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У статті, мета якої полягає у дослідженні проявів глобального технологічного та інноваційного суперX

ництва КНР і США в цифровій сфері та у сфері Industry 4.0, покликаного сприяти становленню нових

порівняльних переваг та досягненню стійких темпів економічного зростання та розвитку, було ідентиX

фіковано імплементовані країнами інструменти інституційної, регуляторної, структурної, економічної,

інфраструктурної та інших політик, спрямовані на реалізацію окресленої мети. Було встановлено, що

економічне суперництво визначатиметься технологічними перемогами, втім, на відміну від попередніх

століть, не технологія визначить переможця, а здатність до іншої організації процесу чи моделей виробX

ництва, а також практичне застосування технологій в інфраструктурі та в промисловості 4.0. Державна

підтримка у вигляді видимих і прихованих субсидій — це вже не детермінуючий фактор в межах нового

розуміння розвитку: мережева система інновацій майбутнього включає державу та її лідерів у бізнесX

процес як органічний, постійно існуючий, а не тимчасовий елемент. Розглянуто стратегію "подвійної цирX

куляції", орієнтованої на внутрішню та зовнішню експансію. Визначено позиції КНР на ринку напівпроX

відників та охарактеризовано перспективи його переділу. Оцінено вплив інноваційних парків у процесі

здійснення трансферу технологій, а також географію "трансферу мізків", який виступає ключовим факX

тором науковоXтехнологічних перегонів у ХХІ ст. Охарактеризовано невідповідність довгострокової і сеX

редньострокової зовнішньої політики США комерційній політиці американських багатонаціональних

підприємств та фінансових компаній. Проведено аналіз регуляторної політики в сфері цифрової економX

іки, що здійснюється США та країнами ЄС, а також оцінено її вплив на конкурентоспроможність китайсьX

кого регуляторного середовища. Розглянуто причини відставання американських ІнтернетXкомпаній від



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

5www.economy.in.ua

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Суперництво КНР та США, яке загострюється як на

глобальному, так і на регіональному рівнях, визначати$
ме те, яким буде світ — реальним, віртуальним чи світом
доповненої реальності. Водночас в процесі американо$
китайського змагання, яке багато хто з експертів вже
назвав "переходом від торгової конфронтації до холод$
ної війни зразка ХХІ століття", визначиться переможець
і переможений. Унікальність нинішнього змагання за
першість, що проходитиме не за старими правилами
індустріальної доби, полягатиме в тому, що в біо$циф$
рову епоху технологічний чемпіон позбавить того, хто
програв, можливості "бути не першим, але і не другим",
використовуючи слабші технології. Тривала боротьба
Китаю за набуття міжнародної суб'єктності відбувалась
на тлі безапеляційного домінування США. Будучи по$
стійним членом Ради Безпеки ООН, маючи військово$

китайських конкурентів, а також наслідки політики решорингу для стратегічного позиціонування КНР.

На основі ретроспективного аналізу досліджено особливості реалізації лінійної моделі інноваційного

процесу Ваннавара Буша в США половині ХХ ст. та проведено компаративний аналіз її реалізації в суX

часних умовах у КНР з врахуванням національної специфіки її адаптації. Встановлено, що успіх в інноваX

ційному та технологічному суперництві залежатиме від спроможності країн утримати контроль над інноX

ваційним циклом у глобальному масштабі. Стверджується, що в КНР нині створюються умови для розX

витку інноваційно орієнтованої економіки, зміцнюються міжнародні технологічні ланцюги і здійснюєтьX

ся підготовка кадрів, затребуваних в епоху глобальної інформаційної революції. При цьому КНР, демонX

струючи видатні результати в цифровій економіці, підтримує традиційну економіку повного циклу, оріX

єнтовану на виробництво, підвищуючи стандарти продукції, домагаючись конкурентоспроможності власX

них товарів на глобальному ринку.

This article, which aim is to investigate the manifestations of global technological and innovation rivalry of

the China and the United States in the digital domain and in the domain of Industry 4.0, intended to help establish

comparative advantages and achieve sustainable rates of economic growth and development, identified the tools

of institutional, regulatory, structural, economic, infrastructural and other policies implemented by the countries

and focused on the realization of the outlined goal. It was revealed that the economic rivalry would be determined

by technological victories, but, contrary to previous centuries, a winner would not be determined by a technology,

but by the capacity to organize production process or model in a different manner and by practical applications

of technologies in the infrastructure and Industry 4.0. The government support in form of visible or hidden

subsidies is no longer a determining factor in the development perspective: the network system of innovations of

the future integrates the state and its leaders in a business process as an organic, permanently existing component

rather than a temporary one. The strategy of "dual circulation" oriented on the internal and external expansion

is analyzed. The China's positions on the semiconductor market are determined, with outlining the prospects of

its reshaping. The impact of innovation parks in the process of technology transfer is evaluated, as well as the

geography of "brain transfer" that constitutes a key factor in science & technology races of 21 century. Evidence

of the mismatch between longXterm and mediumXterm external policies of the U.S. and commercial policies of

American transnational enterprises and financial companies is given. A review of the regulatory policy on digital

economy, pursued by the United States and EU countries, is made, with evaluating its impact on the

competitiveness of the Chinese regulatory environment. The reasons why American Internet companies lag behind

the Chinese competitors and the consequences of reXshoring policies for the strategic positioning of China are

analyzed. Specificities in implementing the Vannevar Bush linear model of the innovation process in the United

States in the second half of 20 century are investigated on the basis of a retrospective review, with making a

comparative analysis of its implementation in the current China's conditions considering the national specifics

of its adaptation. It is revealed that success in the innovation and technological rivalry will be conditional on the

country's capacity to keep control of the innovation cycle at the global scales. It is argued that the conditions for

the innovationXdriven economy development are being created now in China, with strengthening international

technological chains and training staff demanded in the era of the global information revolution. At the same

time, China, while demonstrating remarkable results in the digital economy, supports the productionXoriented

traditional economy of the full cycle by enhancing product standards and striving for the competitiveness of

domestic goods on the global market.

Ключові слова: інтеграційний неопротекціонізм, Угода про вільну торгівлю, вільна економічна зона, міжна�
родна конкурентоспроможність, міжнародна економічна політика КНР.

Key words: integration neo�protectionism, free trade agreement, free economic zone, international competitiveness,
China's international economic policy.

політичні та демографічні конкурентні переваги, Китай
все ж поставив "на паузу" свої міжнародні амбіції, на$
томість сконцентрувавши увагу на нарощуванні внут$
рішнього потенціалу заради проведення ефективних
внутрішніх перетворень і досягнення високих темпів
росту впродовж понад чверть століття [1].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Досліджуючи специфічні риси реалізації Китаєм

внутрішньої та зовнішньої політики, К. Абдуллахі, М. Бу
та Р. Деліос одностайно визнають його новітньою "су$
персилою" [2—4], тоді як Р. Зварич, виокремлюючи ек$
спансіоністські імперативи торговельної, інвестиційної,
інфраструктурної, інноваційної та політик Китаю, виз$
начив потенціал розширення його впливу у світовому
господарстві і міжнародних економічних відносинах. [5;
6]. Для Д. Стадвела Китай — успішний стратег та реалі$
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затор політики "азійського економічного дива" [7], тоді
як для Ц. Фанхуа — "фундатор нової епохи" [8; 9, c. 49—
62]. С. Голубєв [9, с. 143—153], Л. Давиденко [9, с. 154—
168] та Е. Семак [9, с. 204—214] аналізували основні
тренди економічної динаміки КНР на сучасному етапі
розвитку та їхній вплив на трансформацію сучасної
стратегії його економічного розвитку. У фокусі дослід$
ницьких інтересів Н. Юрової та Я. Цзяхуей опинилась
цифрова економіка КНР і її розвиток в контексті реалі$
зації ініціативи "Пояс і шлях" [9, c. 169—174], а Дж. Й. Лін
ідентифікував технічний прогрес і промислову модер$
нізацію як детермінуючі фактори китайського еконо$
мічного зростання [10, c.30$37].

