв їх оцінки.
Такий автоматизований митний контроль дає мож$
ливість встановити потребу в проведенні митного огля$
ду й необхідність додаткової перевірки документів. Цю
можливість надає шкала оцінювання відповідності
суб'єктів визначеним критеріям за допомогою коефі$
цієнтів зменшення.

Унікальним є те, що завдяки цифровим трансфор$
маціям з'явилась можливість проведення оцінювання на
відповідність суб'єктів господарювання до визначених
критеріїв в автоматизованому режимі без фізичного
залучення посадових осіб для здійснення митного кон$

тролю товарів або транспортних засобів. Перевірка на
відповідність здійснюється в АСУР на основі звичайної
методики аналізу СУА (стандартної умови аналізу). При
роботі в такому режимі вплив людини на прийняття
рішення зводиться до мінімуму.

Суб'єкт господарювання, який має намір пройти
митний контроль може самостійно перевірити вимоги в
частині відповідності критеріям, які оприлюднено на
офіційному сайті Держмитслужби [16].

Отже, варто зауважити, що система АСУР постійно
підлягає трансформації, оскільки вдосконалюється ко$
жен із їх елементів в залежності від потреб користувачів
та по мірі цифрового удосконалення самого програм$
ного продукту.

ВИСНОВКИ
Кроком України вперед є дії, спрямовані на при$

єднання України до Конвенції про процедуру спільно$
го транзиту. Завдяки імплементації в систему Митно$
го оформлення автоматизованої системи транзиту
NCTS буде об'єднано роботу усіх митних служб
країн$учасниць Конвенції з метою обміну інформації
для роботи в системі спільного транзиту. Крім реалі$
зації євроінтеграційної ініціативи, завдяки можли$
вості формування єдиного транзитного документу на
всьому шляху міждержавного переміщення товару аж
від митниці відправлення до митниці призначення
сприятиме зменшенню вартості митних процедур і
зменшенню часу, який буде затрачатись для проход$
ження митних процедур на кожному із митних кор$
донів. Завдяки впровадженні системи спільного тран$
зиту в Україні зникне проблема порушення митного
законодавства.

Цифровізація вносить свої корективи не лише в ро$
боту міждержавних зв'язків та принципів роботи, але і
змінює підходи до організації системи і технології бізне$
су, сприяє зміні інструментів системи маркетингу та си$
стеми менеджменту на підприємствах.
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ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

УКРАЇНИ В УМОВАХ КОРОНАКРИЗИ

TRENDS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF UKRAINE'S ECONOMY
IN THE CORONAVIRUS CRISIS

Пандемія коронавірусу і введення карантинних заходів є основною причиною загострення сучасної

соціально=економічної ситуації й поглиблення кризових явищ в Україні. Саме тому статтю присвячено

дослідженню тенденцій та перспектив розвитку економіки України в умовах коронакризи. Охарактери=

зовано короткострокові й довгострокові наслідки впливу Covid=19 на економіку країн світу та встанов=

лено, що пандемія завдала економічному сектору кожної держави найбільшого удару за останні декіль=

ка десятиліть. Представлено результати SWOT=аналізу поточного стану української економіки, який доз=

волив окреслити потенційні ризики, а також перспективи функціонування суб'єктів економічної діяль=

ності під час коронакризи. Здійснено детальний аналіз динаміки валового внутрішнього продукту Украї=

ни в національній валюті та доларах США, що дав змогу кількісно описати масштаби фактичних коли=

вань значень цього показника з метою оцінювання його впливу на економічне становище країни за до=

сліджуваний період. Окрім того, проаналізовано галузеву структуру валового внутрішнього продукту за

секторами економіки через вертикальний розвиток, що дозволило виявити ключові структурні зміни та

зробити висновок про уповільнення темпів економічного зростання. Оцінено підсумкові показники зов=

нішньої торгівлі України в умовах світової коронакризи й з'ясовано, що відбулося покращення сальдо

торговельного балансу в 2020 р. у зв'язку з поступовим пом'якшенням карантинних обмежень. Побудо=



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

13www.economy.in.ua

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ В ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ

На сьогодні проблема пандемії вірусу Covid$19 є
доволі гострою, часові рамки її вирішення не мають кон$
кретних значень, а наслідки для економіки й соціальної
сфери спрогнозувати доволі важко. Без перебільшення
можна зауважити, що пандемія зачепила кожного суб'єк$
та господарювання. Країни закривають кордони та вво$
дять карантинні обмеження для бізнесу і фізичних осіб
із метою попередження подальшого розповсюдження
вірусу. Юридичні особи й бізнес$сектор повинні присто$
совуватись до нових правил "гри", щоб "залишитись на
плаву" та не стати банкрутом. Проте, як показує прак$
тика, бізнес, особливо країн з економікою, що розви$
вається, подібних обмежень не витримує, які призводять
до скорочення штату працівників чи повного закриття
організації. Фізичні особи у свою чергу, зіткнулися зі
зростанням безробіття і рядом соціальних обмежень.
Водночас слід акцентувати, що пандемія стала "двигу$
ном" розвитку деяких секторів економіки. Одне можна
зазначити напевне, що світ більше ніколи не буде таким,
як раніше. Остання подібна за масштабами пандемія
була в 1918—1920 рр., внаслідок якої близько 550 млн
осіб захворіли на іспанський грип. Однак порівнювати

вано рівняння лінійного тренду для прогнозування суми валового внутрішнього продукту України за=

лежно від суми експорту, що дає підстави стверджувати, що в прогнозному періоді слід очікувати

збільшення величини результуючого показника до 3661,73 млрд грн у 2023 р., що перевищує на 28,05%

допандемічний рівень. Наведено авторські висновки з проведеного дослідження і визначено вектори

подальших наукових розвідок за цією проблематикою.

The global coronavirus pandemic and the introduction of quarantine measures are the main reason for

escalation of the current socio=economic situation and deepening of the crisis in Ukraine. Therefore, the article is

devoted to the study of development trends and prospects of the Ukrainian economy in the context of the

coronavirus crisis. The short=term and long=term consequences of the impact of Covid=19 on the economy of the

world countries have been described and it is established that the pandemic has dealt the biggest blow in the last

few decades to the economic sector of each country. The results of SWOT analysis of the current state of the

Ukrainian economy are presented, which allowed outlining potential risks, as well as prospects for the functioning

of economic entities during the coronavirus crisis. A detailed analysis of the dynamics of Ukraine's gross domestic

product in national currency and US dollars has been carried out, which made it possible to quantitatively describe

the scale of actual fluctuations in the values of this indicator in order to assess its impact on the economic situation

of the country during the study period. In addition, the sectoral structure of gross domestic product has been

analyzed according to economy sectors through vertical development, which made it possible to identify key

structural changes and conclude that the pace of economic growth is slowing down. The final indicators of

Ukraine's foreign trade in the context of the global coronavirus crisis have been evaluated and it has been defined

that there was an improvement in the trade balance in 2020 due to the gradual easing of quarantine restrictions.

The equation of the linear trend has been constructed to predict the amount of Ukraine's gross domestic product

depending on the amount of export, which gives reason to assert that in the forecast period we should expect an

increase in the value of the resulting indicator to 3661.73 billion UAH in 2023, which exceeds the pre=pandemic

level by 28.05%. Author's conclusions from the conducted study are given and vectors of further scientific

researches on this issue are determined.

Ключові слова: економіка, валовий внутрішній продукт, економічний розвиток, економічна криза, коро�
накриза, коронавірус, пандемія Covid�19.

Key words: economy, gross domestic product, economic development, economic crisis, coronavirus crisis,
coronavirus, pandemic Covid�19.

наслідки сучасної пандемії для економіки з вищезазна$
ченою, на нашу думку, не є релевантним, враховуючи
темпи науково$технічного прогресу, глобалізацію світо$
вих фінансових відносин, а також фактор того, що в
1918—1920 рр. економіки всіх країн були ослаблені об$
тяжливими витратами попередніх років на Першу світо$
ву війну. Говорячи про Україну, доречно зауважити, що
в умовах перманентної нестабільності нашої економіки
протягом останніх років наслідки пандемії будуть не$
передбачуваними та можуть призвести до глибокої ре$
цесії вітчизняної економіки. Саме тому вважаємо, що
питання наслідків пандемії Covid$19 [8] для економіки
України є одним із найбільш актуальних, що потребує
комплексного аналізу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання функціонування економіки за умов коро$
накризи досліджувались у працях багатьох вчених$еко$
номістів, зокрема: В. Борщ, І. Бураковського, М. Джу$
лай, Д. Долбнєвої, В. Козловського, С. Кулицького,
Л. Лавриненко, М. Окландера, В. Онищенка, П. Орло$
ва, А. Ремізова, Ю. Сафонова, С. Сівіцької, А. Ставиць$
кого, І. Федулової, С. Юхименка та ін.
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Попри достатню кількість наукових праць, при$
свячених коронакризі та її впливу на національну еко$
номіку, лише незначна їх частина стосується прямо$
го аналізу тенденцій основних економічних показ$
ників.

МЕТА СТАТТІ
Головною метою статті є аналіз поточного стану

економіки України в умовах пандемії коронавірусу, ви$
вчення динаміки ключових індикаторів вітчизняної еко$
номіки та розрахунок їх прогнозних значень на майбутні
періоди.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Пандемія коронавірусу й карантинні заходи для за$
побігання подальшого розповсюдження хвороби несуть
у собі шоковий характер для світової економіки, а не$
гативні наслідки від них можуть призвести до глибокої
світової економічної кризи. З початком пандемії Світо$
вий банк прогнозував спад світової економіки в 2020 р.
на 5,2%. Подібний спад є найбільшим із часів Другої
світової війни, а скорочення обсягів виробництва на
душу населення торкнулося найбільшої частки країн,
починаючи з 1870 р. [1].

Фахівці однієї з найпотужніших світових аудиторсь$
ких компаній KPMG провели дослідження і поділили
економічні наслідки пандемії коронавірусу на коротко$

строкові (з першого дня пандемії) та довгострокові (ті,
що впливатимуть на економіку ще багато років).

До короткострокових наслідків належать [7]:
— обмеження експорту медичних препаратів і за$

собів індивідуального захисту;
— логістичні проблеми доставки товарів;
— зниження попиту;
— зміна традиційних бізнес$стратегій організацій.
До довгострокових наслідків було віднесено [7]:
— посилення політики, що направлена на ліцензу$

вання медичної продукції;
— запровадження протекціонізму й стимулювання

вітчизняних товаровиробників з боку держав;
— зміна політики контролю логістичних та транс$

портних ризиків і розширення бази постачальників з
боку юридичних осіб.

Компанія з управління ризиками Coface провела
аналіз економіки країн Європи в умовах пандемії коро$
навірусу. Відповідно до проведеного дослідження, най$
більшого спаду зазнала економіка Італії — на 18,5%,
Португалії — на 14,1%, Франції — на 13,1%. Для фран$
цузької економіки такий спад став найсуттєвішим після
Другої світової війни [7].

Згідно прогнозів Організації економічного співробі$
тництва та розвитку (ОЕСР), світовий валовий внутрішній
продукт у 2020 р. внаслідок пандемії скоротився на 4,2%.
Побідна рецесія була найгіршою з часів Великої депресії.
Повні результати прогнозу представлено на рисунку 1.
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Рис. 1. Прогнози динаміки світового ВВП у 2020 р., %

Джерело: [6].

Таблиця 1. Результати SWOT;аналізу економіки України в умовах пандемії Covid;19

Джерело: розроблено авторами.

Сильні сторони Слабкі сторони 
- розвиток медичної сфери; 
- початок виробництва власних ПЦР 
тестів; 
- піднесення ІТ-сфери внаслідок переходу
до дистанційних форм комунікації 
(віддалена робота, навчання, доставка 
товарів і т.і.) 

- зменшення доходів ряду секторів 
економіки (логістика, 
транспорт, туризм, продаж 
непродовольчих товарів тощо); 
- банкрутство великої кількості суб’єктів 
малого та середнього бізнесу; 
- зростання рівня безробіття; 
- збільшення державного боргу 

Можливості Загрози 
- розвиток вітчизняних виробників 
товарів та послуг; 
- зменшення залежності від імпорту 
товарів і послуг; 
- експорт власних ПЦР тестів; 
- поява нових підходів до ризик-
менеджменту 

- посилення залежності від міжнародних 
фінансових організацій в зв’язку з 
отриманням позик; 
- наростання негативних настроїв серед 
населення; 
- відволікання коштів бюджету на 
боротьбу з пандемією; 
- перебої в логістиці товарів і послуг; 
- закриття міжнародних кордонів 
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Пандемія коронавірусу значним
чином вплинула на економіку Украї$
ни, що не є дивним, зважаючи на по$
стійний дефіцит державного бюдже$
ту і нестабільність політичної та со$
ціальної сфер. Можемо констатува$
ти, що перша хвиля пандемії (весна —
літо 2020 р.) не несла в собі значних
негативних тенденцій. Порівнюючи з
країнами Європи, в Україні в цей пе$
ріод була значно менша кількість хво$
рих і не було тотального завантажен$
ня медичної сфери. З початком дру$
гої хвилі коронавірусу в жовтні 2020 р.
подальші перспективи розвитку еко$
номіки стають все більш загрозливи$
ми, враховуючи при цьому негативні
настрої в соціальній сфері та попе$
редній перерозподіл коштів фонду
на боротьбу з коронавірусом на інші
сфери діяльності. Кількість хворих
суттєво збільшилась порівняно з
першою хвилею, медичні заклади
України перевантажені, які в май$
бутньому при збереженні подібної
тенденції може очікувати повний ко$
лапс.

У жовтні 2020 р. було опубліко$
вано дослідження ООН "Україна.
Огляд гуманітарної ситуації — жов$
тень 2020". Відповідно до даних до$
слідження, 80% домогосподарств
України внаслідок пандемії втрати$
ли доходи, а в більш, ніж 40% домо$
господарств мінімум один із членів
сім'ї втратив роботу. Частка госпо$
дарств, що мають заборгованість,
зросла на 4% — 15% станом на вересень 2020 р. проти
11% на початку пандемії. Експерти ООН прогнозують,
якщо спостерігатимуться такі негативні тренди, то
більше 9 млн жителів України можуть опинитися поза
межею бідності [5].

Перед безпосередньою характеристикою поточних
тенденцій в економіці вважаємо за доцільне провести
SWOT$аналіз української економіки в умовах пандемії
Covid$19. Такий аналіз дозволить загострити увагу на
основних позитивних і негативних аспектах, а також до$
поможе виділити загрози та можливості розвитку на$
ціональної економіки внаслідок коронакризи. Резуль$
тати проведеного SWOT$аналізу оформимо у вигляді
табл. 1.

З результатів SWOT$аналізу, наведених у таблиці 1,
можемо констатувати, що слабкі сторони й загрози від
пандемії прямим чином впливають на економіку, несуть
у собі великі ризики та можуть призвести до глибокої

кризи економічного сектору. Водночас сильні сторони
й можливості мають лише опосередкований вплив на
економіку та ніяким чином не компенсують негативних
тенденцій.

Аналіз динаміки валового внутрішнього продукту
(ВВП) є важливим аспектом дослідження стану еконо$
міки, оскільки ВВП являє собою кінцеву ринкову
вартість усіх товарів і послуг, що були вироблені на те$
риторії країни протягом визначеного проміжку часу.
Оцінка темпів зміни ВВП допоможе у визначенні сту$
пеня впливу пандемії на вітчизняну економіку. Для на$
шого аналізу обрано дані за ІІІ кв. 2012—2020 рр. Гра$
фічно динаміку номінального ВВП України наведено на
рисунку 2.

З рисунка 2 бачимо, що номінальний ВВП України
щорічно зростав протягом обраного періоду. Проте вар$
то враховувати, що політична нестабільність і військові
дії на Сході України призвели до зростання темпів
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Рис. 2. Динаміка номінального ВВП України за ІІІ кв. 2012—2020 рр., млрд грн

Джерело: складено авторами на основі [2].
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Джерело: складено авторами на основі [4; 10].
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інфляції та значної девальвації національ$
ної валюти, що не дозволяє зробити адек$
ватний аналіз динаміки ВВП. Тому для
більш об'єктивної оцінки пропонуємо дос$
лідити динаміку ВВП України в млрд дол.
США, що графічно відображено на рисун$
ку 3.

На рисунку 3 можемо спостерігати
вже не таке однозначне зростання ВВП
України. Після збільшення обсягу ВВП
у доларах США в 2013 р. відбулося знач$
не падіння даного показника (2014—
2015 рр.). Така ситуація одночасно обу$
мовлена як початком військових дій на
Сході, політичною нестабільністю й нега$
тивними настроями в суспільстві, так і
значним падінням курсу гривні, що було
наслідком вищенаведених факторів (курс
гривні до долара США, відповідно до да$
них НБУ, станом на 27.12.2013 р. становив
7,99 грн; а станом на 31.12.2015 р. — 23,78
грн) [3].

Протягом 2016—2019 рр. сума ВВП України в дола$
рах США постійно зростала з кожним роком, що обу$
мовлено відносною стабілізацією економіки України по$
рівняно з попередніми роками. Проте, попри позитив$
ну динаміку, сума ВВП все одно залишається значно
меншою, ніж у 2012—2013 рр. При цьому у наведеному
графіку не враховується ще й інфляція долара США.

Станом на ІІІ кв. 2020 р. ВВП України у доларах
США знизився порівняно з аналогічним періодом 2019
р. Варто констатувати, що саме пандемія Covid$19 та її
наслідки призвели до подібного падіння показника, ос$
кільки інших негативних факторів, які могли б виклика$
ти такий спад, не спостерігалося. Додатково пропонує$
мо проаналізувати темпи зміни ВВП України станом на
ІІІ кв. 2012—2020 рр. по кожній валюті (рис. 4).

З динаміки на рисунку 4 слід відзначити, що в 2013 р.
темп зростання ВВП знизився на 3,44% (гривня) та 6,35%
(долар США) у зв'язку з початком кризових явищ в Ук$
раїні. Кардинально протилежні значення темпів зміни
ВВП у розрізі валют у 2014—2015 рр. було описано вище
й пов'язано з девальвацією гривні в ці роки.

Протягом 2016—2019 рр. спостерігаємо постійне
збільшення ВВП України як у гривні, так і доларах США.
Така тенденція пов'язана зі зниженням активності
військових дій на Сході, поступовим відновленням еко$
номіки та освоєнням нових ринків збуту вітчизняними
виробниками товарів і послуг. Цікавою є ситуація в 2019 р.,
оскільки в цьому році темп зростання ВВП у доларах
США становив 17,55% і перевищив темп аналогічного
показника в гривні, який був на рівні 13,89%. На нашу
думку, такий тренд пов'язаний з повним перезаванта$
женням влади в Україні та активною діяльністю країни
на міжнародному фондовому ринку шляхом продажу
державних цінних паперів, що призвело до ревальвації
національної валюти [9].

Станом на ІІІ кв. 2020 р. темп збільшення ВВП Ук$
раїни в гривні становив 0,38% і зменшився на 13,51%
порівняно з аналогічним показником 2019 р. У свою чер$
гу, ВВП у доларах США взагалі знизився на 7,5%. Мо$
жемо констатувати, що саме пандемія коронавірусу
призвела до подібного падіння економіки України.

Доцільно також провести вертикальний аналіз ВВП
України за видами економічної діяльності за ІІІ кв.
2012—2020 рр. Такий аналіз допоможе у визначенні
структури ВВП та її зміни протягом досліджуваного пе$
ріоду. Результати вертикального аналізу представимо
у вигляді таблиці 2.

Дані, наведені в таблиці 2, дають змогу оцінити
основні зміни в складі ВВП України за період 2012—
2020 рр. Так, частка суми надходжень переробної про$
мисловості в структурі ВВП за аналізований період
зменшилась на 2,37% (12,62% за ІІІ кв. 2012 р. проти

10,25% за ІІІ кв. 2020 р.). При цьому частка переробної
промисловості постійно зменшувалась впродовж 2017—
2020 рр. у середньому на 0,48% кожного року.

Оптова та роздрібна торгівля й ремонт автотранс$
портних засобів і мотоциклів у загальній структурі ВВП
збільшувались протягом 2012—2014 рр. у середньому на
0,40%. За період 2015—2019 рр. цей показник зменшу$
вався кожного року, окрім 2017 р., коли спостерігалося
незначне збільшення даного показника. За підсумками
ІІІ кв. 2020 р. його частка збільшилась на 0,78% у струк$
турі ВВП і становила 14,03%.

Податки на продукти також складають значну час$
тку в загальній структурі ВВП України, яка впродовж
аналізованого періоду постійно змінювалась — незнач$
ним чином спадаючи або зростаючи. За ІІІ кв. 2020 р.
даний показник збільшився на 0,33% порівняно з дани$
ми за ІІІ кв. 2019 р. і становив 14,63% у загальному об$
сязі ВВП України.

Динаміка частки сільського, лісового та рибного
господарства в загальній структурі ВВП України
свідчить, що цей показник активно збільшувався в
2012—2015 рр. і за ІІІ кв. 2015 р. його значення було
11,29%. Після цього динаміка показника була постійно
негативною і за ІІІ кв. 2020 р. становила 7,46% ВВП Ук$
раїни.

З метою попередження стрімкого розповсюдження
коронавірусу країнами було введено ряд карантинних
обмежень. Одним із таких радикальних заходів стало
закриття кордонів, що призвело до скорочення обсягу
виробництва продукції компаніями та створило значні
проблеми з логістикою для бізнес$сектору. За цих умов
вважаємо за необхідне провести аналіз статистики
зовнішньої торгівлі України станом на ІІІ кв. 2012—
2020 рр. (рис. 5).

Дані на рисунку 5 свідчать, що в кожному з проана$
лізованих років сума імпорту переважає суму експор$
ту, що відповідним чином відобразилося на зовнішньо$
торговельному сальдо України. У 2014—2015 рр. показ$
ники експорту та імпорту суттєво зросли, що знову ж
таки пояснюється девальвацією гривні. У 2016—2019 рр.
спостерігається постійне збільшення показників як
імпорту, так і експорту. Цікавою є ситуація, яка скла$
лася за підсумками ІІІ кв. 2020 р. із початком пандемії
Covid$19. Так, сума імпорту й експорту зменшилась на
20,08% та 7,21% відповідно порівняно з ІІІ кв. 2019 р. —
саме цей спад і є наслідком пандемії коронавірусу. Пе$
реважання темпів спаду суми експорту над імпортом по$
яснюється зменшенням доходів, зростанням безробіт$
тя й загальним падінням рівня життя населення Украї$
ни в порівнянні з іншими розвиненими країнами внаслі$
док карантинних заходів.

На основі здійсненого вище аналізу вважаємо за
доцільне провести прогнозування суми ВВП України
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Рис. 5. Динаміка зовнішньої торгівлі України станом на ІІІ кв.
2012—2020 рр., млрд грн

Джерело: складено авторами на основі [2].
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залежно від зміни суми експорту. Періодом прогнозу$
вання будуть дані станом за ІІІ кв. 2021—2023 рр. Та$
кий економетричний прогноз будемо будувати на базі
прогнозу лінійного тренду показника, використовуючи
метод найменших квадратів. Відповідно до цього мето$
ду, залежність між змінними можна описати наступною
функцією:

Y = b x + a (1),
де y, x — змінні функції;
a, b — параметри моделі.

Для початку зробимо прогноз обсягів експорту на
визначений вище період. В якості змінних функції бу$
дуть виступати номер періоду (значення х) і обсяг екс$
порту (значення у). Для розрахунку параметрів моделі
b і a скористаємося функцією "ЛИНЕЙН" у редакторі
Microsoft Excel, яка дозволяє провести розрахунок цих
параметрів при вказаних значеннях змінних функції x
та y.

Таким чином, рівняння тренду для прогнозування
обсягу експорту матиме наступний вигляд:

y = 106,395 x + 323,844.
На основі вищевказаного рівняння тренду зробимо

прогнозування обсягів експорту на період 2021—2023 рр.
Для розрахунку прогнозних даних обсягу експорту не$
обхідно в зазначене рівняння підставити значення
змінної х, якою буде виступати період. Для цього сфор$
муємо таблиці 3, в якій будуть відображені вихідні дані
для розрахунків і розраховані прогнозні показники.

Аналогічним чином побудуємо рівняння тренду для
залежності обсягу ВВП (зміна у) від обсягів експорту
(змінна х) для подальшого прогнозування. Для побудо$
ви залежності також будемо використовувати функці$
онал MS Excel. Отже, лінійну залежність між обома
показниками можна виразити наступним рівнянням:

y = 2,437 х — 238,884.
Для прогнозування обсягів ВВП на період 2021—

2023 рр. у вищезазначене рівняння залежності підста$
вимо значення прогнозних обсягів експорту, які були
розраховані в таблиці 3, замість змінної х. Сформуємо
таблицю 4, в якій відобразимо вихідні дані для розра$
хунків та прогнозний обсяг ВВП України за ІІІ кв.
2021—2023 рр.

Вихідні дані Прогнозні дані 

Роки Період 
(х) 

Обсяг 
експорту, 
млрд грн (у) 

Роки Період 
(х) 

Обсяг 
експорту, 
млрд грн 

(у) 
2012 1 497,47 2021 10 1387,79 
2013 2 463,87 2022 11 1494,19 
2014 3 558,69 2023 12 1600,58 
2015 4 767,09    
2016 5 835,45    
2017 6 1036,24    
2018 7 1162,98    
2019 8 1234,81    
2020 9 1145,75    
Рівняння тренду y = 106,395 x + 323,844 

Таблиця 3. Вихідні та прогнозні дані обсягу експорту України

Джерело: розроблено авторами.

Вихідні дані Прогнозні дані 

Роки 

Обсяг 
експорту, 
млрд грн 

(х) 

Обсяг 
ВВП, 

млрд грн 
(у) 

Роки 

Обсяг 
експорту, 
млрд грн 

(х) 

Обсяг 
ВВП, 

млрд грн
(у) 

2012 497,47 1025,41 2021 1387,79 3143,16 
2013 463,87 1056,56 2022 1494,19 3402,46 
2014 558,69 1139,78 2023 1600,58 3661,73 
2015 767,09 1399,71    
2016 835,45 1662,46    
2017 1036,24 2092,04    
2018 1162,98 2510,96    
2019 1234,81 2859,66    
2020 1145,75 2870,41    
Рівняння тренду y = 2,437 х – 238,884 

Таблиця 4. Вихідні та прогнозні дані обсягу ВВП України

Джерело: розроблено авторами.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Експорт 497,5 463,9 558,7 767,1 835,5 1036,2 1163,0 1234,8 1145,8 1387,8 1494,2 1600,6

ВВП 1025,4 1056,6 1139,8 1399,7 1662,5 2092,0 2511,0 2859,7 2870,4 3143,2 3402,5 3661,7

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Рис. 6. Динаміка обсягів експорту і ВВП України за ІІІ кв. 2012—2023 рр., млрд грн

Джерело: розроблено авторами.
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На базі вихідних та розрахованих у табл. 3 і 4 про$
гнозних даних обсягів експорту й ВВП України побу$
дуємо графік за ІІІ кв. 2012—2023 рр. (рис. 6).

Аналізуючи прогнозні дані обсягів ВВП та експор$
ту України за ІІІ кв. 2021—2023 рр. слід акцентувати,
що обидва показники мають тенденцію до зростання в
кожному з наступних років. Безумовно, подібну тенден$
цію можна назвати позитивною, але в сучасних реаліях
України не менш важливо буде також враховувати по$
казники темпів інфляції та девальвації гривні, адже при
їх суттєвому зростанні реальні обсяги експорту і ВВП
навпаки зменшаться, попри збільшення номінальних по$
казників.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

У результаті проведеного дослідження варто зазна$
чити, що коронакриза головним чином негативно
вплинула як на світову, так і українську економіку, а її
наслідки будуть простежуватися протягом тривалого
періоду часу в майбутньому. Подібні кризи носять істо$
ричний характер і останню схожу за масштабами кризу
світ відчував після Другої світової війни.

Карантинні обмеження, які були запроваджені в
Україні з метою запобігання поширенню коронавірус$
ної хвороби, являли собою ряд обмежень для населен$
ня, зокрема: дотримання соціальної дистанції та само$
ізоляції, зупинка роботи транспорту, повне або част$
кове закриття шерегу підприємств і т.і. За таких умов
відбулося значне погіршення багатьох соціально$еко$
номічних показників України. Насамперед, спостері$
галося зниження показника ВВП у доларах США, що$
місячних доходів домогосподарств, зростання рівня
безробіття та частки господарств, які мають заборго$
ваність тощо.

Здійснений SWOT$аналіз впливу коронакризи на
економіку України дозволив виділити основні сильні
сторони та можливості, які можуть стати запобіжни$
ком глибокого падіння економічних показників і ката$
лізатором майбутнього відновлення економіки. Слабкі
сторони та загрози згідно результатів вищезазначено$
го аналізу потребують оперативного втручання й моні$
торингу з боку держави.

Оцінка динаміки та структури зовнішньої торгівлі
України також показала негативні результати: показ$
ники імпорту і експорту знизилися в 2020 р. на 20,08%
та 7,21% відповідно. При цьому слід зазначити, що впро$
довж 2016—2019 рр. відбувалося постійне зростання цих
показників. Тому ситуація в 2020 р. є наслідком саме
коронакризи, а переважання темпів спаду суми експор$
ту над імпортом пояснюється зменшенням доходів,
збільшенням безробіття і загальним падінням рівня жит$
тя населення України.

Проведене в дослідженні прогнозування обсягу
ВВП України залежно від зміни суми експорту показа$
ло позитивну тенденцію. Так, згідно з результатами про$
гнозу, у 2021—2023 рр. буде спостерігатися поступове
зростання обох показників. Звичайно, потрібно також
зважати на темпи зміни показників інфляції та деваль$
вації гривні, які можуть суттєвим чином вплинути на
відновлення і стабільність економіки.

Таким чином, можемо констатувати, що коронак$
риза є справжнім викликом для сучасної української
економіки, масштаби якої вражають, а наслідки мо$
жуть мати непередбачувані катастрофічні результа$
ти. Ситуація значно погіршується нестабільністю в
соціально$економічній сфері України, а світовий мас$
штаб кризи є бар'єром для отримання допомоги від
інших країн для боротьби з пандемією. Проте грамот$
не використання наявних ресурсів і можливостей, за$
позичення успішного історичного досвіду щодо по$
долання наслідків криз може відіграти вирішальну
роль та стати фундаментом відбудови національної
економіки.
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PUBLIC ADMINISTRATION OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP: REGULATION OF
INSTITUTIONAL ENVIRONMENT RENEWAL AND INVESTMENT INCENTIVES UNDER COVID=19

У статті розглянуто державне управління інноваційним підприємництвом, зокрема регулювання оновлення інсти=
туціонального середовища та інвестиційного стимулювання в умовах COVID=19. Доведено, що визначення детермі=
нантів державного регулювання інноваційним підприємництвом в умовах трансформації національної економіки
передбачає ключову роль держави у такому процесі. Держава в умовах оновлення інституціонального середовища
та COVID=19 повинна стимулювати розвиток інноваційної діяльності у стратегічно важливих для національної еко=
номіки секторах промисловості, через підтримку інноваційних проєкті у оборонній, медичній, аграрній, фармацев=
тичній сферах. У таких сферах існує необхідність розвитку галузевих інноваційних кластерів у межах окремих тери=
торій, активізації інфраструктурного забезпечення та пошуку інвестицій для стимулювання сітьових організацій.
Для організаційної підтримки галузевих інноваційних кластерів існує необхідність розподілу функціональних обо=
в'язків між державними та місцевими органами влади в частині законодавчого упорядкування, контролю, інвести=
ційного забезпечення роботи кластеру.

The article considers the state management of innovative entrepreneurship, in particular the regulation of institutional
environment renewal and investment incentives in the conditions of COVID=19. It is proved that the definition of the
determinants of state regulation by innovative entrepreneurship in the conditions of transformation of the national economy
assumes the key role of the state in such a process. The state has all the levers of influence on innovative entrepreneurship and
the institutional environment, it appears as an object with a set of powers in the field of ensuring the implementation of public
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Держава має усі важелі впливу на інноваційне

підприємництво та інституціональне оточення, вона
постає, як об'єкт з комплексом владних повноважень у
сфері гарантування реалізації державної політики. Зав$
дяки державному впливу можливо здійснювати політи$
ку у напрямі гарантування попиту на вітчизняні ново$
введення (особливо у бюджетоутворюючих галузях
промисловості).

З використанням виконавчої, судової та законодав$
чої гілок влади держава може здійснювати нормативно$
правове упорядкування інноваційної політики, судовий
захист підприємців та реалізовувати інноваційну політи$
ку на усіх рівнях економіки. Створення інноваційних
інфраструктурних елементів та удосконалення інститу$
ціонального середовища інноваційного підприємництва
є невід'ємними напрямами такої політики. Зазначені факти
обумовлюють актуальність теми дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ

ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЮТЬСЯ АВТОРИ,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Зарубіжний досвід визначення детермінантів дер$
жавного регулювання інноваційним підприємництвом в
умовах трансформації національної економіки дозво$
ляє нам запропонувати напрямки, які слід адаптувати в
умовах вітчизняної економіки [3; 5—7]. Превентивне
значення має поліпшення нормативно$правової базі, яка
буде сприяти перетворенням інституціонального сере$
довища, підтримувати справедливу конкуренцію та за$
безпечувати злагоджену роботу законодавчої, виконав$
чої, судової гілок влади. Ключовою детермінантною при
законодавчому упорядкуванні діяльності інноваційних
підприємств буде внесення змін до Податкового кодек$
су України в частині норми щодо створення вільних від
податків зон, в яких будуть функціонувати інноваційні
підприємства, організації які здійснюють науково$
дослідні роботи [8; 9].

На цей час у законодавстві України жодним чином
не врегульована діяльність кластерів, отже, існує нагаль$
на потреба у формуванні нормативно$правових поло$
жень, що визначали б специфіку організацій інновацій$
них кластерів, форм залучення до них стейкхолдерів
ринку, стимулювання справедливої конкуренції в його
межах [1; 2; 4; 10]. Існує потреба в ідентифікації основ$
них учасників, які будуть визначати детермінанти дер$
жавного регулювання інноваційним підприємництвом в
умовах оновлення інституціонального середовища та
інвестиційного стимулювання через COVID$19.

policy. Due to state influence, it is possible to pursue a policy to guarantee the demand for domestic innovations (especially in
budget=generating industries). Using the executive, judicial and legislative branches of government, the state can regulate
innovation policy, judicial protection of entrepreneurs and implement innovation policy at all levels of the economy. The
creation of innovative infrastructure elements and the improvement of the institutional environment of innovative
entrepreneurship are integral areas of such a policy. The state in terms of renewal of the institutional environment and COVID=
19 should stimulate the development of innovation in strategically important for the national economy sectors of industry, by
supporting innovative projects in the defense, medical, agricultural, pharmaceutical spheres. In such areas, there is a need to
develop sectoral innovation clusters within individual territories, intensify infrastructure and seek investment to stimulate
network organizations. The goal of clustering should be achieved by streamlining the interaction of cluster stakeholders,
which are geographically close to each other, provided with access to innovation potential, which will guarantee them minimal
transaction and transformation costs. For organizational support of sectoral innovation clusters, there is a need to divide the
functional responsibilities between state and local authorities in terms of legislation, control, investment support of the cluster.

Ключові слова: державне управління, інноваційне підприємництво, регулювання, оновлення інституціо�
нального середовища, інвестиційне стимулювання, COVID�19.

Key words: public administration, innovative entrepreneurship, regulation, renewal of the institutional
environment, investment incentives, COVID�19.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження державного управлін$

ня інноваційним підприємництвом, зокрема регулюван$
ня оновлення інституціонального середовища та інвес$
тиційного стимулювання в умовах COVID$19.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Реалізація державного регулювання інноваційним

підприємництвом в межах трансформаційної економі$
ки грунтується на функції цілепокладання, яка перед$
бачає формування мети та комплексу задач спрямова$
них на оновлення інституціонального середовища спри$
ятливого для розвитку та реалізації інноваційних за$
ходів в умовах оновлення інституціонального середо$
вища та інвестиційного стимулювання через COVID$19.

Функція цілепокладання в процесі реалізації дер$
жавного регулювання інноваційного підприємництва
вміщує наступні блоки.

Перший блок передбачає розробку та формування
необхідних законодавчих документів, а також перегляд
існуючих, які регулюють:

партнерські відносини між провідними стейкхолде$
рами на ринку інновацій;

діяльність організацій, підприємств та інноваційних
елементів інфраструктури наявних в національній еко$
номіці, що забезпечують підтримку інноваційного під$
приємництва;

справедливу конкуренцію між усіма учасниками
інноваційного процесу;

захист інтелектуальної власності, ліцензійної та
патентної діяльності створеної в результаті комерціалі$
зації інновацій тощо.

У першому блоці також важливим є формування
організаційних умов з: розробки та реалізації стратегій,
механізмів, інноваційних програм; забезпечення кадро$
вої підтримки, а саме: підготовки, перенавчання та підви$
щення кваліфікації персоналу, які реалізують іннова$
ційну політику; оновлення інформаційної бази та забез$
печення діджиталізації ринку інновацій; стимулювання
розповсюдження інноваційних товарів та послуг на
світові ринки; державному захисту на світовому рівні
пріоритетів промислових підприємств, що виробляють
інноваційну продукцію. Ключовим учасником, що забез$
печує реалізацію державного регулювання розвитком
інноваційним підприємництвом слід вважати державу.
Саме вона постає активним регулятором інноваційного
підприємництва. Допоміжними учасниками можуть бути
венчурні компанії, лізингові підприємства, бізнес$анге$
ли, рекрутингові агенції з підбору персоналу.

Другий блок передбачає обов'язкове оновлення та
підтримку вже діючих елементів інфраструктури (тех$
нопарків, венчурних компаній, бізнес$ангелів, рекрутин$
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гових агенцій, інвестиційних установ) необхідних для
стимулювання інноваційної діяльності. Концептуальним
завданням держави за нашим баченням для забезпечен$
ня дієвості інноваційної політики є створення розгалу$
женої мережі венчурних фондів, які є інвестиційними
агентами в інноваційному підприємництві. Залучаючи
власні фінансові ресурси в інноваційні проєкти вони
постають як головні провідники дифузії інновацій в умо$
вах оновлення інституціонального середовища та інве$
стиційного стимулювання через COVID$19.

До інвестиційного стимулювання інноваційного
підприємництва слід віднести: утворення безподаткових
зон для учасників інноваційного процесу; забезпечення
пільгового режиму для експорту інноваційної продукції
для підприємців, які здійснюють розповсюдження інно$
ваційної продукції за межі України; стимулювання за$
ходів з оновлення техніко$технологічної бази та лізин$
гу окремих засобів виробництва; розповсюдження
зовнішньоекономічних зв'язків між країнами та зару$
біжними підприємствами, що працюють в інноваційній
сфері; направлення цільових прямих державних інвес$
тицій для підтримки інноваційних програм та заходів,
які мають стратегічно важливу роль для країни, але не є
привабливими лише для приватних інвесторів або окре$
мих груп державних посадовців; створення сприятли$

вого інвестиційного клімату для залучення іноземних
фінансових ресурсів; надання субвенцій, пільгових кре$
дитів, гарантій повернення коштів вітчизняним та зару$
біжним інвесторам, які владують кошти в інноваційне
підприємництво; стимулювання попиту та пропозиції на
інноваційні продукти тощо.

Перелічені заходи, які необхідно реалізовувати дер$
жаві в процесі державотворення, не є вичерпними. Такі
заходи повинні оновлюватися, корегуватися, перегля$
датися, змінюватися, розширюватися та залежати від
поточного економічного та політичного курсу країни в
умовах оновлення інституціонального середовища та
інвестиційного стимулювання через COVID$19.

Останній блок також включає необхідність фінан$
сового стимулювання привабливих секторів національ$
ної економіки. Ураховуючи поточні соціально$еко$
номічні, стратегічні та політичні напрямки розвитку су$
часної України, а також кон'юнктурні зміни привабливі
сфери можуть бути такими: оборонна сфера, аерокос$
мічна промисловість, фармацевтика та медицина, агро$
сектор.

Орієнтуючись на досвід підтримки інноваційного
підприємництва за країнами світу, доцільно зобразити
таку декомпозицію процесу державного регулювання
розвитком інноваційного підприємництва (рис. 1).

Рис. 1. Декомпозиція процесу державного регулювання розвитком інноваційного підприємництва в умовах оновлення
інституціонального середовища та інвестиційного стимулювання через COVID;19
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Важливим заходом державного регулювання інно$
ваційного підприємництва є забезпечення кластеризації
економіки, через створення центрів розвитку кластер$
них ініціатив, які будуть осередками організації інно$
ваційного процесу на усіх державних рівнях. Такі цент$
ри в умовах оновлення інституціонального середовища
та інвестиційного стимулювання через COVID$19 по$
винні бути адміністраторами створення, регулювання та
організації роботи кластерів, які націлених на зміцнен$
ня конкурентоспроможності територій та дифузію інно$
вацій.

Мета кластеризації повинна досягатися шляхом
упорядкування взаємодії стейкхолдерів кластеру, які
географічно наближені одне до одного, забезпечені до$
ступом до інноваційного потенціалу, що буде гаранту$
вати їм мінімальні трансакційні та трансформаційні ви$
трати.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Отже, визначення детермінантів державного регу$

лювання інноваційним підприємництвом в умовах транс$
формації національної економіки передбачає ключову
роль держави у такому процесі. Держава в умовах онов$
лення інституціонального середовища та COVID$19 по$
винна стимулювати розвиток інноваційної діяльності у
стратегічно важливих для національної економіки сек$
торах промисловості, через підтримку інноваційних
проєкті у оборонній, медичній, аграрній, фармацев$
тичній сферах. У таких сферах існує необхідність роз$
витку галузевих інноваційних кластерів у межах окре$
мих територій, активізації інфраструктурного забезпе$
чення та пошуку інвестицій для стимулювання сітьових
організацій.

Для організаційної підтримки галузевих інновацій$
них кластері існує необхідність розподілу функціональ$
них обов'язків між державними та місцевими органами
влади в частині законодавчого упорядкування, контро$
лю, інвестиційного забезпечення роботи кластеру.
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INTEGRATED MECHANISMS OF RECREATIONAL TOURISM FUNCTIONING
IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION

У статті проведено аналіз сучасного етапу функціонування рекреаційного туризму в контексті Євроі=

нтеграції, здійснено перехід від класичного туризму до екологічного, збалансованого рекреаційного ту=

ризму, який функціонує в поєднанні складових інтегрованих механізмів. Обгрунтовано, що без залучен=

ня туристичних інновацій та переходу на прогресивні європейські стандарти рекреаційного сервісу не=

можливий розвиток конкурентоспроможного на міжнародному ринку туристичного сектору. Впровад=

ження цілеспрямованих маркетингово=промоційних заходів з інформаційного "прориву" регіону буде

проблематичною його інтеграція у глобальний ринок туристичних послуг. Визначено, що врахування

складових інтегрованих механізмів рекреаційно=туристичного природокористування, проведення сис=

темних заходів щодо екологізації туристичної діяльності та відповідних інституційних змін сприятиме

сталому розвитку туризму в нашій державі на основі збалансованості інтересів усіх учасників процесу.

Доведено, що розвиток системи стратегічного планування на засадах сталого розвитку у сфері рек=

реаційного=туризму і курортів наддасть багато можливостей як для регіонів, так і для держави загалом.