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в дослідженні проявів глобаль$

ного технологічного та інноваційного суперництва КНР
і США інструментами інституційної, регуляторної та
економічної політик у цифровій сфері та у сфері Industry
4.0, що передбачає здобуття нових порівняльних пере$
ваг та досягнення стійких темпів економічного зростан$
ня та розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Спроба наздогнати розвинутий світ, яку стартував
Ден Сяопін у 1978 році, за очікуваннями США, повинна
була призвести до формування відкритої вторинної в
порівнянні з передовими технологіями Заходу еконо$
міки, побудованої на принципах економічного неолібе$
ралізму. Принагідно зазначити, що в концепції розвит$
ку, яка лягла в основу західних стратегій, їх власний
розвиток постає як ідеал для наслідування, як поняття,
"готове до подання" або "готове для використання",
навіть як рецепт, який, нарешті, дав їм змогу вийти з течії
відставання і досягти "стану благополуччя". Розвиток є
також одночасно і процесом (за допомогою якого су$
спільства розвиваються) і кінцевою метою — бути роз$
виненим [11; 12]. Подібне сприйняття розвитку через
вираження кінцевої мети було висловлене ще в промові
президента США Гаррі Трумена у січні 1949 року, коли
він говорив про запуск нової рішучої програми, за до$
помогою якої переваги наукових досягнень і промис$
лового прогресу США слугуватимуть модернізації й
економічному зростанню слаборозвинених регіонів.
Прикметно, що у цій промові вперше був вжитий термін
"пост$розвиток", що дало змогу чітко зрозуміти шля$
хи, які розробляються високопосадовцями американсь$
кої адміністрації. Водночас епітет "слаборозвинені рег$
іони", який було ініційовано президентом Гаррі Труме$
ном, мав стати проміжною концепцією, яка з того часу
ніколи не переглядалася та яка охоплює нескінченну
різноманітність способів життя Південної півкулі в
єдиній та унікальній категорії — "недостатньо розви$
нений" [13; 14]. Саме так на важливих політичних аре$
нах виникла нова світова концепція, згідно з якою всі
народи світу повинні діяти узгоджено і прагнути до
однієї мети — розвитку.

У концепціях розвитку "розвиток" є неминучим,
оскільки лише він стає кроком уперед для країн, які ще
не мали змоги наслідувати приклад західного розвитку.
А тому пост$розвиток — це інший шлях, засіб уникнен$
ня відсталості, якому відповідають більш глибокі фор$
ми економічної залежності — фінансової, технологіч$
ної, інформаційної, і, найголовніше, про що говориться
значно менше — ідеологічної [15].

 Саме тому в 70$ті роки минулого століття китайська
модель "одна країна — дві системи" сприймалася ззовні
як тимчасовий елемент різноманітності, який буде вико$
ристаний китайцями для того, щоб не допустити повто$
рення катаклізмів у величезній за населенням країні, що
протягом ХХ ст. переживала громадянські конфлікти з
десятками мільйонів жертв. Але останнє десятиліття про$
демонструвало: Китай зміг скористатись вигодами гло$

балізації, поєдуючи такі її складові, як лібералізація,
транснаціоналізація, технологізація та інші, при цьому
керуючи цими процесами, а часом — і маніпулюючи, вво$
дячи в оману зовнішніх спостерігачів. Сходження Китаю
на економічний олімп відбувалось в інших часових та про$
сторових координатах, по унікальній траєкторії розвит$
ку, що не вписувалась в згадані його концепції в західно$
му варіанті. Розвиток Китаю пройшов від примітивного
виробничого майданчика технологічно відсталої про$
дукції в обмін на передачу свого внутрішнього ринку за$
хідним компаніям до змагання з ними, до торгівельної і
технологічної конфронтації, що здатна перерости у хо$
лодну війну зі США. На відміну від попередніх уявлень
про глобалізацію як таку, вигодами від якої здатні ско$
ристатись всі, прийнявши неоліберальну модель (щоправ$
да, ейфорії з цього приводу все менше і менше), в новій,
цифровій економіці переможець отримує все і Китай, схо$
же, вирішив цим скористатися.

Економічне суперництво, як і в попередні 200 років,
визначатиметься технологічними перемогами, але тепер,
на відміну від попередніх століть, не технологія визначить
переможця, а здатність до іншої організації. І не лише
організації процесу чи моделей виробництва, але також —
організації суспільства, що супроводжуватиметься визна$
ченням нової ролі людини, або, в більш радикальних варі$
антах — становленням "нової" людини. І тут переплелися
і технології, і державний устрій, й ідеологія.

КНР поставив конкретну стратегічну мету: за 15 ро$
ків стати технологічною наддержавою. Технологічне
змагання між КНР і США — не новина, але зовсім не$
давно воно відбувалося лише в цифровій сфері: хмарні
технології, розпізнавання образів, 5G. Нині на порядку
денному — не лише подальші технологічні розробки, але
передусім їхнє практичне застосування в інфраструк$
турі та в промисловості. Саме це потребує змін способів
управління процесом [16]. Раніше (в цифровій сфері, на$
приклад, коли випускалися на ринок чергові гаджети
Apple, Huawei та інші) модель була орієнтована на спо$
живачів — "business to customer", B2C. Тепер настає епо$
ха "business to business" або В2В, у всякому разі, так би
хотілося Китаю. Це не означає, що китайців не цікав$
лять кінцеві споживачі, тобто клас конс'юмерів, який
тривалий час вирощували, інфікуючи ідеєю споживан$
ня все в більших обсягах. КНР просто оголошує про за$
кінчення фази B2C як пріоритетної і концентрує свої
зусилля на розробці й впровадженні так званого "про$
мисловоорієнтованого інтернету", який передбачає за$
стосування високих технологій в промисловості. Для
того, аби перемагати, виявилося недостатнім зусиль
корпорацій, навіть надпотужних, які перевершують дер$
жави у своїй міці. Потрібна така концентрація зусиль,
яка непідвладна ринковим структурам. Потрібно мати
сильне державне управління для розробки і впровад$
ження далекоглядних стратегій на десятки років, що
підтверджує тезу про запит на інституційний супровід
інноваційних перетворень [17—20].

Західні корпорації інституційно неспроможні фор$
мувати стратегію на десятиліття, враховуючи їх за$
лежність від мільйонів акціонерів, що прагнуть виплати
дивідендів або курсу акцій, а відтак ці компанії не мо$
жуть ефективно конкурувати з великими державно$
приватними китайськими структурами, чи об'єднувати$
ся, коли потрібно створити надвеликі вертикальні струк$
тури для виживання і виграшу в конкурентній боротьбі.
І мова тут не про сильну державну підтримку, яку ми
бачимо протягом всього 40$річного новітнього періоду
розвитку Китаю. Державна підтримка у вигляді види$
мих і прихованих субсидій — це вже не детермінуючий
фактор в межах нового розуміння розвитку: мережева
система інновацій майбутнього включає державу та її
лідерів в бізнес$процес як органічний, постійно існую$
чий, а не тимчасовий елемент. Практика доводить, що в
Китаї на сьогодні ці мережі розгортаються і працюють
більш ефективно, ніж американські [21].
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Китай оголосив про фактично початок технологіч$
ної війни й поставив завдання до 2025 року вирішити
проблему переходу на самодостатність в індустрії на$
півпроводників — те, що вважалося неможливим, адже
на сьогодні 47% ринку інтегральних схем належить
США, тоді як Китаю — лише 5%. Після того, як США
обмежили поставки інтегральних схем, ця, здавалося б,
проблема стала драйвером економічного росту. "Якір$
ними точками" розвитку інтелектуального виробницт$
ва в Китаї було визнано, окрім інтегральних схем та
інших засобів проектування, таке: спеціальне обладнан$
ня для трьохвимірної (3D) мікрокомплектації та тесту$
вання; розвиток мобільного зв'язку 5G, надшвидкісні
лінії оптичної передачі більшої ємності, нові інтелек$
туальні термінали; операційні системи і засоби програм$
ного забезпечення в промисловості.

На те, аби наздогнати США у виробництві напівпро$
відників, відведено лише п'ять років. Зараз на обох припа$
дає 52% ринку, а у 2025 році Китай планує завоювати 26%
і стільки ж лишити за США. При цьому, що характерно,
80% приросту Китай спрямує на внутрішній ринок, став$
лячи завдання не бути залежним від своїх торгівельних
партнерів, а запобігти падінню цін вдасться завдяки шале$
ному попиту з боку нових китайських виробників у сек$
торі Industry 4.0. Для цього у травні 2020 року було оголо$
шено стратегію так званої "подвійної циркуляції". Перша
циркуляція — зовнішня — орієнтована на міжнародний
ринок, тоді як друга — внутрішня $орієнтована на
внутрішній. Свого часу глобальний технологічний транс$
фер, який забезпечив адаптацію до національної специф$
іки господарювання промислових активів з$за кордону,
супроводжувався створенням 500$ста міжнародних інно$
ваційних парків та майданчиків для проведення спільних
досліджень. За кількістю промислових зразків Китай об$
ійшов США ще в 1990$х роках, і нині відрив між ними став
п'ятикратним (5,1 млн проти 1,1 млн), хоча США поки що
впевнено утримує пальму першості за загальною кількістю
заявок на патенти й торгові марки.

Трансфер технологій, звісно, супроводжується
"трансфером мізків", який виступає ключовим факто$
ром науково$технологічних перегонів в ХХІ ст. Прик$
метно, що якщо до 2006 року Китай виступав донором
наукових мізків, то вже зараз за показником інтенсив$
ності залучення спеціалістів він вп'ятеро перевершує
США, залучаючи вчених з Японії, Франції, Німеччини,
Великобританії та Індії, причому понад 70% китайсь$
ких вчених працюють за межами Китаю (з них 85% — у
США). Тож інтелектуальний капітал для реалізації тех$
нологічного прориву буде забезпечено.

Консолідація політичної та бізнес еліти сприяла
розвитку штучного інтелекту, наноіндустрії, дослід$
жень геному людини, квантового зв'язку, робототехні$
ки, нової енергетики, швидкісного транспорту, дослід$
жень і використання космосу, інформаційно$кіберне$
тичної безпеки. Відтак для проголошеного стрибка до
26% світового ринку напівпровідників у 2025 році про$
блем з відповідними технологічними розробками немає,
питання лежить у площині масштабування, адже до про$
голошеної технологічної війни зі США завдання в роз$
гортанні виробництва, яке потребує масштабних інвес$
тицій, не поставало.

У зовнішній політиці США розрізняється два часо$
вих зрізи — довгостроковий і середньостроковий (го$
ризонт планування не більше п'яти років). На першому
з них Китай, без сумніву, визнається конкурентом та
потенційним військовим противником, щоправда, поки
що регіональним. А от на більш короткій дистанції гли$
бока економічна взаємозалежність з Китаєм з проду$
кованими нею торговими, фінансовими, інвестиційни$
ми та технологічними зв'язками сприймається як необ$
хідна умова американського економічного лідерства.
Так, за даними Ernst & Young (EY), п'ята частина IPO
2020 року (а саме 180 розміщень) проведена саме на
шанхайській фондовій біржі. Для порівняння, на біржі

Nasdaq, яка опинилася на другому місці, за аналогічний
період часу провели "лише" 119 розміщень. Всього за
перші три квартали 2020 року китайські фондові біржі,
за даними EY, провели 45% світових IPO, і саме на Ки$
тай припала половина міжнародних американських IPO
за перші дев'ять місяців року [22; 23]. Відтак, попри спро$
би адміністрації американського президента Д. Трампа
скоротити внутрішні фінансові зв'язки з Китаєм, ки$
тайські компанії, як і раніше, успішно виходять на ри$
нок США. В США бізнес — це кіт, який гуляє сам по
собі, і саме це є однією з ознак розвинутого капіталіз$
му. Бізнес впливає на політики держави через лобізм, і
загалом очікує від неї підтримки та зрештою отримує
її. Але, з іншого боку, бізнес вимагає невтручання, що
природно. Це призводить до значно більш ринкової по$
ведінки західних багатонаціональних підприємств
(БНП), але при цьому — і до зниження їхньої конку$
рентоздатності по відношенню до китайських компаній.

У цей самий час західні держави намагаються конт$
ролювати цифрових гігантів: в ЄС їх обкладають подат$
ками, діючи, як правило, на користь населення (зокре$
ма, це відбувається по відношенню до американських
компаній [24; 25], хоча це також є інструментом техно$
логічних й інноваційних перегонів), а в США почали
боротися з монополістичним становищем гігантів на
ринку. Американські сенатори викликають інтернет$
монополістів на жорстку розмову, ставлять їм незручні
питання, вимагають від них озвучення змін політики,
щоправда це ні до чого не призводить. Міністерство
юстиції США подав позов до Google за обмеження кон$
курентів у пошуковій рекламі. Дійсно, конкуренція —
запорука розвитку, і в досконалих ринкових умовах
повинні були б виникати інші компанії, які здатні про$
тидіяти монополістам, створюючи більш дешеві й інно$
ваційні продукти, рухаючи, тим самим, технологічний
прогрес. Історія знає не тільки це: і антитрастівські за$
кони в американській металургії; і те, як в новітні часи
японський уряд примушував двох телеком$гігантів, які
вже почали створювати олігополію, започатковувати, за
свої ж кошти, третього конкурента. Але виникає питан$
ня про достатність регуляторного обмеження моно$
полій американських компаній, які підтримують конку$
ренцію загалом, для змагання з китайськими корпорац$
іями, які отримують рівно протилежне — монополіза$
цію, користуючись можливостями, що створюються за
участі державних органів.