Переваги становлення рекреаційного туризму в малих містах, селах та на територіях їх розташування

очевидні. Окрім відкриття нових спеціальностей та збільшення робочих місць, — це впровадження на=

ціонального туристичного продукту, що характеризуватиме Україну якнайкраще, також збільшення

платоспроможності та життєвого рівня населення місцевості. А це, в свою чергу, спричинить підвищення

прибуткової частини бюджету (як муніципального, так і державного) та видатків на історико=культурне

відродження міст та сіл, регіонів та країни в цілому. Стратегічне планування в регіональному управлінні

у сфері туристичної діяльності має всі перспективи стати якісним дороговказом місцевим громадам для

розвитку рекреаційного туризму в малих містах та сільських територіях. Врахування зазначених чин=

ників рекреаційно=туристичного природокористування, проведення системних заходів щодо екологізації

туристичної діяльності та відповідних інституційних змін сприятиме сталому розвитку туризму в нашій

державі на основі збалансованості інтересів усіх учасників процесу. Реалізація Стратегії сталого розвит=

ку туризму як інтеграції економічних, соціальних та екологічних цілей становитиме надійне підгрунтя

для євроінтеграційного процесу України.
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ВСТУП
Рекреаційний туризм — це одна з провідних галузей

світової економіки, яка динамічно розвивається, але в
Україні, попри наявність рекреаційно$туристичних ре$
сурсів, існують невикористані резерви економічного зро$
стання у цій сфері. Перспективи ефективного функціо$
нування рекреаційного туризму в Україні визначаються
особливістю сьогоднішньої ситуації, яка полягає в тому,
що формування високорозвиненої галузі рекреаційного
туризму та інтеграція її у світовий ринок туристичних
послуг пов'язана з необхідністю вирішення нагальних
соціальних, економічних та екологічних проблем в пері$
од трансформації суспільно$економічних відносин.

Сфера туризму в умовах перехідної економіки є од$
ним із можливих джерел соціально$економічного роз$
витку України. Без керованого розвитку, туризм усе
більше віддаляється від сутності поняття "індустрія без
димарів" і завдає суттєвої шкоди природним системам і
породжує соціальні суперечності. Реальний вплив ту$
ризму на довкілля залишається прихованим за рахунок
того, що транспортні, а особливо повітряні перевезен$
ня, готельний і ресторанний бізнес сприймаються як
окремі сектори сфери послуг, а не як взаємопов'язані
компоненти єдиного комплексу, головним завданням
якого є задоволення постійно зростаючих потреб влас$
не туристичної галузі. Крім загальних наслідків впливу

The article analyzes the current stage of functioning of recreational tourism in the context of European

integration, the transition from classical tourism to ecological, balanced recreational tourism, which operates in

a combination of components of integrated mechanisms. It is substantial that without the involvement of tourism

innovations and the transition to progressive European standards of recreational services, it is impossible to

develop a competitive tourism sector in the international market. The introduction of targeted marketing and

promotional measures for the information "breakthrough" of the region will be problematic for its integration

into the global market of tourist services. It is determined that taking into account the components of integrated

mechanisms of recreational and tourist nature management, carrying out systemic measures for the greening of

tourism and relevant institutional changes will contribute to the sustainable development of tourism in our country

based on the balance of interests of all participants in the process.

It is proven that the development of the system of strategic planning based on sustainable development in

the field of recreational tourism and resorts will provide many opportunities for both the regions and the state as

a whole. The advantages of the formation of recreational tourism in small towns, villages, and areas of their

location are obvious. In addition to opening new specialties and increasing jobs, it is the introduction of a national

tourism product, which will characterize Ukraine as best as possible, as well as an increase in the solvency and

living standards of the local population. And this, in turn, will increase the revenue side of the budget (both

municipal and state) and expenditures on the historical and cultural revival of cities and villages, regions, and

the country as a whole. Strategic planning in the regional management in the sphere of tourism has all the

prospects to become a quality guide to local communities for the development of recreational tourism in small

towns and rural areas. Taking into account these factors of recreational and tourist nature management, carrying

out systemic measures for the greening of tourism carrying out systemic measures on the greening of tourist

activity and corresponding institutional changes will promote sustainable development of tourism in our state

based on a balance of interests of all participants of process. Implementation of the Strategy of Sustainable

Tourism Development as an Integration of Economic, Social, and Environmental Goals will provide a solid basis

for Ukraine's European integration process.

Ключові слова: рекреаційно�туристична галузь, збалансований розвиток, рекреаційно�туристичні ресур�
си, економічний механізм, охорона навколишнього середовища, інтеграція.

Key words: recreational and tourist branch, balanced development, recreational and tourist resources, economic
mechanism, environmental protection, integration.

на довкілля, туризм спричиняє серйозні зміни в конк$
ретних екосистемах. Тобто орієнтація на переважно
швидкі темпи економічного зростання туристичного
бізнесу завдала шкоди довкіллю, сприяла загостренню
суб'єкт$об'єктних відносин світу людини та світу при$
роди, що актуалізує наукове вирішення означеної про$
блеми в контексті концепції сталого розвитку [1].

На сьогодні практично у всіх регіонах світу нагаль$
ним завданням є збереження сприятливого навколиш$
нього середовища. Для усіх регіонів світу пріоритетом
є розробка нових підходів до вирішення завдань збере$
ження природного середовища, і Україна не виняток.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вагомий внесок у дослідження проблем розвитку і

функціонування сфери рекреаційного туризму зроби$
ли такі відомі зарубіжні та вітчизняні вчені: Л.Г. Ага$
фонов, О.О. Бейдик, М.З. Згуровський, Г.П. Скляр,
Н.М. Карпенко, Ю.О. Куц, В.В. Мамонова, Д.Б. Вівер,
Р.Х. Малвані, С. Селін, К. Бісон, Дж. Макбет, Д. Кар$
сон, М. Кнефсі та інші.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Методологічну основу складають підходи та теорії

функціонування рекреаційного туризму вітчизняних та
зарубіжних вчених.
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Дослідження проводилося з використанням ряду
методів: аналіз, синтез, логічне узагальнення, система$
тизація, порівняння на базі інформації отриманої з літе$
ратурних та інтернет джерел. Ці методи дали змогу виз$
начити складові інтегрованих механізмів функціонуван$
ня рекреаційного туризму в контексті Євроінтеграції.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
З метою стійкого розвитку туристсько$рекреацій$

ного комплексу регіону важливим залишається вивчен$
ня регіональних особливостей кожної окремо взятої
території. В кожному регіоні формується своєрідний
комплекс взаємодії природних, історико$культурних,
соціально$економічних чинників. В Україні такий на$
прям досліджень в основному грунтується на роботах
економістів, і в меншій мірі до вирішення цієї проблеми
залучають науковців — фахівців природничих наук [2].

У зв'язку із зростанням обсягів виробництв, розвит$
ку різних галузей промисловості і прагненням до еко$
номічного зростання все більшим стає навантаження на
навколишнє середовище. Постало завдання, як створи$
ти систему, у рамках якої можна було б збалансовано
вирішувати триєдину проблему: подолання бідності,
важких захворювань, інших соціальних негараздів; за$
побігання та уникнення екологічних катастроф; подаль$
шого економічного розвитку. В ході його вирішення вче$
ними розроблено ідею сталого розвитку. Вже в 1989 році
налічувалося понад 30 визначень сталого розвитку [3].
Згідно з доповіддю Міжнародної комісії з навколишнь$
ого середовища і розвитку ООН ("комісії Брундтланд"):
"Сталим є такий розвиток, який задовольняє потребам
теперішнього часу, але не ставить під загрозу здатність
майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби"
[4].

Вивчення чинного законодавства України надає
підстави вважати, що вирішення низки важливих питань
знаходиться поки що на стадії розгляду та підготовки
відповідних законопроєктів. Важливим в умовах інтег$
раційного Європейського процесу є вияв індикаторів
прояву сталого розвитку в Україні та її рекреаційно$
туристичних регіонах.

Першу комплексну систему індикаторів стійкого
розвитку розроблено Комісією по стійкому розвитку
ООН у 1996 році. Загальна кількість запропонованих
індикаторів складала 132, які були розділені на чотири
групи: соціальні — 41 індикатор, економічні — 26, еко$
логічні — 55 і організаційні — 10. Однак, в подальших
дослідженнях індикатори екологічної групи кількісно
зменшуються, тобто залишаються поза увагою. Проте
недостатнє врахування екологічного фактору в системі
сталого розвитку може призвести до суттєвого по$
гіршення екологічної ситуації, навіть за умов спаду про$
мислового і сільськогосподарського виробництва, а та$
кож до зниження ефективності використання природ$
них ресурсів та загострення прояву глобальних проблем.

За структурою та принципом побудови в процесі
розробки індикаторів стійкого розвитку на регіональ$
ному рівні виділяють два основні підходи [5].

Перший підхід грунтується на системі індикаторів,
кожний з яких відображає окремий аспект сталого роз$
витку (найчастіше в рамках цієї системи виділяють такі
підсистеми показників: економічні, соціальні, еко$
логічні, інституціональні). Другий підхід передбачає
побудову інтегрального індикатора, на основі якого
можна оцінювати ступінь прояву сталого соціально$
економічного розвитку.

Останні роки все частіше, серед численної кількості
показників$індикаторів виділяють "стислі" системи інди$
каторів, до яких входять лише ключові (або базові) інди$
катори стійкого розвитку, які відображають важливі
екологічні проблеми. Так, Комісія по стійкому розвит$
ку майже вдвічі зменшила первинно запропоновану
кількість показників. Аналогічні спроби проявляються
в багатьох країнах світу, наприклад, у Великобританії

виділено лише 15 базових індикаторів, а в США — 40.
Проте використання ключових індикаторів за тематич$
ними напрямками дає чітку картину формування еко$
логічної ситуації за різних рівнів прояву сталого роз$
витку.

С.М. Бобильов [6] рекомендує вибирати ключові
індикатори, для тих питань, які цікавлять і хвилюють
широкі верстви населення, тобто ті, які формують реа$
лістичне сприйняття сучасного оточуючого середови$
ща. Екологічна безпека і достаток — важливі переду$
мови для формування здорового суспільства та побу$
дови економічно розвиненого господарства. Вони є важ$
ливими складовими у формуванні програми розвитку
туристичного регіону.

Принципи сталого розвитку туристичних дестинацій
включають в себе таке [7]:

— екологічну сталість, яка розвиток туризму на ос$
нові підтримки базових екологічних процесів, біологіч$
ної різноманітності та біологічних ресурсів;

 — соціальну і культурну сталість, що забезпечує
такий стан, за якого розвиток поєднується зі збережен$
ням культурних цінностей і традицій, а також місцевої
самобутності;

— економічну сталість, що передбачає забезпечен$
ня економічної ефективності розвитку і такий стан, за
якого обраний метод управління ресурсами дає мож$
ливість їх використання майбутніми поколіннями. Ви$
знання принципів сталого розвитку в туризмі означає
наступне.

1. Відповідно до принципу екологічної стійкості:
— впровадження ресурсозберігаючих технологій,

екологізацію господарської діяльності підприємств ту$
ріндустрії;

— створення умов для перерозподілу потоків відпо$
чиваючих з урахуванням допустимих рекреаційних на$
вантажень і стійкості природних комплексів до антро$
погенного впливу;

— організацію системи екологічної освіти і вихован$
ня широких верств населення з метою підвищення куль$
тури природокористування, збереження і відновлення
унікальних природних комплексів.

2. Відповідно до принципу соціальної сталості:
 — турботу про місцеве населення та збереження

стабільної соціальної та культурної обстановки в дес$
тинації. Необхідно підвищувати привабливість зайня$
тості в туризмі, покращуючи умови праці, розширюючи
можливості кар'єрного зростання, надаючи можливість
навчання та підвищення кваліфікації;

— доступність туристичних послуг всім громадянам,
у тому числі соціально уразливим групам населення.
Соціальний туризм сприяє скороченню сезонності по$
питу і підтримує стійку цілорічну зайнятість. Під час
розробки та спорудження засобів розміщення,
підприємств харчування, розваг, транспортної інфрас$
труктури, усюди, де це можливо, необхідно враховува$
ти особливості та потреби людей з обмеженими мож$
ливостями.

3. Відповідно до принципу економічної ефектив$
ності:

— підвищення ефективності використання турис$
тичних ресурсів на основі впровадження інноваційних
ресурсозберігаючих технологій і матеріалів, зниження
витрат за рахунок скорочення енергії, водоспоживан$
ня і кількості відходів;

 — підвищення якості та конкурентоспроможності
туристичного продукту [7].

Слід зазначити, що базовими елементами сталого
розвитку території є раціональне використання ре$
сурсів, збереження довкілля та реалізація інноваційних
проєктів, котрі забезпечили б такий розвиток промис$
ловості, сільського господарства, туризму, освіти і куль$
тури, який, задовольняючи потреби сучасності, не заг$
рожував би здатності майбутніх поколінь задовольня$
ти свої потреби. Щоб вирішити ці проблеми, треба ос$
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мислити їх сучасний стан в Україні та виконати вимоги
Конференції Організації Об'єднаних Націй з навколиш$
нього середовища та розвитку (червень 1992 р., м. Ріо$
де$Жанейро) щодо розробки Національної стратегії
переходу до сталого розвитку, яка поєднала б у собі
завдання поточного реформування економіки та водно$
час заклала б підвалини ідейно нової моделі розвитку
економіки і суспільства, заснованої на принципах ста$
лого розвитку.

Однак на сьогодні на національному рівні ще не ство$
рено такої комплексної Стратегії сталого розвитку
країни, що значно утруднює процеси екологізації та
соціалізації туризму в регіоні. Адже Стратегія повинна
забезпечити:

— зупинення деградаційних процесів у природі та
суспільстві;

— реабілітацію навколишнього$антропогенно та $
техногенно зміненого середовища;

— зміну традиційної моделі економічного зростан$
ня моделлю сталого розвитку;

— створення матеріального достатку, відповідного
потенціалу України;

— максимальне скорочення витрат корисних копа$
лин у господарській діяльності за рахунок їх ефектив$
ного використання та заміну їх ресурсами, що віднов$
люються;

— повноцінне використання громадської ініціативи
та інтелектуальних ресурсів;

— ведення активної демографічної, міграційної та
туристичної політики;

— зміцнення позицій у світовій торгівлі завдяки еко$
логізації виробництва товарів і послуг, зокрема, турис$
тичних.

Для створення в Україні соціоеколого$орієнтовано$
го ринку туристично$рекреаційних ресурсів — середо$
вища, де інтегрована сукупність ринкових та регулятор$

них механізмів забезпечує прийняття та виконання
рішень щодо узгодження цілей і напрямів розвитку
відносин у сфері рекреаційного природокористування
з урахуванням соціальних, екологічних та економічних
інтересів його суб'єктів на засадах сталого розвитку
територій, доцільно здійснювати комплексний моніто$
ринг територій.

Сьогодні в Україні туризм проголошено пріоритет$
ним напрямом національної культури та економіки.
Зокрема, велика увага повинна приділятися створен$
ню сприятливих умов для розвитку в'їзного туризму.
Проте результати аналізу останніх статистичних да$
них Державної служби статистики України вказує на
негативні тенденції та наявні проблеми у цьому напрям$
ку. Однією з перешкод розвитку міжнародного туриз$
му в регіоні є відсутність належної реклами, нео$
бізнаність, не інформованість або часткова інформо$
ваність потенційних туристів, низька якість і обме$
женість супутніх (додаткових) туристичних послуг. На
допомогу має прийти ефективна маркетингова страте$
гія.

Сучасний етап розвитку маркетингової стратегії
стимулює пошук механізмів, які б ефективно впливали
на споживача та сприяли популяризації певного това$
ру чи організації в цілому на вітчизняному та міжнарод$
ному ринку. І в цьому значна роль відводиться інтегро$
ваним механізмам.

Виділяють різні види інтеграційних процесів, що за$
стосовуються для розуміння процесів у сфері туризму
та рекреаційному туризмі зокрема (табл. 1).

Хоча поняття "інтеграція" разом з аналогічними по$
няттями, як$от: "партнерство", використовується по$
всюдно, зрозуміло, що поняття розуміється по різно$
му. Але всі визначення направлені на розвиток ефектив$
ної рекреаційно$туристичної галузі, яка розвивається
у взаємодії усіх складових єдиної системи.

Таблиця 1. Аналіз сутності поняття "інтеграція" у туризмі

Джерело: розроблено авторами на основі [8—17].

Назва Характеристика Автор Рік 
Просторова 
інтеграція 

Інтеграція основних туристичних районів з 
районами, де туризм менш розвинений 

Вівер 1998 

Інтеграція 
людських ресурсів 

Інтеграція працюючих людей в економіку як засіб 
боротьби з соціальною ізоляцією (наприклад, 
шляхом освіти та навчання) та здобуття 
конкурентної переваги 

Малвані 
 

2007 

Інституційна 
інтеграція 

Інтеграція агентств у партнерські відносини чи 
інші офіційні напівперманентні структури 

Селін і 
Бісон 

1991 

Інноваційна 
інтеграція 

Інтеграція нових ідей та процесів у туристичний 
«продукт» для досягнення зростання чи 
конкурентних переваг 

Макбет 2004 

Екологічна 
інтеграція 

Забезпечення того, щоб екологічні проблеми були 
повністю враховані у рішеннях та діяльності 
інших секторів 

ЄС 1997 

Економічна 
інтеграція 

Інтеграція інших галузей економіки з туризмом, 
зокрема роздрібною торгівлею та сільським 
господарством 

Даддінг та 
Райан 
 

2000 

Соціальна 
інтеграція 

Інтеграція туризму з іншими тенденціями в 
соціально-економічній галузі, зокрема з 
прагненням до якості та турботи про охорону 
навколишнього середовища (зокрема ландшафту) 
та сталий розвиток 

Кнефсі 2001 

Політична 
інтеграція 

Інтеграція туризму з більш широкими 
національними та регіональними цілями 
економічного зростання, диверсифікації та 
розвитку 

Дредж 2006 

Тимчасова 
інтеграція 

Інтеграція минулих та сучасних економічних, 
соціальних та культурних потреб та вимог, 
особливо шляхом комодифікації спадщини 

Райан та 
Айкен 
 

2005 

Інтеграція 
спільноти 

Інтеграція туристів у місцеві спільноти як "гостей" 
таким чином, що вони займають однакові фізичні 
простори, однаково задовольняють свої 
екзистенційні та матеріальні потреби та 
потрапляють у ті ж ланцюжки створення вартості, 
що і члени приймаючого суспільства 

Оукс 
 

1999 
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Офіційний веб$сайт Європейського Союзу дає ха$
рактеристику "Екологічній інтеграції", яка означає за$
безпечення того, щоб екологічні проблеми були по$
вністю враховані у рішеннях та діяльності інших сек$
торів.

З 1997 року це є вимогою згідно з Договором про
ЄС. У статті 6 Договору зазначено, що "вимоги щодо
охорони навколишнього середовища повинні бути інтег$
ровані у визначення та реалізацію політики Співтова$
риства, Зокрема з метою сприяння сталому розвитку".

Важливість інтеграції підтверджується у Шостій
програмі дій з охорони навколишнього середовища, яка
передбачає, що "інтеграція екологічних проблем в іншу
політику має бути поглиблена", щоб рухатися до стало$
го розвитку [12].

Також варто наголосити, що використання нових,
екологічно чистих технологій під час здійснення турис$
тичної діяльності може стати вагомим аргументом у
конкурентній боротьбі на світовому туристичному рин$
ку; управління туристичними потоками з метою знижен$
ня яскраво вираженої сезонності, розширення турис$
тичного сезону, більш ефективного розподілу туристич$
них потоків, як у часі, так і в просторі, є, безсумнівно,
вигідним не тільки з екологічної, але і з економічної
точки зору; розробка і застосування різних напрямів
діяльності з вдосконалення сертифікації та маркуван$
ня туристичних послуг і продуктів [7]. Європейський
досвід вказує на важливість впровадження програм, які
будуть спрямовані на підвищення рівня освіти та навчан$
ня населення та заохочення до ведення підприємниць$
кої діяльності. Приїзду іноземців з інших країн пере$
шкоджає відсутність знання господарями іноземних
мов.

Не менш значним для розвитку рекреаційного ту$
ризму в нашій державі є впровадження інфраструк$
турних програми, які зазвичай передбачають будів$
ництво доріг, каналізації, телефонних ліній та гро$
мадських будівель. Надання інфраструктури має
підвищити рівень послуг та зручностей, доступних для
місцевого населення та туристів, що в свою чергу
сприятиме створенню економічних підприємств, які
спеціалізуватимуться на рекреаційно$туристичному
бізнесі.

Водночас ще не до кінця визначено міжнародний по$
пит. Інші дослідження свідчать, що серед потенційних
клієнтів для відпочинку в українському селі є шануваль$
ники "сентиментального" туризму, особливо українсь$
ка діаспора, аматори етнографічного та екологічного
туризму.

Сфера сільського зеленого туризму є сьогодні
найбільш динамічно зростаючим сектором світового
туристичного господарства. Сільський туризм, на
відміну від масового, прямо пов'язаний із природним
середовищем, сільськогосподарською діяльністю, місце$
вими продуктами, повсякденним життям громади, тра$
диціями та культурною спадщиною. Таким чином, його
вважають альтернативною формою туризму, спрямова$
ною на підтримку місцевої економіки та сумісною з по$
няттями сталого розвитку [18].

Значна перевага зеленого туризму як бізнесу — на$
явність невеликого капіталу на старті. Сільським ту$
ризмом можуть займатися фермери, лісники, селяни,
навіть міські жителі, у яких є будинок в селі. Такий вид
туризму дозволить сільському населенню регіону от$
римувати прибуток та забезпечить розвиток рекреа$
ційно$туристичного комплексу області без шкоди дов$
кіллю.

Україні притаманні всі специфічні риси для успіш$
ного розвитку і процвітання сільського зеленого туриз$
му.

Рекреаційний туризм може пронизувати та інтег$
руватися з місцевою та регіональною економікою у
складний спосіб, що призводить до прямих вигод від
прибутку для місцевих населених пунктів та до більш

широких переваг розвитку на основі асоціації, синергії
та участі (Дженкінс та Олівер, 2001). Відсутність інтег$
рації та розбіжність інтересів може призвести до дис$
функції, конфлікту та розсіювання всередині системи.
Політика розвитку сільських населених пунктів та роз$
витку рекреаційного туризму в них, як правило, заз$
нає невдач, оскільки центральна бюрократична систе$
ма накладає контроль та цілі зверху протягом усього
процесу розвитку, таким чином це не сприяє реконфі$
гурації місцевих ресурсів, що краще досягається за
допомогою процесів знизу вгору та місцевої евристич$
ної системи.

З огляду на ці реалії, необхідно проводити навчан$
ня власників агроосель прийомам обслуговування та
іноземним мовам, продовжувати практику кредитуван$
ня власників агросадиб з метою сприяння створення
елементарних зручностей на базі садиб, зокрема об$
лаштування санітарно$гігієнічних вузлів, проведення
газу та води. А в подальшому розширення спектру ту$
ристичних послуг та підвищення їх якості. Але якщо
власники агроосель, сільських громад не зроблять зу$
стрічних кроків щодо облаштування житла, забезпе$
чення його санітарно$гігієнічного стандарту, благоус$
трою села, впорядкування привабливих місць, то відпо$
чинок на сільських територіях регіону не зрушиться з
місця.

Існують чинники, які стимулюють туристичну інду$
стрію розвиватися відповідно до концепції сталого роз$
витку. Цими факторами є [7]:

— зростаючий регулятивний тиск;
— зростаюча поінформованість щодо зниження со$

бівартості за умови доцільного споживання ресурсів;
— організації, що надають туристичні послуги усві$

домлюють, що екологічна якість є необхідним показни$
ком конкурентоздатності;

— розуміння уряду та організацій того, що розви$
ток туризму негативно впливає на навколишнє середо$
вище;

— зростаюча поінформованість громадськості про
можливості впливу на туристичну політику;

— пріоритетні напрямки розвитку сталого туризму.
Розвиток системи стратегічного планування на за$

садах сталого розвитку у сфері рекреаційного$туризму
і курортів наддасть багато можливостей як для регіонів,
так і для держави загалом. Переваги становлення рек$
реаційного туризму в малих містах, селах та на терито$
ріях їх розташування очевидні. Окрім відкриття нових
спеціальностей та збільшення робочих місць, — це впро$
вадження національного туристичного продукту, що
характеризуватиме Україну якнайкраще, також
збільшення платоспроможності та життєвого рівня на$
селення місцевості. А це в свою чергу спричинить підви$
щення прибуткової частини бюджету (як муніципаль$
ного, так і державного) та видатків на історико$куль$
турне відродження міст та сіл, регіонів та країни в ціло$
му. Стратегічне планування в регіональному управлінні
у сфері туристичної діяльності має всі перспективи ста$
ти якісним дороговказом місцевим громадам для роз$
витку рекреаційного туризму в малих містах та сільських
територіях.

 Відповідно до вищезазначеного, слід виділити
основні складові, що відносяться до інтегрованих ме$
ханізмів, які повинні бути взаємопов'язаними, узгодже$
ними та направленими для досягнення єдиної цілі —
ефективного функціонування рекреаційного туризму в
контексті Євроінтеграції.

Перспективи, які можливі під час впровадження
інтегрованих механізмів для функціонування рекреа$
ційного туризму:

1. Зростання інвестиційної привабливості України.
Дозволить здійснити модернізацію та реформування
господарського комплексу і соціальної сфери завдяки
відповідному зростанню обсягу інвестицій із різних
джерел фінансування.
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2. Продовження процесів інтеграції з Європейським
Союзом вимагатиме впровадження антикорупційного
законодавства.

3. Продовження процесів інтеграції з Європейським
Союзом стимулюватиме підвищення якості обслугову$
вання та відповідальність за охорону довкілля.

4. Розвиток міжнародної співпраці в економічній та
культурній сферах.

5. Розширення мережі природно$заповідного фон$
ду.

6. Розвиток міжнародних контактів академічних та
науково$дослідних установ.

7. Зростання популярності сільського, зеленого,
культурного туризму та екскурсійної діяльності серед
населення України та Європи.

ВИСНОВКИ
Отже, перспективний розвиток рекреаційного

туризму в Україні повинен грунтуватися на стандар$
тах Євроінтеграції та складових інтегрованих ме$
ханізмів. Без широкого залучення зовнішніх інвес$
тиційних потоків, реалізації державних інвестицій$
них проєктів та активізації внутрішнього інвестиц$
ійного капіталу нереально розбудувати ефективний
регіональний міжгалузевий рекреаційно$туристич$
ний комплекс. Без запозичення туристичних інно$
вацій та переходу на прогресивні європейські стан$
дарти гостьового й рекреаційного сервісу неможли$
вий розвиток конкурентоспроможного на міжнарод$
ному ринку рекреаційно$туристичного сектора рег$
іону. Без цілеспрямованих маркетингово$промоцій$
них заходів з інформаційного "прориву" регіону буде
проблематичною його інтеграція у глобальний ринок
туристичних послуг.

Врахування зазначених чинників рекреаційно$тури$
стичного природокористування, проведення системних
заходів щодо екологізації туристичної діяльності та
відповідних інституційних змін сприятиме сталому роз$
витку туризму в нашій державі на основі збалансова$
ності інтересів усіх учасників процесу. Реалізація Стра$
тегії сталого розвитку туризму як інтеграції економіч$
них, соціальних та екологічних цілей становитиме на$
дійне підгрунтя для євроінтеграційного процесу Украї$
ни.
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THE INFLUENCE OF INVESTMENT AND CREDIT ACTIVITIES OF INTERNATIONAL
CREDIT AND FINANCIAL ORGANIZATIONS ON THE ECONOMY OF UKRAINE

У статті проаналізовано сучасний стан співпраці України з провідними міжнародними кредитно=фінан=

совими організаціями, особливу увагу приділено аналізу діяльності таким організаціям: Міжнародний

валютний фонд, Європейський банк реконструкції та розвитку, Світовий банк, Міжнародний банк ре=

конструкції та розвитку та Міжнародна асоціація розвитку. Проаналізовано структуру та динаміку фінан=

сування проєктів міжнародних кредитно=фінансових організацій в Україні. Виокреслено переваги та

проблеми у співпраці України та МВФ. Проаналізовано інвестиційно=кредитну діяльність МКФО в Ук=

раїні. Розглянуто вплив інвестицій Європейського банку реконструкції та розвитку на соціально=еконо=

мічний стан України. Зосереджено увагу на найактуальніших спільних проєктах Світового банку, МБРР,

МАР та уряду України у фінансовій сфері. Наведено актуальні спільні інвестиційні проєкти України та

провідних міжнародних кредитно=фінансових організацій.

The article analyzes the current state of Ukraine's cooperation with leading international credit and financial

organizations, paying special attention to such organizations as the International Monetary Fund, the European

Bank for Reconstruction and Development, the World Bank, the International Bank for Reconstruction and

Development and the International Development Association. The article identifies the advantages and

disadvantages of cooperation between Ukraine and the IMF. The investment and credit activity of IFRS in Ukraine

is analyzed. The influence of IFRS on the economic development of the country is studied. Peculiarities of

cooperation between Ukraine and the European Bank for Reconstruction and Development are revealed. The

most topical joint projects of the World Bank and the Government of Ukraine are given. The most current IBRD

and IDA projects in the financial sphere are presented. Financial cooperation with international institutions is a

powerful source and effective tool for the development of the national economy. The resources of international

financial institutions are used to implement programs aimed at market reform, ensuring the stability of the national

currency, solving socio=economic problems, economic growth, financing the state budget deficit and balancing

the balance of payments. But financial indebtedness to these institutions makes the country's economy vulnerable

and dependent on foreign creditors. Now that Ukraine is in a state of crisis, the question of finding resources in

the foreign market needs an urgent solution. The search for ways to expand Ukraine's international financial
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ВСТУП ТА ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний етап розвитку української економіки ха$

рактеризується значним зростанням зовнішньо$еконо$
мічних зв'язків з міжнародними кредитно$фінансовими
організаціями. Недостатня кількість фінансових ре$
сурсів спонукає Україну до більш активної та тісної
співпраці з міжнародними кредитно$фінансовими
організаціями. Важливу роль у розвитку соціально$еко$
номічного життя України відіграють МВФ, ЄБРР, Світо$
вий банк та його організації, в особливості МБРР та
МАР. Відповідно до наданих кредитів, МКФО висува$
ють і відповідні умови, які є досить жорсткими, особли$
во вимоги МВФ, які часто спрямовані на проведення
нових фундаментальних реформ направлених на покра$
щення економічного стану України. Така співпраця спо$
нукає уряд країни активно впроваджувати нові рефор$
ми для соціально$економічного балансу за допомогою
кредитів МКФО. Таким чином, питання про вплив інве$
стиційно$кредитної діяльності міжнародних кредитно$
фінансових організацій на Україну є важливим та ак$
туальним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми та перспективи розвитку, а також

діяльність міжнародних кредитно$фінансових органі$
зацій знайшли своє відображення в роботах багатьох
українських дослідників, серед яких Базилевич В.Д.,
Білорус О.Г., Боринець С.Я., Гальчинський А.С., Пеш$
ко А.В., Рязанова Н.С., Філіпенко А.С., Шнирковим О.І.
та інші.

cooperation becomes especially relevant, which is due to the need to provide the national economy with the

necessary amount of financial resources due to lack of funds in the Ukrainian market. Now that Ukraine is in a

state of crisis, the issue of finding resources in the foreign market needs an urgent solution. The search for ways

to expand Ukraine's international financial cooperation becomes especially relevant, which is due to the need to

provide the national economy with the necessary amount of financial resources due to lack of funds in the

Ukrainian market.

Ключові слова: Міжнародні кредитно�фінансові організації, МВФ, ЄБРР, група Світового банку, МБРР,
МФК, БАГІ, економіка України, інвестиції.

Key words: International credit and financial organizations, IMF, EBRD, World Bank Group, IBRD, IFC, BAGI,
Ukrainian economy, investments.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз інвестиційно$кредитної діяль$

ності міжнародних кредитно$фінансових установ в Ук$
раїні та визначення їх впливу на економічний розвиток
країни.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
З 1992 року Україна розпочала свою активну та

плідну співпрацю з провідними міжнародними кредит$
но$фінансовими організаціями. Одними з найактивні$
ших організацій, які співпрацюють з Україною стали:
Міжнародний валютний фонд (МВФ), група Світового
банку, Європейський банк реконструкції та розвитку
(ЄБРР), Європейським інвестиційним банком (ЄІБ),
Європейське співтовариство з атомної енергії, Німець$
ка кредитна установа для відбудови та інші.

Структура фінансування проєктів за кредитором,
міжнародною кредитно$фінансовою організацією зоб$
ражена на рисунку 1.

З рисунку 1 можна ствердно говорити про тісну
взаємодію України з Міжнародним банком реконст$
рукції та розвитку, Європейським банком реконструкції
та розвитку та Європейським інвестиційним банком.
Загалом на перераховані вище організації припадає
92.96% проєктів профінансованих міжнародними кре$
дитно$фінансовими організаціями за весь час.

Не менш важливими залишаються такі організації,
як Німецька кредитна установа для відбудови, Фонд чи$
стих технологій та Північна екологічна фінансова орга$
нізація, які теж носять свій вклад у соціально$економіч$

ний розвиток України.
Динаміку коштів наданих між$

народними кредитно$фінансови$
ми організаціями можна побачи$
ти на рисунку 2.

З рисунку 2 можна побачити
неоднорідну динаміку надход$
ження фінансової допомоги для
України. Так, за 2020 рік сума
надходжень від Міжнародного
банку реконструкції та розвитку
збільшилась в порівнянні з 2019 ро$
ком на +384,3 млн дол. США, але
у порівнянні за період січня — ве$
ресня 2021 роком сума різко змен$
шилась до 8,07 млн дол. США.
Причиною такого коливання ста$
ли наслідки розповсюдження пан$
демії вірусу COVID$19, адже
більшість проєктів 2020 року було
направлено саме на підвищення
ефективності надання медичних
послуг та покращення матеріаль$
но$технічної бази лікарень.

Варто звернути увагу на Євро$
пейський банк реконструкції та

Рис. 1. Структура фінансування проєктів за кредитором за період
1993—2021 рр., млрд дол. США

Джерело: складено авторами на основі [1].
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розвитку, який протягом останніх трьох років зменшу$
вав надходження фінансової допомоги Україні. Так, за
2019—2020 роки сума зменшилась з 247,4 млн дол. США до
79,7 млн дол. США. Спад продовжується і в 2021 році,
сума надходжень у порівнянні з 2020 роком зменшилась
на $68,1 млн дол. США. Причиною такого спаду стало
завершення більшості інфраструктурних проєктів на те$

риторії України та підписання нових
угод про надання субвенцій.

Щодо Європейського інвести$
ційного банку, то він надав грошову
підтримку Україні в 2019 році, у
розмірі 161,1 млн дол. США. Нажаль,
фінансування ЄІБ у 2020 році змен$
шилось на 36,9 млн дол. США. Щодо
Німецької кредитної установи для
відбудови та Фонду чистих техно$
логій, можна побачити зростання
суми грошових надходжень за 2020
рік у порівнянні з 2019 роком. Таке
коливання в інвестиціях перерахова$
них вище організацій спричинене

Загалом, з рисунка 2 можна спо$
стерігати зменшення фінансової
підтримки більшості міжнародних
кредитно$фінансових організацій у
2020—2021 роках. Причиною тако$
го спаду стали економічні наслідки
від пандемії вірусу COVID$19 та не$
стабільність політичної ситуації в
Україні та країн$партнерів.

Дотепер за весь період станов$
лення та розвитку незалежної
України МКФО реалізували понад
500 проєктів, обсяг фінансових
вкладень за якими досяг близько
13 млрд дол. США. Найчастіше за$
лучають інвестиції в галузі транс$
порту, охорони здоров'я, будівниц$
тва та постачання електроенергії
(рис. 3).

Протягом 2019—2020 років бу$
ло підписано 7 угод у галузі транс$
порту та складського господарства
загальною вартістю 2,8 млрд євро.
Також підписано 3 угоди в галузі
охорони здоров'я та по 2 угоди в га$
лузях будівництва та постачання
електроенергії та газу.

Не менш важливою організацією, з якою співпра$
цює Україна є Міжнародний валютний фонд МВФ. Ук$
раїна стала членом фонду відповідно до Закону Ук$
раїни "Про вступ України до Міжнародного валют$
ного фонду, Міжнародного банку реконструкції та
розвитку, Міжнародної фінансової корпорації,
Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннь$

ого агентства по гарантіях інвестицій" від 3 черв$
ня 1992 року [2].

З 2014—2020 рр. завдяки трьом програмам
МВФ: Stand$by, а також Механізму Розширеного
Фінансування (EFF), Україна залучила фінансову
підтримку від МВФ у розмірі 16,61 млрд дол. США
(11,65 млрд СПЗ). Основні цілі співробітництва
України та МВФ полягають у проведенні структур$
них реформ та створенні підгрунтя для сталого
економічного зростання країни. Також співпраця
з Міжнародний валютним фондом на сучасному
етапі відкриває можливості для залучення фінан$
сування від інших міжнародних кредитно$фінан$
сових установ та урядів інших держав, у тому числі
США, ЄС, Німеччини, Канади, Японії тощо [3].

Звичайно, як і будь$яке явище, кредитування
МВФ має як позитивні, так і негативні наслідки. Се$
ред позитивних наслідків впливу МВФ на для Ук$
раїни можна виділити такі:

— Для отримання кожного наступного тран$
шу від фонду, Україна повинна виконати ряд пев$
них вимог, серед яких впровадження реформ.

— Завдяки активному залученню фінансової
допомоги МВФ НБУ має змогу сформувати золо$
то$валютні резерви.
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Джерело: складено авторами на основі [1].

Рис. 3. Структура фінансування проєктів, підписаних
з 2019 по 2021 рр. за галуззю реалізації

Джерело: складено авторами на основі [1].
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— Щорічний звіт про стан економіки України за
всіма вимогами МВФ.

— Впровадження антикорупційного закону та ство$
рення Антикорупційного бюро за сприяння МВФ.

Серед негативних чинників впливу МВФ на економ$
іку України можна виділити:

— Стрімке зростання зовнішнього боргу України
(рис.4).

— Зростання соціального невдоволення через пен$
сійну реформу та підвищення вартості комунальних пла$
тежів.

З рисунку 4 видно, що зменшився обсяг зовнішньо$
го державного боргу за 2019 рік у порівнянні з 2018 ро$
ком, на $3%, тобто на суму $1521 млн дол. США. Але вже
у 2020 році зовнішній державний борг зростає на +9,8%,
та складає 53721 млн дол. США. Така ж ситуація про$
довжується і в 2021 році, державний борг зростає ще на
1,9% в порівнянні з попереднім роком це на 1046 млн
дол. США більше.

Європейський банк реконструкції та розвитку було
створено у 1991 році. На сьогодні членами Банку є 69
країн. Україна є членом ЄБРР з 13.08.1992
[5]. ЄБРР є одним із найбільших інвесторів
України. Станом на кінець серпня 2021 року
загальний обсяг інвестицій для України ста$
новив 15 319 млн євро, завдяки яким
профінансовано 505 проєктів. Протягом
цього року затверджено 3 проєкти та вида$
но кошти на ще на 6 інвестиційних проєктів.
Найпопулярнішими секторами в які інвес$
тував банк стали: транспорт, агробізнес, те$
лекомунікації та фінансова сфера. На ри$
сунку 5 можна побачити кількість та
вартість профінансованих проєктів з 2017
по 2021 роки.

З рисунку 5 спостерігаємо нерівномір$
ну динаміку фінансування проєктів ЄБРР.
Можна побачити, що протягом 2017 року
було профінансовано 27 проєктів загаль$
ною вартістю 740 млн євро. У 2018 році сума
фінансування проєктів скоротилась, попри
те, що профінансованих проєктів стало
більше. Через рік суми інвестицій та кіль$

кість проєктів зросли в рази, так у 2019 році залучено
1125 млн євро для фінансування 51 проєкту.

Протягом всього часу членства України у Євро$
пейському банку реконструкції та розвитку вона док$
ладає всі зусилля для налагодження ефективної
співпраці з таким потужним фінансовим джерелом. Нині
реалізована значна кількість проєктів в усіх соціально$
економічних сферах життя.

Ще однією важливою не менш важливою міжнарод$
ною кредитно$фінансовою організацією з якою Украї$
на співпрацює є група Світового Банку. Вона складаєть$
ся з 5$ти організацій: Міжнародний банк реконструкції
та розвитку (МБРР), Міжнародна асоціація розвитку
(МАР), Багатостороння агенція з гарантій інвестицій
(БАГІ), Міжнародна фінансова корпорація (МФК) та
Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних
спорів (МЦУІС).

З 1992 року Україна почала свою співпрацю зі
Світовим банком після підписання угоди Україна ста$
ла 167$м членом банку та затвердила 58 позик загаль$
ним обсягом 12,83 млрд дол. США, з яких було отри$
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мано 9,6 млрд дол. США. В подальшому більшість по$
зик наданих Світовим банком були спрямовані на
підтримку державного бюджету, здійснення структур$
них реформ, реалізації довгострокових інвестиційних
проєктів, розвиток пріоритетних соціально$економіч$
них проєктів (рис. 6).

З цього рисунку можна побачити, що більшість інве$
стиційних проєктів Світового банку в Україні направ$
лені на розвиток соціально$економічної сфери. Най$
більшу кількість проєктів можна спостерігати в сфері
державного управління та видобувної, енергетичної
промисловості по 41 та 35 проєктів відповідно. Велику
кількість фінансової та технічної допомоги залучили
фінансовий сектор та сектор соціального захисту —
24 інвестиційні проєкти. Трохи менше проєктів спосте$
рігається в сфері транспорту, інформаційно$комуніка$
ційних технологій та охороні здоров'я. За роки співпраці
Світовий банк надав Україні позик в загальному розмірі
15, 19 млрд дол. США, в рамках 93 активних та заверше$
них проєктів.

Станом на вересень 2021 року в стадії реалізації пере$
бувають 13 активних інвестиційних проєктів та 2 сис$
темні проєкти загальною вартість 3 627,53 млн дол.
США [8]. Протягом останніх 9 місяців 2021 року на те$
риторії України затверджено 5 проєктів Світового бан$
ку, два з яких направлені на боротьбу з пандемію
COVID$19. Інші проєкти направлені на підтримку управ$
ління державними фінансами, підвищення стійкості
електроенергетичних систем та покращення вищої осв$
іти в Україні.

Одним із найактуальніших інвестиційних проєктів
Світового банку став проєкт "Serving People,
Improving Health" (Служіння людям, поліпшення здо$
ров'я). Це однин із найбільших проєктів Світового
банку у сфері охорони здоров'я, загальний обсяг інве$
стицій якого становить 350 млн дол. США. Зараз
проєкт активно реалізується на території Європи та
Центральної Азії. Для подальшої боротьби з панде$
мією COVID$19 та підтримкою реформ у секторі охо$
рони здоров'я в Україні Банк 27 квітня 2020 року зат$
вердив додаткове фінансування загальною вартістю

215 млн дол. США. Надане, додаткове фінансування
допоможе відновити до 40 відділень швидкої допомо$
ги та кардіо$відділень, що дасть можливість українсь$
ким медикам надавати складні та сучасні медичні по$
слуги.

Також проєктом виділено кошти для швидкого ре$
агування на надзвичайні ситуації спричинені COVID$
19 у розмірі 35 млн дол. США. Виділені кошти будуть
спрямовані на закупівлю необхідного устаткування
для швидкого реагування країни на кризу, підготов$
ки медичного персоналу, відшкодування втрат медич$
них працівників, які в процесі роботи захворіли
COVID$19 та підтримку передачі важливої інформації
в маси.

Загалом проєкт "Serving People, Improving Health"
(Служіння людям, поліпшення здоров'я) спрямований
на підтримку реформ у сфері охорони здоров'я: ремонт
лікарень, відділень невідкладної швидкої допомоги,
сільських амбулаторій, придбання сучасного високотех$
нологічного устаткування та покращення якості надан$
ня медичних послуг в Україні. Під час реалізації проєк$
ту очікуються покращення у наданні медичних послуг,
як первинної допомоги, так і вторинній профілактиці,
виявлення на ранніх стадіях розвитку та ефективному
лікуванні серцево$судинних захворюваннях, раку та
COVID$19 [9].

Уряд України спільно з Національним банком Ук$
раїни співпрацює з МБРР у рамках системних
проєктів направлених на підтримку державного бюд$
жету з метою реалізації структурних реформ. Таким
чином, НБУ є безпосереднім учасником підготовки
та впровадження інвестиційних проєктів МБРР в Ук$
раїні, які направлені на розвиток фінансового сек$
тору.