У технологічних перегонах Інтернет$гіганти відста$
ють від китайських конкурентів щонайменше з двох при$
чин. З одного боку, вони зорієнтовані на корпоративні
прибутки, а тому через особливості фінансування че$
рез фондові ринки мають завищені витрати на створен$
ня продуктів у порівнянні з китайцями. Це стається ще
й через те, що велика частина того капіталу, який "за$
ливався" в фінансову систему в якості фінансового по$
м'якшення для підтримки розвитку економіки, і в до$
кризовий і кризовий періоди, не спрямовуються у про$
дукування інновацій та у виробничий сектор. З іншого
боку, ринкове створення умов для інновацій передба$
чає вихід на все більші масштаби. І хоча американські
гіганти створюють такі можливості для себе, максималь$
но заволодіваючи споживчим ринком (В2С), наражаю$
чись при цьому на критику та покарання урядів, в сфері
застосування цифрових технологій у масштабах всієї
економіки, передусім у промисловості (В2В), вони не ма$
ють можливостей такого масштабування, як китайські.

Водночас реалізація так званої політики трампономіки
призвела до того, що транснаціональні технологічні ком$
панії Apple, Google та інші почали процес перенесення ви$
робництва з Китаю та перебудови глобальних ланцюжків
постачань, тим самим розколюючи світовий ринок навпіл,
створюючи нову реальність неопротекціонізму [26]. Але
Китай не просто почав захищатися від протекціоністськіх
дій США: в якості фінальної і поворотної відповіді на них, у
жовтні 2020 року ЦК КПК було проголошено відмову від
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кредитно$фінансового корпоративного капіталізму і пе$
рехід до замкнутої системи державної економіки з інкор$
порованими в неї фрагментами приватного сектора. Все це
буде здійснюватися під жорстким контролем компартії, що
передбачає поглиблення "військово$цивільного злиття", яке
вимагатиме від приватних компаній поведінки відповідно до
політичних і ідеологічних цілей держави.

На XIX з'їзді КПК була всебічно розгорнута опора
на науково$технічний прогрес в контексті постіндуст$
ріального технологічного укладу. Сі Цзіньпін заявив, що
Китай ставить завдання перетворитися на глобального
лідера в сфері інновацій протягом 15 років — до 2035 р,
і стати першим з точки зору комплексної могутності й
міжнародного впливу до 2050 року [8]. У Китаї високо
ставлять пріоритет розвитку реальної економіки, по$
стійно диверсифікуючи її структуру та підвищуючи її
продуктивність. Країна повинна прискореними темпа$
ми розвивати передову обробну промисловість, спира$
ючись на інтеграцію інтернету, бігдата, штучного інте$
лекту в реальне виробництво. Таким чином створюєть$
ся безмежний В2В ринок для цифрових компаній, сти$
мулюється освоєння нових сфер і факторів розвитку, де
провідна роль віддається виробничим інноваціям на ос$
нові "зелених" і низьковуглецевих технологій, що відпо$
відає політиці інноваційного неопротекціонізму [27].

З початку 2020 року в Китаї було збудовано 48 ти$
сяч підприємств з виробництва інтегральних схем, і лише
за третій квартал — 19 тисяч. Відповідними мікросхе$
мами та нанотехнологіями планується обладнати всі
"нехайтеківські" галузі. Транспорт, енергетика, розумні
міста будуть "нашпиговані" відповідними технологіями.
І на виході отримають принципово інший транспорт
(який заряджатиметься в процесі руху), що потребува$
тиме менше інфраструктурних інвестицій, іншу енерге$
тику (з передовими технологіями її накопичення) та нові
міста, що складатимуться з компонентів абсолютно са$
модостатніх електромереж на основі інтеграції інфор$
маційних і комунікаційних технологій (ІКТ) та Інтер$
нету речей (IoT рішення). Водночас всі ці мікросхеми,
напівпровідники та нанотехнології, окрім зазначених
трьох напрямів (транспорт, енергетика, розумні міста)
слугуватимуть становленню так званого "наглядового
капіталізму", забезпечуючи тотальний контроль з ме$
тою капіталізації спостережень (за споживачами).

У звітній доповіді останньому з'їзду КПК цілий
розділ був присвячений тому, як перетворити Китай в
країну, в якій панують інновації. У зв'язку з цим основ$
ний акцент робиться на важливості синергії науки і тех$
нологій, "проривних фундаментальних досліджень, до$
сягненнях прикладної науки направляючого характеру
і оригінальних інноваціях" [8, с. 58], і саме держава в
особі уряду фінансуватиме цей процес. У США подібна
практика існувала після Другої Світової війни, коли за
сприяння спеціалістів, які належали до трьох зовсім
різних груп — військових, університетських вчених та
співробітників приватних корпорацій — було створено
військово$промислово$науковий комплекс (ВПК), у ме$
жах якого відбувалося об'єднання державного і приват$
ного капіталу, запровадження змішаної форми влас$
ності підприємств і організацій ВПК, залучення цивіль$
них інноваційних технологій у військову сферу і навпа$
ки. Лише така модель введення централізації і плану$
вання була можлива в ринковому середовищі США, яка
виправдовувалася національними інтересами і безпеко$
вими питаннями. Для Китаю немає ані ідеологічної, ані
управлінської проблеми використання такої централі$
зації, зрощування державного і приватного капіталу і
управління, адже існує політика "одна країна — дві си$
стеми". Тому створення високоцентралізованої систе$
ми розвитку інновацій на основі впровадження цифро$
вих систем не тільки у ВПК, але і загалом у виробничий
сектор, для КНР не викличе труднощів у реалізації.

Модель Ваннавара Буша отримала назву "лінійної
моделі інноваційного процесу" [28] і передбачала повто$

рюваний цикл інновацій — від фундаментальних до при$
кладних досліджень, від них — до стадії дослідно$кон$
структорських і проектно$конструкторських робіт, які
спрямовані на розроблення, проектування, виготовлен$
ня та випробовування дослідних зразків нової техніки,
а далі — до створення технології і нового продукту. І
завершувався повторюваний безперервний цикл вироб$
ництвом, яке для інноваційного процесу носило харак$
тер комерціалізації винаходу. Останнє включало до$
слідження ринку, конструювання, ринкове планування,
дослідне виробництво і ринкове випробування з пере$
ходом до комерційного виробництва.

Причому фінансування, координація і спрямування
усіх етапів повинні було здійснюватися за державні кош$
ти, оскільки приватні підприємства не вважали ці етапи
ефективними. Конструкторські і проектно$конструк$
торські роботи і 60 років тому, і сьогодні є ризиковани$
ми інвестиціями з низькою окупністю, тому держава і
сьогодні частково бере участь у фінансуванні цих етапів
за рахунок спеціалізованих фондів і грантів. Лише ви$
робництво і як його складова — продаж продукції по$
вністю переносилося на приватні компанії. Хоча сьо$
годні і з цим є питання, оскільки великі обсяги відкри$
того і прихованого фінансування здійснюються за участі
національних і регіональних фінансових ресурсів, що
особливо характерно для Китаю.

Модель Ваннавра Буша почали досить жорстко кри$
тикувати, особливо після вкорінення ідеологічного кур$
су на неолібералізм у економічній політиці. До того, як
потрапити під обстріл неолібералів, модель активно за$
стосовувалася у США в 1950—1965$ті роки. Після цьо$
го її вдосконалили до "ринкового витягування" в 1965—
1975$х, коли передбачалося, що ринок починає відігра$
вати більшу роль. У 1975—1985$их модель набула ха$
рактеру "лінійної зі зворотними зв'язками"; перейшла
до "інтегрованої" в 1985—1995$х роках і нарешті — "ме$
режевої" — після 1995 року. Тепер повторюваний цикл
інновацій "від досліджень до комерціалізації" є очевид$
ною справою, він носить назву "замкнутого циклу інно$
вацій" [9]. Втративши хоча б один сегмент цього ланцю$
га, країна, або навіть цілий регіон, втрачає свою
здатність до відтворення, до фінансування інноваційно$
го процесу, як це сталося в ЄС після перенесення ви$
робництв і продажів до Азії [29]. Європа безнадійно
відстала і намагається наверстати відставання, увійшов$
ши на марші у альтернативну водневу енергетику і у про$
мислове виробництво в рамках "зеленого переходу".
Втім небезпека програшу китайцям підстерігає євро$
пейців не через відсутність технологій чи стратегії роз$
витку, а через нездатність утримати під контролем інно$
ваційний цикл у глобальному масштабі. А крім того, у
програмі "Зроблено в Китаї 2025", проривними сектора$
ми оголошено не лише цифрове управління машинами,
аерокосмічну техніку, але і електричне обладнання,
новітній залізничний транспорт і енергоефективні авто$
мобілі, що є основою індустріального виробництва і дже$
релом прибутків для окупності "зеленого переходу" ЄС.

ВИСНОВКИ
Для Китаю 2020 рік став переломним: вперше в

історії він випередив США за показником ВВП за па$
ритетом купівельної спроможності (ПКС) на 16%
(24,2 трлн дол. США проти 20,8 трлн дол. США) і за
підсумками 2020 року став єдиною у світі країною зі зро$
станням ВВП [30]. І саме цей 2020 рік оголошено Ки$
таєм як початок старту двоетапного плану, розрахова$
ного на період до 2050 року, де підкреслюється, що нова
епоха вимагатиме від Китаю нової місії, нових ідей, ре$
алізації нової стратегії і початку нового шляху. Дослід$
жене підтвердило, що в КНР нині створюються умови
для розвитку інноваційно орієнтованої економіки,
зміцнюються міжнародні технологічні ланцюги і здійс$
нюється підготовка кадрів, затребуваних в епоху гло$
бальної інформаційної революції. Водночас Китай, де$
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монструючи видатні результати в цифровій економіці,
підтримує традиційну економіку повного циклу, орієн$
товану на виробництво, підвищуючи стандарти про$
дукції, домагаючись конкурентоспроможності власних
товарів на глобальному ринку.

Сила китайського проекту — в темпах його приско$
рення і в стратегічності. В той час, коли західні еконо$
міки розраховують на 1—3% річного зростання ВВП, яке
під питанням у зв'язку з кризою, спричиненою панде$
мією коронавірусу, КНР очікує знову повторення деся$
тиріччя 7—10% зростання. Однак не лише темпи еконо$
мічного росту, але і особливості стратегічного плану$
вання, в основі якого лежать ідеологічні та інституційні
маркери, визначають шанси на перемогу КНР в іннова$
ційних перегонах ХХІ ст.
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ANALYSIS OF UKRAINE'S POSITIONS IN GLOBAL INDICATORS OF THE DIGITAL ECONOMY

У статті проведено аналіз позицій України в глобальних індексах цифрової економіки. Виділено комX

поненти необхідні для розвитку цифрової економіки з деталізацією твердої та м'якої цифрової інфраX

структури. Виявлено, що найбільш поширеними методами оцінки стану розвитку цифрової економіки в

світі є формування рейтингових індексів.

Проведено аналіз основних рейтингових індексів цифровізації та представництво України в них на

основі визначення популярності (значущості) індексу (тобто частоти, з якою той чи інший індекс зустріX

чається (згадується) при здійсненні відповідних запитів на сайтах пошукової системи Google). ОкреслеX

но часові рамки (період) представництва нашої держави в глобальних індексах цифрової економіки з

метою виявлення динаміки змін, які відбуваються в нашій державі під впливом факторів загальної цифX

ровізації економік світу. Здійснено порівняння місця України з країнами найближчими географічними

сусідами в обраних для поглибленого дослідження індексах, а саме: Глобальному інноваційному індексі

(GII), індексі прийняття цифровізації (DAI) та індексі розвитку інформаційноXкомунікаційних технологій

(IDI).

Виявлено невисокі позиції України в межах обраних для поглибленого дослідження індексів, що доX

водить необхідність пошуку комплексних рішень щодо реалізації базових складових цифрової трансX

формації в алгоритми роботи уряду, діяльність бізнесу та життєдіяльність суспільства.

The position of Ukraine in the global indices of the digital economy has been analyzed in the article. The

components necessary for the development of the digital economy have been highlighted, namely: information

and telecommunication technologies (ICT), human capital, favorable business climate, and effective management.

The formation of hard and soft digital infrastructure necessary for the development of the digital economy has

been detailed. It has been revealed that the most common methods of assessing the state of development of the

digital economy in the world are the formation of rating indices. The main rating indices of digitalization have

been highlighted: Digital Economy and Society Index (DESI), Digital Evolution Index (DEI), Digital Adoption

Index (DAI), ICT Development Index (IDI), Global Innovation Index (GII), Networked Readiness Index (NRI),

Boston Consulting Group (eXIntensity), IMD World Digital Competitiveness Index (DCI).

The analysis of the main rating indices of digitization and the representation of Ukraine in them based on

determining the popularity (significance) of the index (ie the frequency with which an index occurs (mentioned)

when making relevant queries on Google search sites) has been provided. The time frame (period) of the

representation of our state in the global indices of the digital economy has been outlined to identify the dynamics

of changes that occur in our country under the influence of factors of general digitalization of world economies.

The place of Ukraine has been compared with the countries with the nearest geographical neighbors in the indices

selected for inXdepth research, namely: the Global Innovation Index (GII), the Digital Acceptance Index (DAI),

and the Information and Communication Technology Development Index (IDI).
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Нова постіндустріальна епоха повністю переосмис$

лює спосіб сприйняття реалій традиційної економіки,
методику здійснення тих чи інших бізнес$процесів, фор$
мування цінності ресурсів та людського капіталу, вар$
тості товарів на ринку тощо. Соціально$економічний
розвиток нової епохи супроводжується поступовим
витісненням матеріальних ресурсів та другий план та
зростанням ролі таких ресурсів як інформація та знан$
ня [1, с. 103].

Еволюційні зміни у трактуванні ролі інформації та
інформаційних технологій в розвитку сучасної цифро$
вої економіки дозволяють краще зрозуміти підгрунтя
сучасних цифровізаційних процесів, які відбуваються не
лише в економіці, але і в суспільстві. Реалізація інфор$
маційно$комунікаційних можливостей та переваг
новітніх технологій, необхідність набуття лідируючих
позицій і зміцнення конкурентоспроможності секторів
економіки у глобалізованому цифровому світі вимага$
ють від уряду зваженої політики щодо цифровізації,
лібералізації регулювання, адаптації нормативної бази,
стимулювання інвестицій для просування цифрової еко$
номіки, враховуючи власні традиції і спираючись на нау$
кове підгрунтя теорій і концепцій економічного розвит$
ку [2, c. 62].