У червні 2020 року, після виконання всіх попередніх
заходів, Рада Директорів Світового банку схвалила для
України проєкт МБРР "Позика на політику розвитку у
сфері економічного відновлення" (Economic Recovery
Development Policy Loan — ER DPL), загальний обсяг
позики становить 700 млн дол. США. Вказана вище по$
зика буде розділена на два транші по 350 млн дол. США.

Рис. 6. Загальна кількість активних та закритих проєктів України та Світового банку

Джерело: складено авторами на основі [7].
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Національний банк України вже успішно виконав всі по$
передні заходи з реформ у фінансовому секторі перед$
бачені проєктом "Позика на політику розвитку у сфері
економічного відновлення" [10].

Співпраця України та МБРР не закінчується лише
на фінансовому секторі. У 2020 році банк розпочав ро$
боту над 5$ма інвестиційними проєктами включно з вище
згаданою позикою ER DPL. На початку 2021 року на
стадії реалізації перебувають 12 спільних проєктів
МБРР та України загальною вартістю 3 093,04 млн дол.
США, з яких 11 інвестиційних та 1 системний проєкт.
Крім вище вказаних поєктів банк також продовжує
фінансувати 4 інші великі проєкти направлені на тех$
нічну допомогу Україні в різних сферах соціально$еко$
номічного життя.

На початок 2021 року активний інвестиційний
портфель МФК включає 23 інвестиційні проєкти за$
гальною вартістю 773,4 млн дол. США та 13 проєктів
з надання консультаційних послуг МФК на суму май$
же 50 млн дол. США у сфері виробництва, фінансів,
сільського господарства та інфраструктури. Також
не менш важливим партнером України є Багатосто$
роннє агентство з гарантування інвестицій (БАГІ),
яке має 9 проєктів з гарантування інвестицій на те$
ренах країни загальним обсягом покриття ризиків у
600 млн дол. США.

Інвестиційні проєкти Світового банку зосеред$
жені на покращенні основних державних послуг, як$
от: охорона здоров'я, громадська інфраструктура
соціальний захист, централізоване теплопостачання,
громадська інфраструктура та національні дороги.
Банк також підтримує Україну шляхом надання полі$
тичних консультацій та технічної допомоги щодо
формулювання та впровадження комплексних струк$
турних реформ.

ВИСНОВКИ
Отже, з усього вище згаданого можна зробити ви$

сновок, що міжнародні кредитно$фінансові органі$
зації сприяють розвитку фінансової системи, по$
ліпшенні державних послуг, бізнес$клімату для роз$
блокування економічного потенціалу України. Попри
значні позитивні сторони співпраці все ж є багато не$
гативних наслідків, які несе з собою дана співпраця,
це і зростання державного боргу, і блокування сво$
боди дій держави$позичальниці в економічній полі$
тиці, а також підрив економічної стабільності націо$
нальної економіки. Всі проблеми, які зумовлює
співпраця з МВФ можна об'єднати одним словом —
залежність. Тому при залучення все нових і нових
міжнародних кредитів від МВФ потрібно проявляти
неабияку обережність, щоб не залишитися ні з чим.
Україні вкрай необхідно звернути увагу на стан еко$
номіки та ситуації, яка склалася в соціальній сфері.
Також не потрібно забувати, що доки Україна знахо$
дитиметься залежною від кредитування міжнародних
кредитно$фінансових організацій, доти існуватимуть
загрози фінансовій безпеці держави, значно зроста$
тиме державний борг та загроза суверенітету держа$
ви.
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Статтю присвячено розгляду питань, пов'язаних з аналізом кредитоспроможності сільськогосподарсь=

ких підприємств та поточної практики її оцінки. Економічний спад приносить проблеми, які часто впли=

вають на існування підприємств та їх економічний розвиток. Метою статті стало обгрунтування комп=

лексної експрес=методики оцінки кредитоспроможності в системі внутрішнього і зовнішнього контролю

сільськогосподарського підприємства, яка дозволить суб'єктам господарювання вірно оцінювати мож=

ливість отримання, повернення кредиту і відсотків за нього з урахуванням рівня їх економічного розвит=

ку.

Цю статтю спрямовано на вивчення корисності фінансових показників у вимірюванні кредитоспро=

можності підприємств та їх застосування для розробки інтелектуального фінансового рішення, що на=

дається інвесторам та фінансовим установам. Такі показники є надзвичайно важливими, оскільки фінан=

сові ризики значно зросли у контексті економічного розвитку сільськогосподарських підприємств.

Враховуючи, що кожне сільськогосподарське підприємство формує мікрофінансову систему, його

хороший фінансовий стан сприяє його економічному розвитку. Експрес=методика оцінки кредитоспро=

можності підприємства використовує підхід аналізу основних факторів, які впливають на фінансовий

стан підприємства, для прогнозування ризику кредитоспроможності підприємств.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Кожне підприємство, незалежно від бізнес$плану,

піддається різним типам ризиків під час ведення бізне$
су, і один з них — це кредитний ризик. Раннє виявлення
ризику та прийняття відповідних рішень сприяє еконо$
мічному розвитку підприємства. Нині є певна кількість
методів і способів оцінки кредитоспроможності ділових
партнерів та самого підприємства. В управлінні креди$
тами проводиться аналіз платоспроможності та платі$
жної дисципліни клієнтів, що є основою для прийняття
рішень про співпрацю. Збільшення кількості різної
фінансової (грошової) допомоги належить до сучасних
тенденцій. Деякі клієнти здатні погашати цей тип зобо$
в'язань, інші — ні. Об'єктивне відображення кредитно$
го ризику контрагента (клієнта) — це рейтинговий чи
кредитний скоринг. Рейтинг залежить від ймовірності
того, чи контрагент вчасно оплатить свої зобов'язання.
Загалом, рейтинг розглядається як незалежна оцінка,
метою якої є ідентифікація на основі всебічного аналі$
зу різноманітних відомих ризиків суб'єктів господарю$
вання, оцінених на предмет того, наскільки цей суб'єкт
господарювання здатний і готовий вчасно встигнути та
в повному обсязі виконати свої боргові зобов'язання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання оцінки кредитоспроможності підприєм$
ства розглядали вітчизняні та зурубіжні вчені. Так,
Сергій Онікієнко, Євгенія Поліщук, Алла Іващенко,
Анна Корнилюк та Назар Демчишак пишуть, що доступ
підприємств до такого джерела коштів, як банківські
кредити є ключовим чинником їх економічного розвит$
ку. Науковці стверджують, що проблему андеррайтин$
гу позик для проєктів підприємств з нестандартним гра$
фіком руху грошових потоків можна вирішити, вклю$

This article deals with issues related to the analysis of the creditworthiness of agricultural enterprises and

the current practice of its assessment. The economic downturn brings problems that often affect the existence of

enterprises and their economic development. The purpose of the article was to substantiate a comprehensive

rapid methodology for assessing creditworthiness in the system of internal and external control of agricultural

enterprises, which will allow businesses to accurately assess the possibility of obtaining, repaying credit and

interest thereon, taking into account their level of economic development.

For the purposes of this article, it is defined creditworthiness as how a lender determines that an enterprise is

failing to meet its obligations, or how well an enterprise can obtain new credit. The creditworthiness of an

agricultural enterprise is what lenders look at before they approve any new loan. Creditworthiness is determined

by several factors, including repayment history and credit rating. Some credit institutions also take into account

the available assets and the amount of liabilities that the enterprise has when determining the probability of

default. This article aims to study the usefulness of financial indicators in measuring the creditworthiness of

enterprises and their application to develop intelligent financial solutions for investors and financial institutions.

Such indicators are extremely important, as financial risks have increased significantly in the context of economic

development of agricultural enterprises. It is given that every agricultural enterprise forms a microfinance system,

its good financial condition contributes to its economic development. The rapid method of assessing the

creditworthiness of the enterprise uses the approach of analysis of the main factors that affect the financial

condition of the enterprise, to predict the creditworthiness risk of enterprises. A strong and stable banking system

is the basis of sustainable economic growth, as are banks, the center of the credit intermediation process between

depositors and investors.

Ключові слова: підприємство, інтелектуальне фінансове рішення, фінансовий стан, кредитоспромож�
ність, кредит.

Key words: enterprise, intellectual financial decision, financial condition, creditworthiness, credit.

чивши підхід, заснований на вартості стандартної про$
цедури андеррайтингу кредиту, що дозволяє розроби$
ти оригінальні гарантії кредитних можливостей з пози$
тивним економічним ефектом. Було запропоновано ви$
користовувати критерії, розраховані на основі прогно$
зованих очікуваних грошових потоків, зарезервованих
позичальником для обслуговування кредиту, у порів$
нянні з вартістю капіталу кредитора як критерій прий$
няття рішення про позику.

Їх дослідження показало, що практику роботи з
кредитного рейтингу можна покращити, включивши
оцінку додаткових критеріїв, пов'язаних з принципами
управління проєктами.

Франческо Чезароне, Фабіомасімо Манго та Габрі$
еле Сабато стверджують, що відповідний попередній
вибір активів на ринку може призвести до значного по$
кращення показників інвестиційного портфеля. Нау$
ковці досліджують ефективність індексу Z$балів для
попереднього вибору активів інвестиційного портфеля.
Z$показник — це прогнозний індекс кредитоспромож$
ності, виражений у вигляді числа.

Ми погоджуємося з твердженням Лесі Дмитришин
та Івана Благуна, стосовно того, що спроможність бан$
ківської системи підтримувати зростання інших галузей
економіки вимагає наукового підходу до розподілу кре$
дитних ресурсів. В Україні досягненню ефективності
розподілу кредитних ресурсів загрожують такі пробле$
ми: недостатнє фінансування реального сектору еконо$
міки, що є результатом перенаправлення коштів на інші
операції, часто для спекулятивних цілей; концентрація
фінансових ресурсів у найбільш прибуткових галузях —
торгівлі та фінансах; недостатнє фінансування іннова$
ційної діяльності; операції, які передбачають відправ$
лення капіталу за кордон, а потім маскування його під
іноземні інвестиції; непропорційний розподіл коштів
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державного бюджету ставить під загрозу інтереси муні$
ципальних бюджетів; недостатнє фінансування малого
бізнесу; проблеми довіри до інвестицій та банківських
послуг.

Отже, тема комплексної оцінки кредитоспромож$
ності підприємств є актуальною та своєчасною.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування комплексної експрес$

методики оцінки кредитоспроможності в системі внут$
рішнього контролю сільськогосподарського підприєм$
ства, яка дозволить суб'єктам господарювання вірно оці$
нювати можливість отримання, повернення кредиту і
відсотків за нього з урахуванням рівня їх економічного
розвитку. Предметом статті є процес оцінки кредитос$
проможності виробничого сільськогосподарського
підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Система рейтингів базується на даних рейтингових
агентств (стандартизований підхід) або на даних
внутрішніх рейтингів. Останнє може бути виконано за
допомогою внутрішнього рейтингового підходу. У по$
рівнянні зі стандартним рейтингом на ринку є різні про$

дукти оцінки, які використовують схему рей$
тингу, але насправді вони не відповідають виз$
наченню рейтингу і більше належить до кате$
горії балів (зокрема відноситься до внутріш$
нього рейтингу). Оцінка — це моделі визначен$
ня кредитоспроможності, що складаються з
показників, коефіцієнтів та базуються на
фінансових даних суб'єкта господарювання,
що оцінюється. Предметом оцінок є переваж$
но бізнес$компанії. Моделі оцінки базуються
на кількісному аналізі фінансових даних
суб'єкта господарювання, відповідно оці$
нюється кредитоспроможність підприємства.
Збір даних проводиться у стабільній формі,
щоб вони могли бути використані як база да$
них у системі оцінювання. Особливе значення
приділяється попереднім результатам діяль$
ності підприємства та можуть включати інфор$
мацію, що не піддається кількісній оцінці. Точні
моделі прогнозування можуть бути дуже ко$
рисними у процесі прийняття управлінських
рішень.

Для цілей даної статті визначаємо креди$
тоспроможність як те, як кредитор визначає,
що підприємство не виконає свої боргові зо$
бов'язання, або наскільки підприємство може
отримати новий кредит. Кредитоспроможність

сільськогосподарського підприємства — це те, на що
дивляться кредитори, перш ніж вони затвердять будь$
який новий кредит. Кредитоспроможність визначаєть$
ся кількома факторами, включаючи історію погашення
та кредитний рейтинг. Деякі кредитні установи також
враховують наявні активи та кількість зобов'язань, які
є у підприємства, коли вони визначають ймовірність де$
фолту.

У таблиці 1 розглянуто динаміку виробництва про$
дукції сільського господарства підприємствами Украї$
ни.

Аналізуючи дані, подані в таблиці 1, можна стверд$
жувати, що виробництво сільськогосподарської про$
дукції показує динаміку до зростання у 2020 році по$
рівняно з 2009 роком.

Кредитоспроможність підприємства говорить кре$
дитору, наскільки це підприємство підходить для запов$
нення заяви про кредит або кредитну картку. Для цього
кредитна установа розглядає кілька різних факторів: за$
гальний кредитний звіт, кредитний рейтинг та історію
платежів. Історія платежів відіграє ключову роль у виз$
наченні кредитоспроможності підприємства. Кредито$
ри, як правило, не надають кредит підприємству, чия
історія свідчить про несвоєчасні платежі, пропущені
платежі та загальну фінансову безвідповідальність.

Рис. 1. Обсяг кредитного забезпечення аграрного сектору
національної економіки України, млн грн

Джерело: складено за даними Національного банку України.

Таблиця 1. Продукція сільського господарства
(у постійних цінах 2016 року), млн грн

Джерело: складено авторами за даними Державної служби статистики
України.

Підприємства 2009 2017 2018 2019 2020 
Відношення 
2020 р. до 
2009 р., % 

Усі категорії 
господарств 

474112,3 620475,6 671294,0 680982,4 612121,5 129,11 

Продукція 
рослинництва 

341907,0 480157,0 529347,5 538705,6 473377,0 138,45 

Продукція 
тваринництва 

132205,3 140318,6 141946,5 142276,8 138744,5 104,95 

Сільськогоспод
арські 
підприємства 

263291,1 391015,8 437998,6 449806,3 395717,7 150,30 

Продукція 
рослинництва 

212394,6 323724,5 367688,1 376789,7 323198,2 152,17 

Продукція 
тваринництва 

50896,5 67291,3 70310,5 73016,6 72519,5 142,48 

Господарства 
населення 

210821,2 229459,8 233295,4 231176,1 216403,8 102,65 

Продукція 
рослинництва 

129512,4 156432,5 161659,4 161915,9 150178,8 115,96 

Продукція 
тваринництва 

81308,8 73027,3 71636,0 69260,2 66225,0 81,45 
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За даними рисунка 1 можна зробити висновок, що
обсяг кредитного забезпечення зростає в динаміці. Так,
у 2015 році величина наданих кредитів підприємствам
агарного сектору складала 46425 млн грн, а у 2019 році
вже склала 61600 млн грн

Світова фінансова криза 2008 року зробила управ$
ління фінансовими ризиками стратегічним регулятор$
ним фактором, не тільки для банківських структур, а й
для будь$якого господарюючого суб'єкта, незалежно
від його розміру та галузі, в якій він здійснює свою
діяльність. Хоча дуже важко визначити поняття ризи$
ку, загальновизнано, що ризик пов'язаний з негативним
випадком, викликаним зовнішніми або внутрішніми
вразливими місцями, які не можливо передбачити. Тео$
ретично можна виділити різні ризики, за які може відпо$
відати фінансова установа: кредитний ризик, ризик про$
центної ставки, валютний ризик, операційний ризик, ри$
зик ліквідності та стратегія ризику. Таким чином, коли

йдеться про вимірювання кредитоспро$
можності підприємства загалом питання
ускладнюється через відсутність достатніх
історичних даних, необхідних для аналізу.

Це дослідження спрямоване на об$
грунтування комплексної експрес$мето$
дики оцінки кредитоспроможності сіль$
ськогосподарського підприємства з ураху$
ванням рівня економічного розвитку на ос$
нові векторного підходу для прогнозуван$
ня ризику кредитоспроможності під$
приємства, а також для сприяння підприє$
мствам у підвищенні платоспроможності,
продуктивності та прибутковості шляхом
прогнозування ризиків кредитоспромож$
ності. Прийняття законів, указів та поста$
нов спрямоване на подальше удосконален$
ня банківської системи, що є локомотивом
національної економіки, є практичним ви$
раженням поточного розвитку цієї сфери.

Рейтинг та оцінка — це інструменти
для оцінки кредитоспроможності підприє$
мства на основі його фінансового стану.
Мета обох інструментів — оцінити май$
бутній розвиток у сенсі здатності повністю
погашати свої зобов'язання. У таблиці 2
описано принципові відмінності між рей$
тингом та оцінкою.

Розглянемо джерела інформації для
оцінки кредитоспроможності сільсько$
господарського підприємства. Вихідною
базою для оцінки фінансового стану, ста$
більності бізнесу та кредитоспромож$
ності є фінансова звітність підприємства.
Це частина фінансового обліку та надає
ретроспективну інформацію про резуль$
тати діяльності підприємства, прибуток
та його фінансовий стан. Дані статисти$

ки, аналіз, порівняння та розвиток різних галузей на$
ціональної економіки надає корисну інформацію про
те, як побудувати модель оцінки кредитоспроможності
підприємств.

Науковцями пропонуються різноманітні моделі,
методи, інструменти та прийоми фінансової оцінки
підприємства. Їх мета — виявити проблеми, сильні та
слабкі сторони процесів створення вартості на підприє$
мствах на основі отриманих фінансових даних, таким
чином оцінити їх кредитоспроможність та стабільність.
До них відносяться також рейтингові та скорингові мо$
делі.

Можемо стверджувати, що неможливо використо$
вувати існуючі форми моделей, складених глобальними
рейтинговими агентствами для оцінки кредитоспромож$
ності підприємства з таких причин:

— відсутність ключових клієнтів для створення рей$
тингової шкали на основі регресійного аналізу,

— недостатня глибина даних підприємства (грошо$
вий потік, інноваційність, платіжна дисципліна іншим
постачальникам, рейтинг банку),

— державна служба статистики не надає щомісяч$
ного оновлення даних про розвиток галузі,

— складність кількісної оцінки ризиків галузі,
— складність кількісної оцінки інновацій у галузі,
— необхідність зовнішньої консультації для ство$

рення програмного забезпечення,
— цінові вимоги та інше.
Тому для потреб окремого сільськогосподарського

підприємства, виходячи з вищезазначених причин, про$
понується комплексна експрес$методика оцінки рівня
кредитоспроможності підприємств з урахуванням їх
економічного розвитку. Пропозиція базується на мо$
делях оціночних карток, призначених для банків та
інших фінансових установ, які регулярно перевіряють
кредитоспроможність своїх поточних та потенційних

Показник Оцінка 
(скоринг) 

Зовнішній 
неавторизований 

рейтинг 
(інформаційний 

рейтинг) 

Авторизований 
зовнішній 
рейтинг 

(рейтингові 
агентства) 

Рейтинг банку 

Клієнт Діловий 
партнер 

Діловий партнер Підприємство Банк 

Джерело 
інформації 

Дані у 
відкритому 
доступі та 
інформація 
третіх сторін 

Дані у 
відкритому 
доступі та 
інформація третіх 
сторін 

Державна, 
приватна 
внутрішня 
інформація про 
підприємство, 
іноді інформація 
третіх сторін 

Державна, приватна 
та іноді внутрішня 
інформація про 
підприємство, іноді 
інформація третіх 
сторін 

Глибина 
інформації 

Низька Середня Велика Від середньої до 
великої 

Час оцінки Кілька годин Кілька годин або 
днів 

Кілька днів або 
місяців 

Кілька днів 

Процедура 
оцінки 

Стандарти-
зована 

Стандартизо- 
вана з 
індивідуальними 
елементами 

Індивідуальна Стандартизовані або 
індивідуальні з 
ключовими 
клієнтами 

Рейтингова 
модель 

Скоринг Математична і 
статистична 

Математична і 
статистична 

Математична і 
статистична 

Форма 
управління 
результатом 

Оцінка Рейтингові 
категорії 

Рейтингові 
категорії 

Рейтингові категорії

Часовий 
горизонт 

Коротко-
строковий 

Середньостро-
ковий 

Довгостроковий Довгостроковий 

Призначення Рішення про 
кредити та 
фінансові 
операції з 
низьким 
фактором 
ризику 

Рішення про 
кредит з високим 
фактором ризику, 
галузевий аналіз 

Вибір ділових 
партнерів, оцінка 
можливості емісії 
цінних паперів 

Рішення про кредит, 
ризики і умови 
кредитування 

Таблиця 2. Основна відмінність у формуванні рейтингу та оцінки рівня
кредитоспроможності підприємства

Індикатор Оптимальне 
значення 

Коефіцієнт концентрації позикового 
капіталу (коефіцієнт заборгованості) 

<0,5 

Коефіцієнт фінансової залежності <2 
Коефіцієнт фінансування 
(співвідношення власного і 
позикового капіталу) 

> 1 

Рентабельність власного капіталу 0,20 - 0,30 
Рентабельність активів 0,20 - 0,40 
Рентабельність продажів 0,30 - 0,50 
Кредитне плече  до 30% 
Коефіцієнт фінансової незалежності > 0,5 
Внутрішня платіжна дисципліна  0,2 - 0,6 
Тривалість ділових відносин  1,0 - 1,5 

Таблиця 3. Визначення оптимальних значень показників
та коефіцієнтів
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клієнтів. Причини оцінки балів у тому, що вони розра$
ховані на малі та великі підприємства, наявні дані є за$
гальнодоступними, що економить час, мають стандар$
тизовану процедуру оцінки, мають низьку вартість і
мають можливість швидкої зміни моделі (показника,
шкали оцінки).

Дизайн моделі оціночної картки, складає істотну
основу для створення інших пропозицій, оскільки це
лише прототип самої моделі картки, отже, вибір відпо$
відних джерел даних, вибір відповідних показників та
встановлення їх ваги може коригуватися. У таблиці 3
згруповано визначення оптимальних значень показників
та коефіцієнтів для комплексної експрес$оцінки рівня
кредитоспроможності сільськогосподарських під$
приємств з урахуванням рівня їх економічного розвит$
ку.

Міцна та стійка банківська система є основою ста$
лого економічного зростання, як і банки, центр проце$
су кредитного посередництва між вкладниками та інве$
сторами. Ризик кредитоспроможності — це невизна$
ченість навколо здатності підприємства обслуговувати
свої борги та зобов'язання. У кращому випадку ми мо$
жемо робити лише оцінки ймовірності невиконання зо$
бов'язань.

Хоча ці ризики не здаються великими, вони на$
справді дуже значні. По$перше, вони можуть швидко
збільшуватися. По$друге, маржа в корпоративному
кредитуванні дуже сувора, і навіть невеликі прорахун$
ки можуть підірвати прибутковість кредитування. Але
найголовніше, що багато кредиторів самі є позичаль$
никами з високим рівнем кредитного плеча. Ризик
кредитоспроможності не можна ні хеджувати, ні
структурувати. На рисунку 2 подано схему комплекс$
ної оцінки кредитоспроможності сільськогосподарсь$
ких підприємств з урахуванням рівня їх економічного
розвитку.

За допомогою цього дослідження продемонстрова$
но використання фактичних фінансових даних для ана$
лізу фінансових коефіцієнтів, щоб показати, як фінан$
сова установа може спрогнозувати, якою буде фінан$
сова поведінка окремого підприємства порівняно з
іншим та як можна подолати труднощі із застосуван$
ням принципів аналізу фінансових коефіцієнтів, коли
дані не однорідні.

Отже, існують сотні коефіцієнтів, які можна
сформувати, використовуючи наявні дані фінансової
звітності. Вибрані співвідношення в цьому дослід$
женні залежать від типу аналізу щодо кредитоспро$

можності підприємства. Кредитоспроможність важ$
лива, оскільки вона визначатиме, чи отримає кредит
сільськогосподарське підприємство, тим краще для
нього у довгостроковій перспективі, тому що це заз$
вичай означає кращі процентні ставки, менші комісії
та кращі умови кредитування. Це також впливає на
фінансування бізнесу та професійні сертифікати або
ліцензії.

Кожне сільськогосподарське підприємство повин$
не відстежувати свій кредитний рейтинг, тому що це
фактор, який фінансові установи використовують для
вирішення того, чи має право заявник на кредит, бажані
процентні ставки та конкретні кредитні ліміти. Існує
кілька способів покращити свій кредитний рейтинг для
встановлення кредитоспроможності. Найбільш очевид$
ний спосіб — вчасно оплачувати рахунки. Необхідно
переконатися, що підприємство отримує поточну інфор$
мацію про будь$які несвоєчасні платежі або налашту$
вати плани платежів для погашення простроченої забор$
гованості.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Обгрунтовано визначення ризику кредитоспро$
можності через ризик платоспроможності, ризик
продуктивності та ризик прибутковості, використо$
вуючи аналіз основних факторів діяльності. Запропо$
нована експрес$методика оцінки кредитоспромож$
ності сільськогосподарських підприємств з урахуван$
ням рівня їх економічного розвитку дає оптимальну
точність і можливість прогнозувати невиконання зо$
бов'язань підприємствами та надання розумних
фінансових рішень інвесторам, а фінансовим устано$
вам на допомогу їх у прийнятті рішень. З метою за$
безпечення доступності та точності даних це дослід$
ження відкинуло ряд показників, які створюють труд$
нощі при їх врахуванні або відмінності в методі роз$
рахунку.

Апробація запропонованої методики експрес$оці$
нки кредитоспроможності на фактичних даних сіль$
ськогосподарських підприємств є напрямом наших по$
дальших досліджень.
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COMPREHENSIVE EVALUATION OF MARKETING ACTIVITIES AT SERVICE ENTERPRISES

Визначено, що значення сфери послуг дуже велике, оскільки її розвиток загалом і обслуговування

зокрема, забезпечує задоволення потреб населення в різних видах послуг, скорочення витрат праці в

домашньому господарстві, його полегшення, збільшення вільного часу. Крім безсумнівного економічно=

го ефекту, сфера послуг, і побутове обслуговування зокрема, несуть ефект соціальний, який полягає в

зростанні життєвого рівня населення. Важливе значення зберігається в нових умовах за такою функцією

сфери послуг як збільшення (економія) реальних доходів населення.

Встановлено, що проблема зміни профілю діяльності підприємствами сфери послуг стоїть досить го=

стро. Доведено, що більш докладного розгляду вимагають два напрями маркетингової діяльності, які є

особливо важливими і такими, що потребують окремих рекомендаціях по їх здійсненню: цінова політи=

ка; дослідження ринку послуг.

Окремим аспектом визначено диверсифікацію цін на послуги по доходах споживачів. До поділу спо=

живачів на групи за рівнем доходу віднесено і градацію за соціальними ознаками: ціни на деякі послуги,

що надаються дітям, пенсіонерам та іншим групам населення, що є нижчими за звичайні. Диверсифіка=

ція цін в залежності від якості послуг, що надаються, є переважною формою цінової диверсифікації.

Встановлено, що якість послуг виражається через такі ознаки, як розрядність (категорія, клас)

підприємств і складність робіт. Розрядність підприємств зумовлюється кваліфікацією майстрів, якістю

виконуваних ними робіт, культурою обслуговування. Чим вище ці показники, тим вище і розрядність

підприємства обслуговування, і отже, ціни на послуги.

It is determined that the importance of the service sector is very large, as its development in general and

services in particular, meets the needs of the population in various services, reducing labor costs in the household,

its facilitation, increase leisure time. In addition to the undoubted economic effect of the service sector, and

consumer services in particular, have a social effect, which is to increase living standards. Important importance

remains in the new conditions for such a function of the service sector as increasing (saving) real incomes. It is

established that the problem of changing the profile of activity of enterprises in the service sector is quite acute.

It is proved that two directions of marketing activity, which are especially important and require separate

recommendations for their implementation, require more detailed consideration: pricing policy; market research

services. A separate aspect is the diversification of prices for consumer income services. The division of consumers
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сфера послуг в значній мірі відстає від виробницт$

ва у практичному застосуванні маркетингу. До мар$
кетингу починають звертатися лише у випадках заго$
стрення конкурентної боротьби, зростання витрат,
уповільнення зростання або падіння продуктивності
праці, погіршення якості послуг. Однак більшість ке$
рівників підприємств послуг усвідомлюють не$
обхідність застосування маркетингу в сучасних умо$
вах. Підприємства гостро потребують як фахівців з
маркетингу, так і консультацій по організації марке$
тингової діяльності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У розробку концепції маркетингу особливий внесок
внесли такі зарубіжні вчені: Д. Аакер, Б. Берман, Т. Ле$
вітт, Ф. Котлер, Дж. Еванс та ін. Значна кількість робіт,
присвячених маркетингу, опубліковано вітчизняними
авторами: О.В. Ареф'євою, Т.В. Луцькою, М.А. Оклан$
дер та ін. Чималу увагу приділено маркетингу послуг у
роботах таких авторів: Є. Майовець, О. Кузик та ін. Од$
нак проблеми маркетингу послуг, на наш погляд, потре$
бують поглибленого дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — комплексна оцінка маркетингової

діяльності на підприємствах сфери послуг.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Оскільки ринок послуг є саморегулюючою соціаль$
но$економічною системою відтворення, всі елементи і
ланки якої знаходяться під постійним впливом плато$
спроможного попиту і пропозиції, то споживач послу$
ги — це центральна особа, інтереси якого є орієнтиром
для підприємств обслуговування населення. Саме мар$
кетинг є важелем, що дозволяє направляти процес на$
дання послуги на максимальне задоволення потреб
клієнта. Слід зазначити, що роботи маркетингового ха$

into groups according to the level of income also includes gradation on social grounds: prices for some services

provided to children, pensioners and other groups of the population that are lower than usual. Price diversification

depending on the quality of services provided is the preferred form of price diversification. It is established that

the quality of services is expressed through such features as bit (category, class) of enterprises and the complexity

of work. The bit size of enterprises is determined by the qualifications of masters, the quality of their work, the

culture of service. The higher these indicators, the higher the bit size of the service company, and, consequently,

the price of services.

The analysis of a comprehensive assessment of marketing activities both at the level of its application in the

field of service and analysis of its effectiveness by individual enterprises has identified the most problematic

aspects in the implementation of marketing. We have proposed measures to address them, namely: we have

proposed a differentiated approach to the organization of marketing activities depending on the developed

classification of public service enterprises by level of marketing. For service enterprises, methodical approaches

to assessing marketing activities are recommended both at the internal level, using a certain system of marketing

indicators, and for group comparison of the level of marketing activities at a number of similar service enterprises,

which allows to control the marketing of any enterprise.

Ключові слова: комплексна оцінка, маркетинг, маркетингова діяльність, підприємства сфери послуг.
Key words: comprehensive assessment, marketing, marketing activities, service enterprises.

рактеру на більшості підприємств послуг проводяться.
Навіть у разі відсутності маркетингових структур в уп$
равлінні фірмою, маркетингові функції здійснюються в
тій чи іншій мірі. Однак ефективність їх недостатня, а
використання окремих елементів не можна вважати
адекватним стосовно існуючих умов розвитку економі$
ки.

Тому в ході дослідження виникла необхідність ство$
рення методики по комплексній оцінці маркетингової
діяльності на підприємствах сфери послуг, яка дозво$
лила здійснити аналіз маркетингової діяльності на кон$
кретних підприємствах. Маркетинг — дуже широке і
багатогранне поняття. Початкове значення цього сло$
ва пов'язане з визначенням "ринок" (від англійського
"market"). Виникнення маркетингу було викликано
об'єктивними причинами розвитку капіталістичного ви$
робництва. До одного з перших згадок про маркетинг
можна віднести твердження Адама Сміта, що споживан$
ня є єдиною кінцевою метою виробництва, висловлену
ним в 1776 році [1]. Відомості про маркетинг як про
функції управління з'явилися на початку XX ст. у США.
У цей час економіка Сполучених Штатів була на тій
стадії розвитку, коли конкурентна боротьба між това$
ровиробниками як на внутрішньому, так і на зовнішнь$
ому ринку створювала великі труднощі збуту продукції.
Проблема збуту загострювалася і такими факторами як
висока концентрація виробництва і капіталу, пануван$
ня монополій в багатьох галузях промисловості, товар$
не перевиробництво.

Маркетинг початку XX ст. був спрямований на збут
виробленої продукції і проявлявся як одна з функцій
управління на рівні окремого підприємства, і, як функ$
ція розподілу, на галузевому рівні. На макроекономіч$
ному рівні маркетинг розглядався як "теорія руху то$
варів і послуг між організаціями, підприємствами та осо$
бами", а на рівні мікроекономічному розумівся як "ком$
плекс функцій капіталістичного підприємства по збуту
продукції" [2]. Перші описи маркетингу як нової еко$
номічної теорії з'явилися в 20$і роки, і, хоча маркетинг
носив обмежений характер, поява його як самостійно$
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го розділу економічної теорії вказувало на спробу ви$
рішення нової для капіталістичного виробника пробле$
ми — взаємодії з ринком і впливом на нього. Розвиток
маркетингу в 50—60$рр. обумовлювалося посиленням
конкурентної боротьби між найбільшими капіталістич$
ними компаніями. У ці роки посилюється орієнтація
маркетингу на споживача, що можна проілюструвати
вислів Пітера Дракера (1954 р.) "Якщо ми хочемо знати,
що таке бізнес, ми повинні почати з його мети... Існує
лише одне достовірне визначення мети бізнесу — ство$
рення споживача... що споживач думає про свою покуп$
ку, в чому він бачить її цінність — ось що має вирішаль$
не значення, визначає сутність бізнесу, його спрямо$
ваність і шанси на успіх" [3]. У цей період з'явилися перші
висловлювання про маркетинг, не тільки як про функції
управління, а й як про певну концепції. Так, у 1957 р.
Джон Маккіттерік, президент фірми "Дженерал елект$
рик" на засіданні Американської асоціації маркетингу
вказував, що "маркетинг це інтегрована, орієнтована на
споживача і прибуток філософія бізнесу" [1].

Еволюція маркетингу відбувалася, в основному, з
таких причин: прискорення науково$технічного про$
гресу, що зумовило скорочення циклу життя товарів і
технічних нововведень; посилення конкуренції між
найбільшими компаніями за ринки збуту; загострення
енерго$сировинних проблем, що викликали посилений
попит на нові види енергозберігаючих технологій, ма$
шин і устаткування, споживчих товарів; підвищення
запитів з боку споживачів щодо якісних характерис$
тик пропонованих товарів у зв'язку з розширенням
асортименту вироблених виробів; загальне збільшен$
ня ступеня невизначеності кон'юнктури на ринку, що
привело до вироблення критеріїв оперативного прий$
няття стратегічних рішень в сфері управління фірмою
[1]. В результаті впливу перерахованих причин марке$
тинг з "діяльності, що управляє просуванням товарів і
послуг від виробника до споживача чи користувача" [2]
переріс у "соціальний процес, за допомогою якого про$
гнозується, розширюється і задовольняється попит на
товари і послуги за допомогою їх розробки, просуван$
ня і реалізації "[1].

Значення сфери послуг дуже велике, оскільки її роз$
виток загалом і обслуговування зокрема, забезпечує за$
доволення потреб населення в різних видах послуг, ско$
рочення витрат праці в домашньому господарстві, його
полегшення, збільшення вільного часу. За оцінками
фахівців, розвиток послуг, послуг громадського харчу$
вання та інших, пов'язаних з полегшенням домашньої
праці, ведуть "до приросту валового національного про$
дукту шляхом заміни безкоштовних послуг домашньо$
го господарства платними послугами громадського
виробництва" [3]. Наприклад, тільки один працівник
послуг створює можливість вивільнити з домашнього
господарства для роботи в суспільному виробництві
3—4 людини [1]. Оскільки нині в Україні не налагод$
жений збір достовірної інформації про обсяг і струк$
туру домашньої роботи, трудомісткості виконання по$
слуг з ведення домашнього господарства, це усклад$
нює оцінку питомої ваги безкоштовних послуг домаш$
нього господарства, але за даними деяких країн цей
показник коливається від 11 до 20% від національного
доходу [2].

Потрібно відзначити, що в США до підприємств об$
слуговування статистика відносить будь$які підприєм$
ства, в загальному обсязі виробництва яких побутові
послуги становлять не менше 50%. Таким чином, цей
великий обсяг послуг надається підприємствами розд$
рібної торгівлі, готельного господарства, пасажирсько$
го транспорту та ін. [1].

Крім безсумнівного економічного ефекту сфера по$
слуг, і побутове обслуговування зокрема, несуть ефект
соціальний, який полягає в зростанні життєвого рівня
населення. Проведені соціологічні обстеження показу$
ють, що майже 40% вільного часу, що витрачається на

ведення домашнього господарства, складають витрати
на прання білизни, догляд за одягом, взуттям, на ремонт
машин і приладів, меблів, на прибирання квартири тощо
[1]. Надання послуг замість домашньої праці вивільняє
час для інших занять: за підрахунками фахівців лише
вивільнене за рахунок користування послугами пральні
час становить до 25 днів на рік [2].

У нових економічних умовах, коли виникла реальна
загроза безробіття цей аспект має важливе значення,
оскільки вивільнене від домашньої роботи час може бути
використано на навчання з метою підвищення кваліфі$
кації або перекваліфікації. Крім того, побутове обслу$
говування, як і сфера послуг в цілому, несе таку со$
ціальну функцію як "розсмоктування безробіття" [3] за
рахунок створення нових робочих місць для робочої
сили, що вивільняється зі сфери матеріального вироб$
ництва: зміни в структурі зайнятості проявляються, в
першу чергу, в переміщенні частини робочої сили з дер$
жавного сектору в приватний і з виробничих галузей в
сферу послуг.

Оскільки в сфері послуг широко поширена практи$
ка застосування неповного робочого дня і неповного
робочого тижня, це створює можливість для роботи за
сумісництвом, а також для залучення до праці таких
категорій населення, які найбільше схильні до звільнень
в умовах безробіття: молодь, жінки з малолітніми
дітьми, інваліди, пенсіонери.

Важливе значення зберігається в нових умовах за
такою функцією сфери послуг як збільшення (економія)
реальних доходів населення. Послуги прокату, ремон$
ту, хімічного очищення дозволяє користуються послу$
гами економити кошти на придбання нових споживчих
товарів. Прокат предметів тривалого користування ви$
гідний для сімей з порівняно невеликими доходами в
умовах значного підвищення цін. Фінансові проблеми
підприємств, на жаль, частіше за все вирішуються за
рахунок скорочення управлінського апарату, не завж$
ди виправданого, за рахунок підвищення цін на послу$
ги, що надаються, а також збільшення обсягів реалізації
за рахунок виготовлення продукції малими партіями при
одночасному скороченні обсягів послуг індивідуально$
го характеру.

Перший шлях вирішення проблем поряд з позитив$
ними результатами (відносне зменшення витрат на утри$
мання апарату управління, підвищення інтенсивності
праці фахівців, раціональний розподіл функціональних
обов'язків та обсягів робіт, оперативність прийняття та
реалізації управлінських рішень та ін.) викликає і певні
труднощі і недоліки, які знижують ефективність систе$
ми управління підприємством. Скорочення чисельності
фахівців$технологів і економістів негативно позначаєть$
ся на якості послуг, що надаються, збільшуються тер$
міни виконання нових конструкторських і технологіч$
них розробок.

Вирішення фінансових труднощів підприємства шля$
хом підвищення цін на послуги без попереднього ви$
вчення конкурентоспроможності послуг, що надають$
ся, платоспроможного попиту основного контингенту
споживачів, вивчення конкурентів веде до подальшого
падіння обсягів реалізації послуг. Спроба підприємств,
що надають послуги з пошиття одягу, взуття, виготов$
лення меблів збільшити обсяги реалізації за рахунок ви$
робництва продукції дрібними партіями з подальшим
продажем через торгову мережу призводить до того, що
вони втрачають свою соціальну значимість.

Проблема зміни профілю діяльності підприємства$
ми сфери послуг стоїть досить гостро. На наш погляд,
більш докладного розгляду вимагають два напрямки
маркетингової діяльності, які є особливо важливими і
такими, що потребують окремих рекомендаціях по їх
здійсненню: цінова політика; дослідження ринку послуг.
Хотілося б ще раз підкреслити таку особливість ціно$
утворення на побутові послуги як диверсифікація та
наголосити на необхідності її використання.
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Основною метою ринкової стратегії підприємства
обслуговування є збільшення частки ринку і отримання
додаткового прибутку. Диверсифікація цін — один з
дієвих способів реалізації цієї мети. Вона полягає у вста$
новленні різних цін для однакової продукції і послуг у
залежності від певних чинників: доходів споживачів,
якості продукції та послуг, тимчасового і географічно$
го принципів.

Окремим аспектом є диверсифікація цін на послуги
по доходах споживачів. Якби підприємство мало мож$
ливість, воно призначало б для кожного клієнта макси$
мальну ціну, яку той готовий заплатити за отриману
послугу. Ця ціна називається зарезервованою ціною
споживача. Практика призначення для кожного клієнта
зарезервованої ціни називається ідеальною диверсифі$
кацією цін залежно від доходу споживача. Коли
підприємство вдається до ідеальної цінової диверсифі$
кації, кожному споживачеві призначається саме та ціна,
яку він готовий заплатити, крива граничного доходу в
цьому випадку не пов'язана з рішенням підприємства за
обсягом виробництва. Додатковий дохід від кожної ре$
алізованої одиниці послуги являє собою функцію ціни,
що сплачується за послугу, і, отже, крива граничного
доходу співпаде з кривою попиту. Очевидно, що
підприємство не може призначити для кожного окре$
мого клієнта різну ціну. На практиці ідеальна диверси$
фікація цін практично неможлива, однак підприємства
можуть здійснити подібну диверсифікацію, признача$
ючи кілька різних цін на основі розрахунків зарезерво$
ваних цін своїх клієнтів. Це найчастіше відбувається в
тих випадках, коли послуги надаються підприємством,
яке перебуває в сімейному або індивідуальному во$
лодінні, що працює, в основному, без найманої робочої
сили (наприклад, власник підприємства з ремонту авто$
машин, може запросити з одного клієнта, оцінюючи
його можливості, більше, ніж з іншого, який має в своє$
му розпорядженні менші доходи).

До поділу споживачів на групи за рівнем доходу
можна віднести і градацію за соціальними ознаками:
ціни на деякі послуги, що надаються дітям, пенсіонерам
та іншим групам населення, що є нижчими за звичайні.
Диверсифікація цін в залежності від якості послуг, що
надаються, є переважною формою цінової диверсифі$
кації. Якість послуг, виражається через такі ознаки, як
розрядність (категорія, клас) підприємств і складність
робіт. Розрядність підприємств зумовлюється кваліфі$
кацією майстрів, якістю виконуваних ними робіт, куль$
турою обслуговування. Чим вище ці показники, тим
вище і розрядність підприємства обслуговування, і отже,
ціни на послуги.

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз комплексної оцінки маркетин$

гової діяльності як на рівні застосування її в сфері об$
слуговування, так і аналізу її ефективності окремими
підприємствами дозволив виділити найбільш проблема$
тичні аспекти в здійсненні маркетингу. Нами запропо$
новані заходи щодо їх вирішення, а саме: запропонова$
но диференційований підхід до організації маркетинго$
вої діяльності в залежності від розробленої класифі$
кації підприємств обслуговування населення за рівнем
застосування маркетингу. Для підприємств послуг ре$
комендовані методичні підходи оцінки маркетингової
діяльності як на внутрішньо фірмовому рівні, із засто$
суванням певної системи маркетингових показників, так
і для групового порівняння рівня маркетингової діяль$
ності на ряді аналогічних підприємств обслуговування,
що дозволяє здійснити контроль маркетингу будь$яко$
го підприємства.
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FINANCIAL CAPITAL AND ITS FORMATION UNDER THE CONDITIONS OF ECONOMIC
GLOBALIZATION

Мета дослідження полягає в розробленні напрямів удосконалення фінансового капіталу України із

врахуванням глобальної трансформації фінансових ринків. За результатами дослідження встановлено,

що зараз економіка потребує все менше фінансових вкладень, а для ефективної роботи використовують=

ся інформаційний та людський капітал. Аналізуючи внутрішній розвиток фінансового капіталу, можна

дійти висновку про те, що він не є ефективним через неможливість фінансового ринку підтримати розви=

ток реального виробництва. Глобалізаційні процеси повинні зумовити розвиток банківського сектору,

який надаватиме більш вигідні пропозиції бізнесу для оновлення капіталів. Розвиток фінансових капі=

талів необхідно будувати венчурним методом, тобто шляхом залучення іноземних чи вітчизняних інвес=

торів у фінансування бізнесу. Це дозволить розвивати інноваційний потенціал вітчизняного бізнесу, а

також отримати достатнє фінансування для розширення фінансових капіталів в Україні.