Визначення позицій нашої держави у глобальних
індексах цифрової економіки є важливим індикатором
розвитку цифровізаційних процесів у середині країни
при виявленні слабких місць та необхідних напрямів по$
кращення роботи в зазначеному аспекті. Розуміння по$
зицій України та місця нашої держави у глобалізовано$
му цифровому світі дозволить більш концентровано
проводити внутрішню політику цифрових змін необ$
хідних для сталого розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Загальні питання цифровізації вітчизняної еконо$
міки останніми роками є доволі популярною темою до$
сліджень серед вітчизняних науковців та особливо прак$
тиків. Загальні питання розвитку цифрової економіки
досліджували Т. Батракова, В. Геєць, О. Гудзь, О. Дан$
ніков, І. Карчева, С. Коляденко, Н. Краус, Л. Матвей$
чук, І. Шевчук та багато інших. Практичні аспекти циф$
рової модернізації економіки України деталізовано роз$
глянуті в монографії В. Ляшенко та О. Вишневського [3].

У межах об'єкта дослідження формування рейтин$
гових індексів цифрової економіки розкрито в роботі
А. Семеног [4], статистичні аспекти обчислення та за$
стосування міжнародних рейтингів у праці А. Єріна [5],
порівняльний аналіз індикаторів цифровізації в Україні
та інших країнах ЄС провели І. Єгоров та В. Грига [6].
Водночас зауважимо, що аналіз позицій України в гло$
бальних індексах цифрової економіки зумовлює не$
обхідність подальших досліджень з метою виявлення

Ukraine's low positions within the indices selected for inXdepth research have been identified, which proves

the need to find comprehensive solutions for the implementation of the basic components of digital transformation

into algorithms of government, business, and society.

Ключові слова: цифрова економіка, рейтингові індекси цифровізації, країни географічні сусіди України,
розвиток, рівень цифровізації, динаміка.

Key words: digital economy, rating indices of digitalization, countries geographical neighbors of Ukraine,
development, level of digitalization, dynamics.

місця нашої держави у порівнянні з найближчими гео$
графічними сусідами та прийняття комплексних рішень
щодо реалізації базових складових цифрової трансфор$
мації в алгоритми роботи уряду, бізнесу та суспільства.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз позицій України в глобаль$

них індексах цифрової економіки у порівнянні з краї$
нами найближчими географічними сусідами за для ви$
явлення прогалин вітчизняного цифрового розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Фундаментом цифрової економіки є розвинена та
ефективно функціонуюча інфраструктура. У Концепції
розвитку цифрової економіки та суспільства України під
цифровою інфраструктурою розуміють комплекс кому$
нікацій, технологій, продуктів та процесів, котрі забез$
печують обчислювальні, телекомунікаційні та мережеві
можливості та працюють на цифровій (не аналоговій)
основі [7].

Поділяємо думку В. Фіщука, який вважає, що циф$
рова інфраструктура містить дві багатокомпонентні
взаємопов'язані та взаємодоповнюючі складові: тверду
(від англ. hard) або інформаційно$комунікаційні техно$
логії та м'яку (від англ. soft) — цифрові технології. Кож$
на містить відповідні компоненти, які окремо та разом
впливають на акселерацію економічного розвитку [8].
Дослідник зазначає, що всі компоненти вітчизняної
цифрової інфраструктури є опорними (backbone) для
цифрових трансформацій економіки, тобто є базою для
безлічі цифрових додатків, послуг та реалізації цифро$
вих платформ. Очевидно, що м'яка інфраструктура
сильно залежна від твердої, — банально це питання
підключення до широкосмугових мереж (connectivity).

Тверда цифрова інфраструктура покликана забез$
печити доступ до цифрових технологій (connectivity) та
умовно включає такі ключові компоненти:

— фіксовану телекомунікаційну інфраструктуру
(магістральні, дистрибуційні та локальні мережі, точки
обміну трафіком тощо);

— мобільну телекомунікаційну інфраструктуру (3G,
4G, 5G, радіо та супутниковими технологіями, WI$FI
тощо);

— інфраструктуру цифрового телебачення (назем$
ного, кабельного, супутникового);

— радіо$інфраструктуру LoRa (long range frequency,
неліцензійовані частоти) для проектів Інтернету речей
(сенсори, датчики тощо);

— інфраструктуру центрів обробки та збереження
даних (т.з. хмарна або віртуалізована інфраструктура).

— інфраструктуру кібер$безпеки;
— спеціалізовані інфраструктури (спеціальні ме$

режі, відеоспостереження, супутні інженерні системи)
[8].
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У 2011 році ООН визнала право на доступ до мережі
Інтернет базовим правом людини. Що стало поштовхом
до розвитку різного роду національних програм та
проектів пов'язаних із поширенням фіксованого широко$
смугового доступу до Інтернету, зокрема в Україні уря$
дом, в особі Міністерства цифрової трансформації, пла$
нується забезпечення технічної можливості підключен$
ня до фіксованого широкосмугового доступу до мережі
Інтернет зі швидкістю 100 Мбіт/с для 95 % населення
України до 2024 року. Проте в процесі дослідження нами
не виявлено комплексного затвердженого плану роз$
витку широкосмугового Інтернету в нашій державі, що
містив би завдання, ініціативи, проекти та моделі досяг$
нення в країні відповідних показників покриття та
підключення домогосподарств до оптичних (тобто ши$
рокосмугових) каналів, особливо критичною ситуація є
у сільській місцевості, що значним чином впливає на
процеси цифровізації саме сільських територій.

М'яка цифрова інфраструктура, за переконанням
В. Фіщука [8], повинна включати, такі складові елемен$
ти:

— інфраструктуру ідентифікації та довіри (довірчі
послуги, citizen ID, BankID, mobileID);

— інфраструктури відкритих даних;
— інфраструктуру інтероперабельності (API, стан$

дарти європейської ISA);
— інфраструктуру e$commerce (b2b цифрові плат$

форми купівлі та продажу, e$contract, e$invoicing, e$
supply chain);

— транзакційно$процесингову інфраструктуру (он$
лайн платежі, інструменти cashless, сервіси fintech);

— інфраструктуру державних послуг (e$govern$
ment);

— інфраструктуру життєзабезпечення (цифрові
медичні, освітянські, транспортні, логістичні та інші
послуги, в тому числі послуги громадської безпеки);

— геоінформаційну інфраструктуру (прив'язки
цифрових даних до просторових об'єктів);

— промислові та аграрні цифрові інфраструктури
(індустрія 4.0, кібер$системи);

— інфраструктуру цифрових валют тощо.
Зауважимо, що перерахований вище перелік циф$

рових інфраструктур не є вичерпним, а складає лише
фундамент процесів цифрової трансформації економі$
ки. В розрізі окремих сфер економіки можливо розши$
рити складові м'якої цифрової інфраструктури, наприк$
лад доповнивши її інфраструктурою Blockchain та
смарт$контрактів. Використання та розвиток вищена$
ведених цифрових інфраструктур є основою при фор$
мування різних рейтингів цифровізації в межах не лише
нашої держави, але і світового простору.

Обгрунтованою та змістовною є думка експертів
Світового банку [9], що інфраструктура цифрової еко$
номіки не обмежується лише цифровою інфраструкту$
рою, оскільки для успішного функціонування суб'єктів
господарювання, в умовах цифрових трансформацій,
необхідні ефективно взаємодіючі компоненти (рис. 1).

Деталізуємо окреслені вище компоненти, необхідні
для ефективного функціонування цифрової економі$
ки:

1) інформаційні та телекомунікаційні технології
(ІКТ) — забезпечують доступ до цифрових технологій
(connectivity);

2) людський капітал — навички, необхідні працівни$
кам, управлінцям, державним службовцям для викори$
стання можливостей цифрових технологій (human
capital);

3) сприятливий бізнес$клімат, у т. ч. прозора нор$
мативно$правова база, яка стимулює конкуренцію і
створення нових підприємств, дозволяє фірмам повною
мірою використовувати цифрові технології для конку$
ренції та інновацій;

4) ефективне управління — в межах держави перед$
бачає ефективні та підзвітні інститути, що використо$
вують Інтернет для розширення прав і можливостей
громадян, в межах суб'єктів господарювання — забез$
печення високої віддачі від застосування (використан$
ня) цифрових технологій.

Наведена думка знайшла підтвердження в до$
слідженнях проведених у школі права та дипломатії
ім. Флетчера в Університеті Тафтса (Масачусетс, США)
при розрахунку Індексу цифрової еволюції (Digital
Evolution Index, DEI). DEI — це заснована на даних оцін$
ка цифрового розвитку в шістдесяти країнах, що до$
зволяє визначити ступінь інтеграції глобальної мережі
в життя мільярдів людей за 170 унікальними парамет$
рами, які згруповані наступним чином: 1) наявність до$
ступу до Інтернету та ступінь розвитку цифрової інфра$
структури; 2) інституціональне середовище (політика
держави, законодавство, ресурси); 3) інноваційний
клімат (інвестиції в R&D (Research and Development) і в
digital$стартапи); 4) попит споживачів на цифрові тех$
нології [10]. Вважаємо, що перші дві окреслені категорії
можна сміливо віднести саме до складових інфраструк$
тури цифрової економіки.

Ключові компоненти інфраструктури цифрової еко$
номіки (зв'язок (connectivity) та людський капітал
(human capital)) використовуються також при розрахун$
ку Індексу цифрової економіки та суспільства (The
Digital Economy and Society Index, DESI) [11], який являє
собою зведений індекс, що узагальнює відповідні показ$
ники по ефективності використання цифрових техно$
логій в Європі і відстежує еволюцію держав$членів ЄС в
області цифрової конкурентоспроможності (розрахо$
вується Європейською Комісією).

Перша складова індексу — зв'язок (connectivity)
вимірює розгортання широкосмугової інфраструктури
та її якість. Доступ до швидких та надшвидкісних ши$
рокосмугових послуг є необхідною умовою конкурен$
тоспроможності.

Друга складова — людський капітал (human capital)
вимірює навички, необхідні для використання можли$
востей що пропонуються цифровими технологіями.

Третя складова — використання Інтернет послуг
громадянами (use the Internet services) враховує різні он$
лайн$активності, такі як споживання он$лайн$контен$
ту (відео, музика, ігри і т.д.), а також он$лайн$покупки
та банківські операції.

Наступна складова — інтеграція цифрових техно$
логій в бізнесі (integration of digital technology) вимірює

Рис. 1. Компоненти необхідні для розвитку цифрової економіки

Джерело: згруповано автором на основі [9].
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використання цифрових інновацій в бізнесі та елект$
ронній комерції. Впроваджуючи цифрові технології,
підприємства можуть підвищити ефективність функці$
онування, скоротити витрати і краще залучати клієнтів
і ділових партнерів. Крім того, Інтернет, як торгова точ$
ка, пропонує доступ до більш широких ринків збуту
підвищуючи потенціал для зростання.

Остання складова — цифрові державні послуги
(digital public services) вимірює цифровізацію держав$
них послуг з акцентом на електронний уряд і електрон$
ну охорону здоров'я. Модернізація і цифровізація дер$
жавних послуг може привести до підвищення ефектив$
ності державного управління.

Аналіз літературних джерел [1; 10; 12; 13] та власні
дослідження показують, що основною рушійною силою
цифрової економіки є людський капітал, оскільки саме
знання, таланти, навички, вміння, досвід та інтелект
людей щодо застосування сучасних цифрових техно$
логій є відправною точкою процесу цифровізації. В
розрізі національної економіки людський капітал роз$
глядається нами в трьох ключових аспектах:

1) рівень цифрових компетенцій працівників, що
обумовлюють їх готовність до використання цифрових
технологій та нових можливостей, основаних на інно$
ваціях;

2) наявність відповідних висококваліфікованих
фахівців та підготовка (перепідготовка) працівників з
урахуванням нових вимог та запитів, які вільно володі$
ють цифровими навичками, здатних до самонавчання та
вирішення складних завдань в умовах швидких техно$
логічних змін;

3) наявність спеціалістів, здатних проводити якісні
технічні експерименти та експертизи щодо доцільності
впровадження тих чи інших цифрових інструментів в
практичну діяльність підприємств з метою раціоналі$
зації їх використання в межах конкретного суб'єкта
господарювання.

Наступним кроком дослідження, вважаємо за до$
цільне виокремити ключові складові базової інфраструк$
тури цифрової економіки, при цьому будемо виходити
з логіки, що інфраструктура цифрової економіки являє
собою комплекс взаємопов'язаних та взаємодоповню$
ючих підсистем забезпечення ефективної взаємодії
суб'єктів цифрової економіки з метою оптимального
задоволення їх потреб у цифрових товарах та послугах
в умовах обмеженості ресурсів.

Основними підсистемами забезпечення інфраструк$
тури цифрової економіки є: технічна (можливості ІКТ
в розрізі окремих секторів економіки); інформаційно$
технологічна (цифрові технології); кадрове забезпечен$
ня (людський капітал); нормативно$правова (інститу$
ціональне середовище); фінансово$економічна (інвес$
тиційні можливості суб'єктів господарювання). Варто
зауважити, що розмежування окремих підсистем та
компонентів інфраструктури цифрової економіки є
дещо умовними, оскільки, наприклад, впровадження
цифрових технологій в практичну діяльність окремих
суб'єктів господарювання в межах економіки потребує
наявності технічних та фінансових можливостей.

Цифровізація економіки характеризує загальний
стан цифрових трансформацій в процесі організації со$
ціально$економічних відносин в умовах трьох сектор$
ної моделі суспільства, що відповідає вітчизняним реа$
ліям та включає: громадян (суспільство), бізнес (еконо$
міку) та державу (уряд).

Розробка базової системи показників для моніто$
рингу цифровізації економіки та соціальних відносин
ведеться багатьма впливовими міжнародними організа$
ціями, інституціями та різними аналітичними агентства$
ми. Існує низка загальноприйнятих параметрів, які доз$
воляють визначити рівень цифровізації в межах еконо$
міки та суспільства, до основних індикаторів науковці
та практики [1; 3; 8; 10] відносять: охоплення Інтерне$
том, використання широкосмугового Інтернет$трафіку,

відсоток власників смартфонів, покриття мобільним
Інтернетом, частка суспільства, що володіє цифровими
навичками, державні он$лайн послуги і т.д.

Найбільш поширеними методами оцінки стану роз$
витку цифрової економіки є формування рейтингових
індексів. До основних рейтингових індексів цифровізації
можна віднести:

— індекс цифрової економіки та суспільства (Digital
Economy and Society Index — DESI);

— індекс цифрової еволюції (Digital Evolution Index
— DEI);

— індекс прийняття цифровізації (Digital Adoption
Index — DAI);

— індекс розвитку інформаційно$комунікаційних
технологій (ICT Development Index — IDI);

— глобальний інноваційний індекс (Global Innova$
tion Index — GII);

— індекс мережевої готовності (Networked Readiness
Index — NRI);

— індекс цифровізації економіки (Boston Consulting
Group — e$Intensity);

— індекс світової цифрової конкурентоспромож$
ності (IMD World Digital Competiveness Index — WDCI).