The study is devoted to analyzing the formation of financial capital and evaluating its development in the

context of globalization processes. The purpose of the study is to develop areas for improving the financial capital

of Ukraine, taking into account the global transformation of financial markets. The subject of the study is the

financial capital of Ukrainian enterprises. To obtain the results of the study, the methods of statistical analysis

of the latest reporting of the State Statistics Service of Ukraine on the activities of economic entities for 2019

were used. The study's relevance is determined by the dynamics of financial capital development in the world

and the current need of economic entities of Ukraine in the development of financial markets and, accordingly,

the formation of effective financial capital. The study found that the structure of financial capital in Ukraine has

undergone significant changes over the past 100 years; the leading sector of financial capital accumulation today

is industry and trade, leaving agriculture and transportation in the background. Given the active development

of industry, enterprises lack financial resources for capital renewal, directing financial capital to non=capital —

in current assets, due to the increasing role of trade in the economy. As for the correspondence of the development

of financial capital to the development of the real economy, it should be noted that now the economy needs less

and less financial investment, and information and human capital are used for effective work. Analyzing the

internal development of financial capital, we can conclude that it is not effective due to the inability of the financial
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Фінансовий капітал формується та розвивається у

відповідності до еволюції людського суспільства в умо$
вах розширення його потреб та пришвидшення актив$
ності. При цьому фінансовий капітал почав розвивати$
ся пізніше ніж торговельний, промисловий чи банківсь$
кий. Масштабний розвиток процесів нагромадження
зумовлений економічним розвитком, а також змінами
соціально$економічного устрою багатьох країн. Основ$
ними причинами його виникнення була концентрація та
централізація виробництва і капіталу, розвиток ринків,
науково$технічний прогрес, застосування передових
технологій виробництва, посилення залежності різних
виробництв одне від одного, глобалізаційні процеси.

Саме глобалізаційні процеси суттєво посилили свій
вплив на розвиток фінансового капіталу ХХ ст. та виз$
начили його еволюцію. Водночас ця еволюція здійс$
нюється у різних економічних умовах по$різному. У роз$
винених економіках фінансовий капітал є невичерпним,
він не характеризується звичайним життєвим циклом, а
постійно рухається та удосконалюється у відповідності
до розвитку економіки та потреб підприємництва. Що
стосується країн, які розвиваються, їх фінансовий ка$
пітал формується не настільки динамічно, що зумовле$
но значно меншим впливом науково$технічних досяг$
нень на економіку та недостатньою активністю еконо$
мічного розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДЖЕРЕЛ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання фінансового капіталу активно дослід$

жується впродовж останніх століть. Наприкінці ХІХ —
на початку ХХ ст. економісти та фінансисти звернули
увагу на об'єктивну потребу підприємств у розширенні
виробництв та використанні послуг фінансово$кредит$
них установ у процесі забезпечення економічного зро$
стання [1]. Економісти того часу заклали основи розу$
міння і сутнісного сприйняття процесів взаємозв'язку
промислового та банківського капіталу. Поняття фінан$
сового капіталу вперше ввів у наукову літературу
Р. Гільфердінг у праці 1910 р. "Фінансовий капітал",
трактуючи фінансовий капітал як банківський, тобто ка$
пітал, що визначається у грошовій формі і перетворе$
ний на промисловий капітал [1, с. 288]. Тобто мався на
увазі капітал банківських установ, внесений ними в
різних формах у промисловість. З'явившись, фінансо$
вий капітал почав стрімко розвиватися впродовж деся$
тиліть, трансформуючись за формою і збільшуючись у
розмірах та джерелах. Коли розвиток банківського сек$
тору перестав відповідати інноваційному розвитку
підприємництва, потреби підприємств вийшли за межі
банківського фінансування [2].

market to support the development of real production. Globalization processes will lead to the development of

the banking sector, which will provide more profitable business offers for capital renewal. In the context of

globalization processes, the development of financial capital is ensured through the work of transnational

companies, which through foreign direct investment, invest in the renewal and opening of new production facilities

or units in Ukraine. That is why the development of financial capital should be built by the venture method, ie,

by attracting foreign or domestic investors to finance business. It will develop the innovative potential of domestic

business and obtain sufficient funding for the expansion of financial capital in Ukraine.

Ключові слова: фінансовий капітал, фінансовий ринок, глобалізація, транснаціональні корпорації, інно�
вації.

Key words: financial capital, financial market, globalization, multinational corporations, innovations.

Досить гостра полеміка з приводу змісту фінансо$
вого капіталу виникла з самого початку його досліджен$
ня у наукових колах і триває аж до сьогодні. При цьому
основні акценти у дослідженнях є сталими, однак ха$
рактеристики та форми фінансового капіталу періодич$
но змінюється. На сьогодні можна точно стверджува$
ти, що ідеалізований класовий погляд на фінансовий
капітал залишився у минулому [3]. Сьогодні він розгля$
дається як необхідна складова, що є рушійною силою
розвитку економіки, яка характерна для усіх країн і має
різноманітні форми прояву [4].

Проблема фінансового капіталу сьогодні захоплює
більш прикладні аспекти, які стосуються ролі банківсь$
ких установ у формуванні фінансово$промислових груп,
як фінансовий капітал і фінансова олігархія впливають
на господарство країни тощо [4]. Можна відзначити, що
категорія фінансовий капітал у сучасній економічній
літературі наповнюється іншим змістом та розумінням
у порівнянні із його визначенням на початку ХХ ст.

Фінансовий капітал сьогодні часто ототожнюється
із грошовим капіталом. Близьким за його значенням є
банківський капітал, промисловий капітал та кошти
різних економічних суб'єктів, тобто їхні активи та па$
сиви. Також численна кількість науковців під фінансо$
вим капіталом розуміють фінансові структури, ринок
фінансів, міжнародний капітал та фінансові відносини.
Можна стверджувати що всі ці поняття мають власний
економічний зміст, вони навіть можуть вживатися ра$
зом, однак вони не відображають єдиної сутності еко$
номічного явища фінансового капіталу. Найчастіше у
бізнесовій та науковій літературі фінансовий капітал
вживається разом із поняттям фінансового ринку [5].
Погляд на визначення фінансового капіталу через при$
зму фінансового ринку є важливим та актуальним для
сучасного розвитку економіки, однак на момент фор$
мування фінансових капіталів на початку ХХІ ст. таке
визначення не було би правильним та коректним. Од$
нак на сьогодні поняття настільки розвинуте, що вихо$
дить за межі розуміння фінансового ринку через свою
різноманітність і зв'язок з іншими ринками, на яких
обертаються не тільки матеріальні, але й нематеріальні
цінності.

Враховуючи сучасні етапи розвитку фінансово$еко$
номічних відносин в умовах науково$технічного прогре$
су та глобалізації, фінансовий капітал більш доцільно
розглядати як вільний капітал, що існує в грошовій чи
негрошовій формі, який за допомогою фінансового рин$
ку формує фінансові інструменти розвитку підприєм$
ництва з метою отримання доходу. Водночас цей капі$
тал містить у собі багато сегментів, а тому фінансовий
капітал доцільно розглядати як інтегрований промис$
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ловий та позичковий капітал. Таким чином, фінансовий
капітал є джерелом формування активів підприємств, і
може мати різну форму і походження.

МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Основна мета дослідження полягає у розробленні

напрямів удосконалення фінансового капіталу України
із врахуванням глобальної трансформації фінансових
ринків.

Предмет досліджень — фінансовий капітал, активи
та джерела їх формування.

Об'єкт дослідження — суб'єкти господарської
діяльності, що функціонують на території України.

У процесі дослідження будуть виконані такі завдання:
— дослідження динаміки фінансового капіталу в Ук$

раїні;
— дослідження структури фінансового капіталу в

Україні;
— визначення основних проблем та напрямів удос$

коналення формування фінансового капіталу в Україні
з врахуванням глобальної трансформації фінансових
ринків.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В умовах розвитку глобалізаційних процесів в Ук$

раїні, фінансовий сектор з кожним роком все більше
відривається від реальної економіки. Переходячи у
транснаціональний і захопивши міжнародну сферу
фінансових ресурсів, він ставить під контроль не тільки
рух грошових коштів у різних валютах, але і міжнародні
економічні відносити та світове господарство. Однак
становлення фінансового капіталу в Україні доцільно
починати із вивчення його передумов, а це фінансова
система та стан економіки, які були передані незалежній
Україні СРСР.

У таблиці 1 наведено першу вартість фінансового ка$
піталу в Україні, який сформований на кінець 1924 року.

Відповідно до статистичних даних, фінансовий капітал
України складав на той час 9409,5 млн червоних рублів.
При цьому найбільшу концентрацію фінансовий капі$
тал мав у сільському господарські — близько 38,7%, у
транспортній галузі — 18,3 %, у промисловості — 11%
і у торгівлі — 5%. Капітали УРСР складали близько 22%
капіталів СРСР.

Необхідно зазначити, що наведена у таблиці сума
капіталів України є неповною, оскільки відбулося ко$
ригування даних з метою співставлення їх доданих
СРСР. Також показник поточного стану фінансового
капіталу дає характеристику капіталу не всіх суб'єктів
господарювання, а тільки підприємств, що звітують пе$
ред Державним комітетом статистики України, тобто

без банків, бюджетних установ та домогосподарств.
Загалом з таблиці 1 можна зрозуміти структуру ка$

піталів та їх найбільше зосередження у розрізі ста
останніх років. Якщо говорити про фінансовий капітал
сучасної України, то станом на 2019 рік він найбільше
зосереджений у промисловості та торгівлі. Зокрема, у
промисловості зосереджено 28,6% фінансового капіта$
лу, в той час як у торгівлі 22,8%. Суттєво зменшилася
питома вага транспорту та сільського господарства у по$
рівнянні із структурою фінансового капіталу майже
100 річної давності.

Аналіз сучасного стану фінансового капіталу Украї$
ни варто починати із його порівняння із реальною еко$
номікою, тобто із валовим внутрішнім продуктом. Якщо
досліджувати дані в динаміці за 6 років (2014—2019), то
можна побачити, що питома вага фінансового капіталу
України у ВВП має різне значення. Впродовж останніх
шести років найбільше значення співвідношення фінан$
сового капіталу до ВВП складає 4,9 відн. од. Показник
має спадаючу тенденцію, а станом на 2019 рік співвідно$
шення фінансового капіталу до ВВП становить 3,3 відн.
од. (рис. 1).

Такий результат дозволяє сформувати гіпотезу, що
капітал як фактор виробництва поступово залишає свої
позиції лідера, а інші зумовлені глобалізаційними про$
цесами фактори, навпаки, набирають сили. У сучасних на$
укових дослідженнях можна знайти інформацію на
підтвердження останнього, оскільки наголошується, що
основними факторами отримання зростання обсягів ви$
робництва є людський капітал та інформація або знання.

В умовах глобалізаційних процесів, які дозволяють
вільно поширювати наукові розробки та впроваджува$
ти передові технології у виробництво, значення фінан$
сового капіталу зменшується у формуванні економіки.
Так, щорічне збільшення інвестицій у інноваційні про$
цеси та трансфер технологій дозволяють покращувати
ефективність діяльності підприємств України з викори$

СССР УРСР Україна, 2019 р.Галузь народного 
господарська Млн 

чер. руб. % Млн 
чер. руб. % Млн  грн % 

Сільське 
господарство 

16571 39,8 3645,3 38,7 1198489 9,0 

Промисловість 5335,8 12,8 1075,1 11,4 3797763 28,6 
Транспорт  7890 18,9 1717,5 18,3 972808 7,3 
Торгівля  2274 5,5 466,6 5 3023114 22,8 
Всього капіталів 41656,8 100 9409,5 100 13276815 100,0 

Таблиця 1. Структура капіталу СРСР, УРСР 1923—1924 рр.
та сучасної України за 2019 рік

Джерело: [7; 3].

Рис. 1. Фінансовий капітал України у порівнянні із ВВП за 2014—2019 рр.

Джерело: складено авторами на основі даних Державної служби статистики України [7].
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станням меншої кількості коштів. Трансфер та вироб$
ництво інноваційних технологій відбувається в основ$
ному в бізнес$середовищі за рахунок роботи трансна$
ціональних корпорацій, що інвестують в розвиток сво$
го бізнесу. Країни, що розвиваються, сподіваються не
тільки імпортувати ефективніші зарубіжні технології за
допомогою прямих іноземних інвестицій [8], але і підви$
щити продуктивність місцевих фірм за допомогою тех$
нологічних ефектів: 1) демонстраційні ефекти: місцеві
фірми можуть прийняти технології, запроваджені ба$
гатонаціональними фірмами через імітацію або зворот$
ний інжиніринг; 2) динаміка трудових навичок: підготов$
ка персоналу або досвід роботи в багатонаціональній
фірмі можуть передавати важливу інформацію для
місцевих фірм, тим самим сприяючи поширенню техно$
логій; 3) вертикальні зв'язки: транснаціональні корпо$
рації можуть передавати технології фірмам, які є по$
тенційними постачальниками проміжних товарів або по$
купцями своєї продукції.

Спостереження показують, що глобальні інно$
ваційні мережі розвиваються в країнах зі значним нау$
ково$дослідним потенціалом, ефективним використан$
ням фінансового капіталу і сильним державним управ$
лінням.

Концепція управління фінансовим капіталом у
розрізі його структури сама по собі не є новою, оскіль$
ки традиційне завдання фінансового менеджменту по$
лягає у пошуку оптимальних співвідношень власного та
залученого капіталу, яке забезпечує досягнення стра$
тегічних та поточних цілей компанії. Таким чином, уп$
равлінський процес розглядається в межах управління
пасивами і у контексті оптимізації структури саме
фінансового капіталу.

За даними таблиці 2 можна дійти висновку, що пито$
ма вага речового капіталу у фінансовому за останніх
шість років має тенденцію до зниження. Якщо в 2014 році
питома вага необоротного капіталу у фінансовому капі$
талі складала 45%, то у 2019 цей показник складає близь$
ко 41%. Фактична вартість необоротного капіталу у еко$
номіці станом на 2019 рік становить 5421 млрд грн.

Сучасні тенденції розвитку фінансових капіталів у
багатьох країнах, що розвиваються, характеризуються
втратою відповідальності підприємств у гонитві за гро$
шима, що ускладнює розвиток економіки, в результаті

чого фінансові ринки стають неефективними і неспро$
можними розвивати сучасну ринкову економіку. Для
того щоб зрозуміти структуру фінансового капіталу
підприємств України, потрібно дослідити джерела його
формування. Структура фінансового капіталу України
наведена у таблиці 3.

Необхідно відзначити, що основний фінансовий ка$
пітал України сформований за рахунок банківських по$
зичкових коштів. Зокрема, станом на 2019 рік залуче$
ний капітал становить у загальному близько 74%, що
становить 9861,3 млрд грн. Основним джерелом форму$
вання фінансового капіталу в Україні є банківське
фінансування, в той час як венчурне фінансування у
різних його формах є джерелом формування фінансо$
вого капіталу розвинених країн із розвиненими фінан$
совими ринками. Глобалізаційні процеси поступово
змінюють фінансові ринки, замінюючи банківське
фінансування венчурним. На сьогодні в Україні це особ$
ливо актуально для технологічних стартапів, які охоче
фінансуються зарубіжними фінансовими та іншими ком$
паніями з метою отримання надприбутків.

Для того щоб зрозуміти, наскільки ефективним є
фінансування банківського сектору, розглянемо струк$
туру залученого капіталу, який використовується
підприємствами України у таблиці 4.

Що стосується позичкового капіталу, то в основно$
му він сформований за рахунок короткострокових по$

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Необоротні активи, 
млрд грн 3183 4469 4643 4802 5159 5421 
Фінансовий капітал, 
млрд грн 6975 9237 11781 11447 12622 13277
% необоротного 
капіталу у 
фінансовому 
капіталі 45,6 48,4 39,4 42,0 40,9 40,8 

Таблиця 2. Динаміка речового капіталу України за 2014—2019 рік

Джерело: складено авторами на основі даних Державної служби статистики України [7].

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Акціонерний капітал, 
млрд грн 1714,6 2551,9 2567,4 2586,7 2925,5 3410,2
Залучений капітал, 
млрд грн 5257,5 6682,2 9210,6 8857,0 9692,7 9861,3
Фінансовий капітал, 
млрд грн 6975 9237 11781 11447 12622 13277 
% акціонерного 
капіталу у фінансовому 24,6 27,6 21,8 22,6 23,2 25,7 
% залученого капіталу 
у фінансовому 75,4 72,3 78,2 77,4 76,8 74,3 

Таблиця 3. Структура фінансового капіталу України
за 2014—2019 рік

Джерело: складено авторами на основі даних Державної
служби статистики України [7].

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Довгострокові позики, 
млрд грн 1542,76 1863,47 1924,61 2033,43 2089,44 1859,73 
Короткострокові позики, 
млрд грн 3714,75 4818,69 7285,99 6823,62 7603,27 8001,61 
Залучений капітал,  
млрд грн 5257,5 6682,2 9210,6 8857,0 9692,7 9861,3 
% довгострокових позик 
у залученому 
фінансовому капіталі 29,3 27,9 20,9 23,0 21,6 18,9 
% короткострокових 
позик у залученому 
фінансовому капіталі 70,7 72,1 79,1 77,0 78,4 81,1 

Таблиця 4. Структура залученого фінансового капіталу України
за 2014—2019 рік

Джерело: складено авторами на основі даних Державної служби статистики України [7].
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зик, які не дозволяють ефективно розвиватися та інве$
стувати в оновлення обладнання, а тільки дають мож$
ливість оновлювати та збільшувати вартість оборотно$
го капіталу.

Можна дійти висновку, що на сьогодні банківська
система не готова підтримувати запити бізнесу та за$
безпечити доступ на фінансування у довгостроковій
перспективі. Щороку питома вага довгострокових по$
зик у залученому фінансовому капіталі зменшується на
користь короткострокових послуг. Якщо в 2014 році
питома вага довгострокових позик у формуванні фінан$
сового капіталу складала 29%, то сьогодні цей показ$
ник становить 18,9%. Це свідчить про неефективність
фінансового ринку та його неможливість забезпечува$
ти технологічний розвиток економіки, оскільки інвес$
тиції у інноваційні технології не можуть окуповувати$
ся за 1—3 роки. При цьому саме технологічний розви$
ток підприємства дозволяє йому створювати конкурен$
тоспроможний продукт на міжнародних ринках. За не$
достатньої кількості передових технологій, готовий
продукт не зможе отримати нижчу ціну та не зможе за$
безпечити якісний сервіс, що супроводжуватиме про$
дажі.

Цікаву закономірність можна виділити, якщо до$
слідити у загальному обсязі фінансового капіталу час$
тку малих підприємств (табл. 5).

За даними таблиці 5 можна дійти висновку, що пи$
тома вага фінансового капіталу сформованого мали$
ми підприємствами не є стабільною. Якщо в 2014 році
відсоток фінансового капіталу малого бізнесу у за$
гальному фінансовому капіталі складав 38,5%, то вже
в наступному 2015 році показник зменшився майже
на 3%. Після того у 2016 році показник стрімко зріс
на 6%, після чого спостерігається зменшення на 4%
та незначне збільшення участі малих підприємств у
формуванні фінансового капіталу. В 2019 році фінан$
совий капітал формується за рахунок малого та
мікробізнесу на 38%.

Можна дійти висновку, що фінансовий капітал,
сформований великими підприємствами України, зага$
лом не збільшує своє значення у формуванні фінансо$
вого капіталу. Якщо говорити про світові тенденції, то
основні фінансові капітали формуються саме за раху$
нок великих виробництв. Це дає підстави дійти виснов$
ку про те, що концентрація фінансового капіталу у ма$
лих підприємствах є стратегічною основою розвитку
економіки.

Особливе значення капіталу великого бізнесу
чітко проявляється, коли мова йде про перехід до
інвестиційно$інноваційної моделі розвитку країни,
оскільки на сьогоднішній день реальні можливості
здійснювати інноваційні процеси можуть тільки ве$
ликі підприємства як з точки зору фінансування, так
із можливості пошуку передових технологій та їх пе$
редачі від транснаціональних корпорацій, які мають
галузеві підрозділи, що функціонують в Україні. Од$
нак для інноваційного розвитку однієї концентрації
фінансового капіталу недостатньо, необхідна ще

підтримка держави та формування сприятли$
вого правового поля та ринкового середови$
ща, які разом із забезпеченням довіри до вла$
ди та стабільності України будуть заохочува$
ти іноземні компанії до інвестицій в іннова$
ційну діяльність.

На сьогодні капіталовкладення в інтелек$
туальний капітал можна представити через
балансову звітність підприємства. У цьому
контексті важливо наголосити, шо інтелекту$
альний капітал є одним із ключових чинників,
які пояснюють, чому схожі у своїй діяльності
компанії мають різну капіталізацію. Ті
підприємства, що активно використовують
нові технології у виробництвах, досягають
більше фінансових успіхів, а ті, що викорис$

товують традиційні методи виробництва та збуту, з ча$
сом вимушені залишити ринки. На відміну від останньо$
го десятиріччя ХХ ст., коли показник капіталізації був
тісно пов'язаний із методами оцінки активів на основі
основного капіталу, сьогодні методика оцінювання ак$
тивів включає оцінювання вартості нематеріальних ак$
тивів. Практика показує, що ті компанії, які прагнуть
підвищити свою капіталізацію з метою завоювання до$
віри інвесторів, повинні впроваджувати різні програми
з побудови ділової репутації та підвищувати її, а також
відповідати морально$етичними принципам та стану
розвитку країн, на яких планується здійснювати май$
бутню діяльність. Визначимо готовність українського
підприємництва до глобалізаційних змін економіки на
основі дослідження капітальних інвестицій у нематері$
альні активи (табл. 6).

За даними таблиці 6 можна побачити в цілому зрос$
таючу тенденцію капітальних інвестицій у нематеріальні
активи українських підприємств, однак деякі роки ха$
рактеризуються зменшенням капітальних інвестицій, що
свідчить про те, що більшість підприємств України
сприймають капітальні інвестиції у нематеріальні акти$
ви як не обов'язкові, а такі що здійснюються за залиш$
ковим принципом, тобто якщо залишаються вільні кош$
ти. Питома вага капітальних інвестицій у фінансовому
капіталі станом на 2019 рік становить тільки 0,15%, од$
нак показник у розрізі останніх шести років має зрос$
таючу тенденцію.

В умовах глобалізаційних процесів та розвитку еко$
номіки, фінансовий сектор зазнаватиме значних змін.
Передусім зміни стосуватимуться розвитку поточного
фінансового ринку, який повинен буде працювати на
умовах конкурентоспроможності. Для підприємництва
це означає отримання більш дешевших кредитних ре$
сурсів на більш вигідних умовах. Враховуючи реаліза$
цію Світовим банком кредитної програми з реабілітації
фінансового сектора, будуть підвищені стандарти на$
дання банківських послуг. Не виключено, що фінансо$
вий сектор України перейде на використання блокчейн
технологій, які дозволять покращити швидкість прове$
дення операцій, забезпечать їх надійність та дозволять
покращити рівень інформативності та скоротити власні
видатки [9].

На сьогодні підприємства України знаходяться на
стадії автоматизації виробничих процесів, а тому для
того, щоб побудувати ефективне виробництво та ство$
рювати корисні та актуальні сервіси, необхідне ефек$

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Фінансовий капітал малих 
підприємств, млрд грн 2684 3300 4908 4216 4851 5039 
Фінансовий капітал, млрд грн 6975 9237 11781 11447 12622 13277
% фінансового капіталу малого 
бізнесу 38,5 35,7 41,7 36,8 38,4 38,0 

Таблиця 5. Частка фінансового капіталу малого бізнесу
України за 2014—2019 рік

Джерело: складено авторами на основі даних Державної служби
статистики України [7].

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Капітальні інвестиції у 
нематеріальні активи, 
млрд грн 6,27 16,62 10,06 14,82 34,18 20,19 
Фінансовий капітал, 
млрд грн 6974,94 9236,50 11781,17 11447,13 12622,27 13276,81
% капітальних 
інвестицій у 
нематеріальні активи у 
фінансовому капіталі 0,09 0,18 0,09 0,13 0,27 0,15 

Таблиця 6. Інвестиції у інтелектуальний капітал українських
підприємств за 2014—2019 рік

Джерело: складено авторами на основі даних Державної служби стати�
стики України [7].
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тивне фінансове забезпечення. Удосконалення фінан$
сового сектору пришвидшить розвиток фінансового
капіталу і, як наслідок, — реальної економіки.

Під впливом цифрових технологій та створення су$
спільно$важливих продуктів глобального рівня, розвива$
тимуться і венчурні капітали, при цьому їх розвиток буде
здійснюватися на конкурентній основі, що створюватиме
передумови для реалізації інноваційного потенціалу
вітчизняного бізнесу та дозволить Україні посісти вище
місце у світовому рейтингу конкурентоспроможності [10].

З метою розвитку ринку фінансових капіталів в Ук$
раїні уряд повинен забезпечити сприятливе ринкове се$
редовище для того, щоб іноземний інвестор був зацікав$
лений вкладати кошти у проєкти, котрі будуть реалізо$
вані вітчизняними підприємствами. Для цього необхід$
но удосконалити нормативно$правове забезпечення, що
дозволить упорядкувати обіг капіталів, покращити ва$
лютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності та
створити прозорі умови для створення та діяльності
міжнародних проєктів.

ВИСНОВКИ
За результатами дослідження встановлено, що ста$

новлення фінансового капіталу в Україні пройшло ве$
ликий шлях від аграрного розвитку до індустріального.
Якщо ще сто років тому основні фінансові капітали були
зосереджені у сільському господарстві, то сьогодні про$
мисловість та торгівля стають основними генератора$
ми фінансового капіталу в Україні. Однак для того, щоб
фінансовий капітал розвивався відповідно до запитів
суспільства та глобальних перетворень, необхідно, щоб
фінансовий ринок підтримував цей розвиток, пропону$
ючи підприємствам доступне фінансування на ринкових,
конкурентних умовах. На сьогодні аналіз показав, що
підприємництво в Україні фінансується в основному за
рахунок короткострокових кредитів, тобто використо$
вує банківські кошти тільки на оновлення оборотного
капіталу, що підтверджується зменшенням оборотних
активів у капіталах бізнесу. Це не дозволяє розвивати
технологічний бізнес та створювати конкурентоспро$
можні продукти на міжнародному ринку. На жаль, гло$
балізаційні процеси не активно впливають на існуючий
фінансовий ринок України, а тому можна спостерігати
ситуацію практичної відсутності ефективних довго$
строкових банківських пропозицій, які дозволили би
бізнесу розвиватися у технологічному напрямі. Саме
тому необхідно більш раціонально розвивати фінансові
капітали в сторону інноваційного розвитку підприєм$
ництва, оскільки саме воно приваблює іноземних інвес$
торів та венчурні компанії, які готові фінансувати роз$
виток такого бізнесу з метою отримання надприбутків.
З метою залучення іноземних інвесторів, уряд України
повинен створити сприятливі умови для того, щоб не
виникало незручностей в міжнародному обігу капіталів,
а також, щоб діяльність таких підприємств була прозо$
рою та прогнозованою.
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У статті наведено методику комплексної оцінки визначення технологічного рівня сучасної промисло=

вої продукції, яка може бути корисною для фахівців у сфері управління якістю з виробництва виробів у

галузі промисловості, як під час проєктування, так і її збуту. Створення конкурентоспроможної на світо=

вих ринках продукції, яка задовольняє високим стандартам і якій притаманні надійні техніко=економічні

характеристики, є комплексною задачею, для вирішення якої необхідно забезпечувати максимально

можливу у таких умовах технологічність самої промислової продукції. Під технологічним рівнем перед=

усім розуміють сукупність якостей її конструкції, які характеризують можливість оптимізації витрат

праці, необхідних засобів і часу на всіх стадіях створення, виробництва і експлуатації. Забезпечення відпо=

відного технологічного рівня новітньої продукції у сьогоднішніх умовах повинні залучатись такі фахівці,

які безпосередньо пов'язані зі споживачами. Тому начальною потребою є використання додаткових кри=

теріїв оцінки технологічного рівня крім традиційних. Відносна характеристика якості продукції, яка зас=

нована на порівнянні значень показників якості продукції, що оцінюється, з базовими значеннями таких

показників у аналогів, визначають технологічний рівень виробу. Технологічний рівень промислової про=

дукції у роботі визначається як сукупність найбільш суттєвих якостей конкретного виробу, які включа=

ють показники функціонального призначення, суспільно корисного ефекту, рівня всіх видів витрат, а

також споживчих та економічних характеристик. Насамперед розрахунок технологічного рівня може

бути проведений за групою показників надійності, так як вона є найбільш важливою під час експлуа=

тації виробу. Методика, на відміну від існуючих, доповнена критеріями безвідмовності, збереженості,

ремонтопридатності та довговічності. Надано алгоритм розрахунку додаткових показників оцінки тех=

нологічного рівня промислової продукції з апробацією на промислових підприємствах. Для отримання

укрупненої комплексної оцінки необхідно використовувати всі групи показників: призначення, на=

дійності, якості, стандартизації та уніфікації, патентно=правові, екологічності та ергономічності, марке=

тинговий, виробничий і логістичний потенціали.

The article presents a method of comprehensive assessment of the technological level of modern industrial

products, which could be useful for professionals in the field of quality management for the production of products

in industry both during design and marketing. Creating competitive products on world markets that meet high

standards, which have reliable technical and economic characteristics, is a complex task, for which it is necessary

to ensure the maximum possible manufacturability of industrial products in these conditions. The technological

level is primarily understood as a set of qualities of its design, which characterize the possibility of optimizing

labor costs, necessary resources and time at all stages of creation, production and operation. In order to ensure

the appropriate technological level of the latest products in today's conditions, such specialists who are directly

related to consumers should be involved. Therefore, the initial need is to use additional criteria for assessing the

technological level in addition to traditional ones. The relative characteristic of product quality, which is based

on the comparison of the values of indicators of the evaluated product quality with the basic values of such
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Серед цільових індикаторів$2030 у напрямі 10$про$

мисловість Національної економічної стратегії на період
до 2030 року позначено такі показники: обсяг прямих
іноземних інвестицій у промисловий сектор — не мен$
ше 2,5 млрд доларів на рік; частка експорту товарів з
використанням у виробництві технологій високого і се$
реньовисокого рівня у загальному обсязі експорту то$
варів — 30%; забезпечення зростання промислового
експорту до ЄС на 30%, у тому числі забезпечення збе$
реження досягнутого рівня експорту за окремими ка$
тегоріями; підвищення рівня промислових відходів до
60%; забезпечення модернізації 30% основних виробни$
чих фондів; скорочення питомих показників енергоєм$
ності та вуглеємності на одиницю продукції [1, с. 20].
Та інші показники — теж важливі для розвитку вітчиз$
няного промислового сектору. Але вирішення таких
завдань вимагає пошуку нових методик оцінки рівня
вітчизняного промислового виробництва.

У цьому дослідженні пропонується методика комп$
лексної оцінки технологічного рівня машини, техно$
логії, процесу, яка буде корисна фахівцям у галузі
управління якістю продукції при оцінці технологічного
рівня як нового проєктованого виробу, так і вже існую$
чого на споживчому ринку; при оцінці конкуренто$
спроможності нового виробу на світовому ринку,
оскільки недооцінка знання якості продукції не дозво$
ляє успішно розвиватися підприємству в умовах жор$
сткої конкурентної боротьби.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Під час проведення даного дослідження автором

опрацьовані наукові праці таких фахівців: В. Захарчен$
ка, М. Меркулова і Л. Ширяєвої [2], А. Колосова [3],
Ф. Крейчмана [4], О. Малюк і Т. Саприкіної [5], Н. Ма$
цка [6], Й. Петровича [7], І. Разумов [8], Л. Федулової
[9], І. Філіпішина [10], М. Якубовського [11]. Так,
М. Якубовський робить наголос: "… що, не звертаючи
увагу на загальну стагнацію промислового виробницт$
ва, у галузі є декілька конкурентоспроможних видів і
підвидів промислової діяльності, які мають стабільний
ринковий попит і можуть розглядатися як фактори
руху…" [11, с. 32]. Л. Федулова стверджує: "Сьогодні,
як правило, у більшості вітчизняних підприємств зали$
шається тільки один спосіб вистояти у жорстокій кон$
курентній боротьбі — створювати і впроваджувати нові
технології [9, с. 28]. В. Захарченко та його колеги
підкреслюють: "перехід до насиченого ринку, загострю$
ючи конкурентну боротьбу, висуває у якості пріоритет$
ної задачі менеджменту забезпечення конкурентоспро$
можності компанії" [2, с. 212]. А. Колосов наполягає:
"Вирішальні переваги економічного управління підприє$
мством над традиційною практикою ведення економіч$

indicators in analogues, determine the technological level of the product. The technological level of industrial

products in the work is defined as a set of the most significant qualities of a particular product, which include

indicators of functional purpose, socially beneficial effect, the level of all types of costs, as well as consumer and

economic characteristics. First of all, the calculation of the technological level could be carried out on a group of

indicators of reliability, as it is the most important during the operation of the product. The methodology, in

contrast to the existing ones, is supplemented by the criteria of reliability, preservation, maintainability and

durability. An algorithm for calculating additional indicators for assessing the technological level of industrial

products with testing at industrial enterprises is provided. To obtain a consolidated comprehensive assessment

it is necessary to use all groups of indicators: purpose, reliability, quality, standardization and unification, patent

law, environmental friendliness and ergonomics, marketing, production and logistics potential.

Ключові слова: технологія, оцінка, рівень, конкурентоспроможність, критерій, надійність, ремонто�
придатність, довговічність, показник, функція.
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ної роботи проявляються саме за рахунок перебудови
останньої у вигляді керованої системи зі зворотним
зв'язком, що забезпечує її адоптацію до мінливих умов"
[3, с. 71]. Далі він розглядає економічне управління
промисловим підприємством як систему і як процес.
Ф. Крейчман визначає: "Різноманіття показників якості
промислових виробів свідчить про відсутність єдиного
підходу до визначення якості промислового виробу, про
складність самого поняття та труднощі з його оцінкою"
[4, с. 105]. О. Малюк і Т. Саприкіна характеризують:
"Властивості, які визначають якість продукції, можуть
характеризуватися ознаками якості (якісні характери$
стики) та параметрами (показники) якості (кількісна ха$
рактеристика). Якість промислової продукції завжди
характеризується комплексно, кількома показниками та
певною кількістю окремих ознак" [5, с. 491]. У Й. Пет$
ровича технологічний рівень випуску промислової про$
дукції забезпечується виконанням таких принципів:
комплексності, спеціалізації, оптимальності, науково$
технічної та виробничої інтеграції, безперервності і па$
ралельності виконання робіт, їх пропорційності і зба$
лансованості, прямоточності і послідовності, комп'юте$
ризації [7, с. 392]. І. Разумов наполягає, що при визна$
чені технологічного рівня промислового виробництва,
на всіх стадіях проєктування необхідною є участь
підрозділів стандартизації та економічного аналізу [8,
с. 124]. Н. Мацко, узагальнюючи існуючий досвід аналі$
зу виробничого потенціалу підприємства, наполягає на
проведенні оцінки техніко$технологічного потенціалу
через вартість технології і технологічну функцію на ос$
нові комплексного методу оцінки [6, с. 70]. І. Філіпішин
рекомендує модель розвитку функціональних можли$
востей підприємства, як інструменту реалізації іннова$
ційних проєктів, розробки новітньої продукції та поліп$
шення технологічних процесів [10, с. 43].

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування методики комплекс$

ної оцінки технологічного рівня промислової продукції,
яка буде корисна менеджерам з управління якістю про$
дукції під час оцінки технологічного рівня, як продукції,
що випускається, та і такої, що тільки проєктується.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Якість — поняття багатопланове, забезпечення його
вимагає об'єднання творчого потенціалу і практичного
досвіду фахівців. Забезпечення якості промислової про$
дукції, що відповідає рівню провідних світових вироб$
ників, у ринкових умовах є пріоритетним завданням для
будь$якого вітчизняного промислового підприємства.
Для виконання завдання із забезпечення якості необ$
хідно, по$перше, мати уявлення про рівень якості ви$
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робів, що випускаються фірмами$конкурентами, по$
друге, знати, в якому стратегічному напрямі необхідно
рухатися підприємству, щоб досягти світового рівня
якості, і, по$третє, вміти забезпечити необхідну якість
з мінімальними витратами на його досягнення.

Створення новітньої продукції, яка володіє високи$
ми техніко$економічними характеристиками, є доволі
складною комплексною задачею, для вирішення якої
насамперед необхідно забезпечувати максимально мож$
ливу в цих умовах технологічність промислового виро$
бу. Під технологічністю продукції звикли розуміти су$
купність якостей його конструкції, які характеризують
можливість оптимізації витрат труда, засобів і часу на
всіх стадіях створення, виробництва і експлуатації ви$
робу [8, с. 117—118].

Для забезпечення відповідного технологічного рівня
новітньої промислової продукції у теперішніх умовах
повинні залучатися ті фахівці, які пов'язані безпосеред$
ньо з ринком/споживачами. Забезпечення технологіч$
ності саме самого виробу — задача комплексна, до ви$
рішення якої, крім традиційно конструкторів і техно$
логів, повинні бути залучені спеціалісти інших служб
підприємства — логістики, технічного контроля, мар$
кетингу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Для підвищення технологічного рівня промислової
продукції велике значення має покращення важливих
показників якості, таких як середній ресурс роботи ма$
шини та її елементів, періодичність обслуговування
тощо. Підвищення якості продукції проявляє себе
передусім у підвищенні її надійності. Досвід окремих
промислових підприємств показує, що найбільш цілко$
вито організовувати збір інформації про надійність че$
рез мережу основних підприємств галузі, випробувальні
центри, полігони, маркетингові організації. Крім того,
підприємства$виробники отримують поточну інформа$
цію від споживачів продукції та шляхом проведення ре$
сурсних випробувань.

Структурно виклад матеріалу цього дослідження
побудовано в такій послідовності: визначено загальне
поняття про технологічний рівень промислової про$
дукції; охарактеризовані показники технологічного
рівня промислової продукції, технології, процесу; сфор$
мульовані критерії безвідмовності, збереженості, ре$
монтопридатності та довговічності промислової про$
дукції; запропонована методика оцінки технологічно$
го рівня з використанням додаткових критеріїв.

1. Загальне поняття про технологічний рівень промис$
лової продукції. Протягом багатьох років якість випуще$
них в Україні виробів було значно нижче якості зарубіж$
них аналогів. Останнє тридцятиріччя характеризується
різким зниженням сумарного зростання якості вітчизня$
ної продукції, у той час як у розвинених у промисловому
відношенні країнах якість виробленої продукції продов$
жує зростати. В умовах жорсткої конкурентної боротьби
випуск якісної продукції, яка відповідає світовому рівню
якості, визначає успішний розвиток підприємства. Віднос$
на характеристика якості продукції, заснована на по$
рівнянні значень показників якості оцінки продукції з ба$
зовими значеннями таких показників, визначає рівень
якості продукції (технологічний рівень виробів).

Технологічний рівень промислової продукції визна$
чається як сукупність найбільш істотних властивостей
конкретного виробу, що включає показники функціо$
нального призначення, суспільно корисного ефекту,
рівня всіх видів витрат, а також споживчих і економіч$
них характеристик. Ці властивості визначають якість
виробу і характеризують науково$технологічні досяг$
нення в розвитку даного виду продукції.

Основні принципи і порядок проведення оцінки тех$
нологічного рівня продукції машинобудування визна$
чені ДСТУ та галузевими методиками; основні положен$

ня по керівництву якістю продукції і його забезпечення
регламентовані серією міжнародних (ISO 9000 — ISO
9004) і вітчизняних (ДСТУ ISO 9001$2001, ДСТУ ISO
9004$2001) стандартів.

Сукупність властивостей, яка досить повно харак$
теризує той чи інший виріб і придатна для порівняльної
оцінки виробів одного функціонального призначення,
тобто оцінки їх технологічного рівня, визначена укруп$
нено для груп однорідної продукції державними стан$
дартами системи показників якості продукції.

Показники технологічного рівня включаються в тех$
нічне завдання на науково$дослідні розробки для ви$
значення перспектив розвитку цієї продукції, у стандар$
ти, що розроблюються та переглядаються, технічні умо$
ви, за якими випускають машини.

2. Показники технологічного рівня промислової про$
дукції, технології, процесу. У методиках при оцінці тех$
нологічного рівня передбачено застосування восьми груп
показників. Кожна група містить, як правило, кілька по$
казників, що дозволяють кількісно охарактеризувати ті
чи інші властивості машини, що формують її технологіч$
ний рівень. Це дозволяє отримувати зіставні результати
при порівнянні технологічного рівня виробів, схожих за
функціональним призначенням та області застосування,
а також формулювати конкретні завдання і напрям робіт
по його цілеспрямованому підвищенню.

Дамо кратку характеристику кожної групи показ$
ників.

2.1. Показники призначення характеризують влас$
тивості проєктованого або вже створеного виробу, тех$
нології, процесу, що визначають його основні функції,
і обумовлюють область його застосування. До них відно$
сяться: ККД, потужність, коефіцієнт потужності, маса,
габарити, напруга живлення, термін служби, діапазон
робочих температур тощо.

2.2. Показники надійності характеризують без$
відмовність, довговічність, ремонтопридатність, збере$
женість виробу, тобто ті властивості, від яких багато в чому
залежить ефективність використання виробу споживачем.

2.3. Показники якості, які визначають технічну
ефективність, трудомісткість виготовлення і витрати на
безпосереднє забезпечення якості. До них відносяться:
питома трудомісткість виготовлення, питома витрата
матеріалів, питома витрата електроенергії, кількість
ремонтів на 1000 створених виробів, внутрішні витрати
на якість/число проданих виробів тощо.

2.4. Показники стандартизації і уніфікації характе$
ризують ремонтопридатність виробу та економічність
його виготовлення, що досягаються в результаті засто$
сування уніфікованих вузлів і деталей. Такими показ$
никами є: коефіцієнт застосовності по складовим час$
тинам, %; коефіцієнт застосовності за вартістю, %.

2.5. Показники патентно$правові, до яких відносять$
ся: показник патентної чистоти; показник патентного
захисту; право на інтелектуальну власність тощо.

2.6. Показники екологічності і ергономічності ха$
рактеризують відповідність виробу, технології, проце$
су екологічним вимогам (регламентовані Міжнародни$
ми стандартами серії ISO 14000), фізичним і фізіологіч$
ним можливостям людини, пристосованість виробу до
умов експлуатації з урахуванням вимог стандартних
норм. До цих показників відносять: рівень звуку на ро$
бочому місці, коректований рівень звукової потужності,
рівень радіації, рівень загазованості, рівень запиленості,
рівні викидів у атмосферу, гідросферу, літосферу тощо.

2.7. Маркетинговий потенціал, який оцінюється за
даними маркетингового підрозділу. Аналізуються такі
показники: частка вітчизняного та/або світового ринку,
життєвий цикл (кількість років на ринку), щорічні обся$
ги збуту, середня приведена вартість, рівень можливих
знижок, питомі витрати на просування товару тощо.

2.8. Логістичний потенціал, який визначається на
основі таких основних показників: середня оцінка ви$
трат по зберіганню, середня оцінка витрат по закупкам,
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середня оцінка витрат по відсутності, середня оцінка
витрат з транспортування, середня оцінка витрат по
утилізації (переробки) тощо.

3. Критерії безвідмовності, збереженості, ремонто$
придатності та довговічності. Розрахунок технологічного
рівня може проводитися по групі показників надійності,
так він є найбільш важливим з точки зору експлуатації
виробу, машини. Показники надійності дозволяють ви$
значити такі властивості виробу: зберігання у встанов$
лених межах всіх параметрів, необхідних для виконання
функцій без порушення режиму й умов застосування,
технічного обслуговування, ремонтів, зберігання, транс$
портування. Оцінка надійності включає: безвідмовність,
збереженість, довговічність. Досягнення цих властивос$
тей, а також тривалість роботи з технічного обслугову$
вання, як правило, випадкові величини.

Випадкова величина повністю визначається її зако$
ном розподілу або інтегральною функцією розподілу:

(1),
де ξ  — розглянута випадкова величина; Р(ξ≤t) —

ймовірність того, що випадкова величина прийме зна$
чення, що не перевищує t.

Випадкова величина може визначатися також
щільністю розподілу:

(2).
Формули (1) і (2) застосовуються, якщо випадкові

величини є безперервними функціями. Однак на прак$
тиці нерідко зустрічаються і дискретні випадкові вели$
чини (наприклад, кількість відмов виробу, що ремон$
тується, за деякий кінцевий період роботи). В останнь$
ому випадку функції розподілу мають вигляд:

(3),
де а

і
 — можливе значення дискретної випадкової

величини; n — число можливих значень випадкової ве$
личини; Р

і
 — ймовірність того, що випадкова величина

прийме і$е значення.
Поряд з функціями F(t) і f(t) така випадкова величи$

на, як тривалість безвідмовної роботи, може характери$
зуватися ймовірністю безвідмовної роботи Р

бр
(t) і інтен$

сивністю відмов λ(t), які визначаються з співвідношень:

(4),

(5),

Функції F(t), f(t) і λ(t) однозначно визначають одна
другу.

В якості чисельних характеристик випадкових вели$
чин використовують математичне сподівання, диспер$
сію, початкові і центральні моменти. Наприклад, для
часу безвідмовної роботи:

(6),

де Т
час

 — математичне очікування часу безвідмовної

роботи; М — символ математичного очікування; σ2 —
дисперсія;  — початковий момент r$го порядку; Т

r
 —

центральний момент r$го порядку; n — число порядків.
Оскільки теорія надійності вивчає позитивні випад$

кові величини, то нижня межа інтегрування в загальній
формулі для математичного очікування завжди дорів$
нює нулю. У тих випадках, коли одного апарату випад$
кових величин для дослідження надійності виявляється
недостатньо, необхідно використовувати методи теорії
випадкових потоків.

Безвідмовність характеризує виріб з позиції мож$
ливості працездатності без вилучених перерв зі збері$

ганням заданих функцій згідно з параметрами техніч$
ної документації. В свою чергу відмова — подія, що по$
лягає в порушенні працездатності.

Найбільш повно властивість безвідмовності опи$
сується щільністю розподілу часу безвідмовної роботи
або еквівалентними їй функціями інтегрального закону
розподілу і інтенсивності відмов. Однак найчастіше без$
відмовність оцінюється ймовірністю безвідмовної робо$
ти, так як фізичний зміст цього поняття найбільше відпо$
відає практичним вимогам. Функції (1), (2), (4) і (5) ха$
рактеризують час роботи до відмови. Тому вони вико$
ристовуються для оцінки безвідмовності виробів, що не
ремонтуються, або виробів, що ремонтуються, якщо
йдеться про час до першої відмови.

Для виробів, що ремонтуються, час роботи між
відмовами (між першим та другим відмовами, другим і
третім та ін.) може мати різний розподіл, що є наслідком
старіння, наявності резервування, зміни умов експлуа$
тації. Але й у цьому випадку краще оцінювати без$
відмовність, використовуючи методи теорії масового
обслуговування.

Розглянемо математичну модель експлуатації ви$
робів, що ремонтуються. У деякий момент часу, прий$
нятий за початковий, виріб починає працювати і працює
до відмови, а в момент відмови виріб миттєво віднов$
люється і знову працює до відмови та ін. Моменти відмо$
ви формують потік відмов. Моменти, де t

n
=[t

i
],

t
i
= , τ

i
 — час між (i$1)$м та i$м відмовами,

формує випадковий потік.
В якості характеристики потоку відмов використо$

вується "провідна функція" Ω(t) цього потоку (матема$
тичне очікування числа відмов за час t):

Ω(t)=МN
t

(7),
де N

t
 — число відмов за час 

t
.

Математичне сподівання числа відмов за час t=t
1
�t

2
визначається за формулою:

(8),

Функція  називається парамет$

ром потоку відмов.
Якщо періоди часу між відмовами мають однаковий

розподіл (при ремонті всі властивості виробу повністю
відновлюються), то потік відмов називають процесом
відновлення, провідну функцію — функцію відновлен$
ня Н(t), а параметр потоку відмов — щільністю віднов$
лення h(t).

Функціональні характеристики безвідмовності Р(t)
(або еквівалентні їй) і ω(t) повністю описують без$
відмовність. Однак у багатьох практично важливих ви$
падках повна функціональна характеристика не по$
трібна, достатньо мати числові показники безвідмов$
ності: Р(t

р
) — ймовірність безвідмовної роботи за час t

р
;

Т
час

 — середній час роботи до першої відмови; Ω(Тр) —
середнє значення числа відмов виробу за час роботи Т

р
;

 — середнє значення роботи ремонтованого виро$

бу між відмовами;  — середнє зна$

чення параметрів відмови.
Пристосованість виробу до попередження, виявлен$

ня та усунення відмов і несправностей у процесі техніч$
ного обслуговування та ремонтів характеризує його
ремонтопридатність. Властивість виробу зберігати обу$
мовлені експлуатаційні показники протягом і після вста$
новленої в технічній документації тривалості зберіган$
ня і транспортування характеризує такий критерій як
збереженість. У свою чергу критерій довговічності ха$
рактеризується властивістю виробу зберігати праце$
здатність до граничного стану, заявленого в технічній
документації, з необхідними перервами для технічного
обслуговування й ремонтів.
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Граничний стан виробу визначається фізичною не$
можливістю його подальшою експлуатацією або непри$
пустимим зниженням ефективності. Відмова є гранич$
ним станом для виробів, які не можуть ремонтуватися
після відмови внаслідок їх конструктивних особливос$
тей (наприклад, елементи і окремі функціональні вуз$
ли, які застосовуються в автоматичних і радіотехнічних
пристроях), умов експлуатації (об'єкти, територіально
віддалені від ремонтних баз; відсутність запасних час$
тин і кваліфікованого обслуговуючого персоналу).

Однак на практиці використовується й інший критерій
граничного стану. Старіння елементів у процесі роботи
зазвичай супроводжується підвищенням інтенсивності їх
відмов, і якщо це призводить до істотного зниження ефек$
тивності використання систем, то виникає необхідність в
усуненні зі систем елементів, які досягли певного "віку".
Цей "вік" визначатиме граничний стан елементів. Три$
валість експлуатації виробу, що ремонтується, обумовле$
на доцільністю його ремонту (технічної або економічної).
Необхідно відзначити, що граничний стан може бути обу$
мовлено також моральним старінням.

За традицією, що склалася в практиці експлуатації
виробів, досягнення граничного стану не означає не$
обхідність заміни даного виробу новим. Ефективність
виробів, що ремонтуються, може бути знову відновле$
на в процесі різного виду капітальних ремонтів (серед$
нього, повного тощо). У таких випадках для конкрет$
них виробів поняття довговічність має уточнюватися —
довговічність до першого капітального ремонту, до дру$
гого тощо, або довговічність до списання.

Ремонтопридатність, збереженість і довговічність
описуються функціями розподілу (або еквівалентними
функціями) тривалості ремонту F

рем
(t), тривалості без$

відмовного зберігання F
зб

(t) і тривалості періоду до гра$
ничного стану Fg(t). Однак на практиці використову$
ються числові характеристики цих властивостей: Т

рем
 —

середній час ремонту; Т
зб

 — середній час безвідмовного
зберігання; Т

g
 — гамма$відсотковий ресурс.

Для оцінки довговічності по календарному часу ви$
користовують показник Т

сл
 — термін служби, відповід$

ний показнику довговічності роботи і враховує факто$
ри зберігання й інтенсивності експлуатації.

Часто виникає необхідність спільної оцінки безвідмов$
ності і ремонтопридатності за допомогою комплексного
показника. У цьому випадку оцінка надійності повинна вра$
ховувати як безвідмовність виробу, так і ремонтопридат$
ність. У моменти t

n
 =[t

i
], де  —

тривалість і$го інтервалу роботи,  ξ 
і
 — тривалість і$го

відновлення, завершується відновлення і виріб починає
працювати. Надійність виробу буде характеризувати
функція k

r
(t) — ймовірність того, що виріб у момент t пра$

цездатний. В якості числової характеристики використо$
вується середнє значення k

r
(t) за час Т

р
 (у цей час входить

сумарний час роботи і сумарний час простоїв через відмо$
ви), яке називається коефіцієнтом готовності (K

r
):

Аналогічним чином може бути визначений коефі$
цієнт готовності для інших режимів експлуатації, що
включають, зокрема, і періоди зберігання.

Основні показники, що характеризують без$
відмовність, довговічність і збереженість, наведені в таб$
лиці 1. До цієї таблиці не включено показники розкидів
часу безвідмовної роботи, тривалості ремонту і подібні,
тобто такі показники, які використовуються для харак$
теристики випадкових величин.

4. Методика оцінки технологічного рівня з викори$
станням додаткових критеріїв. Залежно від характеру
розв'язуваної задачі порівняння машин, технологій,
процесів одного функціонального призначення й об$
ласті застосування можна проводити по кожній із на$
ведених вище груп показників. Але для отримання ук$
рупненої комплексної оцінки необхідно використову$
вати всі групи показників: призначення, надійності,
якості, стандартизації та уніфікації, патентно$правові,
екологічності та ергономічності, маркетинговий потен$
ціал, логістичний потенціал.

При оцінці по одній групі показників складається
таблиця (табл. 2), в якій:

а) "Продукт" — виріб, технологія, процес, що ана$
лізуються;

б) Ан
2
,..., Ан

n
 — сукупність ана$

логів від 2 до n (для аналізу досить 4
аналогів з подібними характеристи$
ками);

в) р
1
,..., р

mn
 — сукупність число$

вих значень показників (якщо показ$
ник повинен бути максимальним, то
його значення по рядку m розгляда$
ються без змін; якщо показник пови$
нен бути мінімальним, то розрахунок
проводиться за величинами, зворот$
ним його значенням: 1/р

n
,..., 1/р

іn
, де

і = );
г)  сукупність ідеальних

числових значень показників по рядках
(по кожній з m рядків вибирається най$
кращий (максимальне) зі значень р

і1
,

…, р
іn

, де і = ).
Під час комплексної оцінки за

всіми вісьмома групами показників

Аналоги 

Показник Продукт Ан2 Ан3 … Ріn
Середні 
значення 

Відповідність 
показника 
середньому 
значенню, % 

Ідеальне 
значення

Відповідність 
показника 
ідеальному 
значенню, % 

Показник 
1 р11 р12 р13 … р1n

 
 

 

Показник 
2 Р21 Р22 Р23 … Р2n

 
 

 
… … … … … … … … … … 

Показник 
m рm1 рm2 рm3 … рmn

 
  

Комплексний показник  
(середнє значення по групі показників)  

Таблиця 2. Оцінка технологічного рівня за однією групою показників

Джерело: розробка автора.

Таблиця 1. Характеристики безвідмовності, ремонтопридатності, збереженості і довговічності промислової продукції

Джерело: розробка автора.

Вироби, що не ремонтуються Вироби, що ремонтуються 
Безвідмовність Збереженість Довговічність Безвідмовність Ремонтопридатність Збереженість Довговічність 

F(t),  
ω (t) 

Fрем(t) F(t),  
ω(t) Fхр(t) Fg(t) 

Kr(t) 
Fзб(t) Fg(t) 

Чисельна характеристика 
Т, Р(t), 
Ω(Тр)Тр 

Трем Тср,  
Р(tр) 

Тс Тg 
Kr 

Тс Тg 
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складаються таблиці, аналогічні таблиці 2,
потім на основі обчислення середнього
значення за сукупністю величин UA та UX
будується зведена таблиця (табл. 3) і роб$
ляться висновки про технологічний рівень
виробу "Продукт".

Дані зведеної таблиці є підставою для
побудови карти технологічного рівня ма$
шини, технології, процесу.

Якщо значення комплексного показ$
ника  менше 95% — технологічний
рівень виробу (технології, процесу), що
аналізується, поступається світовому; при
значеннях  від 95 до 105% — виріб відпов$

ідає світовому рівню; при  більше 105% —
виріб перевершує світовий рівень.

ВИСНОВКИ
Основною ціллю проведення розрахунків технологі$

чного рівня промислової продукції, що проєктується, є,
з одного боку, їх кількісна та якісна оцінка у порівнянні
з сучасними існуючими виробами аналогічного експлуа$
таційного призначення, а з іншого боку, відбір найкра$
щих конструкційного призначення варіантів під час про$
єктування. Конструкція, що приймається до виробницт$
ва, повинна набувати переваг у порівнянні з існуючими
виробами: забезпечувати підвищення продуктивності
праці; покращувати якість продукції, що виробляється,
за рахунок запропонованих змін; полегшувати працю ро$
бітників тощо. Таким чином, розрахунки, що пов'язані з
обгрунтуванням технологічного рівня конструкцій, бу$
дуть мати характер порівняльного аналізу. Базою для
такого порівняння повинні слугувати найкращі сучасні
та перспективні зразки техніки, що випускається вітчиз$
няною і закордонною промисловістю.

Представлена методика була використана під час
створення карт технологічного рівня таких виробів: до$
робки оброблювального центра моделі 257ОПМФ4 для
конкретного закордонного замовника на ПАТ "Одесь$
кий завод радіально$свердлильних верстатів"; при ви$
робництві на ПАТ "Одескабель" новітньої продукції —
категорія 5Е F/UTP броньований PV кабель — для швид$
кого виробництва кабельних комплектів зі спеціально
захищеними роз'ємами, що використовуються для роз$
гортання зв'язку у суворих умовах експлуатації, а та$
кож можуть застосовуватися у промислових мережах.
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Показник 
Відповідність показника 
середньому значенню 
(світовому рівню),% 

Відповідність показника 
ідеальному значенню,% 

Призначення UA1 UX1 
Надійність UA2 UX2 
Технологічність (якість) UA3 UX3 
Стандартизація та уніфікація UA4 UX4 
Патентно-правовий UA5 UX5 
Екологічність і 
ергономічність 

UA6 UX6 

Маркетинговий потенціал UA7 UX7 
Логістичний потенціал UA8 UX8 

Комплексний показник 

Таблиця 3. Зведена таблиця показників технологічного рівня

Джерело: розробка автора.
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У статті проаналізовано концептуальні засади структурної політики держави. Обгрунтовано значен=

ня структурної політики у контексті напрямів модернізації національної економіки. Виявлено значення

управління структурними зрушеннями в економіці. Визначено, що структурна політика є складовою дер=

жавної політики, що формується під впливом цілої низки особливостей, що обумовлюють структурні

трансформації. Встановлено, що процес розгляду та дослідження економічних систем грунтується на

використанні системного підходу, тобто комплексного розгляду всіх елементів та підсистем.

Доведено, що неможливо здійснювати структурну модернізацію національної економіки без прове=

дення активної політики модернізації. Визначено, що управління структурною модернізацією економі=

ки спрямовується на низку перспективних напрямів щодо оптимізації структурних пропорцій економі=

ки, а саме визначення пріоритетних галузей економіки; згортання депресивних галузей і виробництв;

забезпечення сприятливих умов для залучення іноземного капіталу у пріоритетні види діяльності; сти=

мулювання техніко=технологічної модернізації виробництва; розбудова належного інституційного сере=

довища як фактору стабілізації економіки; підтримання та впровадження ресурсоощадних технологій;

вироблення комплексної регіональної та державної політики, спрямованої на протидію деіндустріалі=

зації економіки.

Встановлено, що структурна трансформація національної економіки за умов її високотехнологічного

розвитку є одним з визначальних чинників досягнення економічного зростання. При цьому оптимальна

структура національної економіки дозволяє отримати додатковий ефект від мобілізації факторів еконо=

мічного розвитку. Вплив науково=технічного прогресу проявляється у модифікації і модернізації еконо=

мічної структури, а також започаткуванні нових виробництв.

The conceptual principles of structural policy of the state are analyzed in the article. The importance of

structural policy in the context of directions of modernization of the national economy is substantiated. The

importance of managing structural changes in the economy is revealed. It is determined that structural policy is

a component of public policy, which is formed under the influence of a number of features that cause structural

transformations. It is established that the process of consideration and research of economic systems is based on

the use of a systems approach, i.e. a comprehensive consideration of all elements and subsystems.

It is impossible to carry out structural modernization of the national economy without an active policy of

modernization is proved in the article. It is determined that the management of structural modernization of the

economy is aimed at a number of promising areas for optimizing the structural proportions of the economy,

namely the definition of priority sectors of the economy; collapse of depressed industries; providing favorable

conditions for attracting foreign capital to priority activities; stimulation of technical and technological

modernization of production; building a proper institutional environment as a factor in stabilizing the economy;

maintenance and implementation of resource=saving technologies; development of a comprehensive regional

and state policy aimed at counteracting the deindustrialization of the economy.

It is established that the structural transformation of the national economy in terms of its high=tech

development is one of the determining factors in achieving economic growth. At the same time, the optimal
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Глобальні економічні та технологічні перетворення

щоразу передбачають зміну структурних характеристик
економіки як в інституційному, так і у секторальному
вимірах. Інституційні зміни економіки грунтуються на
формуванні та підвищенні якісних детермінантів довго$
строкових фундаментальних факторів її розвитку, а
також системі державного управління, інфраструктурі,
освіти. Секторальний аспект передбачає перехід на ви$
щий технологічний рівень та його ускладнення. Струк$
турні трансформації в економіці, згідно з підходами у
межах структуралістської концепції, є основою дина$
мічного економічного розвитку, тому цілеспрямована
зміна структури є основним інструментом забезпечен$
ня зростання економіки.

Завдяки таким локомотивам та на основі міжгалу$
зевих зв'язків передається імпульс зростання до інших
секторів. Водночас можна вказати й на існування таких
секторів, чиє падіння зумовлює ланцюгову реакцію па$
діння також в інших секторах. На противагу структу$
ралістським підходам, у традиційних теоріях зростан$
ня основний наголос робиться на співвідношення норм
заощаджень і нагромадження капіталу, використо$
вується єдина виробнича функція для всієї економіки, а
секторальні зміни є наслідком економічного зростання
та збільшення середньодушового ВВП.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Складний та багатогранний спектр проблем теоре$
тичної концептуалізації структурної політики держа$
ви глибоко проаналізовано у працях таких вчених:
О. Амоша, Т. Артьомова, І. Бобух, В. Геєць, А. Грицен$
ко, Б. Дергалюк, Ю. Кіндзерський, А. Колота, А. Ревен$
ко, В. Сіденко, Ю. Уманців, І. Черленяк, Н. Шелудько,
Л. Шинкарук, О. Яременко та ін. Водночас глибокий
аналіз проблематики структурної політики ще потре$
бує подальших системних наукових досліджень.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розкриття новітніх тенденцій фор$

мування структурної політики держави.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Сучасні теорії ендогенного зростання приймають

економічну діяльність як один із факторів зростання
без урахування її внутрішнього наповнення. Такі теорії
розглядають окремі ендогенні характеристики еконо$
мічного розвитку й технологічного прогресу та вважа$

structure of the national economy allows to obtain an additional effect from the mobilization of factors of economic

development. Achieving balanced proportions between the elements of the structure of the national economy is,

on the one hand, a necessary condition, and on the other — the logical result of its effective functioning. That is

why structural changes in the national economy should be considered in the context of the general mechanism

of its development. The content of economic development is not only the accumulation of capital and increase

employment, but also the diversification of economic activity. The influence of scientific and technological

progress is manifested in the modification and modernization of the economic structure and the launch of new

industries.

Ключові слова: структурна політика, глобальні дисбаланси, структурна модернізація, національна еко�
номіка, структурні пропорції.

Key words: structural policy, global imbalances, structural modernization, national economy, structural
proportions.

ють зміни цих характеристик важливими для зростан$
ня. На противагу цим поглядам, структуралісти нада$
ють структурній специфіці економічної діяльності пе$
реважного значення у забезпеченні зростання, наго$
лошуючи на визначальній ролі попиту для нього, розг$
лядаючи можливості його задоволення у рамках бага$
тогалузевої структури економіки, на формування якої
також впливають розвиненість фінансового сектора і
демографічні чинники. Інтенсивність секторальних
структурних змін і темпи економічного зростання тісно
взаємопов'язані, водночас ця інтенсивність може бути
як його наслідком, так і причиною. Саме тому внутрішні
структурні перетворення впливають на зміни у зовні$
шньоекономічній спеціалізації країни. Панівною тен$
денцією сучасного світу стали глибокі структурні зру$
шення, викликані докорінними перетвореннями всьо$
го індустріального ландшафту. Такі перетворення
спричинені змінами у внутрішній побудові національ$
них секторів економіки і відбуваються на основі тех$
нологій четвертої промислової революції, поява яких
надала додаткового динамізму зміні структури світо$
вої економіки, загостривши конкуренцію на світових
ринках. Криза, спричинена COVID$19, каталізувала
зміни у міжгалузевих пропорціях світової економіки,
загостривши структурні проблем, що існували й до цьо$
го [1].

Структурну політику можна визначити як су$
купність державних заходів, що спрямовані на встанов$
лення структурних параметрів національної економіки,
котрі є необхідними для підтримання динамічної мак$
роекономічної рівноваги та забезпечення сталого еко$
номічного зростання. До числа основних завдань струк$
турної політики держави можна віднести зміцнення тех$
нологічних порівняльних переваг національних
підприємств щодо іноземних конкурентів; зменшення
залежності національної економіки від імпорту;
збільшення питомої ваги ресурсоощадних виробництв
та високотехнологічних видів діяльності; підвищення
рівня внутрішньої збалансованості економіки на основі
її переорієнтації на найбільш повне задоволення потреб
міжгалузевої кооперації; створення розвиненого внут$
рішнього ринку [2; 3]. Структурна політика держави
грунтується на одній із трьох загальних концепцій
(рис. 1). При цьому сучасна структурна політика
здійснюється державою на основі:

— обгрунтування основної секторальної структу$
ри відповідно до тенденцій розвитку світової економі$
ки, в основі чого є модель трьох секторів (аграрний сек$
тор, промисловість, сфера послуг);
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— запровадження стратегії економічного зростан$
ня, що грунтується на використанні внутрішнього по$
тенціалу стратегічно важливих галузях, від яких зале$
жить розвиток технології, динаміка та ефекти зростан$
ня в інших видах діяльності;

— інвестування у масштабах усієї економіки най$
важливіших проєктів;

— підтримки інноваційної діяльності.
Найбільш ефективними напрямами структурної

трансформації економіки є, зокрема, такі, як розвиток
галузей, які збільшують обсяги експортної продукції і
забезпечують збільшення валютних надходжень до
країни; збільшення обсягів виробництва товарів, здат$
них на внутрішньому ринку замінити імпортні аналоги;
розширення виробництва конкурентоспроможних на
світовому ринку товарів; стимулювання впровадження
ресурсозберігаючих технологій, які підвищують рівень
конкурентоспроможності товарів; збільшення кількості
високотехнологічних та наукомістких виробництв у
сферах, які здатні підвищувати ефективність інших га$
лузей національної економіки; скорочення кількості
депресивних виробництва, де знижується ефективність
використання ресурсів.

Структурна трансформація національної економі$
ки за умов її високотехнологічного розвитку є одним з
визначальних чинників досягнення економічного зрос$
тання. При цьому оптимальна структура національної
економіки дозволяє отримати додатковий ефект від мо$
білізації факторів економічного розвитку. Досягнення
збалансованих пропорцій між елементами структури
національної економіки є, з одного боку, необхідною
умовою, а з іншого — логічним результатом її ефектив$
ного функціонування. Саме тому структурні зрушення

у національній економіці слід розглядати у контексті
загального механізму розвитку національної економі$
ки. Змістовне наповнення економічного розвитку поля$
гає не лише у нагромадженні капіталу та збільшенні зай$
нятості, але й в їхній диверсифікації до більш ефектив$
них сфер економічної діяльності. Вплив науково$техніч$
ного прогресу проявляється у модифікації і модернізації
економічної структури, започаткуванні нових вироб$
ництв, галузей та секторів економіки [5].

Структурна політика є сукупністю всіх державних
заходів, що цілеспрямовано стимулюють структурні
зміни в економіці відповідно до основних напрямів
структурної перебудови. При формуванні структурної
політики велику роль відіграє вибір пріоритетних на$
прямів розвитку окремих галузей та видів економічної
діяльності. При виборі пріоритетного виду діяльності
беруться до уваги перспективи попиту на товари галузі
на внутрішньому ринку, мінімізація залежності від
імпорту сировини, енергії та зниження ресурсомісткості
у цілому; розв'язання проблем зайнятості; вирішення
екологічних проблем тощо [6, с. 113—115].

Механізм державної структурної політики фор$
мується з урахуванням комплексності та багатовектор$
ності визначення об'єктів упливу. Ця форма державно$
го регулювання економіки повинна бути узгоджена з ос$
новними елементами інвестиційної, промислової, со$
ціальної та зовнішньоекономічної політики держави.
Лише за умови комплексного підходу до вирішення за$
значеної проблеми можливим є досягнення стратегіч$
ної мети державного регуляторного впливу. Вказаний
механізм структурної політики держави визначається
як сукупність таких елементів, як стратегічна мета ре$
гулювання економічного розвитку, поточні цілі регулю$

Рис. 1. Концепції структурної політики держави

Джерело: складено авторкою на основі: [4; 5].

Рис. 2. Інструменти державної структурної політики

Джерело: складено авторкою на основі: [4; 5].
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вання структури національної економіки, формування
переліку об'єктів регулювання, визначення структури та
пріоритетності методів впливу, підпорядкування основ$
них форм регулювання досягненню єдиної мети, враху$
вання інтеграційних чинників розвитку економіки за
умови дотримання національних пріоритетів [4]. Інстру$
менти державного структурного регулювання націо$
нальної економіки наведено на рисунку 2.

Важливою проблемою постає вивірена у часі та у
галузевих пріоритетах державна підтримка розвитку
окремих галузей економіки країни. Часові чинники по$
винні бути пов'язані з динамічним розвитком усього
світового господарства. Темпи структурної перебудо$
ви повинні бути високими, інакше структурні зміни мо$
жуть виявитися неефективними. Крім того, важливою є
чітка інтеграційна визначеність розвитку економіки
країни. Комплексність механізму державної структур$
ної політики має враховувати вектори дії різних форм
державного впливу, зокрема:

— бюджетно$податкове, грошово$кредитне, зов$
нішньоекономічне, соціальне, інвестиційне регулюван$
ня повинні бути підпорядковані одній меті та доповню$
вати один одне;

— їхній інструментарій має забезпечувати форму$
вання сприятливої кон'юнктури в економіці та забезпе$
чувати стимулювання підприємницької активності [7; 8].

Фіскальний механізм структурної політики грун$
тується на формуванні ефективної фінансової системи
країни, використанні системи методів та принципів сти$
мулювальної фіскальної політики. Такі заходи сприя$
тимуть економічне зростання у національній економіці.
Монетарний механізм структурного регулювання пови$
нен забезпечувати формування принципів стимулюваль$
ної монетарної політики, стабілізації інфляційних про$
цесів і прогнозованого валютного курсу. Лише за умо$
ви стабільності на грошовому ринку та у банківській
системі країни можна розраховувати на створення спри$
ятливих умов для розвитку економіки.

Важлива роль у структурній трансформації еконо$
міки належить активному інвестиційному регулюванню.
Йдеться про створення сприятливого інвестиційного
клімату, зорієнтованість на внутрішнє інвестування та
активна інвестиційна позиція держави. Високе подат$
кове навантаження та відсутність належного стимулю$
вання призводить до зростання інвестиційної приваб$
ливості тих елементів структури національної економі$
ки, які забезпечуються швидким оборотом капіталу.
Часто це суперечить національним інтересам, оскільки
втрачається привабливість високотехнологічних вироб$
ництв, що є стратегічно важливими для країни [9, с. 145—
150]. Соціальні аспекти структурної політики пов'язані
перш за все з досягненням соціальної стабільності. На$
самперед йдеться про регулювання відносин між пра$
цею та капіталом, зменшення негативного впливу струк$
турного безробіття та зниження рівня диференціації у
доходах населення [10].

Механізм державної структурної політики визна$
чається як сукупність стратегічної мети державного
регуляторного впливу, яка полягає у забезпечення ста$
білізації соціально$економічної ситуації в країні та сти$
мулювання темпів економічного зростання. При цьому
слід пам'ятати також й про поточні цілі державного ре$
гулювання структури національної економіки, зокрема
формування оптимальних галузевих, територіальних та
соціальних пропорцій за умови чіткого визначення на$
ціональних пріоритетів.

Основне завдання структурної перебудови еконо$
міки України полягає у формуванні сучасної, ефектив$
ної, раціональної, екологічно безпечної структури еко$
номіки та створенні конкурентоздатного національно$
го виробництва. Для цього необхідними є модернізація
виробництва, його технічне та технологічне оновлення;
зниження ресурсомісткості економіки виробництва;
створення умов для інвестування; посилення техноло$

гічної цілісності підприємств та галузей, забезпечення
замкненого циклу виробництва тощо.

Оптимальний розвиток структури економіки Украї$
ни потребує системного підходу, що включає певні на$
прями вдосконалення структурної перебудови. Йдеть$
ся, зокрема, про формування ефективної структури
економіки, що передбачає усунення дисбалансів між
реальним та фінансовим секторами економіки, переваж$
ний розвиток галузей, що задовольняють потреби спо$
живачів, створення та розвиток наукомістких та висо$
котехнологічних виробництв, розвиток переробних га$
лузей економіки на новій технічній та технологічній
основі, розвиток експортних та імпортозамінних вироб$
ництв [11].

Оптимізація територіальної структури економіки
передбачає забезпечення комплексного і пропорційно$
го розвитку всіх регіонів країни на основі раціонально$
го використання конкретних умов та ресурсів, усунен$
ня диспропорцій у розвитку окремих територій, забез$
печення вирівнювання рівнів соціально$економічного
розвитку, а також гармонізація загальнодержавних та
регіональних інтересів. Удосконалення зовнішньоеко$
номічної структури економіки потребує збільшення ек$
спортного потенціалу країни, зменшення в експорті ча$
стки сировини та матеріалів і збільшення частки про$
дукції переробних галузей, збільшення в імпорті част$
ки обладнання. Соціальна структура економіки потре$
бує подальших змін у системі власності, регулювання
доходів населення, створення ефективного мотивацій$
ного механізму продуктивної праці, усунення надмірної
диференціації доходів та соціальний захист вразливих
верств населення.

Фахівці з Інституту економіки та прогнозування
НАН України обгрунтовують положення про те, що
усунути глибоку базову структурну деформацію не
можна без активного державного регулювання, оскіль$
ки саме держава структурною політикою коригує дії
ринкових механізмів і спрямовує економічний розвиток
у потрібному напрямі. У контексті розв'язання струк$
турних проблем за допомогою інструментарію струк$
турної політики доцільно ухвалити державну програ$
му, в якій передбачити стимулювання виробництва хар$
чових продуктів для внутрішнього ринку на основі дер$
жавно$приватного партнерства із застосуванням фінан$
сових механізмів і ціноутворення, а з іншого — монети$
зації попиту населення. При цьому можна скористати$
ся досвідом розвинених країн, в яких малозабезпечені
категорії населення мають змогу одержувати харчові
набори за спеціальними платіжними картками [12].

Для формування в Україні національної моделі
структурної політики і досягнення цілей стабільного
розвитку слід зважати на те, що перехід від здебільшо$
го моносировинної до диверсифікованої структури еко$
номіки із акцентом на високотехнологічні сектори має
розглядатися як необхідна умова підвищення її ефек$
тивності та подальшого переходу до стійкого розвит$
ку. Це передбачає не лише розширення галузевої паліт$
ри, а й диверсифікацію національних активів на основі
нарощування інвестицій в інфраструктуру, збережен$
ня довкілля, розвиток інститутів і людського капіталу.
Динамічний розвиток економіки України може відбу$
ватися лише на основі послідовної реалізації необхід$
них структурних реформ в усіх сферах.

ВИСНОВКИ
Таким чином, проведений аналіз дає змогу дійти

висновку про те, структурна політика держави перед$
бачає вдосконалення нормативно$правового забезпе$
чення структурної перебудови, створення сприятливих
умов для реалізації конкурентних переваг, формуван$
ня національного капіталу, виділення пріоритетних га$
лузей і виробництв, макроекономічну стабілізацію, сти$
мулювання структурних зрушень, ефективну державну
інвестиційну та інноваційну політику, формування мак$
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роекономічних прогнозів щодо формування сучасної
структури економіки, розробка загальнонаціональних
та галузевих програм структурних зрушень, залучення
іноземного капіталу, здатного забезпечити вдоскона$
лення структури економіки, інформатизацію суспіль$
ства та розвиток сучасних інформаційних технологій.
Водночас проблеми вдосконалення теоретико$методо$
логічного наповнення структурної політики, яка покли$
кана розв'язувати цілу низку макроекономічних зав$
дань, повинні й далі перебувати у числі найважливіших
напрямів глибоких та системних наукових досліджень.
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КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ БУДІВЕЛЬНИХ
КОМПАНІЙ

The article is devoted to the analysis analyzes the factors affecting the management of the investment policy

of construction companies, measures taken to respond to external influences of companies in a competitive

environment. Successful implementation of investment activities in construction companies requires the

development of appropriate investment policies. This policy should be focused on the choice of methods and

means of implementing priority areas of investment activity through the formation and using of investment

resources in construction companies. Investment management is an integral part of investment policy and serves

to increase investment attractiveness, evaluate and implement projects, create conditions for the effective progress

of investment processes. The implementation of effective investment in construction companies requires the

development of an optimal concept for managing the relevant investment policy. The mechanism for creating a

favorable investment climate provides for the creation of a favorable investment climate. An integral part of the

main economic policy are measures taken by the state to improve the efficiency of the investment climate.

If construction companies use strategic planning and strategic investment management, then a strategic

direction should be added to them, to make corrections: to clarify and evaluate. To improve their investment

performance construction companies should be aware that the rules, types and adoption of plans should be

based on new approaches. In any system is an important issue maximizing the needs of society, people and staff.

The needs of people are constantly growing, so it is necessary effectively use the available resources, including

investment funds [4].

To determine the effectiveness of the economy implemented within the framework of the resource approach,

it is necessary to divide the principles of using investment resources and improve the investment flows of

construction companies.

During the research, methodological guidelines of leading scientific institutions dealing with the problem of

improving the use of investment resources in construction companies. The research methodology used was the

method of effective management of investment activity, resource method.

Статтю присвячено аналізу факторів, що впливають на управління інвестиційною політикою буді=

вельних компаній, заходів, що приймаються для реагування на зовнішні впливи компаній в конкурент=

ному середовищі. Успішне здійснення інвестиційної діяльності в будівельних компаніях вимагає розроб=

ки відповідної інвестиційної політики. Ця політика повинна бути орієнтованою на вибір методів і засобів

реалізації пріоритетних напрямів інвестиційної діяльності через формування і використання інвести=

ційних ресурсів у будівельних компаніях. Управління інвестиціями є невід'ємною частиною інвестицій=

ної політики і служить для підвищення інвестиційної привабливості, оцінки та реалізації проєктів, ство=

рення умов для ефективного розвитку інвестиційних процесів. Здійснення ефективних інвестицій в бу=

дівельні компанії вимагає розробки оптимальної концепції управління відповідною інвестиційною полі=

тикою. Механізм створення сприятливого інвестиційного клімату передбачає створення сприятливого
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INTRODUCTION
According to the Statistical Committee of the Republic

of Azerbaijan there were 1901 construction companies in
the country in 2020 [9]. Competition between companies is
inevitable. That is why construction companies must take a
number of measures to gain an advantage. These may
include: if the construction companies want to become a
leader in the construction sector, it must constantly improve
its investment activity in order to achieve competitive
advantages; construction companies must constantly
improve the efficiency of their investment activities in order
to avoid bankruptcy in a competitive environment and
ensure consistent improvement of the strategy and action
plan for the formation and using of investment resources;
the strategy of the construction company must be flexible,
otherwise the effectiveness of investment activity may
decrease; investment activity of a construction company
should be focused on the long term. Strengths and
weaknesses of the construction companies should be
identified using new methods and a comprehensive analysis;
construction companies should always seek and develop new
methods of doing business in order to gain a competitive
advantage. Only in this case may increase the efficiency of
investment activity.

Іt is advisable to develop a concept for managing the
investment policy of construction companies.

PURPOSE OF THE ARTICLE
The main purpose of the article is to analyze the

advantages of measures for the formation and imple$
mentation of the investment policy management concept.
Provide recommendations for improving the imple$
mentation of investment policy at companies.

PRESENTATION OF THE MAIN RESEARCH
MATERIAL

The resource approach based on assessing the effec$
tiveness and structure of the using of construction projects.
According to the application of the resource approach in
the field of construction, attracting investment resources
to companies can be considered as a process involving
several elements. Assessment of investment opportunities
of construction companies include these elements: search
and collection of investment information; effective
organization of attracting human resources at construction
companies; development of investment plans, projects and
programs of construction companies. The formation and

інвестиційного клімату. Невід'ємною частиною основної економічної політики є заходи, що вживаються

державою щодо підвищення ефективності інвестиційного клімату.

Якщо будівельні компанії використовують стратегічне планування і стратегічне управління інвести=

ціями, то до них слід додати стратегічний напрям, щоб внести корективи: уточнити і оцінити. Щоб по=

ліпшити свої інвестиційні показники, будівельні компанії повинні усвідомлювати, що правила, типи і

плани повинні грунтуватися на нових підходах. У будь=якій системі важливим є питання максимального

задоволення потреб суспільства, людей і персоналу. Потреби людей постійно зростають, тому необхідно

ефективно використовувати наявні ресурси, в тому числі інвестиційні фонди.

Для визначення ефективності економіки, яка реалізується в рамках ресурсного підходу, необхідно

розділити принципи використання інвестиційних ресурсів і поліпшити інвестиційні потоки будівельних

компаній.

У ході дослідження розроблено методичні вказівки для провідних наукових установ, що займаються

проблемою підвищення ефективності використання інвестиційних ресурсів у будівельних компаніях. У

методології дослідження використовувалися методи ефективного управління інвестиційною діяльністю,

ресурсний метод.

Key words: construction companies, investment, investment policy, management, environmental factors, concept
Ключові слова: будівельні компанії, інвестиції, інвестиційна політика, менеджмент, фактори навколиш�

нього середовища, концепція.

efficient use of investment resources by construction com$
panies reflects uncertainty, such as changes in external
environment. In connection with the foregoing, it is
necessary to take into account the dependence of the use of
investment resources on the behavior of external environ$
mental elements.

In the process of forming the investment idea of the
project in accordance with the concept of development of
investment activity of a construction company. The
investment objectives are: the volume and characteristics
of the product; project implementation period and the
amount of income received, the importance of the invested
object and sources of financing. All aspects of the investment
project of a construction company should be considered
before deciding on its implementation during the life cycle.
Determination of decisions is carried out at certain stages
of the investment project of a construction company in
accordance with the development concept.

When design a development concept and feasibility
study for an investment project of a construction company
an environmental impact assessment of the facilities under
construction should be carried out. Its advantages and
disadvantages should be identified in the evaluation of the
project to regulate the investment flows of the construction
company, accordance development concept [3].

This concept gives an overview of the strategic goals
and priorities of investment policy and the main directions
of their implementation. In modern conditions, the concept
of effective investment policy management should include
the following approaches:

1. Justification of the choice of investment resources and
investment instruments;

2. Investment activities aimed at ensuring the interests
of the investor by increasing his income;

3. Assessment of the investment attractiveness of the
asset and determination of the amount and timing of
investments.

It is necessary to study the competitiveness of
construction companies in the formation of investment
policies. Therefore, it is necessary to analyze the dynamics
of investment activity of companies, prices, quality and
nature of their products.

In accordance with the competitiveness of the external
environment, the principles of organizing the investment
activities of construction companies are changing and
improving. Therefore, new ideas should be recommended
regarding effective ways of investing in construction



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 10/202166

companies, as well as the creation and use of investment
resources. Experience shows that: some construction
companies the faster they have competitive advantages, the
more often they lose. Because they do not develop a concept
that would accurately reflect the structure of a favorable
market and investment activity. For this reason, at present,
is one of the most pressing issues increasing the investment
activity of construction companies at the expense of using
the resource approach. Should be developed special strategy
of the company and introduced effective tactics, if company
want to get the advantage of a competitive environment [8].

The strategy of the construction company should be
aimed at strengthening its presence in the market and the
corresponding action plan should be to maximize the profit,
based on the performance of construction work. As a result,
the strategic approach of the construction company is
enhanced. At the same time, the behavior of a construction
company changes depending on the elements of the external
environment.

In a competitive environment construction company
must respond quickly to competitor attacks. The
construction company must know the essence and
advantages of applying the resource approach to investment
activity, must have an algorithm for its work and be able to
use it. The development of investment policy management
in construction companies can be used to regulate
investment processes and the implementation of new
reforms in this area will increase the efficiency of investment
activities.

The main function of the investment
policy management concept is to maintain
the ability of construction companies to
respond to internal and external changes
and balance their investment resources [5].
The mechanism of regulation of investment
flows of a construction company and the
formation of investment resources is based
on the implementation of the concept of
investment policy management. The
concept of managing investment policy and
implementing a construction company can
be schematically described as follows
(Figure 1).

At the stage of developing the concept
of investment policy of a construction
company, the first examination of the
investment project of the company should
be carried out with a view to its imple$
mentation and a statement of intent should
be drawn up. According to the concept,
after developing an investment idea, the
direction of the investment activity of the
construction company is determined, that
is, the formation of goals and objectives.

The main characteristics of the invest$
ment project are determined and include:

— technical solutions for an alternative
investment project;

— determination of demand for project
products;

— determination of the investment
phase and duration of the project;

— calculation of the cost of production
at current and forecast prices;

— determination of the complexity of
the project and permits;

— investment climate in the project
area;

— determination of the cost and pro$
portions of the project.

As part of the formation of the concept,
a preliminary analysis of the implemen$
tation of the investment project of the
construction company is carried out. For

this, the usual assessment is carried out through an expert
system. The essence of the assessment is to analyze the
investment project of a construction company in accordance
with the development concept according to the relevant
factors.

The content of the design information of the construc$
tion company, recommended for further consideration, and
other requirements are determined. At the same time, a
detailed marketing study of the investment project is carried
out, engineering and geological surveys are carried out for
the implementation of the project, the political situation in
the country (region) and the socio$cultural conditions of
the population are studied.

In accordance with the investment policy management
concept, a declaration of intent is drawn up for the
construction company (as an investor) and the investment
is justified on the basis of pre$project information. These
documents are prepared by project management consultants
together with the investor (customer).

According to the concept, the effectiveness of an
investment project of a construction company is assessed
on the basis of generally accepted indicators (net profit, rate
of return, internal rate of return).

A mechanism for the formation and use of tools and
rules, forms and methods, investment resources for effective
management of investment activities of construction
companies is being organized. With the help of this
mechanism, the work of construction companies is ensured,
the behavior of goals, directions and rules for the formation
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Fig. 1. Formation and implementation of the concept of management
of the investment policy of a construction company
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of investment resources, an increase in the volume of
investment resources to correspond to real opportunities is
changed and refined. The mechanism for the formation of
investment resources of construction companies include:

— identification of changes in the influence of elements
of the external environment on the investment activities of
construction companies;

— accounting of investment management mechanisms
of construction companies in accordance with the elements
of the external environment;

— determination of methods for the formation and use
of investment resources in accordance with the forms and
methods of investment activities of construction companies;

— creation of a unified mechanism for managing the
investment activities of construction companies based on
changes in the behavior of elements of the external
environment.

The reaction of companies to changes in the elements
of the investment environment of construction companies
should be based on the concept of investment policy
management and should be ensured:

— the reaction of companies to a simultaneous change
in the elements of the external environment;

— react to management rules and legislation;
— responding to a delayed response of management.
There may be different reactions to construction

incidents and hazards. These include the adaptation of
construction facilities that are subject to change under the
influence of external environmental elements, as well as the
construction company's response to changes in investment
resources and the external environment. The construction
company must determine in advance the rate of change of
events, taking into account changes in the external
environment during the management of investment acti$
vities.

During the implementation of the investment policy
management concept, the main functions of investment
management of construction companies include iden$
tification of structural units of companies against weak
signals and joint consideration of information trends and
behavior of information about the external environmental
elements of management, as well as characteristics of
investment management environment of construction
companies. It is necessary to study the problems that
characterize the weak signals, to diagnose the causes and
factors.

CONCLUSIONS
As a result of the research, ensuring the effective

results of the activities of construction companies in the
Republic of Azerbaijan is significantly related to the
consistent improvement of the management of the
investment process. Improving the overall efficiency of the
construction sector requires strengthening the strategic
directions of investment resource management. In this
regard, the development of the concept of investment
policy management in construction companies can play an
important role. A construction company may be vul$
nerable to environmental changes when it comes to
investment management, so the rate of change in events
must be determined in advance.

The main function of the investment policy management
concept is to maintain the ability of construction companies
to respond to internal and external changes in investment
management and the balance of their investment resources.
In this regard, the mechanism for regulating investment
flows and the formation of investment resources of a
construction company is based on the implementation of
the concept of investment policy management.

The analysis of factors affecting the effectiveness of the
use of investment resources in construction companies was
conducted on the basis of materials of the State Statistics
Committee of the Republic of Azerbaijan, information and
reports of construction companies.
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CIRCULAR ECONOMY: GENESIS, STRUCTURE, FEATURES

У статті досліджено теоретико=прикладні засади циркулярної економіки. Представлено генезис цир=

кулярної економіки як самостійного напряму, що грунтується на базових положеннях концепції сталого

розвитку. Згруповано підходи вітчизняних та зарубіжних вчених до трактування поняття "циркулярна

економіка", основних її положень та застосування на мікро=, мезо= та макрорівнях.

Запропоновано власне визначення цього поняття. Встановлено, що передумовою імплементації прин=

ципів циркулярної економіки є взаємозв'язок екологічних, економічних та соціальних чинників розвит=

ку з урахуванням балансу інтересів екосистем і суспільства.

Охарактеризовано еволюційний розвиток R=принципів, що доводить динамічність та комплексність

циркулярної економіки. Обгрунтовано, що циркулярна економіка охоплює питання енергоефективності,

зниження рівня забруднюючих викидів, створення інноваційних та ефективних способів виробництва і

споживання, оптимізації управління відходами на засадах циклічності.

Окреслено перспективи розвитку циркулярної економіки, що органічно поєднує економічні інтере=

си, збереження природного балансу екологічної системи та раціональне природокористування.

The theoretical and applied principles of a circular economy are examined in the article. The genesis of the

circular economy as an independent direction, based on the main statements of the concept of sustainable

development, is presented.

Three main reasons for the transition to a circular economy are identified: resource constraints, technological

development, social and economic development.

The key difference between the concept of sustainable development and the concept of circular economy as

an independent direction is the coverage of a wider range of issues (economic, environmental, social, and

restorative aspects of development).

The approaches of domestic and foreign scientists to the interpretation of the concept of "circular economy",

its main statements and implementation at the micro, meso and macro levels are grouped. The author's definition

of the concept is offered.

It is established that the prerequisite for the implementation of the principles of the circular economy is the

interconnection of environmental, economic and social factors of development, taking into account the ecosystems

and society balance. The evolutionary development of R=principles is characterized, which proves the dynamism

and complexity of the circular economy.

It is substantiated that the circular economy covers the issues of energy efficiency, reduction of pollutant

emissions, creation of innovative and efficient methods of production and consumption, optimization of waste

management on a cyclical basis.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Новітні виклики світової системи, які є синтезом

глобалізації, четвертої промислової революції та транс$
формації ресурсно$сировинної моделі розвитку наго$
лошують на необхідності модернізації промисловості,
інструментом якої є імплементація організаційно$еко$
номічних механізмів, спрямованих на підвищення відпо$
відальності за збереження балансу економічних інте$
ресів, екологічної системи і раціонального природоко$
ристування.

У середині XX ст. світове наукове співтовариство,
проаналізувавши негативні тенденції науково$технічної
революції, прийшло до висновку про обмеженість мож$
ливостей зростання економіки на основі використання
лінійної індустріальної моделі. Це спонукало до пошу$
ку альтернативних рішень та сприяло стрімкому поши$
ренню нових економічних моделей, орієнтованих на
подолання екологічних викликів. Протягом останньо$
го десятиліття особливою увагою користується нова
модель економіки — циркулярна економіка. Концепція
циркулярної економіки є синтезом науково$дослідних
різновекторних розробок: екологічної економіки, теорії
сталого розвитку, концепції "від колиски до колиски",
зеленої і синьої економік, промислової екології, біомі$
метики тощо. Враховуючи, що циркулярна економіка
передбачає перепрофілювання бізнес$процесів з метою
максимального збереження ресурсів, мінімізації
відходів за допомогою повторного використання, мо$
дернізації, реконструкції, рециклінгу та інших елементів
фреймворкінгу, проблематика дослідження суті та пер$
спектив розвитку циркулярної економіки є актуальною.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У вітчизняному і зарубіжному науковому арсеналі
існує ряд публікацій, в яких висвітлюються теоретичні
положення циркулярної економіки, зокрема таких вче$
них: Н. Батова, А. Валько, М. Ветрова, Н. Бокен, М. Гайс$
дорфер, А. Гребьонкін, М. Гур'єва, Д. Д'Амато, М. Зілс,
М. Злотнік, Д. Кірхер, Д. Корхонен, О. Мельник, Д. Пірс,
М. Руда, А. Таккер, А. Турнер, А. Шишмарьова та ін.
Проте аналіз теоретичних джерел свідчить, все ще не
існує наукового консенсусу щодо парадигми циркуляр$
ної економіки. У літературі відсутній системний різно$
векторний аналіз її концептуальних основ.

It is determined that the consequences and prospects of practical implementation of the concept of circular

economy differ depending on the level of economic system functioning.

It is outlined that governmental and non=governmental support is an important condition for ensuring the

effectiveness of the circular economy and the elimination of existing barriers, covering all areas of production,

consumption and waste management at three levels of aggregation: micro, meso and macro.

Prospects for the circular economy development that organically combines economic interests, preservation

of the natural balance of the ecological system and rational use of nature are outlined.

Ключові слова: циркулярна економіка, сталий розвиток, циклічність, ресурси, інноваційні рішення, еко�
система, управління відходами, повторне використання.

Key words: circular economy, sustainable development, cyclicality, resources, innovative decisions, ecosystem,
waste management, reuse.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є дослідження теоретичних і приклад$

них аспектів циркулярної економіки. Для досягнення
мети вирішено такі завдання: ідентифіковано категорі$
альний зміст циркулярної економіки; обгрунтовано спе$
цифіку циркулярної економіки; досліджено еволюцій$
ний розвиток R$принципів формування концепції цир$
кулярної економіки; окреслено перспективи розвитку
циркулярної економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Розвиток високоефективних технологій нового по$
коління формують нові вимоги щодо стану соціально$
економічної системи та навколишнього середовища.
Крім того, сучасні умови гіперконкуренції підкреслю$
ють важливість імплементації циркулярного механізму
в економічну систему, що є актуальним і практично зна$
чимим. Циркулярна економіка сприяє модернізації ви$
робництва та впровадженню інноваційних технологій за
рахунок підвищення екологічної культури суспільства,
охорони навколишнього середовища, зниження викидів
шкідливих речовин. При цьому існує необхідність ди$
ференціації підходів до впровадження методів та інстру$
ментів циркулярної економіки в різних соціально$еко$
номічних системах.

Модель циркулярної економіки грунтується на
різних концепціях економіки енвайрометалізму, які є
взаємозалежними та взаємодоповнюючими, поєднуючи
економічний розвиток та екологічну безпеку (табл. 1).

Ключовою відмінністю між концепцією сталого роз$
витку і концепцією циркулярної економіки, як само$
стійного напряму, є поглиблення змісту останньої та
охоплення ширшого кола питань (економічні, еко$
логічні, соціальні, ощадливі та відновлювальні аспекти
розвитку). Основні компоненти циркулярної економі$
ки представлено на рисунку 1.

Європейський інвестиційний банк окреслив три основні
причини переходу до циркулярної економіки [1, с. 8]:

1. Ресурсні обмеження. Глобальний попит на ресур$
си дуже швидко зростає, що призводить до постійно
зростаючого дефіциту критично важливих видів ре$
сурсів і води.

2. Технологічний розвиток. Імплементація нових
технологій дозволяє розробляти і впроваджувати нові
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бізнес$моделі циркулярної економіки. Без формування
удосконалених технологій та інноваційних підходів ре$
циркуляція, заміна і повторне використання ресурсів,
застосування нових ІТ$технологій будуть неможливі.

3. Соціально$економічний розвиток. Циркулярні
моделі відіграють важливу роль у контексті зростаючої
урбанізації. У містах можна розробляти, впроваджува$
ти і підтримувати системи, які збиратимуть і перетво$
рюватимуть різні товари, матеріали та інші ресурси, що
буде економічно ефективним та екологічно безпечним.

Деякі науковці, зокрема Н. Пахомова, К. Ріхтер,
М. Ветрова акцентують увагу на ще одній причині пере$
ходу до циркулярної економіки — екологічній [2, с. 245].
Яскравим прикладом є неутилізовані промислові відхо$
ди, які займають великі території, а їх розпорошення і
розмивання призводить до забруднення навколишньо$
го середовища, завдає шкоди здоров'ю населення,
сільському господарству, грунтам, водним ресурсам
тощо. Таким чином, потрібно враховувати негативні
екстерналії, що спричиняють екологічні загрози та по$
гіршення стану довкілля. Метою циркулярної економі$
ки є інтернаціоналізація екстерналій, мінімізація збитків
та відновлення природних екосистем до безпечного
рівня.

Рис. 1. Системоутворюючі елементи циркулярної
економіки

Джерело: побудовано автором.

Таблиця 1. Порівняльний аналіз основних концепцій економіки енвайроменталізму

Джерело: складено автором за: [7; 9; 16; 22].

Основні концепції економіки енвайроменталізму 

С
кл
ад
ов
і 

ел
ем
ен
ти

 

Сталий розвиток Зелена економіка Синя економіка “Від колиски до 
колиски” 

Циркулярна 
економіка 

1.
 Г

ол
ов
ни
й 

су
б’
єк
т 

Людина є основним 
суб’єктом соціально-
еколого-економічних  
процесів 

Людина-еколог Людина  
інноваційна й 
ощадлива 

Людина – 
невід’ємна 
складова 
суспільства і 
природи 

Людина - гарант 
збереження 
навколишнього 
середовища й 
біорізноманіття 

2.
 С

ут
ні
ст
ь 
ко
нц
еп
ці
ї 

Задоволення 
потреб у процесі 
розвитку  
теперішнього 
покоління 
не здійснює 
негативний вплив на 
можливість 
майбутнього 
покоління 
задовольняти свої 
потреби 

Стале економічне 
зростання, 
покращення 
добробуту людей і 
створення нових 
можливостей для 
працевлаштування, 
при цьому 
забезпечення 
здорового 
функціонування 
екосистем Землі 

Відходи одного 
продукту стають 
сировиною, що 
забезпечує новий 
виробничий і 
фінансовий потік. 
Стимулює перехід 
від економіки 
товарів до 
економіки систем, 
що забезпечують 
сталий розвиток 

Концепція 
безвідходного 
виробництва, що 
базується на 
принципах 
регенеративного 
дизайну  
 

Модель економіки, 
заснована 
на замкнутих циклах, 
з багаторазовим 
використанням 
ресурсів, високим 
ступенем переробки 
відходів з метою 
досягнення 
кліматичної 
нейтральності 

3.
 О

сн
ов
і н
ап
ря
ми

 

Тріада соціальної, 
економічної й 
екологічної систем 

“Зелене зростання”, 
що забезпечується 
інноваційними 
драйверами 
безпечного і 
збалансованого 
розвитку 

Формування 
інтегрального 
еколого-
економічного 
ефекту. В її основі 
не тільки захист та 
відновлення 
природи, але й 
розвиток 
природних систем 
загалом 

Незалежна система 
сертифікації, яка 
оцінює безпечність  
продукції, 
базуючись на 
матеріалах і 
виробничих 
технологіях, що 
були задіяні в 
процесі 
виготовлення 

Характерна 
мінімізація 
споживання 
первинної сировини і 
максимізація 
використання обсягів 
ресурсів, що 
повторно 
переробляються   

4.
 Д

ом
ін
ую

чі
 п
ри
нц
ип
и 

16 основних 
принципів 
задекларовані на 
конференції ООН 
у м. Ріо-де-Жанейро, 
1992 р. і в матеріалах 
спеціальної 
сесії Генеральної 
Асамблеї ООН, 
м. Нью-Йорк, 1997 р. 

Справедливість і 
між поколіннями; 
превентивний 
підхід до впливу на 
навколишнє 
середовище; 
створення 
“зелених” робочих 
місць, зростання в 
ключових секторах 
економіки 

Каскадне 
використання 
сировини й енергії 
у процесі 
діяльності 
екосистем 

Споживач платить 
не за сам товар, а 
за його 
використання. 
Питаннями 
утилізації 
займається 
виробник товару 

Забезпечує поетапне 
відтворення 
принципів ресурсної 
ефективності та 
безвідходності 

5.
 М

ет
а Сталий розвиток планети за низьких матеріальних, енергетичних та екологічних витрат 
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Циркулярна економіка — це тренд ХХІ ст., який пе$
редбачає:

— зростання інформованості про соціально$еко$
номічні, енергетичні та екологічні сектори;

— формування підходів для вирішення завдання
"безпечне навколишнє середовище vs економічний роз$
виток";

— пошук глобального консенсусу навколо зростан$
ня важливості екологічних факторів у діяльності вітчиз$
няних та міжнародних компаній.

Варто зазначити, що перехід у 60$х рр. XX ст. від
індустріального суспільства до постіндустріального, що
грунтується на інноваційно$технологічному прогресі,
сприяв появі поняття циркулярної економіки в науковій
літературі.

Концепція циркулярної економіки була запропоно$
вана в 1966 р. американським економістом Кеннетом
Юарт Боулдингом і мала яскраво виражений екологіч$
ний характер: "... людина повинна знайти своє місце в
циклічній екологічній системі..." [3]. З часом концепція
стала трансформуватись та набувати економічного ха$
рактеру на екологічних засадах.

У 1972 р. Денніс Медоуз із співавторами представи$
ли роботу "Межі зростання", до основних ідей якої на$
лежала необхідність розробки і виготовлення продукції
для ефективного повторного використання [4, с. 20].

У кінці 1980$х рр. група вчених У. Стахель, М. Бра$
унгарт і У. Макдонах запропонували ідею функціону$
вання економіки як замкнутого циклу. При цьому до$
сліджували її вплив на конкурентоспроможність ком$
паній, економію ресурсів, створення нових робочих
місць і скорочення відходів [5, с. 39].

Аналіз літературних джерел свідчить, що наукова
інтерпретація категорії "циркулярна економіка" має не$
тривалий термін застосування. Досить часто поняття
"циркулярна економіка" ("circular economy") ототожню$
ють з іншими термінами, як$от: "кругова економіка",
"циклічна економіка", "відновлювальна економіка", "цик$
лова економіка", "економіка замкнутого циклу" та ін., що
не відповідає змістовому наповненню циркулярної еко$
номіки.

Позиції вчених$економістів щодо циркулярної еко$
номіки відрізняються залежно від контексту. Значна
кількість дослідників вважають, що циркулярна еконо$
міка є новим етапом у розвитку концепції сталого роз$
витку та зеленої економіки [8; 10; 12; 15]. Окремими
науковцями циркулярна економіка розглядається як са$
мостійний напрям в економічній теорії, що зародився в
1970$хх рр. [1; 5; 11; 20; 22].

Необхідно зазначити, що фундаментальні положен$
ня циркулярної економіки окреслені в наукових робо$
тах фонду Еллен Макартур ("Ellen MacArthur Foun$
dation"), які зробили цю концепцію всесвітньо відомою.
Основні напрями досліджень Еллен Макартур [6]:

1. Збереження і збільшення природного капіталу
завдяки контролю кінцевих запасів і балансу потоків
відновлювальних ресурсів. Шляхи досягнення мети:
відновлення, віртуалізація, обмін.

2. Оптимізація прибутковості ресурсів за раху$
нок багаторазового використання продуктів, мате$
ріалів та комплектуючих з максимальною користю
під час технічного і біологічного циклів. Шляхи до$
сягнення мети: регенерація, оптимізація, цикліч$
ність, розподіл.

Автор Визначення поняття «циркулярна економіка» 
Д. В. Валько Це альтернатива традиційному економічному механізму. Передбачає відновлення 

ресурсів та їх циклічне використання на всіх етапах ланцюга створення вартості 
В. Джяо,  
Ф. Бунс 

Цілісна концепція, що охоплює всі етапи «скорочення, повторного використання 
та переробки» в процесі виробництва, обігу та споживання 

М. Гайсдорфер Регенеруюча система, в якій витрати ресурсів, викиди і втрати енергії 
мінімізуються за рахунок закриття і зменшення матеріальних і енергетичних 
циклів 

Дж. Кірхерр, 
Д. Рейке,  
М. Хеккерт 

Економічна система, яка грунтується на бізнес-моделях, що передбачають 
альтернативне повторне використання з метою досягнення сталого розвитку, 
збереження навколишнього середовища, економічного зростання і соціальної 
справедливості в інтересах теперішніх і майбутніх поколінь 

Дж. Корхонен, 
К. Нуур, А.Фельдманн, 
Ешету С. Біркі 

Ініціатива сталого розвитку, метою якої є скорочення лінійних матеріальних і 
виробничих потоків в системах виробництва і споживання на основі 
використання матеріальних циклів, відновлювальних і каскадних потоків енергії  

М. Лідер, 
А. Рашид  

Вирішення проблем, пов’язаних з утворенням відходів, ресурсодефіцитом і 
стійкими економічними вигодами 

Б.С. Машукова Філософія вторинного використання та отримання прибутку з того, що раніше 
вважалося непотрібним і відправлялося на утилізацію в рамках тріади традиційної 
лінійної економіки (“Take”, “Make”, “Waste”) 

Є.О. Нечаєва Економіка, яка грунтується на відновленні ресурсів, передбачає використання 
відновлюваних джерел енергії та переробку вторинної сировини 

В.Д. Олександрова, 
О.В. Єсіпова 

Економічна діяльність, спрямована на енергозбереження, регенеративне 
екологічно чисте виробництво, обіг і споживання. Циркулярна модель є найбільш 
вдалим способом заощадження ресурсів і матеріалів, сталого економічного 
зростання 

Н. В. Пахомова, 
К. К. Ріхтер, 
М. А. Ветрова 

Економіка відновлювального і замкнутого типу. Характерна мінімізація 
споживання первинної сировини і обсягів ресурсів, що переробляються, при 
одночасному скороченні площ, займаних відповідними полігонами і 
неорганізованими звалищами  

М. А. Пілюгіна Економіка, яка підвищує добробут людей і забезпечує соціальну справедливість, 
при цьому знижуючи ризики для навколишнього середовища 

Н.М. Сербулова, 
Є.В. Сиволапенко,  
С.А. Паносян  

Відновлювальна або регенеративна виробнича система. Комплексний процес 
боротьби з відходами 

С. Сов,  
С. Бернард, 
П. Слоан 

Модель виробництва і споживання товарів за допомогою замкнутих циклів 
матеріальних потоків, що передбачає збереження зовнішніх екологічних 
чинників, пов’язаних з видобутком первинних ресурсів і утворенням відходів 

А. Таккер  Взаємовигідна філософія, що передбачає співіснування успішної економіки та 
здорового навколишнього середовища  

Таблиця 2. Основні трактування поняття "циркулярна економіка"

Джерело: складено автором за: [1—22].
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3. Підвищення ефективності циркулярної системи
на основі виявлення та розробки негативних зовнішніх
ефектів. Шляхи досягнення мети: всі вищеперераховані.

Науковий та практичний інтерес до різних аспектів
циркулярної економіки підтверджується динамічним
зростанням числа досліджень як у вітчизняному, так і в
зарубіжному науково$дослідному сегменті. Проте, по$
при значку кількість публікацій з даної проблематики,
парадигма циркулярної економіки остаточно не сфор$
мована. У науковій літературі досі відсутній системний
і всеосяжний аналіз концептуальних основ циркуляр$
ної економіки, що призводить до різноманітних трак$
тувань цього поняття.

Варіативність наукових і обгрунтованих визначень
свідчить про комплексність зазначеного поняття, оск$
ільки воно охоплює широке коло питань, які пов'язані з
відновленням та регенерацією економіки, збільшенням
корисності матеріалів та складових продукції.

Основні дефініції циркулярної економіки представ$
лено у таблиці 2.

Аналіз наукових публікацій, присвячених дослід$
женням циркулярної економіки, показує глибоке розу$
міння науковцями існуючих проблем та поступове фор$
мування теоретико$методичних підходів до їх вирішен$
ня. На основі узагальнення поглядів на сутність цієї ка$
тегорії можна виокремити такі напрями трактування
циркулярної економіки: модель, діяльність, система,
стратегія, процес, інструмент, філософія.

Необхідно підкреслити, що переважна більшість ав$
торів при визначенні принципів циркулярної економіки
використовує префікс "re" (з латинської означає "зно$
ву"), що характеризує основну сутність циркулярної еко$
номіки. Таким чином, базовий фреймворк циркулярної
економіки "3R" складається із таких складових [12, c. 38]:

"reduce" — зменшення — сприяє мінімальному ви$
користанню сировини і матеріалів, що передбачає ско$
рочення відходів;

"reuse" — повторне використання — дозволяє ско$
рочувати потоки ресурсів у виробничу систему;

"recycle" — переробка — передбачає повноцінне
використання ресурсів, що призводить до зменшення
забрудненості навколишнього середовища.

Проведений контент$аналіз дозволив встановити, що
на початку формування концепції циркулярної економі$
ки більшість науковців ототожнювали її з процесами ре$
циркуляції, що доводить система "3R". З часом фреймворк
циркулярної економіки було розширено до "10R", хоча в
ній чітко прослідковується спадкоємність моделі "3R", що
виражається у збережені ключових елементів системи.

Більшість науковців вважають, що фреймворк "10R" —
це не остаточна структура циркулярної економіки, ос$
кільки вона перебуває у перманентному вдосконаленні
[20, c. 109]. Тому розглянемо детальніше складові фрей$
мворку циркулярної економіки:

"refuse" — відмова від надлишкового використання
сировини;

"rethink" — перегляд напрямів використання мате$
ріалів і продуктів;

"reduce" — використання меншої кількості природ$
них ресурсів і матеріалів;

"reuse" — повторне застосування продуктів, що вже
були у використанні;

"repair" — ремонт та технічне обслуговування де$
фектного виробу з його подальшим використанням за
основним призначенням.

"refurbish" — модернізація старого продукту;
"remanufacture" — зміна параметрів продукту, ви$

користання частин застарілого продукту в новому про$
дукті;

"repurpose" — перепрофілювання використаного
продукту в іншу сферу;

"recycle" — повторна переробка;
"recover" — виробництво енергії з матеріалів та про$

дуктів.

Отже, можна констатувати що циркулярна еконо$
міка є передумовою та драйвером нової промислової
революції. Концептуально циркулярна економіка перед$
бачає досягнення двох цілей. З одного боку, цінність
використаних продуктів повинна бути відновлена для
забезпечення максимальної економічної ефективності.
З іншого боку, відновлення цієї цінності обумовлює зни$
ження негативного впливу на навколишнє середовище і
тим самим дотримання соціально$економічних та еко$
логічних вимог сталого розвитку.

Таким чином, резюмуючи сказане вище, на наш по$
гляд, циркулярна економіка — це відновлювальна та
регенеруюча система, яка грунтується на циклічності
ресурсних потоків, передбачає формування інновацій$
них рішень, що синтезують екологічні та економічні
аспекти, створюючи соціальну основу для інклюзивно$
го та сталого розвитку.

Наслідки та перспективи практичної імплементації
концепції циркулярної економіки відрізняються залеж$
но від рівня функціонування економічної системи. Зок$
рема, реалізація принципів циркулярної економіки на
мікрорівні передбачає врахування екологічних аспектів
при розробці виробничих процесів і продуктів (екоди$
зайн), організацію чистого виробництва з низьким
рівнем викидів, впровадження систем запобігання утво$
ренню відходів, а також посилення відповідальності
споживачів за допомогою використання систем екомар$
кування та зелених державних закупівель.

Впровадження практики циркулярної економіки на
мезорівні включає в себе розробку екопромислових
парків (або екоіндустріальних парків) й аграрних еколо$
гічних систем (агроекосистем), доповнених екологічно
чистим дизайном і ефективним управлінням відходами.

Використання системи циркулярної економіки на
макрорівні спрямоване на створення екоміст, еко$
суспільства та еко$регіонів [21, c. 115].

Важливою умовою забезпечення ефективності реа$
лізації концепції циркулярної економіки і нівелювання
існуючих бар'єрів є підтримка у формі ініціатив урядо$
вих і неурядових організацій, які охоплюють усі сфери
виробництва, споживання та поводження з відходами
на трьох рівнях агрегування: мікро$, мезо$ і макро.

ВИСНОВКИ
Отже, підсумовуюче вищесказане, можна зробити

висновок, що циркулярна економіка сприяє оптимізації
систем виробництва і споживання через реалізацію не$
лінійної економічної моделі, що грунтується на еко$
інноваційній взаємодії природи і людини, знижуючи
протиріччя факторів еколого$індустріального просто$
ру. Циркулярна економіка є базисом реалізації еколо$
гічних інновацій та підвищення екологічної відповідаль$
ності на основі обгрунтованого ресурсо$ та енергоспо$
живання, зменшення шкідливого впливу на навколишнє
середовище, розвитку соціально інтегрованого суспіль$
ства.
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THE IMPACT OF THE COVID=19 PANDEMIC ON THE LABOR MARKET IN UKRAINE
AND THE WORLD

Вплив, що зазнали провідні країни світу, спричинений пандемією Covid=19 у 2020 р. торкнувся усіх

галузей економічного, соціального, культурного, туристичного, розважального життя кожного жителя

планети. Такі події мають очевидні негативні наслідки в світовій економіці загалом та економіці певної

країн. До них належать падіння ВВП, дисбаланс на ринку праці, зменшення чисельності працюючих, підви=

щення рівня бідності та ін.

У березні 2020 р. рівень безробіття швидко зріс, і до квітня 2020 р. він значно перевищив свій попе=

редній пік, що спостерігався під час Великої рецесії та одразу після неї. Найбільшого удару від впливу

пандемії зазнали такі сектори економіки: транспорт, готельний та ресторанний бізнес, мануфактура та

дрібна комерція. Зокрема, в Україні через пандемію коронавірусу з початку березня 2020 р. значно зрос=

ла кількість безробітних. Пік досяг 518 тис. осіб. Для адаптації в тих умовах, що склалися, світовий та

вітчизняний ринок праці запровадили нові методи регулювання та функціонування. Світова економіка

зазнала значних змін та перебудову її структури.

The impact of all countries of the world caused by the Covid=19 pandemic in 2020 affected all areas of economic,

social, cultural, tourist, entertainment life of every inhabitant of the planet. Such events have obvious negative

consequences for the world economy as a whole and the economy of a particular country. These include falling

GDP, labor market imbalances, declining employment, rising poverty, and more.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Актуальність дослідження полягає в важливості

дослідження зміни рівня зайнятості та безробіття
спричинених появою та глобальним розповсюджен$
ням захворювання COVID$19, викликане інфекцією
SARS$CoV$2.

Вплив що зазнали всі країни світу спричинений пан$
демією Covid$19 у 2020 р. торкнувся усіх галузей еконо$
мічного, соціального, культурного, туристичного, розва$
жального життя кожного жителя планети. Такі події ма$
ють очевидні негативні наслідки в світовій економіці за$
галом та економіці певної країн. До них належать падін$
ня ВВП, дисбаланс на ринку праці, зменшення чисель$
ності працюючих, підвищення рівня бідності та ін.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Пандемія спричинена появою вірусу SARS$CoV$

2потужно вплинула на світову економіку та особливо
на становище на ринку праці. Тому це питання схви$
лювало чимало таких вітчизняних вчених: О. Амоша,
Д. Богиня, І. Бондар, Л. Водянка, О. Грішнова, В. Дієспе$
ров, А. Колот, Е. Качан, Е. Лібанова, Л. Семів та багато
інших, та закордонних вчених: Бертран Біссуель, Кай$
нер Томаз, Джузеппе Москаріні, Фаб'єн Постель$Віне,
Дж. Харві, Шигеру Фуджіта Ен Шейвіал.

Результати досліджень проблем ринку праці спри$
чинених пандемією Covid$19 висвітлено в їх наукових
працях на вітчизняних та закордонних просторах.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою роботи є здійснення аналізу зміни рівня без$

робіття у світі та Україні зокрема у порівнянні його стан
до та після карантину внаслідок пандемії Covid$19.

Розкрити головні проблеми ринку праці в зв'язку із
зростанням рівня безробіття та його вплив на стан світо$
вої економіки. Показати методи регулювання постка$
рантинної ситуації з безробіттям та дисбалансом на
ринку праці в Україні та світі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
З приходом вірусу Covid$19 наприкінці 2019 р. та його

масове поширення в Європі та у всьому світі в лютому —
березні місяці 2020 р. світ сколихнула пандемія, що зму$

In March 2020, the unemployment rate rose rapidly, and by April 2020 it had significantly exceeded its previous

peak observed during and immediately after the Great Recession. The biggest impact of the pandemic was on

sectors of the economy such as transport, hotels and restaurants, manufacturing and small business. In particular,

in Ukraine due to the coronavirus pandemic since the beginning of March 2020, the number of unemployed has

increased significantly. The peak reached 518 thousand people. Introduction of programs of the Government of

Ukraine to ban the accrual of interest on overdue loans and liabilities; increase in the amount of assistance from

the reserve fund to support unemployed citizens; promoting the development of small and medium=sized

businesses, in particular the implementation of preferential credit programs "5=7=9", etc. On the other hand,

more workload has been placed on businesses themselves. Thus, many companies at their own expense provided

their employees with personal protective equipment and paid for their testing; disinfected the premises and, if

necessary, ensured their delivery by transport to enterprises, etc. As a result of the analysis of the impact of

Covid=19 on the world economy and Ukraine in particular, it should be noted that the world has undergone rapid

transformational changes in all its areas. The crisis that arose in 2020 exceeded the scale of the crisis of the Great

Depression. The world was forced to adapt to new living conditions for which it was not ready. This is reflected in

indicators of unemployment and falling GDP. Ukraine, in turn, being in the recovery phase, after the difficult

years of 2014—2018 in 2019 was able to partially stabilize the internal state of the economy and to some extent

improve the situation in the labor market.To adapt to the current global and domestic labor market, new methods

of regulation and operation have been introduced. The world economy has undergone significant changes and

restructuring of its structure.

Ключові слова: зайнятість, безробіття, ринок праці, карантин, пандемія, COVID�19.
Key words: employment, unemployment, labor market, quarantine, pandemic, COVID�19.

сило вдатися до прийняття суворих заходів для збере$
ження здоров'я населення планети, основним з яких був
масштабний карантин. Саме цей ключовий аспект і спри$
чинив хвилю змін з негативними наслідками, що гальму$
вали світову економіку. Важливою проблемою стало ма$
сове закриття підприємств, скорочення або тотальне при$
пинення виробництва, закриття громадських, освітніх,
розважальних та закладів культури, що спричинило ма$
сове безробіття як відносне, так і абсолютне. Криза охо$
рони здоров'я COVID$19 перетворилася на світову еко$
номічну кризу, що поставила під загрозу здоров'я, ро$
бочі місця і доходи мільйонів людей у всьому світі.

З метою аналізу зміни рівня безробіття під впливом
карантинних заходів ми дослідили стан світової економі$
ки загалом та України, зокрема, до та після карантину.

Згідно з даними Національного бюро економічних
досліджень початок економічного спаду припав на лю$
тий місяць 2020 р. й цим самим поставив крапку в пе$
ріоді найдовшого процвітання країн великої 20$ки (G20)
після Великої рецесії (грудень 2007 р. — червень 2009 р.).

У березні 2020 р. рівень безробіття швидко зріс, і до
квітня 2020 р. він значно перевищив свій попередній пік,
що спостерігався під час Великої рецесії та одразу після
неї. Цей сплеск безробіття був спровокований запро$
вадженням карантинних обмежень, а саме самоізоляції,
яка передбачала припинення функціонування багатьох
фірм, підприємств, індустріальних компаній, вироб$
ництв та інших організацій. Хоча рівень безробіття по$
ступово знижувався з квітня, у грудні 2020 року (6,7%)
він залишається майже вдвічі вищим за показник, який
спостерігався у лютому місяці цього ж року (3,5%) [3].

Тому розглянемо детальніше про стан безробіття у
світі під впливом COVID$19. У багатьох країнах світу
зайнятість працездатного населення значно зменши$
лась, проте велика кількість працівників мали змогу ви$
конувати свою роботи залишаючись вдома. Таким чи$
ном, чимало підприємств та організацій перейшли на
дистанційну форму праці. Але, попри це, в Канаді та
США рівень безробіття сягнув показників, які переви$
щили позначку часів Глобальної Фінансової кризи. Про$
те очікування експертів стосовно рівня зайнятості були
вищими оскільки показник працевлаштування зазнав
значного падіння.
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У середині березня аналіз показав,
що частка світового робочого часу ско$
ротилась на 7%, що являє собою 195 млн
еквівалентів повного робочого часу од$
ного тижня з 48 роб. годинами. З них 125
млн припало на Азію, 24 на Америку і 20
на Європу. Шокуючими були показники
Індії, де 90% працівників працюють у, так
званому, чорному секторі, не маючи
жодного соціального захисту ні компен$
саційних виплат у зв'язку з безробіттям.
І з кожним місяцем розповсюдження
пандемії цей показник продовжував зро$
стати і вже в другому кварталі склав 14%
що дорівнює втраті 0,4 млрд робочих
місць [5].

Найбільшого удару від впливу пан$
демії зазнали такі сектори економіки:
транспорт, готельний та ресторанний
бізнес, мануфактура та дрібна комерція.
Число працівників цих секторів, які були
звільнені чи змушені припинити свою
трудову діяльність не маючи іншого шля$
ху отримувати дохід чи компенсацію становило 1,25 млрд
працівників [6].

За даними OECD (Організація економічного розвит$
ку та співпраці ОЕСР) рівень безробіття в різних краї$
нах світу порівнюючи лютий та червень 2020 р. має та$
кий вигляд (рис. 1).

Як видно з рисунка найбільший приріст просте$
жується в Колумбії, Канаді та США. При цьому досить
низьким є показник в Європейських країнах та Півд.
Кореї, що спричинено переважно великою кількістю
працівників які перейшли в часткову зайнятість, що пе$
редбачає компенсацію заробітної плати працівника в ме$
жах 75—90 %, якщо той не має змоги продовжувати
свою трудову діяльність у зв'язку з карантином [17].

Щоб точніше розглянути вплив карантину внаслідок
пандемії Covid$19 на економіку України варто згадати,
що наша держава за останні роки пройшла нелегкий
шлях.

Починаючи з глибокої кризи 2014—2015 рр. до почат$
ку відновлення і поступового зростання в 2016 р. Еко$
номіка, що виробляла продукцію вузької спеціалізації
та низької конкурентоспроможності направленої на
країни СНД та інші країни, що розвиваються, почала ви$
готовляти продукцію яка здатна бути конкурентоспро$
можною і на ринках високорозвинених країн світу. Об$
межений рух трудових ресурсів та капіталу країн по$
ступово став частиною світового вільного простору.
При цьому можливості розвитку бізнесу та залучення
інвестиції в Україну стали сприятливими для їх розвит$
ку та одночасно підняття стану економіки країни. Про$
те втрати, які вона зазнала внаслідок конфлікту на сході

з Російською Федерацією, не дозволили наявним транс$
формаційним змінам компенсувати їх вплив і за під$
сумками 2019 р. фактичний ВВП (рис. 2) є нижче рівня
2013 р. на 5,6%.

Протягом 2016—2018 рр. Україна зазнала склад$
нощів пов'язаних з обмеженнями з боку Російської Фе$
дерації в транзитних перевезеннях по її території, труд$
нощі переміщення вантажу по залізничних та автомо$
більних шляхах в Донецькій та Луганській областях.
Проте, вже з початком 2018 р. нашій країні вдалось по$
бороти ці складнощі і врегулювати економіку країни до
фази стабільного відновлення. А вже з 2019 р. в еко$
номіці нашої держави спостерігається економічне зро$
стання у всіх галузях економіки окрім промисловості.
Будівництво зросло на 23,6%; оборот роздрібної
торгівлі — на 10,5%; оптовий товарооборот — на 0,1%;
сільське господарство — на 1,1%; обсяг вантажооборо$
ту — на 2,1% та пасажирообороту — на 2,6%; промис$
лове виробництво — скорочення на 0,5%. та реальний
рівень ВВП в цей період зріс на 3,2% [11; 15].

Подібна економічна ситуація що склалась у країні за
останні роки несла очевидний негативний вплив на стано$
вище на ринку праці, рівень безробіття та рівень добробу$
ту населення. Проте в 2018 р. ситуація на ринку праці по$
чала покращуватись і рівень безробіття очевидно знизив$
ся і вже наприкінці 2019 р. становив 306,8 тис. осіб, що є
значно нижче показника за 2015 р. 460,2 тис. осіб [9].

З початком 2020 р. події в країні та світі почала кар$
динально змінюватись. І вже в березні 2020 р. ситуація
на ринку праці зазнала значного впливу внаслідок епі$
деміологічної кризи пов'язаною з Covid$19. Негативний
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Рис. 1. Рівень безробіття, у %

Джерело: розроблено авторами на основі джерела [17].

5,5

0,2

-2,4

-6,5

-9,8

2,4 2,5
3,4 3,2

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ВВ

Рис. 2. Зміна ВВП у реальному вимірі у відсотках до попереднього року

Джерело: розроблено авторами на основі джерела [9; 11; 15].
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вплив відчули одразу кілька сегментів вітчизняного рин$
ку праці. А саме: сегмент національної економіки який
функціонує на внутрішньому ринку; сегмент зорієнто$
ваний на зовнішній ринок; зміни міграційних настроїв
українців, а саме їх міграція закордон. У загальному
вплив пандемії на український ринок праці по всіх вище
перелічених напрямах призвів до прямого та опосеред$
кованого зниження потреби залучення робочої сили в
економічну діяльність [12; 14].

Такий прямий вплив на український ринок праці
проявлявся через тимчасову заборону або ж обмежен$
ня певних видів економічної діяльності в Україні та при$
пинення / обмеження трудової міграції з України за$
кордон. Опосередкований вплив карантинних обмежень
пандемії COVID$19 на розвиток ситуації на вітчизняно$
му ринку праці у свою чергу проявлявся через зміну (пе$
реважно зменшення) попиту на різні товари й послуги
вітчизняних підприємств в Україні та закордоном, що
відповідним чином змінювало (переважно зменшувало)
потребу в живій праці (послугах робочої сили).

Хоча в той момент розпалу пандемії, Я. Смолій,
тодішній голова НБУ, вбачав інші причини погіршення
стану на ринку праці України не пов'язані з COVID$19.
За його словами проблема полягає в такому: "По$пер$
ше, роками однією із системних проблем української
економіки була невідповідність навичок претендентів
тим вимогам, які встановлюють роботодавці. По$друге,
низька продуктивність праці. По$третє, скорочення та
старіння населення. По$четверте, трудова міграція. По$
п'яте, низький рівень участі жінок у робочій силі". Цей
факт підтверджують статистичні дані про рівень безро$
біття і станом на 12 березня 2020 р. кількість офіційно
зареєстрованих безробітних складає 361 тис. громадян
[18].

Проте такі тенденції українського ринку праці в
умовах до пандемії не свідчать про те, що ситуація не
вплинула на стан економіки України, вона швидше на$
тиснула на рушійні важелі, які спричинили появу таких
проблем:

— фактичного скорочення зайнятості в Україні;
— зростання кількості безробітних в Україні;
— зменшення кількості українців, що працюють за$

кордоном (трудових мігрантів);

— зменшення доходів населення України від прода$
жу своєї робочої сили та самозайнятості через змен$
шення зарплати, втрати роботи та доходів фізичних
осіб$підприємців [7; 8].

Варто зазначити що така ситуація не була спричи$
нена зміною кон'юнктури ринку, а швидше діями дер$
жавної влади, ухваленням карантинних обмежень. Мас$
штаби цих дій були такими:

1. у зв'язку з пандемією коронавірусу з березня 2020 р.
кількість безробітних значно зросла, зокрема зареєст$
рованих. Досягнуто пік на позначці 518 тис. осіб.

2. Постраждали не лише підприємства, які вимушені
були зупинити роботу чи скоротили кількість робочих
місць.

3. Величезна кількість заробітчан повернулися із
заробітків за кордоном у рідні міста й стали на облік у
центри зайнятості.

Динаміку зміни рівня безробіття в першій половині
2020 р. наведено на рисунку 3.

"Хоча робота державної служби зайнятості з пра$
цевлаштування не припинялась, станом на 16 вересня
2020 р. кількість зареєстрованих безробітних станови$
ла понад 450 тис. людей. Це на 180 тисяч, або майже на
67% більше, ніж на цю ж дату минулого року (станом на
16 вересня 2019 р. кількість зареєстрованих безробіт$
них становила 270 тисяч). Безпосередньо під час каран$
тину кількість безробітних зросла на 89 тис., або майже
на 32% від кількості, зареєстрованої на початку каран$
тину 361 тис. громадян (12 березня 2020 р.)" [13].

Окреслена ситуація змусила світ знаходити нові
методи регулювання рівня безробіття. Розглянемо де$
тальніше як різні країни світу реагували на спільну про$
блему спричиненою Covid$19.

У зв'язку із закриттям внутрішніх кордонів та вста$
новленням карантину в Німеччині зменшився в'їзд се$
зонних працівників із інших країн, які були зайняті в
сільському господарстві. Проте ті офіціанти, спортивні
тренери чи комерційні працівники, що втратили роботу
мали змогу подаватись на нові заявки відкриті спеціаль$
но для них, для задоволення сільськогосподарських
потреб, та додатковій робочій силі в великих продукто$
вих магазинах, супермаркетах та ін., оскільки попит на
харчові продукти значно зріс. А також вакансії кур'є$
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ра, попит на яких також збільшився та помічників по
господарству.

В Італії в зв'язку зі скороченням протягом останніх
десяти років значної кількості медичних працівників,
через пандемію, виникла велика кількість вакансій на
ринку праці, зокрема на лікарів і медичних сестер тощо.
Крім того, багато відкрили вакансій за такими профе$
сіями, як фармацевти, завідуючі, які формують онлайн$
замовлення, зокрема в фармацевтичній галузі, логісти,
водії, які мають розвозити відповідні замовлення, при$
биральники, співробітники call$центрів, працівники, які
проводять дезінфекцію приміщень тощо. Працівникам,
які працювали офлайн у сільському господарстві, ро$
ботодавці збільшували розмір заробітної плати до 50 %.
Збільшилась питома вага працівників, які почали пра$
цювати в онлайн режимі.

В умовах пандемії, у Великобританії збільшилась
кількість вакансій для медичних працівників, зокрема
лікарів, медичних сестер та допоміжного персоналу
(прибиральники, обслуговуючий допоміжний персонал,
санітари, доглядачі для осіб пенсійного віку та хворих
тощо); в супермаркетах через зростання попиту на їх
продукцію; в аптеках, зокрема зріс попит на фарма$
цевтів та пакувальників медичних препаратів; у call$цен$
трах. Для зазначених вакансій передбачено збільшення
розмірів заробітної плати.

За час розповсюдження першої хвилі пандемії у
Франції кожен третій громадянин країни був змушений
перебувати в умовах тимчасового безробіття. Тому Уряд
Франції компенсував таким категоріям безробітним до
85 % втраченого заробітку. В умовах пандемії найбіль$
ше зріс попит на медичні професії, зокрема на молод$
ший і середній персонал (санітарні фельдшери, медичні
сестри, водії швидкої допомоги, фахівці з лікувальної
фізкультури тощо). В зазначених умовах до заробітної
плати додатково виплачувались (до 50 %) надбавки і
доплати. В умовах забезпечення громадської безпеки,
зросла потреба в охоронцях.

Найпопулярнішими вакансіями нині на ринку праці
США є медичні сестри, фармацевти, лікарі$інфекціо$
ністи, кур'єри, продавці, касири тощо. Для цих та інших
професій рівень заробітної плати зріс до 20 %, а для
медичних сестер вона збільшилась більш, як вдвічі. На$
приклад, компанія "Amazon" (онлайн ретейлер) збільши$
ла на 100 тис. вакансії для осіб, які доставляють товар
клієнтам. В умовах необхідності дезінфекції приміщень
кількість вакансій для прибиральників зросла на 75 %.
Зросла більше, ніж на половину кількість вакансій для
задоволення потреб для сільського господарства, через
закриття кордонів і зменшення кількості трудових
мігрантів. Уряд США вживав такі основні заходи: вип$
лата допомоги для безробітних громадян; допомога
лікарням; сприяння розвитку економіки, зокрема мало$
му і середньому бізнесу; виплати громадянам США у
вигляді одноразової допомоги в розмірі 1200 дол. США
(у розрахунку на одну людину); запровадження тимча$
сової заборони трудової імміграції з метою захисту
власних робочих місць тощо [10].

Уряд Сербії запровадив такі основні заходи, зокре$
ма, як: відтермінування сплати із заробітної плати по$
датків (за період до трьох місяців); видача позик для
малого і середнього бізнесу під низькі відсотки; випла$
та допомоги громадянам, які втратили роботу та со$
ціально незахищеним верствам населення (додатково
кожному громадянину до 100 євро).

Уряд Румунії виділяв кошти на будівництво інфрас$
труктурних об'єктів, зокрема доріг, з метою залучення
вивільнених громадян. З метою розвитку малого і се$
реднього бізнесу Уряд Румунії виділяв безвідсоткові
гарантовані державою позики.

Запровадження програм Уряду України на заборо$
ну нараховування пені на прострочені кредити і зобо$
в'язання; збільшення обсягів допомоги з резервного
фонду на підтримання безробітних громадян; сприян$

ня розвитку малого і середнього бізнесу, зокрема реал$
ізація пільгових кредитних програм "5$7$9" тощо. З
іншого боку, більше навантаження лягло на самих
суб'єктів господарської діяльності [7].

Так, багато компаній за власний кошт самостійно
забезпечували своїх працівників засобами індивідуаль$
ного захисту та оплачували вартість їх тестування;
проводили дезінфекцію приміщень та за потреби забез$
печували доставку їх транспортом на підприємства тощо
[1; 2; 4; 16].

ВИСНОВОК
У результаті аналізу впливу Covid$19 на економіку

світу та України зокрема, варто зауважити, що світ за$
знав шалених трансформаційних змін у всіх його сфе$
рах. Криза, яка виникла в 2020 р., перевищила масшта$
би кризи років Великої депресії. Світ був вимушений
підлаштовуватись до нових умов життя, до яких він го$
товий не був. Це відображують показники рівня безро$
біття та падіння ВВП. Україна в свою чергу, будучи на
етапі відновлення, після нелегких 2014—2018$х рр. у
2019 р. частково змогла стабілізувати внутрішній стан
економіки та налагодити в певній мірі становище на рин$
ку праці. Проте, 2020 р. карантин і пандемія стали важ$
ким випробуванням для держави. Однак, як ми зазна$
чили в статті, наприкінці 2020 р. багато країн світу змог$
ли економічно адаптуватися до нових умов життя після
появи Covid$19.
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KEY ASPECTS OF USING SOCIAL NETWORKS FOR THE B2B BUSINESS MODEL

У сучасних умовах розвитку та ведення діяльності підприємницькими структурами все більшого зна=

чення набуває електронна комерція, як спосіб ведення діяльності підприємницьких структур із застосу=

вання засобів телекомунікації, та, зокрема, мережі інтернет, розвиток та залучення яких для підприємств

стає особливо актуальним в час пандемії та карантину, адже ускладнився процес очних зустрічей. Саме

у цей час люди та бізнес=структури все активніше здійснювали процес комунікацій через соціальні ме=

режі. Кількість користувачів соціальних медіа з кожним днем зростає, що викликає все більший інтерес

та зосередження брендів і підприємств в цих мережах. З часом такий вид електронної комерції як бізнес=

модель В2В все більше стає активним учасником соціальних мереж. Це дає можливість пошуку парт=

нерів та клієнтів у цих мережах та позиціонування підприємствами своєї діяльності у цих мережах, а

також формування комплексної концепції бренду перед потенційними покупцями.

З кожним днем все більшого попиту набуває SМM та таргетована реклама, як відносно недорогий

спосіб пошуку партнерів та споживачів у мережі інтернет.

Отже, вагоме значення та вплив на ведення діяльності шляхом застосування бізнес=моделі В2В мають

соціальні мережі, особливості використання яких для цієї моделі досліджено у статті. Також наведено

модель застосування соціальних мереж для бізнес=моделі В2В.

In modern conditions of development and operation of business structures, e=commerce is becoming

increasingly important as a way of conducting business structures with use of telecommunications, and, in

particular, the Internet, the development and involvement of which became especially important for businesses

during the pandemic and quarantine, because the process of face=to=face meetings became more complicated.

Espesually at this time people and business structures were increasingly active in the process of communication

through social networks. The number of social media users is growing every day, which is causing increasing

interest and concentration of brands and businesses in these networks. Over time, this type of e=commerce as the

B2B business model is increasingly becoming an active participant in social networks. This gives the opportunity

to find partners in these networks and positioning of enterprises in these networks, as well as the formation of a

comprehensive brand concept to potential buyers.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
На сьогодні електронна комерція стала невід'ємною

складовою бізнесу багатьох сучасних підприємств. Це
пов'язано, передусім із глобалізацією мережі інтернет,
стрімким розвитком кількості та якості веб$ресурсів та
постійним зростанням чисельності користувачів со$
ціальних мереж. Така важлива складова електронної ко$
мерції як бізнес$модель В2В також набула стрімкого
розвитку в мережі інтернет: підприємницькі структури
давно мають сайти компанії та активно їх наповнюють,
а також здійснюють продажі через них. Зважаючи на
активний розвиток соціальних мереж та наявність сто$
рінок багатьох компаній у цих мережах, перспективним
напрямом впливу та комунікації з потенційними спожи$
вачами є наповнення, ведення та рекламування підприє$
мства у соціальних медіа.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання електронної комерції, її основних складо$
вих та місця соціальних мереж у бізнес$моделі В2В роз$
глядали у своїх працях такі науковці: М. Тардаскіна, І.О.
Трубін, Н.Л. Писаренко, З.Р. Євдокимова, Л. Кидирко,
І. Севрук, О.Ф. Крайнюченко, В.О. Полтавцев, Т.А. Ге$
расимчук, С. Яроміч, О. Бекетова, П. Петриченко, Б.Я.
Вахула, Ю.А. Кокарча, Н В. Фролова, О.С. Онищенко,
В.М. Горовий, В. І. Попик та ін. Проте, зважаючи на
стрімкий розвиток та модернізацію механізмів соціаль$
них мереж, питання використання соціальних медіа для
бізнес$моделі В2В потребує подальшого розвитку та
постійного оновлення відповідно до змін у самих соц$
іальних мережах.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналізування особливостей викори$

стання соціальних мереж для бізнес$моделі В2В, а та$
кож характеристика основних етапів моделі викорис$
тання соціальних мереж для бізнес$моделі В2В.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
 Якщо розглядати трактування сутності поняття

"електронна комерція", то його зміст відображено в За$
коні України "Про електронну комерцію", згідно з цим
визначенням електронна комерція розглядається як:
"відносини, спрямовані на отримання прибутку, що ви$
никають під час вчинення правочинів щодо набуття,
зміни або припинення цивільних прав та обов'язків,

SMM and targeted advertising are becoming more and more popular every day as a relatively inexpensive

way to find partners and consumers on the Internet.

Therefore, social networks have a weighty significance and influence on conducting business through the

application of the B2B business model, the peculiarities of the use of which for this model are researched in the

article. The model for using social networks for the B2B business model has also been presented. The first stage

of which is to provide information to such a process, which is an important step in determining the need and

optimal way to use social networks, as well as the collection of information on technologies and features of

maintaining a business account in social networks. The second stage is to determine the goal of attracting social

networks for the B2B business model. In the future, depending on the main goal (Launch of targeted advertising

on the company's website using social networks or maintaining a page on social networks and launch advertising

directly on it), a sequence of further actions is formed for each option.

Ключові слова: електронна комерція, соціальна мережа, бізнес�модель В2В, таргетована реклама, сайт
підприємства.

Key words: e�commerce, social network, B2B business model, targeted advertising, enterprise website.

здійснені дистанційно з використанням інформаційно$
телекомунікаційних систем, внаслідок чого в учасників
таких відносин виникають права та обов'язки майново$
го характеру" [1]. На думку Т.М. Тардаскіна, електрон$
на комерція (е$commerce) є одним із видів електронної
комерційної діяльності, що передбачає залучення тех$
нологій інформаційних телекомунікацій [2]. І.О. Трубін
розглядає електронну комерцію як сукупність відносин
суспільного характеру, що стосуються сфери торгівлі
товарами, виконання робіт та надання послуг із залу$
ченням засобів електрозв'язку, зокрема мережі Інтер$
нет [3].

На сьогодні в межах електронної комерції виокрем$
люють низку бізнес$моделей, серед яких [4]: Модель B2B
(бізнес — бізнес ), що являє собою вид комерційних
відносин між підприємствами — учасниками бізнес$про$
цесів, а саме гуртовими посередниками, виробниками
тощо. Модель B2G (бізнес — держава) — ділові відно$
сини між державними організацями та комерційними
структурами. Модель B2C (Бізнес — споживач) — взає$
модія між суб'єктом підприємницької діяльності та спо$
живачем, зазвичай у формі електронної роздрібної
торгівлі. Модель C2C (Споживач — споживач) — різно$
вид взаємодії щодо обміну комерційними даними між
споживачами або відносини щодо разової торгівлі між
фізичними особами. Модель C2G (Споживач — держа$
ва) — форма взаємодії між споживачами продукції та
державними структурами, зазвичай у податковій та со$
ціальних сферах. Модель E2E (Співробітник — співро$
бітник) — форма взаємозв'язків між співробітниками
підприємства, що здійснюється із використанням елек$
тронних ресурсів. Модель B2E (Бізнес — співробітник) —
залучення електронних формувань підприємством з ме$
тою врегулювання завдань щодо управління працівни$
ками, формування бренду підприємства тощо.

О.Ф. Крайнюченко, В.О. Полтавцев характеризують
сегмент В2В як такий, що складається з компаній орієн$
тованих на ведення бізнесу між собою. На відміну від
нього В2С передбачає прямий продаж продукції чи по$
слуг кінцевому споживачеві [5].

 Отже, одним із важливих різновидів бізнес$моде$
лей електронної комерції є модель B2B. Саме ця мо$
дель є типовою основою для формування електронної
платформи, що надає можливість здійснювати закупі$
влю товарної продукції, робіт або послуг між суб'єкта$
ми підприємницької діяльності за допомогою мережі
інтернет. Також використання цієї моделі можливе за
допомогою електронних платформ, метою яких є за$
безпечення логістичного процесу для опримізації пе$
ревезень наприклад із використанням "розумних ко$
раблів" [6].
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Використання електронних платформ з метою за$
купівлі надає замовнику низку переваг, серед яких: мож$
ливість збільшення кількості постачальників без зрос$
тання витрат на їх залучення; оптимізування витратної
складової відділу підприємства, що відповідає за заку$
півлю тощо. В свою чергу постачальники продукції та$
кож забезпечують собі низку переваг: зменшення мар$
кетингових витрат, розширення збутового сегменту;
визначення місця підприємства поміж конкурентами [7].

У сьогоднішніх високотехнологічних умовах відбу$
вається швидке зростання конкуренції між суб'єктами
підприємницької діяльності, що спричиняє необхідність
залучення та використання B2B маркетингу як новітнь$
ого інструмента забезпечення ефективного управлінсь$
кого процесу підприємницькими одиницями, що
здійснюють діяльність в сегменті B2B [8].

Розглядаючи особливості організування маркетин$
гової діяльності на ринку B2B, варто звернути увагу на
значну проінформованість замовниками стосовно ха$
рактеристик та цін на товари чи послуги, які бажають
придбати, що відбувається під впливом активного роз$
витку мережі Інтернет та наявністю багатьох інформа$
ційних ресурсів. З цією метою підприємницькі струкру$
ри здійснюють детальне дослідження ринку для вибору
найкращих із запропонованих варіантів продукції. На
вибір також впливає брендинг, персональні продажі та
PR$методи, що підсилюються рекламою та методами
стимулювання збуту [9].

Таким чином, маркетинг в мережі інтернет починає
займати передові позиції на товарних ринках промис$
лової продукції. Найпоширенішою формою позиціону$
вання підприємства у мережі інтернет є корпоративний
сайт підприємства [10]. На сьогодні великий вплив на
формування суспільної думки чинять соціальні мережі,
де люди проводять значну частину свого часу. Дедалі
більшого розвитку набуває використання соціальних
мереж для ведення бізнес$акаунтів суб'єктів підприєм$
ницької діяльності. Соціальні мережі на сьогодні також
відіграють значну роль і у діджитал$маркетингу. За твер$
дженнями науковців та практиків "сучасна людина пе$
реповнена інформацією" [11].

На думку Б. Я. Вахули, соціальна мережа є реалізо$
ваною спеціальним чином можливістю для віддаленої
взаємодії людей, метою використання якої є обмін
інформацією, переважно з вираженим тематичним спря$
муванням; учасники соціальних мереж можуть знахо$
дитись на великих відстанях один від одного, що оправ$
дує ефективність інструментарію соціальних медіа як
засобу комунікації [12].

У джерелі [13, с. 365] соціальні медіа автори харак$
теризують як: "вид мас$медіа, онлайнові технології, зав$
дяки яким споживачі контенту через свої дописи ста$
ють його співавторами та можуть взаємодіяти, співпра$
цювати, спілкуватися, ділитися інформацією або брати
участь у будь$якій іншій соціальній активності з іншими
користувачами сервісу".

Походження терміну соціальна мережа належить
соціологу Дж. Барнсу та сягає 1954 р. Автор був за$
сновником ідеї визначення взаємозв'язків між людьми
із допомогою візуальних діаграм (соціограм), у яких лю$
дей позначали за допомогою крапок, а контакти між
ними відображали лініями [14]. Також соціальні мережі
трактують як: "технологічні комплекси організації і уп$
равління обмінами електронною інформацією між
суб'єктами соціальних відносин, призначені для забез$
печення горизонтального спілкування зацікавлених у
ньому абонентів, об'єднаних спільними інтересами,
інформаційними потребами та навичками спілкування"
[15]. Ще соціальну мережу трактують як віртуальний
майданчик із наявними ресурсами чи комунікаційними
засобами, що забезпечує процес із створення, підтрим$
ки, налагодження та розширення контактів між людь$
ми та обмін даними між ними із дотриманням процеду$
ри обов'язкової реєстрації у відповідних мережах [14].

Зважаючи на основне завдання маркетингу — зна$
ходитись там, де присутня аудиторія, то такий значний
осередок користувачів як соціальні мережі не міг зали$
шитись поза увагою маркетологів, що призвело до як$
найшвидшого запуску та використання там рекламних
кампаній [16]. Отже, соціальні мережі є важливим
інструментом впливу на аудиторію, зокрема у бізнес$
моделі В2В. Також використання та ведення соціальних
мереж підприємницькими структурами зумовлює нала$
годження безпосереднього контакту зі споживачами та
є відносно недорогим способом комунікації.

У сучасних умовах велику роль відіграє просуван$
ня у соціальних мережах, що трактується як діяль$
ність, спрямована на максимальне залучення та ознай$
омлення користувачів інтернет спільнот з пропоно$
ваним ресурсом. Зазвичай, корпоративні сайти мож$
на просувати у соціальній мережі такими способами:
SMO (social media optimization) та SMM (social media
marketing).

Використання реклами у соціальних мережах має
низку переваг, серед яких: просування через соціальні
мережі дає можливість показувати рекламну кампанію
лише серед своєї цільової аудиторії, не залучаючи при
цьому користувачів, що не є потенційними клієнтами
бренду. Також є можливість використання геотаргетин$
гу, тобто показу реклами лише у потрібному регіоні.
Поява новітніх ефективних засобів просування фірми в
соціальних мережах сприяла суттєвій зміні функцій си$
стем пошуку інформації [17].

Характеристикою соціальних мереж є також те, що
автором контенту може стати будь$хто із користувачів,
які бажають взяти участь у процесі соціальної комуні$
кації. До соціальних медіа варто зараховувати: соціальні
мережі, медіахостинги, блоги, інтернет$енциклопедії
тощо [18]. Соціальні мережі як різновид соціальних ме$
діа також розглянуто у праці Ю.А. Кокарча [19].

Про ефективність використання SMM, як засобу
просування в соціальних медіа йдеться і у джерелі [20],
де SMM розглядається як рекламна кампанія у соціаль$
них медіа. Головною особливість тут є наявність вміння
щодо правильного налаштування реклами у конкретній
соціальній мережі. Специфічною ознакою є також за$
лежність успіху рекламної кампанії від популярності у
споживачів пропонованих продуктів чи послуг та від
вміння правильно обрати цільову аудиторію. До склад$
ностей просування у соціальних мережах можна відне$
сти постійну зміну налаштувань, алгоритмів набору впо$
добань та поширень, системи статистичних даних тощо
[20]. За даними опитування компанії Research & Branding
Group початок 2020 року можна охарактеризувати на$
ступним рейтингом популярності соцільних мереж в
Україні: Facebook (58% від усіх респондентів), YouTube
(41%), Instagram (28%) і Тelegram (14%), Twitter (5%) і
Linkedіn (1%) [21].

Детальне аналізування літературних джерел та дос$
віду використання соціальних мереж у бізнес$моделі
B2B дає змогу виокремити низку особливостей їх вико$
ристання:

1. Складність у налагодженні прямого контакту з
безпосереднім замовником. Зважаючи на той факт, що
партнерами моделі В2В є підприємницькі структури,
потрібно врахувати, що соціальні мережі ведуть та пе$
реглядають на таких підприємствах, зазвичай, лише ок$
ремі працівники, а управлінський аппарат, який залуче$
ний у процесі вибору партнерів та формуванні замов$
лень найчастіше не аналізує інформацію, що надходить
через соціальні мережі. Саме ця особливість є ключо$
вою у визначенні доцільності ведення соціальних мереж
для бізнес$моделі В2В та визначає низьку ефективність
використання соціальних мереж у цій моделі для пря$
мих продажів.

2. Легкий доступ та відносно низька, в порівнянні з
іншими видами просування, вартість залучення потен$
ційних клієнтів через соціальні мережі.
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3. Вузька цільова аудиторія у соціальних мережах
для моделі В2В. Проте, правильне налаштування тарге$
тованої реклами має низку переваг, серед яких мож$
ливість чітко сформувати параметри для пошуку парт$
нерів та тим самим мінімізувати показ рекламних ого$
лошень незацікавленим суб'єктам.

4. Необхідність постійного моніторингу цінової пол$
ітики конкурентів. Зважаючи на те, що в сучасних ринко$
вих умовах бізнес$партнери надають перевагу найвигідні$
шим ціновим пропозиціям, необхідно слідкувати за зміна$
ми цін на аналогічні товари та послуги та швидко реагува$
ти на ці зміни, надаючи спеціальні цінові пропозиції.

5. Потреба у залученні до ведення соціальних ме$
реж кваліфікованих кадрів, що обізнані в ціновій полі$
тиці та особливостях продукту чи послуг, що пропонує
підприємство з метою формування в партнера позитив$
ного уявлення про бізнес$одиницю.

6. Необхідність формування комплексної концепції
бренду в соціальних мережах. Якщо бренд чи підприєм$
ство вирішило просуватись у цих мережах шляхом ство$
рення та ведення бізнес$акаунту, то необхідним буде
планування та підтримання регулярного постингу таким
чином, щоб у потенційного споживача склалось комп$
лексне уявлення стосовно переваг, особливостей та
цінової політики пропонованих товарів та послуг із не$
обхідністю висвітлення переваг компанії, демонстрації
позитивного іміджу та репутації.

7. Потреба у забезпеченні швидкого зворотнього
зв'язку з потенційними клієнтами через соціальні ме$
режі. Тобто необхідність у наявності компетентних
кадрів, які зможуть протягом короткого періоду часу
надати об'єктивну відповідь стосовно запиту, сформо$
ваного потенційним клієнтом.

8. Можливість постійно нагадувати про діяльність
компанії шляхом постингу та активізації рекламних

компаній і формування комплексного уявлення про
діяльність підприємства.

На основі виокремлення особливостей використан$
ня соціальних мереж та аналізування літературних дже$
рел на рисунку 1 представлено модель використання
соціальних мереж для бізнес$моделі В2В.

Перший етап моделі залучення соціальних мереж
для В2В полягає у інформаційному забезпеченні такого
процесу, що є важливим кроком визначення необхід$
ності та оптимального шляху використання соціальних
мереж, а також передбачає збір інформаційних даних
стосовно технологій та особливостей ведення бізнес$
акаунту у соціальних мережах.

Наступний етап передбачає визначення мети залу$
чення соціальних мереж для бізнес$моделі В2В. Ключо$
вим завданням на цьому етапі є визначення доцільності
ведення сторінок у соціальних мережах для конкретно$
го підприємства. Зважаючи на низьку ефективність за$
стосування соціальних мереж у моделі В2В для прямих
продажів, якщо основним завданням є їх здійснення,
необхідно залучати також інші збутові джерела. Най$
доцільніше вести соціальні мережі в такому випадку, для
підтримання позитивного іміджу підприємства та фор$
мування комплексної концепції пропонованих товарів
та послуг. Тобто із інформаційною метою та метою на$
гадування про себе. Тут потрібно врахувати всі витра$
ти, необхідні для ведення соціальних мереж і зіставити
з отриманим позитивним ефектом. При визначенні не$
доцільності здійснення регулярного постингу в соціаль$
них мережах, об'єктивнішим буде запускати таргетова$
ну рекламу на сайт компанії із використанням соціаль$
них мереж. Такий варіант дає можливість спрямування
потенційної цільової аудиторії безпосередньо на сайт
підприємства для ознайомленння з детальною інформа$
цією стосовно пропонованих продуктів та послуг.

Інформаційне забезпечення здійснення роботи у соціальних мережах для 
підприємства, що використовує бізнес-модель В2В 

Етап 2 

Визначення мети залучення соціальних мереж для бізнес-моделі В2В 

Етап 3 

Вибір виконавця серед працівників 
фірми або залучення зовнішнього 
експерта із навиками використання 

таргетованої реклами 

Етап 4 

Вибір параметрів  рекламної кампанії 
із визначенням цільової аудиторії 

Етап 4 

Завершальний етап 

Аналізування результатів від використання соціальних мереж для бізнес-моделі В2В  

Етап 1

Налаштування таргетованої реклами на 
сайт компанії із застосуванням 

соціальних мереж 

Ведення сторінки в соціальних 
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продукції фірми та можливістю 
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Етап 3 
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Рис. 1. Модель використання соціальних мереж для бізнес;моделі В2В
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Якщо підприємство зупинилось на доцільності ви$
користання таргетованої реклами для сайту, то далі не$
обхідно обрати виконавців для даного завдання шляхом
залучення зовнішніх компетентних осіб чи структур або
вибору виконавця серед працівників підприємства. Але
у другому випадку необхідно врахувати необхідність
проходження спеціального навчання внутрішнім кадром
підприємства, що передбачає залучення додаткових гро$
шових ресурсів.

Надалі необхідно визначити параметри рекламної
кампанії шляхом вибору цільової аудиторії, локації та
бюджету таргетингу. В такому випадку потрібно орієн$
туватись на необхідному прогнозованому охопленні
аудиторії рекламною кампанію та кількість переходів
протягом доби.

Наступним етапом є аналізування отриманих ре$
зультатів рекламної кампанії та прорахунок вартості
переходу на сайт, а також дослідження зростання по$
тенційно$зацікавленої аудиторії, клієнтів та заявок на
співпрацю. Тут важливо порівняти вартість отримано$
го результату із результативністю використання інших
видів реклами та способів залучення клієнтів.

Якщо метою є підтримання позитивної репутації
фірми та збільшення впізнання бренду, то існує вагома
доцільність регулярного ведення та наповнення сто$
рінки в соціальних мережах. У такому випадку можна
застосовувати таргетинг для спрямування потенційних
клієнтів безпосередньо на сторінку соціальних мереж,
що підвищить охоплення, призведе до збільшення
кількості підписників та отриманих заявок.

Наступним етапом буде вибір компетентних кадрів
для ведення соціальних мереж, які будуть володіти
інформацією стосовно продукції фірми для наповнен$
ня соціальних мереж та надання обгрунтованих відпов$
ідей зацікавленим сторонам, а також можливістю забез$
печення швидкого зворотнього зв'язку на повідомлен$
ня та запити, отримані через соціальні мережі.

Надалі є необхідність у визначенні комплексної
стратегії ведення сторінки в соціальних мережах. Тут
потрібно скласти план регулярних публікацій для ство$
рення загальної концепції та формування іміджу
підприємства. Також потрібно визначити параметри
таргетованої реклами для оптимального її налаштуван$
ня.

Завершальним етапом є аналізування результатів від
використання соціальних мереж для бізнес моделі В2В.
Тут варто дослідити кількість та результативність вста$
новлених контактів з потенційними споживачами, що
досягається шляхом надсилання чи отримання повідом$
лень чи отримання заявок від потенційних клієнтів або
ж формування відповідей на коментарі. А також про$
аналізувати вартість отриманих заявок та нових підпис$
ників.

ВИСНОВКИ
Використання бізнес моделі В2В є в умовах сього$

дення доволі поширеною, адже визначає та формує
взаємозв'язки між підприємствами, забезпечує їх сиро$
виною та матеріалами для подальшого формування про$
дуктів та послуг кінцевим споживачам.

Зважаючи на поширеність та стрімкий розвиток со$
ціальних мереж, а також постійне зростання кількості їх
користувачів простежується зосередження багатьох
підприємств у цих мережах та активне ведення своїх ака$
унтів, а також пошук та формування партнерських сто$
сунків в них. Саме тому актуальним є питання формуван$
ня комплексної концепції використання соціальних ме$
реж для бізнес$моделі В2В та забезпечення постійних
змін та оновлень цієї концепції у відповідь на безперерв$
не вдосконалення алгоритмів соціальних мереж.
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IMPROVING FINANCIAL ACCOUNTING AND PAYROLL AUDIT TO IMPROVE
THE EFFICIENCY OF ENTERPRISE MANAGEMENT

У сучасному світі оплату за свою працю отримують усі працівники не залежно від форми власності

підприємства. Наприкінці періоду у підприємства виникає зобов'язання розрахуватись з працівниками

за відпрацьований час. Питання дуже різноманітне, періодично відбуваються зміни у законодавстві, тому

існує багато особливостей при нарахуванні заробітної плати, що потрібно враховувати при веденні фінан=

сового обліку та проведенні аудиту для підвищення ефективності управління підприємством.

Метою роботи є удосконалення фінансового обліку та аудиту заробітної плати для підвищення ефек=

тивності управління підприємством.

Аудит заробітної плати здійснюється з метою встановлення законності та правильності нарахування

заробітної плати та ЄСВ на фонд оплати праці, відображення їх в обліку та звітності.

 Завдання аудиту заробітної плати — здійснити перевірку відповідності розміру нарахованої заробі=

тної плати встановленому рівню мінімальної заробітної плати, своєчасності виплати заробітної плати,

правильності виплати заробітної плати натуральною продукцією, відповідності нарахування ЄСВ

мінімальному та максимальному рівню та правильності нарахування лікарняних.

У роботі удосконалена методика проведення аудиту заробітної плати, яка, на відміну від існуючих,

включає: анкету, загальний план аудиту, програму аудиту, робочі документи аудитора. Запропонована

методика проведення аудиту заробітної плати надасть змогу охопити всі аспекти заробітної плати, а саме:
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ВСТУП
У сучасному світі оплату за свою працю отримають

усі працівники не залежно від форми власності підприє$
мства. Наприкінці періоду у підприємства виникає зо$
бов'язання розрахуватись з працівниками за відпраць$
ований час. Питання дуже різноманітне, періодично
відбуваються зміни у законодавстві, тому існує багато
особливостей при нарахуванні заробітної плати, що
потрібно враховувати при веденні фінансового обліку
та проведенні аудиту для підвищення ефективності
управління підприємством.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемними питаннями аудиту заробітної плати зай$
малися такі вітчизняні та зарубіжні вчені: Бутинець Ф.Ф.,
Гончарук Я.А., Гордієнко Н.І., Давидов Г.М., Дерій В.А.,
Іванова Н.А., Карпенко М.Ю., Кулаковська Л.П., Ма$

здійснити перевірку відповідності розміру її встановленому мінімальному рівню, своєчасності її випла=

ти, правильності виплати її виплати натуральною продукцією, відповідності нарахування ЄСВ мінімаль=

ному та максимальному рівню, а також правильності нарахування лікарняних. Це допоможе вчасно ви=

явити порушення, провести якісний аудит та підвищити ефективність управління підприємством.

З метою удосконалення фінансового обліку заробітної плати пропонуємо форми довідкових відомос=

тей для розрахунку нарахування заробітної плати за фактично відпрацьований час, відповідності роз=

міру нарахованої заробітної плати встановленому рівню мінімальної заробітної плати, своєчасності ви=

плати заробітної плати, виплати заробітної плати натуральною продукцією, відповідності ЄСВ мінімаль=

ному та максимальному рівню. Це допоможе скоротити час на формування та обробку документів нара=

хування заробітної плати та ЄСВ, попередить можливість пропуску будь=якої інформації, бо буде вико=

ристовуватися шаблони документів вже з сформованим переліком реквізитів.

In the modern world, all employees will be paid for their work, regardless of the company ownership form. At

the end of the period, the company must pay its employees for the time worked. It's a very diverse issue: there are

some periodic legislation changes, so there are many subtleties in wages calculation. They must be taken into

account during financial accounting and auditing for enterprise management efficiency improvement.

The purpose of this work is to improve financial accounting and payroll audit to improve the efficiency of

enterprise management.

Wage audit is carried out in order to establish the legality and correctness of the accrual of wages and SSC on

the payroll, their reflection in accounting and reporting.

The purpose of the wage audit is to check the compliance of the accrued salary amount compliance of the

amount of accrued wages to the established level of the minimum wage, timeliness of payment of wages, the

correctness of payment of wages in kind, compliance of SSC accrual to the minimum and maximum level, and

correctness of sick leave accrual.

This work improves the methodology of the payroll audit, which, in contrast to the existing ones, includes:

questionnaire, general audit plan, audit program, auditor's working documents. The proposed method of the

wages audit conducting will cover all aspects of wages, specifically — to verify compliance with the amount of

accrued wages to the established level of minimum wages, timeliness of wages, correctness of wages payment

with natural products", но я все так же не уверен, что это самый подходящий перевод, compliance of SSC

accrual to the minimum and maximum level, and correctness of hospital charges. This will help to identify

violations in a timely manner, conduct a quality audit and increase the efficiency of enterprise management.

In order to improve the financial accounting of wages, we offer reference information forms for calculating

the accrual of wages for actual time worked, compliance with the amount of accrued wages to the established

level of minimum wages, timeliness of wages, wages in kind and in accordance with the minimum product. This

will help reduce the formation and processing time of payroll documents and SSC, will prevent the possibility of

omitting any information, as document templates will be used with a list of details.

Ключові слова: аудит, фінансовий облік, заробітна плата, відпускні, лікарняні, ЄСВ.
Key words: audit, financial accounting, salary, vacation, sick leave, SSC.

каренко А.П., Меліхова Т.О., Огійчук М.Ф., Піча Ю.В.,
Савченко В.Я., Сахарцева І.І., Усач Б.Ф. та інші. Автори
розглядають дане питання зі своєї точки зору та акцен$
тують увагу на різних аспектах проведення аудиту за$
робітної плати. Проте саме питання методики аудиту
нарахування заробітної плати та ЄСВ для підвищення
економічної ефективності управління підприємством
розкрито недостатньо і потребує подальшого дослід$
ження.

МЕТА СТАТТІ
Метою роботи є удосконалення фінансового обліку

та аудиту заробітної плати для підвищення ефектив$
ності управління підприємством.

ОСНОВНИЙ ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ
Аудит заробітної плати здійснюється з метою вста$

новлення законності та правильності нарахування за$
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робітної плати та ЄСВ на фонд оплати праці, відобра$
ження їх в обліку та звітності.

 Завданням проведення аудиту заробітної плати є
здійснення перевірки: відповідності розміру нарахова$

ної заробітної плати встановленому рівню мінімальної
заробітної плати, своєчасності виплати заробітної пла$
ти, правильності виплати заробітної плати натуральною
продукцією, відповідності нарахування ЄСВ мінімаль$

Таблиця 1. Анкета перевірки заробітної плати

Варіанти відповіді 
№ Зміст питання 

Інформація 
відсутня Так Ні Примітки 

1 Чи є на підприємстві робітники, у яких нарахована 
заробітна плата нижче мінімальної? 

    

2 Чи своєчасно відбувається виплата заробітної плати на 
підприємстві? 

    

3 Чи є випадки виплати заробітної плати натуральною 
продукцією? 

    

4 Чи відповідає ЄСВ мінімальному та максимальному 
рівню? 

    

5 Чи були робітники на лікарняному за період, що 
перевіряється? 

    

6 

Хто виплачує лікарняні на підприємстві: 
- за рахунок фонду до 5 днів; 
- за рахунок підприємства до 5 днів; 
- перші 5 днів підприємства, а потім за рахунок фонду? 

    

7 Чи створено резерв на виплату відпуски?     

8 
Виплата відпуски відбувається: 
- за рахунок резерву відпустки; 
- за рахунок витрат підприємства? 

    

9 

Чи оформлюється на підприємстві наказами: 
- прийняття на роботу; 
- звільнення з роботи; 
- відписка; 
- заміна захворілого працівника? 

    

10 

На які рахунки витрат нараховується заробітна плата на 
підприємстві: 
- 23; 
- 91; 
- 92; 
- 93? 

    

Етап 
перевірки Процедури перевірки Докази Період 

проведення Виконавці 

Попередній Знайомство з нормативно-правовою базою, що 
регламентує порядок нарахування, сплати, 
ведення обліку нарахування заробітної плати 

Законодавчі акти Звіти 
попередніх, перевірок, 
накази. 

  

Перевірка відповідності розміру нарахованої 
заробітної плати встановленому рівню 
мінімальної заробітної плати 

Розрахункова відомість, 
накази 

  

Перевірка своєчасності виплати заробітної 
плати 

Розрахункова відомість, 
платіжна відомість, 
платіжні доручення 

  

Перевірка виплати заробітної плати 
натуральною продукцією 

Розрахункова відомість, 
накази 

  

Перевірка відповідності ЄСВ мінімальному та 
максимальному рівню 

   

Основний 

Перевірка правильності нарахування 
лікарняних 

   

Заключний Складання звіту аудитора за результатами 
перевірки  

Звіт аудитора   

Таблиця 2. Загальний план проведення аудиту заробітної плати
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Таблиця 4. Перевірка відповідності розміру нарахованої заробітної плати встановленому рівню
мінімальної заробітної плати

За даними аудиту 
ПІБ 

Нарахована заробітна 
плата за даними 
підприємства Рівень мінімальної 

заробітної плати 
Доплата до рівня мінімальної 

заробітної плати 
Нарахована 

заробітна плата 

Відхилення 

      

Заробітна плата виплачується 
Період 

у робочі дні двічі на 
місяць 

з проміжком часу, що не перевищує 
шістнадцяти календарних днів 

не пізніше семи днів після закінчення місяця, 
за який здійснюється виплата 

     

Таблиця 5. Перевірка своєчасності виплати заробітної плати

ПІБ 

Передбачена колективним 
договором часткову 

виплату заробітної плати 
натурою 

Розмір заробітної плати 
натурою не перевищує 

30% нарахованої за місяць

Заробітна плата 
натурою за цінами не вище 

собівартості 

Чи відноситься до 
переліку товарів, якими 
зарплату виплачувати 

забороняється 

     

Таблиця 6. Перевірка виплати заробітної плати натурою

Розмір ЄСВ за даними аудиту 
Період Розмір ЄСВ за даними 

підприємства 
Мінімальне ЄСВ Максимальне ЄСВ Розмір ЄСВ 

Відхилення 

      

Таблиця 7. Перевірка відповідності ЄСВ мінімальному та максимальному рівню

Розмір лікарняних за даними аудиту 

Період ПІБ 
Розмір лікарняних 

за даними 
підприємства 

Нарахована 
заробітна плата за 

попередній 
період 

Кількість 
календарних 

днів 

Кількість днів 
хвороби 

% у 
залежності 
від стажу 

Сума 
Відхилення 

         

Таблиця 8. Перевірка правильності нарахування лікарняних

Таблиця 3. Програма аудиту заробітної плати

№ Мета Перелік процедур Критерії 
якості Докази 

Код 
робочого 
документа 

Період 
проведення 

Вико-
навець 

При-
мітки 

1 Впевнитись у відповідності 
розміру нарахованої 
заробітної плати 
встановленому рівню 
мінімальної заробітної 
плати 

Перевірка відповідності 
розміру нарахованої заробітної 
плати встановленому рівню 
мінімальної заробітної плати 

А,Б,Г Розрахункова 
відомість, накази 

ЗП-1    

2 Впевнитись у своєчасності 
виплати заробітної плати 

Перевірка своєчасності 
виплати заробітної плати 

А,Б,Г Розрахункова 
відомість, 
платіжна 
відомість, платіжні 
доручення 

ЗП-2    

3 Впевнитись у правильності 
виплати заробітної плати 
натуральною продукцію 

Перевірка виплати заробітної 
плати натуральною 
продукцією 

А,Б,Г Розрахункова 
відомість, накази 

ЗП-3    

4 Впевнитись у відповідності 
ЄСВ мінімальному та 
максимальному рівню 

Перевірка відповідності ЄСВ 
мінімальному та 
максимальному рівню 

А,Б,Г Довідка 
бухгалтерії 

ЗП-4    

5 Впевнитись у правильності 
нарахування лікарняних 

Перевірка правильності 
нарахування лікарняних 

А,Б,Г Розрахункова 
відомість 

ЗП-5    

Критерії якості аудиторської перевірки: наявність – А; правдивість – Б; права та зобов’язання –  В; повнота – Г; вимірювання – Д; оцінка 
вартості – Е; подання і розкриття – Є 
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ному та максимальному рівню та правильності нараху$
вання лікарняних.

Анкету перевірки заробітної плати подано в табли$
ці 1.

У програмі аудиту заробітної плати відображені ос$
новні процедури для вирішення встановлених завдань
перевірки. Одержавши в процесі попереднього плану$
вання дані, приступають до розробки загального плану
аудиту заробітної плати (табл. 2).

Програму аудиту заробітної плати наведено в таб$
лиці 3.

Для вирішення поставлених завдань аудиту заробі$
тної плати пропонуємо робочі документи аудитора
(табл. 4—8), які, на думку авторів, стануть обгрунтова$
ними доказами якісного проведення перевірки.

Існуючи первинні документи з обліку заробітної
плати не покривають всі потреби підприємства, тому для
зручності ведення обліку створюють додатково
внутрішні бухгалтерські документи (табл. 9—13).

ВИСНОВКИ
У роботі удосконалено методику проведення ауди$

ту заробітної плати, яка на відміну від існуючих вклю$
чає: анкету, загальний план аудиту, програму аудиту,
робочі документи аудитора. Запропонована методика
проведення аудиту заробітної плати надасть змогу охо$
пити всі аспекти заробітної плати, а саме здійснити пере$
вірку відповідності розміру її встановленому мінімаль$
ному рівню, своєчасності її виплати, правильності вип$

лати її виплати натуральною продукцією, відповідності
нарахування ЄСВ мінімальному та максимальному
рівню, а також правильності нарахування лікарняних.
Це допоможе вчасно виявити порушення, провести як$
існий аудит та підвищити ефективність управління
підприємством.

З метою удосконалення фінансового обліку заро$
бітної плати пропонуємо форми довідкових відомостей
для розрахунку нарахування заробітної плати за фак$
тично відпрацьований час, відповідності розміру нара$
хованої заробітної плати встановленому рівню мінімаль$
ної заробітної плати, своєчасності виплати заробітної
плати, виплати заробітної плати натуральною продук$
цією, відповідності ЄСВ мінімальному та максимально$
му рівню. Це допоможе скоротити час на формування
та обробку документів нарахування заробітної плати та
ЄСВ, попередить можливість пропуску будь$якої інфор$
мації, бо будуть використовуватися шаблони документів
вже із сформованим переліком реквізитів.
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Таблиця 9. Довідкова відомість нарахування заробітної плати за фактично відпрацьований час

Розрахунок 
ПІБ Період 
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заробітної плати 

Доплата до рівня мінімальної 
заробітної плати 
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плата 

Примітки 
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Період 

Дата авансу Дата виплати заробітної 
плати Кількість днів між датами Запланована сума до виплати 

     

Таблиця 11. Довідкова відомість своєчасності виплати заробітної плати
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плата 

30% від заробітної плати 
для виплати натурою Найменування продукції Собівартість продукції 
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Період Фонд оплати праці 

(ФОП) 
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Термін виплати 
заробітної плати 
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У статті досліджено сутність та особливості управління фінансовими результатами діяльності сільсько=

господарського підприємства. Доведено, що ключовими в системі показників, що використовуються з

метою всебічного аналізу результативності роботи сільськогосподарського підприємства, є фінансові ре=

зультати. Фінансові результати характеризують різні сторони постачальницької, виробничої, збутової,

інвестиційної, фінансової та інших видів діяльності сільськогосподарського підприємства та одержують

закінчену грошову оцінку в системі показників прибутку (збитку). Встановлено, що кожне сільськогос=

подарське підприємство прагне до поліпшення фінансових результатів своєї діяльності, оскільки значна

частина прибутку витрачається на подальше виробництво, вдосконалення його технологій, і лише не=

значна частина виступає в якості чистого прибутку підприємства. Доведено, що питання про поліпшен=

ня управління фінансовими результатами діяльності сільськогосподарського підприємства має важли=

ву роль у виробничій політиці підприємства. Досліджено основні завдання системи фінансового менед=

жменту прибутку сільськогосподарського підприємства.

The article examines the essence and features of managing the financial results of an agricultural enterprise.

It is proved that the key in the system of indicators used for the purpose of the comprehensive analysis of efficiency

of work of the agricultural enterprise, are financial results. The financial results characterize the various aspects

of supply, production, sales, investment, financial and other activities of the agricultural enterprise and receive

a complete monetary assessment in the system of profit (loss). It is established that each agricultural enterprise

seeks to improve the financial results of its activities, as a significant part of the profit is spent on further

production, improvement of its technologies, and only a small part acts as a net profit of the enterprise. It is

proved that the issue of improving the management of financial performance of an agricultural enterprise plays

an important role in the production policy of the enterprise. The main tasks of the system of financial management

of profit of an agricultural enterprise are investigated. It is established that the management of financial results

of an agricultural enterprise is a component of the overall management system — a complex mechanism that
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За умов ринкової економіки управління результа$

тами фінансовими посідає ключове місце у діловому
житті сільськогосподарського підприємства. Фінансо$
вий стан пояснюється забезпеченістю ресурсами фінан$
совими, потрібними для результативного функціонуван$
ня, правильним їх розміщенням та дієвим використан$
ням. Ефективна діяльність сільськогосподарського
підприємства, стабільні темпи його роботи та конкурен$
тоспроможність у сучасних умовах економічних певною
мірою описується якістю керування результатами
фінансовими. Управління результатами фінансовими
генерує в собі планування фінансове та прогнозування
із наступними елементами обов'язковими, а саме: бюд$
жетування та бізнес планування, реалізація проєктів
інвестиційних, організація обліку управлінського, по$
стійний комплексний аналіз фінансовий та використо$
вуючи його за основу вирішення проблем платоспро$
можності, стійкості фінансової, запобігання ймовірно$
го банкрутства підприємства. Важливим критерієм
управління результатами фінансовими підприємства
сільськогосподарського мають бути рішення, основа
яких грунтується на формуванні необхідних для розвит$
ку підприємства ресурсів фінансових, пошуку нових
джерел фінансування на ринках грошовому та фінан$
сових, застосування новітніх інструментів фінансових,
які дають змогу вирішувати основні проблеми фінансів:
ліквідність, платоспроможність, прибутковість та опти$
мальне співвідношення джерел фінансування власних та
позикових. Особливості управління фінансовим резуль$
татами діяльності сільськогосподарського підприємства
є надзвичайно актуальними в умовах сьогодення та ви$
ступають ключовими в аналізі цієї тематики.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Значна кількість науковців як вітчизняних так і за$
кордонних внесли значний вклад в дослідження питань
управління фінансовими результатами діяльності сіль$
ськогосподарського підприємства а саме: Бутинець Ф.Ф.,
Білик М.Д., Білик Т.О., Фецович Т.Р., Вороніна О.О.,
Добруднік Т.П., Єпіфанов І.Ю, Ревенко В.С., Бланк І.А.,
Пігуль Н.Г., Мицак О., Ковтун Н., Лихач О. та інші. Вра$
ховуючи значний вклад науковців у дослідження цього
питання, велика кількість важливих аспектів в умовах
розвитку ринкових відносин залишається малодослід$
женою і потребує подальших обгрунтувань.

allows to ensure the efficiency of the enterprise by performing a wide range of management functions, the main

of which are planning, organization, motivation and control. Implementation of effective operating activities in

agricultural enterprises involves methodologically developed accounting and analysis of financial results. The

relevant information obtained as a result of such analysis is the key to efficient and effective operation and

development of the agricultural enterprise. In the domestic practice of management to assess the financial

performance of agricultural enterprises most often use profit indicators, which are calculated in the accounting.

In the domestic practice of management to assess the financial performance of agricultural enterprises most

often use profit indicators, which are calculated in the accounting. In Western practice, preference is given to

the analysis of net cash inflows. The most perfect indicator of the financial result of an agricultural enterprise

should be recognized as an increase in equity over a period of time.

Ключові слова: управління, прибуток, фінансовий результат, сільськогосподарське підприємство, ризик,
фінансові ресурси.

Key words: management, profit, financial result, agricultural enterprise, risk, financial resources.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті грунтується на дослідженні сутності та

особливостей управління фінансовими результатами
діяльності сільськогосподарського підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ефективність діяльності кожного сільськогоспо$

дарського підприємства визначається на основі значень
фінансових показників. Ключовими в системі показ$
ників, що використовуються з метою всебічного аналі$
зу результативності роботи сільськогосподарського
підприємства, є фінансові результати. Фінансовий ре$
зультат є показником ефективності виробничого або
операційного процесу організації, який впливає на управ$
лінські рішення, а також на рішення стейкхолдерів, від
яких залежать економічні результати діяльності сіль$
ськогосподарського підприємства. Фінансові результа$
ти характеризують різні сторони постачальницької, ви$
робничої, збутової, інвестиційної, фінансової та інших
видів діяльності сільськогосподарського підприємства
та одержують закінчену грошову оцінку в системі по$
казників прибутку (збитку). Прибуток як фінансовий
результат діяльності підприємства характеризується
багатоаспектною роллю і різноманіттям форм, в яких
він виступає.

Розглянемо трактування сутності поняття фінансо$
вий результат у наукових працях різних вчених$еко$
номістів.

Так, Бутинець Ф.Ф. зазначає, що: "фінансові резуль$
тати це як прибуток або збиток, отриманий суб'єктом
господарювання внаслідок своєї діяльності" [1, с. 11].

Білик М.Д. і Білик Т.О. наголошують на тому, що:
"прибуток, або збиток суб'єкта господарювання, що роз$
раховується як різниця між сукупними доходами та вит$
ратами і за позитивного результату представляє додат$
кову вартість, яка виступає одним із джерел фінансуван$
ня операційної та інвестиційної діяльності" [2, с. 113].

Фецович Т.Р. трактує фінансовий результат як: "уза$
гальнюваний кінцевий результат роботи підприємства, який
доцільно розглядати як систему взаємопов'язаних об'єктів:
доходів та витрат від операційної діяльності" [3, с. 406].

У свою чергу Вороніна О.О. акцентує увагу на тому,
що: "фінансовий результат це якісна характеристика
фінансово$господарської діяльності, яка в цілому ха$
рактеризує результат економічних відносин підприєм$
ства, відображає значущість і сталість розвитку підприє$
мства, кількісно узагальнюється у вигляді прибутків
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(збитків), зміни власного капіталу, його складових час$
тин" [4, с. 8].

Аналізуючи НП(С)БО № 1 "Загальні вимоги до
фінансової звітності", варто зазначити, що: "фінансові
результати класифікуються відповідно до видів діяль$
ності, а саме операційної діяльності; інвестиційної діяль$
ності; фінансової діяльності; надзвичайних подій" [5].

Добрунік Т.П. чітко стверджує, що: "фінансові ре$
зультати сільськогосподарських підприємств необхід$
но розглядати як універсальну економічну категорію,
яка віддзеркалює результативність діяльності підприє$
мства шляхом зіставлення доходів, отриманих від пев$
ного виду сільськогосподарської продукції або біоло$
гічних активів, певної галузі, виду діяльності чи в ціло$
му по підприємству із сумою понесених на їх одержан$
ня витрат. Також прибуток є основним внутрішнім дже$
релом формування фінансових ресурсів сільськогоспо$
дарського підприємства, які забезпечують його розви$
ток. Чим вищий рівень прибутку, тим менша потреба в
залученні коштів із зовнішніх джерел і тим вищий рівень
самофінансування розвитку підприємства, забезпечен$
ня реалізації стратегічних цілей, підвищення конкурен$
тної позиції підприємства на ринку" [6, с. 77].

Ми погоджуємося з твердженням Єпіфанової І.Ю
та Ревенко В.С. стосовно того, що: "фінансовий резуль$
тат від операційної діяльності це результат операцій$
ної діяльності суб'єктів господарювання, що визна$
чається як різниця між доходами та витратами від опе$
раційної діяльності, виражена в абсолютних показни$
ках прибутку (збитку). Взагалі фінансовий результат
суб'єктів господарювання є одним із найважливіших
економічних показників, який зображає ефективність
господарювання підприємства за всіма напрямами його
діяльності: виробничою, збутовою, постачальницькою,
фінансовою, інвестиційною" [7, с. 161].

Також Єпіфанова І.Ю. та Ревенко В.С. акцентують
увагу на тому, що: "дослідження фінансового резуль$
тату від операційної діяльності є неймовірно важливою
складовою частиною аналізу загальної фінансової ре$
зультативності підприємства, оскільки саме операцій$
на діяльність є і основою, і взагалі метою створення цьо$
го підприємства. Тому аналіз фінансового результату
від операційної діяльності в розрізі дослідження фінан$
сового результату будь$якого підприємства є одним із
найважливіших етапів. Моніторинг окремих складників
фінансового результату від операційної діяльності та
правильне втручання, коригування процесу їх утворен$
ня, дасть змогу оперативно діяти і самостійно керувати

динамікою та розмірами результативного показника —
фінансового результату від операційної діяльності, а
отже, і фінансового результату підприємства" [7, с. 161].

Відомо, що кожне сільськогосподарське підприєм$
ство прагне до поліпшення фінансових результатів своєї
діяльності, так як значна частина прибутку витрачаєть$
ся на подальше виробництво, вдосконалення його тех$
нологій, і лише незначна частина виступає в якості чис$
того прибутку підприємства. Саме тому питання про
поліпшення управління фінансовими результатами
діяльності сільськогосподарського підприємства має
важливу роль у виробничій політиці підприємства.

Варто зазначити, що управління результатами
фінансовими сільськогосподарського підприємства
грунтується на загальних принципах, а саме: сплано$
ваність, цілеспрямованість, дисципліна, компетентність,
ієрархічність, стимулювання, взаємозалежності (управ$
ління відбувається під впливом зовнішніх та внутрішніх
факторів), оптимальності (необхідно обрати найкраще
управлінське рішення в конкретній ситуації), гнучкості,
тобто можливості системи управління адаптуватися до
змін середовища. Ключові елементи системи управлін$
ня фінансовим результатом діяльності сільськогоспо$
дарського підприємства наведені на рисунку 1.

Аналізуючи рисунок 1, доцільно акцентувати увагу
на тому, що управління фінансовими результатами
сільськогосподарського підприємства являє собою ком$
понент загальної системи управління підприємством,
тобто складний механізм, що дозволяє забезпечити
ефективність роботи сільськогосподарського підприє$
мства шляхом виконання численного набору функцій
управління, основними з яких є планування, організа$
ція, мотивація та контроль.

І.О. Бланк виокремлює: "процес управління прибут$
ком як процес розробки та прийняття ефективних управ$
лінських рішень за всіма основними аспектами його фор$
мування та розподілу і використання на підприємстві для
максимізації добробуту власників підприємства в поточ$
ному та перспективному періодах" [8, с. 248].

На думку Пігуль Н.Г.: "прийняття управлінських рі$
шень щодо формування фінансових результатів сіль$
ськогосподарських підприємств є надзвичайно важли$
вим аспектом їх діяльності і передбачає розробку пев$
них організаційно$методичних заходів для створення
цілісної системи управління прибутком підприємств.
Основними елементами організаційно$методичної сис$
теми управління прибутком є: організаційне забезпечен$
ня; інформаційне забезпечення; системи і методи ана$

Рис. 1. Система управління фінансовим результатом діяльності сільськогосподарського підприємства

Джерело: сформовано авторами.
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лізу прибутку; системи і методи планування прибутку;
системи і методи внутрішнього контролю" [9, с. 127].

Мицак О., Ковтун Н. та Лихач О. доречно зазнача$
ють, що: "ефективність процесів управління та плану$
вання прибутку значною мірою залежить від якості ана$
лізу, реальності виявлених резервів збільшення прибут$
ку, економічного обгрунтування планів формування й
використання прибутку на майбутній період. Відтак,
метою стратегічного управління прибутком і рентабель$
ністю є розроблення ефективної політики моделюван$
ня прибутку підприємства та виявлення оптимального
рівня рентабельності фінансових вкладень у довготер$
міновому періоді. Для вітчизняних підприємств основ$
ними чинниками, які в стратегічному контексті можуть
позитивно вплинути на зміну величини обсягу прибут$
ку, є: зростання обсягів реалізації продукції; зростан$
ня цін; зниження собівартості; оновлення асортименту
й номенклатури продукції тощо. Оскільки єдиної для
всіх підприємств стратегії не існує, як і не існує єдиного
універсального стратегічного плану діяльності підприє$
мства, який її представляє, процес вироблення стратегії
для кожного підприємства буде унікальним і залежати$
ме від його позиції на ринку, динаміки розвитку, потен$
ціалу, поведінки конкурентів, характеристик реалізова$
них товарів та інших чинників" [10, с. 118].

Аналізуючи вищенаведене, ми розділяємо думку
Добрунік Т.П. стосовно того, що: "сільськогосподарсь$
ке виробництво є специфічною галуззю економіки, яка
характеризується високим рівнем ризику та невизначе$
ності господарської діяльності, однією з причин цього
є те, що в сільському господарстві економічний процес
відтворення тісно переплітається з природними (біоло$
гічними) процесами. На сучасному етапі розвитку рин$
кових відносин діяльність сільськогосподарських
підприємств проходить у динамічних, часто змінюваних
умовах. А отже, виникає необхідність миттєвого реагу$
вання на зміни у зовнішньому середовищі, яке створює
безперервні загрози позиції господарства на ринку.
Швидкість реагування пов'язана з раціональним вико$
ристанням внутрішніх можливостей розробки і реалі$
зації власної стратегії розвитку як комплексу специ$
фічних заходів щодо вибору стратегічних напрямів роз$
витку, визначення основних цілей, спрямованих на реа$
лізацію найкращих із можливих варіантів оптимально$
го виробництва і реалізації продукції за умови раціо$
нального використання ресурсного потенціалу, ство$
рення сприятливих внутрішніх та зовнішніх умов успіш$
ного функціонування" [6, с. 80].

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Підводячи підсумки проведеного дослідження, на$
голосимо на тому, що управління фінансовими резуль$
татами сільськогосподарського підприємства являє со$
бою компонент загальної системи управління — склад$
ний механізм, що дозволяє забезпечити ефективність
роботи підприємства шляхом виконання численного
набору функцій управління, основними з яких є плану$
вання, організація, мотивація і контроль. Реалізація
ефективної операційної діяльності на сільськогоспо$
дарських підприємствах передбачає проведення мето$
дологічно розробленого обліку і аналізу фінансових
результатів. Отримана в результаті такого аналізу ре$
левантна інформація є ключем ефективного і результа$
тивного функціонування та розвитку сільськогоспо$
дарського підприємства. У вітчизняній практиці госпо$
дарювання для оцінки фінансових результатів діяль$
ності сільськогосподарського підприємства частіше за
все використовують показники прибутку, які обчислюють$
ся в рамках бухгалтерського обліку. У західній практиці
перевага віддається аналізу чистого грошового припливу.
Найбільш досконалим показником фінансового результа$
ту діяльності сільськогосподарського підприємства слід
визнати приріст власного капіталу за певний період.
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PROSPECTS FOR AN INNOVATIVE RENEWAL OF THE TOURISM AND RECREATION BUSINESS OF
THE REGION TOWARDS THE IMPLEMENTATION OF RESOURCE=SAVING POLICIES

У статті визначено основні принципи інноваційного розвитку туристично=рекреаційного бізнесу та

окреслено напрями впровадження інновацій у туристично=рекреаційний бізнес, які визначають ефек=

тивність стратегічного управління у туристично=рекреаційному бізнесі. Розглянуто функції регулюван=

ня ресурсного забезпечення регіонального розвитку туристично=рекреаційного бізнесу, розроблений

інноваційний механізм управління в туристично=рекреаційному бізнесі та визначено систему взаємозв=

'язків його зовнішніх і внутрішніх інструментів. У ході розробки інноваційного механізму управління в

туристично=рекреаційному бізнесі проведено аналіз зовнішніх і внутрішніх інструментів і їх ключових

елементів, запропоновані заходи щодо вдосконалення надання інноваційно=інформаційних послуг, роз=

роблено алгоритм стимулювання інноваційної діяльності в туристично=рекреаційному бізнесі.

Встановлено, що для інноваційного розвитку туристично=рекреаційного бізнесу потрібна наявність

таких факторів: ринкова конкуренція; наявність законодавчої і нормативної бази в підтримку впровад=

ження інновацій; професійна підготовка кадрів, які бажають впроваджувати інновації (фахівці,

підприємці, менеджери, службовці) та ресурси (фінансові, виробничі, інформаційні, інфраструктурні).

This article highlights the main principles of innovative development of tourist and recreational business,

outlines the directions of introduction of innovations in tourist and recreational business, which determine the

effectiveness of strategic management in tourist and recreational business, the functions of regulation of resource

provision of regional development of tourist and recreational business, developed an innovative mechanism of

management in tourist and recreational business and defined the system of relations between its external and

internal instruments.

Introduction. Considering tourist and recreational business as an inter=sectoral type of economic (or

entrepreneurial) activity, it is necessary to determine prospects of innovative renewal of tourist and recreational

business of the region, to activate innovative processes, which will ensure acceleration of social and economic

development of regions. This is impossible without a resource=saving policy, which is able to bring the region to

a new level of economic system, strategically competitive and oriented toward balanced economy with growth

of potential.

Each sector of the economy has its own peculiarities, on which the success of its development depends. The

priority vector, which influences the development of regional economy of regions of the Carpathian region is

considered tourist=recreational business, profit from which is the main source of income for population of separate

territories and makes part of budgets of territorial communities. Therefore, the issue of innovative renewal in

tourist and recreational business is extremely topical.

The tourism and recreational business constantly introduces new markets, introduction of advanced

information and telecommunication technologies and modern forms of organizational and managerial activity,

use of electronic commerce and virtual tourist=excursion services.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Розглядаючи туристично$рекреаційний бізнес як

міжгалузевий вид економічної (або підприємницької)
діяльності постає потреба у визначенні перспектив інно$
ваційного оновлення туристично$рекреаційного бізне$
су регіону, активізації інноваційних процесів, що забез$
печуватиме прискорення соціально$економічного роз$
витку регіонів. Це неможливо без проведення ресурсоз$
берігаючої політики, яка спроможна вивести регіон на
новий рівень економічної системи, стратегічно конку$
рентоспроможної та орієнтованої на збалансовану еко$

The purpose of the article is a development of innovative approaches in tourism and recreational business of

the region using instruments of realization of economic mechanism of resource conservation, which in turn will

promote the competitiveness of the region and its sustainable development.

Results. Stable economic growth in tourist and recreational business is impossible without balanced and

sustainable implementation of resource saving policy of the region by forming an effective scheme of resource

saving on the basis of innovation implementation.

The main goal of innovative management is to increase the efficiency of the region's economy. To achieve

this goal we offer an innovative mechanism of management in tourist=recreational business. Implementation of

the proposed innovative management mechanism in tourism and recreational business will help to identify

existing problems in tourism and recreation business, identify ways of solving these problems, increase the

efficiency of tourist and recreational potential in the region, and improve the innovative climate.

Innovative management mechanism in tourism and recreational business is a combination of external and

internal instruments, which contribute to increasing efficiency of tourist and recreational business in the region,

tourist=recreational resources as the main factor in the innovative mechanism; the main structural elements that

underlie the external and internal instruments of the innovative mechanism of management.

Until the present document is issued, the following are subject to control:

1) development of innovative programs of tourism and recreational business development at the regional level;

2) development of private power partnership in the region;

3) participation in national and international exhibitions of innovative direction in tourist=recreational business;

4) provision of the system of state support of innovations in tourist=recreational business;

5) first stage and first stage (startups).

The internal instruments of the State administration are:

1) organization and stimulation of innovative activity of enterprises of tourist=recreational business;

2) promotion of international investment in tourism and recreation;

3) organization of international information and communication systems for tourism and recreation;

4) improvement of qualification and retraining of personnel for tourist=recreational business.

During the development of the innovative management mechanism in tourism and recreational business,

the analysis of external and internal instruments and their key elements, proposed measures to improve the

provision of innovative and information services, developed an algorithm to stimulate innovative activity in

tourism and recreational business.

Conclusions. Thus, the important factor that causes necessity of introduction of innovations in tourism and

recreation is that tourist=recreational business not only forms the sphere of travel, leisure and recreation services

on the territory, but it is a source of income of population and territorial communities and causes development of

many related sectors of economy.

It has been established that the following factors are needed for the innovative development of tourist and

recreational business: Market competition; legislative and regulatory framework in support of innovation

implementation; professional training of personnel who wish to introduce innovations (specialists, entrepreneurs,

managers, employees) and resources (financial, production, information, infrastructure).

Therefore, in the future of further research it is necessary to focus on methods of stimulation of development

of tourist=recreational business at administrative=management level. In order to stimulate tourism and recreation

business development, the priority area of work should be innovative, taking into account its diversity and

specificity, as well as aimed at improving economic and social components of the region's development.

Ключові слова: туризм, рекреація, туристично�рекреаційний бізнес, інновації, ресурсозбереження, регіо�
нальний розвиток.

Key words: tourism, recreation, tourism and recreation business, innovation, resource conservation, regional
development.

номіку із зростанням потенціалу. Тому питання іннова$
ційного оновлення в туристично$рекреаційному бізнесі
є надзвичайно актуальним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО

РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ

ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Тематиці дослідження інноваційного розвитку ту$

ристично$рекреаційної сфери регіону присвячені робо$
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ти зарубіжних і вітчизняних учених, серед яких В. Абер$
наті, К. Кларк, В. Герасименко [1], А. Мазаракі [2],
С. Мельниченко, Г. Михайліченко [3], В. Молчанова,
О. Прокопенко [4], Т. Тищенко [5], Т. Ткаченко та інших.
Питанням ресурсного потенціалу регіону та ресурсно$
інноваційній оцінці присвячено праці М. Бойко [6],
А. Бураченко, О. Віханського, І Дєгтярьової [7], Ю. За$
балдіної [8], Г. Карпової, А. Лапиної, О. Любіцевої,
М. Орлатого [7], В. Проскури [9] та інших.

МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Метою статті є формування інноваційних підходів в

туристично$рекреаційному бізнесі регіону з викорис$
танням інструментів реалізації економічного механіз$
му ресурсозбереження, які у свою чергу сприятимуть
підвищенню конкурентоспроможності регіону та його
сталому розвитку. Виходячи із поставленої мети, зав$
даннями є: визначення основних принципів інновацій$
ного розвитку туристично$рекреаційного бізнесу, на$
прямів впровадження інновацій у туристично$рекреа$
ційний бізнес, що визначають ефективність стратегіч$
ного управління у туристично$рекреаційному бізнесі,
розгляд функцій регулювання ресурсного забезпечен$
ня регіонального розвитку туристично$рекреаційного
бізнесу, розроблення інноваційного механізму управ$
ління в туристично$рекреаційному бізнесі та визначено
систему взаємозв'язків його зовнішніх і внутрішніх
інструментів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
У кожній галузі економіки існують свої особливості,

від яких залежить успішність її розвитку. Пріоритет$
ним вектором, який впливає на розвиток регіональної
економіки областей Карпатського регіону вважається
туристично$рекреаційний бізнес, прибуток від якого є
основним джерелом доходів для населення окремих те$
риторій та складає частину бюджетів територіальних
громад.

У туристично$рекреаційному бізнесі постійно відбу$
вається освоєння нових ринків, впровадження передо$
вих інформаційних та телекомунікаційних технологій і
сучасних форм організаційно$управлінської діяльності,
використання електронної комерції та віртуальних ту$
ристично$екскурсійних послуг.

До основних принципів інноваційного розвитку ту$
ристично$рекреаційного бізнесу слід віднести такі прин$
ципи:

1. Системність. Формування стратегії інноваційно$
го розвитку туристично$рекреаційного бізнесу повин$
но враховувати всі чинники і умови, необхідні для задо$
волення потреб населення у відпочинку; ресурсні мож$
ливості регіону (економічні, фінансові, кадрові й інші);
соціальний вплив на суспільство; фактори зовнішнього
середовища.

2. Правомірність. Процес розробки та комерціалі$
зації нововведення завжди повинен бути регламентова$
ний правовими актами, узгодженими з регіональним і
державним законодавством. При цьому всі взаємовід$
носини між продавцями і споживачами інноваційного
туристичного продукту/послуги повинні оформлятися
і регулюватися в рамках договірних відносин, в яких
визначаються умови, права і обов'язки сторін.

3. Прибутковість. Впровадження інновацій має бути
спрямоване на отримання прибутку суб'єктом туристич$
но$рекреаційного бізнесу.

4. Затребуваність. Пропонуються тільки ті нововве$
дення, які відповідають потребам клієнта, а не ті, які
може зробити та впровадити суб'єкт туристично$рек$
реаційного бізнесу.

5. Безперервність інноваційного процесу. Процес
нововведення закінчується появою на ринку продукту/
послуги, які повинні на певному етапі свого життєвого

циклу викликати потребу (стимулювати ідею) створен$
ня наступного нововведення та забезпечувати фінансову
підтримку цього процесу.

6. Компетентність. Управління діяльністю всіх
підприємств туристично$рекреаційного бізнесу на всіх
рівнях має здійснюватися компетентними керівниками,
які мають відповідну освіту.

7. Соціальна безпека. Впровадження інновацій у
сфері туризму на всіх стадіях узгоджується з реаліза$
цією концепції соціального захисту найменш захище$
них верств населення.

8. Екологічна безпека. Впровадження інновацій у
сфері туризму на всіх стадіях узгоджується з реаліза$
цією концепції охорони навколишнього середовища.

9. Безпека життєдіяльності. Впровадження інно$
вацій у сфері туризму узгоджується з реалізацією пріо$
ритету безпеки життєдіяльності туристів.

Інноваційна діяльність у туристично$рекреаційно$
му бізнесі спрямована на створення нового або зміну
існуючого продукту, на удосконалення транспортних,
готельних, рекреаційних, екскурсійних, культурно$
пізнавальних та інших послуг, а також технологій їх
надання (інтерактивних, з використанням інформацій$
них та інших новітніх технологій ). Інновації, в їх кінце$
вому використанні, можуть охоплювати як комплексне
надання туристичної послуги, так і концентруватися на
одній з складовій туристичного продукту.

На сьогодні можна виділити наступні напрямки
впровадження інновацій у туристично$рекреаційний
бізнес:

 1. Впровадження організаційних інновацій — но$
вовведень, пов'язаних з розвитком туристичного бізне$
су і конкретного підприємства, в систему та структуру
управління на основі передових технологій; в кадрову
політику на основі постійного підвищення кваліфікації;
в забезпечення сталого розвитку підприємства на ос$
нові раціональної економічної та фінансової діяль$
ності.

 2. Впровадження маркетингових інновацій, що доз$
воляють виявляти і задовольняти потреби цільових спо$
живачів, а також залучати ще не охоплений контингент
клієнтів, виявляти і використовувати нові ринки збуту
продукції (готельні та ресторанні ланцюги).

 3. Здійснення періодичних нововведень, спрямова$
них на зміну споживчих властивостей традиційного ту$
ристичного, рекреаційного продукту, готельних послуг,
які мають конкурентні переваги (впровадження іннова$
ційних продуктів).

 4. Використання новітніх туристичних ресурсів, що
раніше не використовувалися.

Головною метою інноваційного управління є підви$
щення ефективності економіки регіону. Для досягнен$
ня даної мети пропонуємо інноваційний механізм управ$
ління в туристично$рекреаційному бізнесі. Реалізація
запропонованого інноваційного механізму управління
в туристично$рекреаційному бізнесі сприятиме виявлен$
ню існуючих проблем в туристично$рекреаційному
бізнесі, визначенню шляхів вирішення даних проблем,
підвищенню ефективності туристично$рекреаційного
потенціалу в регіоні, а також поліпшенню інноваційно$
го клімату.

У ході розробки інноваційного механізму було
проведено аналіз зовнішніх і внутрішніх інструментів
і їх ключових елементів, запропоновані заходи щодо
вдосконалення надання інноваційно$інформаційних
послуг, розроблено алгоритм стимулювання іннова$
ційної діяльності в  туристично$рекреаційному
бізнесі.

До зовнішніх інструментів інноваційного механізму
управління відноситься:

1) розробка інноваційних програм розвитку турис$
тично$рекреаційного бізнесу на рівні регіону;

2) розвиток інноваційного державно$приватного
партнерства в регіоні;
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3) участь у всеукраїнських та міжнародних вистав$
ках інноваційного спрямування в туристично$рекреа$
ційному бізнесі;

4) забезпечення системи державної підтримки інно$
вацій в туристично$рекреаційному бізнесі;

5) пошук зовнішніх і внутрішніх інноваційних інвес$
торів (стартапи).

Внутрішніми інструментами інноваційного меха$
нізму управління являються:

1) організація та стимулювання інноваційної діяль$
ності підприємств туристично$рекреаційного бізнесу;

2) розвиток інноваційної інфраструктури в турис$
тично$рекреаційному бізнесі;

3) організація інноваційно$інформаційних систем
туристично$рекреаційного бізнесу;

4) підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів
для туристично$рекреаційного бізнесу.

Розроблений інноваційний механізм управління в
туристично$рекреаційному бізнесі представлено на ри$
сунку 1.

Зовнішні та внутрішні інструменти механізму управ$
ління є інноваційними та сприяють розробці нових про$
дуктів для туристично$рекреаційного бізнесу. Основним
фактором, представленим у схемі інноваційного меха$
нізму управління в туристично$рекреаційному бізнесі,
виступають туристично$рекреаційні ресурси.

Туристично$рекреаційні ресурси не є інноваційни$
ми, так як існують від природи (наявність річок, озер,
лісових територій і т.д.), але виявляються визначаль$
ними при взаємодії із запропонованими вище інстру$
ментами інноваційного механізму управління в тури$
стично$рекреаційному бізнесі та отримають певні
інноваційні спрямування у використанні та спожи$
ванні.

Можна визначити основні функції регулювання ре$
сурсного забезпечення регіонального розвитку турис$
тично$рекреаційного бізнесу (рис. 2).

Стабільне економічне зростання у туристично$рек$
реаційному бізнесі неможливе без збалансованого та
сталого провадження ресурсозберігаючої політики ре$
гіону шляхом формування ефективної схеми ресурсоз$
береження на основі впровадження інновацій.

Інноваційний механізм управління в туристично$
рекреаційному бізнесі являє собою сукупність зовнішніх
і внутрішніх інструментів, що сприяють підвищенню
ефективності туристично$рекреаційного бізнесу в ре$
гіоні, туристично$рекреаційних ресурсів як основного
чинника в інноваційному механізмі; основних структур$
них елементів, які лежать в основі зовнішніх і внутрішніх
інструментів інноваційного механізму управління.

У результаті формування інноваційного механізму
управління в туристично$рекреаційній сфері було виз$

Рис. 1. Інноваційний механізм управління в туристично;рекреаційному бізнесі
Джерело: розроблено автором.
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начено систему взаємозв'язку зовнішніх і внутрішніх
інструментів, запропонованих вище, яка представлена
на рисунку 3.

Першим зовнішнім інструментом інноваційного ме$
ханізму управління в туристично$рекреаційному бізнесі
є розробка інноваційних програм розвитку туристично$

Рис. 2. Функції регулювання ресурсного забезпечення регіонального розвитку туристично;рекреаційного бізнесу

Джерело: розроблено автором на підставі [10].

Рис. 3. Система взаємозв'язку зовнішніх і внутрішніх інструментів інноваційного механізму управління
в туристично;рекреаційній сфері

Джерело: розроблено автором.
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рекреаційного бізнесу на рівні регіону. В результаті дос$
ліджень було виявлено, що за допомогою програм роз$
витку туризму і рекреації відбувається визначення ос$
новних шляхів подолання проблем регіонального рівня
з використанням соціальних, економічних, рекреацій$
них особливостей регіону в туристично$рекреаційному
бізнесі. Державні органи займаються розробкою кон$
цепцій щодо розвитку і вдосконалення туристично$рек$
реаційного бізнесу. Беручи до уваги територіальну кла$
сифікацію, варто відзначити, що за цією ознакою про$
грами з розвитку туристично$рекреаційного бізнесу мо$
жуть бути державними, а також внутрішніми, тобто ре$
гіональними.

Таким чином, слід підкреслити той факт, що будь$
якій державній програмі властивий свій термін реалі$
зації, а також основні характеристики: цілі програми,
основні завдання, обгрунтування ключових питань,
сутності проблем, термінів реалізації програм з роз$
витку туризму та рекреації, заходів, прописаних у про$
грамах, а крім того, основних соціально$економічних
результатів в туристично$рекреаційному бізнесі. Дер$
жавними органами влади враховується і реалізується
підтримка у розвитку туристично$рекреаційного бізне$
су за допомогою такого інструментарію, як виявлення
і встановлення митних, інвестиційних та візових пільг,
які виступають як певний стимул у розвитку туристич$
но$рекреаційного бізнесу на території регіонів Украї$
ни.

Другим зовнішнім інструментом інноваційного ме$
ханізму управління є розвиток інноваційного держав$
но$приватного партнерства в регіоні. Розвиток держав$
но$приватного партнерства на рівні регіону доцільно
проводити в такий спосіб:

1) переорієнтація виїзних туристичних потоків на
внутрішні потоки в умовах кризи туристичної галузі;

2) створення нових особливих економічних турис$
тично$рекреаційних комплексів та зон;

3) реконструкція існуючої рекреаційної інфраст$
руктури з урахуванням вимог світових стандартів і
норм;

4) створення системи наукового і кадрового супро$
воду туристично$рекреаційного бізнесу в регіоні;

 5) система малого і середнього бізнесу, що забез$
печує всебічний розвиток туризму і рекреації.

Нині одним з найбільш показових прикладів вико$
ристання системи державно$приватного партнерства є
особливі зони в туристично$рекреаційній сфері. Дер$
жавно$приватні проєкти реалізуються шляхом спільно$
го інвестування бюджетних і приватних коштів у роз$
виток регіонального туризму. Створення особливих
економічних зон у рамках таких проєктів сприяє роз$
витку регіонів за допомогою залучення іноземних інве$
стицій, кращих закордонних наукових, а також управ$
лінських і виробничих технологій. Водночас, попри певні
успіхи в розвитку вітчизняного туристично$рекреацій$
ного бізнесу, держава недостатньо бере участь в її ста$
новленні:

1) не визначені умови і механізми створення держав$
но$приватного партнерства в туристично$рекреаційно$
му бізнесі;

2) не розроблені принципи функціонування та роз$
витку державно$приватного партнерства в туристично$
рекреаційному бізнесі;

3) не розвинені організаційні структури управління,
які координують процеси взаємодії учасників партнер$
ства;

4) не розроблені організаційні основи інформацій$
ного забезпечення управлінських рішень;

5) не розроблений економічний механізм регулюван$
ня та участі населення в проєктах розвитку інфраструк$
турних об'єктів туристично$рекреаційного бізнесу, що
функціонують на основі державно$приватного партнер$
ства. Зазначені проблеми стримують темпи розвитку
туристично$рекреаційного бізнесу загалом, що в свою

чергу, знижує обсяг фінансових надходжень до бюд$
жетів територіальних громад.

Третім зовнішнім інструментом інноваційного меха$
нізму управління в туристично$рекреаційному бізнесі є
участь у всеукраїнських та міжнародних виставках інно$
ваційного спрямування в туристично$рекреаційному
бізнесі. Важливим для дослідження є положення про те,
що участь регіону в найбільших виставках$ярмарках дає
можливість не тільки здійснювати пошук відповідних
ринків, а й брати участь у виході на ці ринки за допомо$
гою найбільш ефективних способів, а також визначати
нові тенденції в розвитку вивчення тих сегментів, які
видаються найбільш перспективними. На наш погляд,
міжнародні виставки і ярмарки сприяють виконанню
ряду функцій в економіці регіону:

— сприяють забезпеченню безпосереднього спілку$
вання клієнта з людьми, що представляють безпосеред$
ню виставку$ярмарок;

— пропонують реальний товар, який можна поба$
чити в дії, на відміну від засобів реклами (відеоролики,
буклети, рекламні проспекти і т.д.);

— сприяють ефективному обміну інформацією;
— значно скорочують час на пошук партнера та

укладання контракту як клієнтам, так і представникам
туристичного продукту;

— сприяють інформуванню своїх учасників про роз$
виток нових технологій і надають можливості побачи$
ти тенденції прогресу туристично$рекреаційногобізне$
су в регіональному економічному просторі;

— надають інформацію про пропонований товар
конкурентів, їх пропозицій, ідей, умов продажу і т.д.;

— сприяють забезпеченню покупцеві можливості
здійснити повний огляд зацікавленої групи товарів, зок$
рема туристичного продукту за певними критеріями:
ціна, якість, сервіс;

— підвищують авторитет представленого туристич$
ного продукту на виставках$ярмарках в умовах пра$
вильної політики щодо підготовки та участі у вистав$
ках.

Четвертим зовнішнім інструментом інноваційного
механізму управління в туристично$рекреаційному
бізнесі є забезпечення системи державної підтримки
інновацій в туристично$рекреаційному бізнесі.

Слід зауважити, що центральна державна туристич$
на адміністрація в розвинених європейських країнах
працює в тісній взаємодії з місцевою владою й приват$
ним бізнесом. Така схема роботи виявилася досить про$
дуктивною з погляду знаходження форм конструктив$
ного співробітництва й взаємодії адміністративних
органів різних рівнів державного та регіонального
управління, а також для залучення фінансових коштів
приватного сектора з метою виконання відповідних дер$
жавних завдань. Наслідком такої політики стала поява
змішаних за формою власності (державно$приватних)
інститутів у сфері регулювання туристичної діяльності
[11].

Особливої актуальності "європейській" моделі надає
не лише ситуація глобальних трансформацій у сучасно$
му світі, але й вибір Україною європейського вектора
розвитку, необхідність побудови в ній демократичного,
відкритого громадянського суспільства.

Стратегія розвитку туризму повинна відповідати
таким вимогам:

— туристична політика має забезпечити інноваційні
моделі розвитку туризму;

— загальне зростання конкурентоспроможності
туристично$рекреаційного бізнесу;

— туристична політика має базуватися на інтелек$
туальних технологіях колективного стратегічного пла$
нування.

П'ятим зовнішнім інструментом інноваційного ме$
ханізму управління в туристично$рекреаційному бізнесі
є пошук зовнішніх і внутрішніх інноваційних інвесторів
(стартапи).
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Слід зазначити, що готовність інвесторів до вкладен$
ня в туристично$рекреаційний бізнес регіону знаходить$
ся в залежності від реалізованого в регіоні інвестицій$
ного клімату. Формування відповідних умов для інвес$
тиційних процесів у регіоні виступає як один із значу$
щих показників для активізації притоку інвестицій в
регіональну економіку. Найбільш важливими умовами
залучення і розміщення інвестиційних ресурсів є на$
явність грошового, виробничого, трудового та іннова$
ційного капіталу.

Можливо погодитися з думкою науковців, що [12—
14] що для залучення інвестицій в сферу регіонального
туризму необхідно враховувати політичну стабільність
у регіоні, можливість розвитку економічних процесів і
нормативно$правових основ діяльності інвесторів у ре$
гіоні, фінансову спроможність господарюючих суб'єк$
тів, а так само показники попиту на внутрішньому рин$
ку.

У регіонах з метою збільшення притоку інвестицій,
пошуку інвесторів необхідно створювати і реалізовува$
ти державні програми, спрямовані на підвищення при$
вабливості інвестиційних процесів.

Першим інструментів інноваційного механізму є
організація та стимулювання інноваційної діяльності
підприємств туристично$рекреаційного бізнесу. З ме$
тою визначення місця і ролі цього інструменту в інно$
ваційному механізмі розроблено алгоритм стимулюван$
ня інноваційної діяльності в туристично$рекреаційно$
му бізнесі, до якого віднесемо такі заходи:

— виявлення ключових показників з метою прове$
дення оцінки ефективності інноваційних процесів;

— розробка і реалізація інструментів стимулюван$
ня інноваційних процесів на підприємстві туристично$
рекреаційного бізнесу;

— проведення оцінки ефективності інноваційної
діяльності на підприємствах туристично$рекреаційно$
го бізнесу;

— застосування додаткового інструментарію стиму$
лювання інноваційних процесів на підприємствах тури$
стично$рекреаційного бізнесу.

До другого внутрішнього інструменту інноваційно$
го механізму управління в туристично$рекреаційному
бізнесі відносимо розвиток інноваційної інфраструкту$
ри в туристично$рекреаційному бізнесі. У багатьох об$
ластях Карпатського регіону відсутність інноваційної
інфраструктури туристично$рекреаційного бізнесу є
значущою проблемою, якій приділяється значна увага
на регіональному рівні.

Під інноваційною інфраструктурою ми розуміємо
сукупність господарюючих суб'єктів, спрямованих на
створення і реалізацію нових продуктів. До об'єктів
інноваційної інфраструктури в туристично$рекреацій$
ному бізнесі регіону необхідно віднести технологічні
парки, бізнес$інкубатори, технополіси, головною метою
яких є реалізація сформованого туристичного продук$
ту на різні ринки (зовнішні і внутрішні).

Третім внутрішнім інструментом інноваційного ме$
ханізму управління в туристично$рекреаційному бізнесі
є організація інноваційно$інформаційних систем тури$
стично$рекреаційного бізнесу.

Для вдосконалення надання інноваційно$інформа$
ційних послуг необхідне виконання наступних заходів:

— проведення моніторингу сайтів туристично$
рекреаційних підприємств з метою виявлення існую$
чих проблем, що стосуються текстової інформації на
сайті, зображень, статистики відвідування, а також
розташування основних елементів сайту і їх конфігу$
рації.

— застосування переліку додаткових супутніх по$
слуг на сайтах підприємств туристично$рекреаційного
бізнесу, що забезпечить залучення суб'єктів інших су$
міжних сфер.

— впровадження автоматизованої системи управ$
ління в колективних засобах розміщення туристично$

рекреаційного бізнесу, що сприятиме значному спро$
щенню контролю за різною діяльністю в готельних
підприємствах (фінансовий контроль, господарський
контроль і т.д.).

Четвертим внутрішнім інструментом інноваційного
механізму управління в туристично$рекреаційному
бізнесі є підвищення кваліфікації та перепідготовки
кадрів у туристично$рекреаційній сфері. На наш погляд,
в індустрії туризму необхідно підвищення кваліфікації
працівників туристично$рекреаційного бізнесу за допо$
могою періодичного проходження курсів підвищення
кваліфікації, а також перепідготовки фахівців з інших
галузей, які починають працювати в сфері туризму і рек$
реації, надаючи їм можливість отримання та вдоскона$
лення як теоретичних, так і практичних навичок і знань.
При цьому не можна не відзначити, що необхідним
рішенням проблем з підготовки кадрів для туристично$
рекреаційного бізнесу можуть стати:

— атестація персоналу;
— курси підвищення кваліфікації;
— організація та проведення різних видів практик і

стажувань серед персоналу;
— проведення дистанційних курсів і семінарів;
— бізнес$тренінги;
— використання професійних інформаційних ре$

сурсів і обмін знаннями між співробітниками туристич$
но$рекреаційних закладів обслуговування.

ВИСНОВКИ
З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ЦЬОМУ НАПРЯМІ

Таким чином, вагомим фактором, що викликає не$
обхідність впровадження інновацій в сферу туризму та
рекреації є те, що туристично$рекреаційний бізнес не
тільки формує на території сферу послуг з організації
подорожей, дозвілля та оздоровлення, але є джерелом
доходів населення та територіальних громад й викли$
кає розвиток багатьох пов'язаних з ним секторів еко$
номіки.

Встановлено, що для інноваційного розвитку тури$
стично$рекреаційного бізнесу потрібна наявність таких
факторів: ринкова конкуренція; наявність законодавчої
і нормативної бази в підтримку впровадження інновацій;
професійна підготовка кадрів, які бажають впроваджу$
вати інновації (фахівці, підприємці, менеджери, служ$
бовці) та ресурси (фінансові, виробничі, інформаційні,
інфраструктурні).

Тому в перспективі подальших досліджень варто
зосередити увагу на методах стимулювання розвитку
туристично$рекреаційного бізнесу на адміністративно$
управлінському рівні. Для стимулювання розвитку ту$
ристично$рекреаційного бізнесу пріоритетним напря$
мом роботи має бути інноваційний, що враховує його
різноманіття та специфіку, а також націлений на покра$
щення економічних та соціальних складових розвитку
регіону.
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