У дослідженні [4] до вищезазначених індексів окремі
науковці додають Global Competitiveness Index, проте
ми вважаємо, що наведений індекс лише умовно можна
вважати індикатором розвитку цифрової економіки,
оскільки глобальний індекс конкурентоспроможності
вимірює набір інститутів, політик і факторів, які визна$
чають стійкий поточний і середньостроковий рівні еко$
номічного процвітання без окремої деталізації конкрет$
них складових пов'язаних саме з розвитком цифрові$
зації.

Для подальшого поглибленого аналізу запропоно$
ваних вище індексів розвитку цифрової економіки ско$
ристуємося таким методичним підходом — проведемо
аналіз індексів згідно трьох основних критеріів які, на
нашу думку, цілком відповідають задачам дослідження:

1) визначимо популярність (значущість) індексу
(тобто частоту, з якою той чи інший індекс зустрічаєть$
ся (згадується) при здійсненні відповідних запитів на
сайтах пошукової системи Google), з метою підвищен$
ня об'єктивності дослідження будемо використовувати
англомовну версію назв індексів;

2) виявимо представництво нашої держави в кож$
ному індексі (наявність або відсутність), які обрані для
поглибленого дослідження з метою визначення місця
України у порівнянні із країнами найближчими геогра$
фічними сусідами;

3) окреслимо часові рамки (період) представництва
нашої держави у вищенаведених індексах з метою ви$
явлення динаміки змін, які відбуваються в нашій державі
під впливом факторів загальної цифровізації економік
світу, що дозволить в подальших дослідженнях описа$
ти наявні тенденції в економіці країни з прив'язкою до
зміни окремих індексів цифровізації та окреслити мож$
ливі перспективні напрями цифровізації вітчизняної
економіки з мінімальним інвестиційним навантаженням.

Результати проведеного аналізу основних рейтин$
гових індексів цифровізації та опис представництва
нашої держави в них відобразимо в таблиці 1, на основі
якої доберемо для подальшого дослідження ті індекси,
в яких представлена наша держава.

Аналізуючи дані таблиці 1 можемо констатувати, що
найбільш популярним та пізнаваним у сучасному світі є
Глобальний інноваційний індекс (Global Innovation Index
— GII), оскільки кількість згадувань при здійсненні за$
питів на сайтах пошукової системи Google в мережі
Інтернет становить 457 млн одиниць. Другим за попу$
лярністю йде Індекс прийняття цифровізації (Digital
Adoption Index — DAI) — 191 млн згадувань. В наступ$
них за рейтингом індексах — Індекс цифрової еволюції
(Digital Evolution Index — DEI) та Індекс цифрової еко$
номіки та суспільства (Digital Economy and Society Index —
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DESI) наша держава не представлена, тому їх опускає$
мо згідно описаної вище методології. Також, спираю$
чись на дані таблиці 1, вважаємо за доцільне дета$
лізовано проаналізувати третій по затребуваності
Індекс розвитку інформаційно$комунікаційних техно$
логій (ICT Development Index — IDI), який має досить
високу популярність в мережі Інтернет (70,7 млн згаду$
вань) та в якому наша держава представлена з 2002 року.

Глобальний інноваційний індекс (Global Innovation
Index — GII) є глобальним дослідженням Міжнародної
бізнес$школи "INSEAD", Корнельского університету
(США) та Всесвітньої організації інтелектуальної влас$
ності. Дослідження аналізує рівень впровадження інно$
вацій в інституціях, освіті, інфраструктурі та бізнесі (має
82 різні змінні) на основі яких формується відповідний
рейтинг. У 2020 році до цього рейтингу потрапила 131 краї$
на, яка перебуває на різних рівнях інноваційного роз$
витку. З огляду на високу динамічність інноваційного
процесу перелік базових показників періодично онов$
люється і зазнає доповнень. Показники GII охоплюють
компоненти інноваційної сфери та об'єднуються у два
субіндекси: 1$й — 55 показників характеризують інно$
ваційний потенціал країни — субіндекс входу
(Innovation Input Sub$index), 2$й — 27 показників харак$
теризують наукові й творчі результати інноваційної
діяльності та формують субіндекс виходу (Innovation
Output Sub$index).

Проаналізуємо динаміку зазначеного індексу в
нашій державі, наведені дані згрупуємо в таблиці 2.

На основі даних наведеної таблиці можемо конста$
тувати, що найкращі показники в межах періоду до$
слідження наша держава отримала у 2018 році посівши
43 місце серед усіх учасників рейтингу з показником у
38,52 бала. Останніми роками Україна міцно закріпи$
лася у 4$ій десятці країн за наведеним індексом, що ми
вважаємо позитивною тенденцією зважаючи на наяв$
ну кількість викликів (у тому числі агресія на сході краї$
ни) з якою намагається впоратися наша держава. З ме$
тою виявлення місця України в наведеному рейтингу у
порівнянні з країнами географічними сусідами прове$
демо аналіз зазначених показників станом на 2020 рік
(табл. 3).

Дані таблиці 3 засвідчують доволі високу пози$
цію нашої держави у порівнянні з країнами геогра$
фічними сусідами України зважаючи, що перші дві
країни є членами ЕС з відповідними фінансовими,
інституційними та технологічними можливостями.
Виявлено, що найслабшими складовими досліджува$
ного індексу є державні інституції та інфраструкту$
ра, потребують значного покращення розвиток внут$
рішнього ринку та бізнесу. Проведений аналіз Гло$
бального інноваційного індексу дозволяє констату$
вати певну складність його практичного застосуван$
ня в межах визначення впливу цифровізації на інно$
ваційних розвиток економіки за рахунок значної
кількості застосованих показників (у тому числі не
пов'язаних із цифровізацією) і складності їх розра$
хунків в умовах обмеженості доступу до відповідних
даних.

Проаналізуємо наступний за затребуваністю індекс
Digital Adoption Index (DAI) — всесвітній індекс, який
вимірює цифрову адаптацію країн (прийняття цифро$
вих технологій) з позицій трьох основних учасників соц$
іально$економічних відносин в межах держави: 1) лю$
дей (суспільства), 2) уряду та 3) бізнесу. DAI побудова$
ний економістами Світового банку у співпраці з
Microsoft та охоплює 180 країн за шкалою від 0 до 1 та
підкреслює "рівень" цифрової адаптації прийняття для
максимального охоплення та спрощення теоретичних
зв'язків.

Назва індексу 

Популярність індексу 
(кількість згадувань 

при здійсненні 
запитів на сайтах 
пошукової системи 

Google в мережі 
Інтернет), тис. од. 

Представ-
ництво 
України 

(+;-) 

Період 
представницт
ва нашої 
держави 

(з якого року) 

1. Індекс цифрової економіки та 
суспільства (Digital Economy and 
Society Index – DESI) 

107 000 – – 

2. Індекс цифрової еволюції 
(Digital Evolution Index – DEI) 

173 000 – – 

3. Індекс прийняття цифровізації 
(Digital Adoption Index – DAI) 

191 000 + з 2014 року 

4. Індекс розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій (ICT 
Development Index – IDI) 

70 700 + з 2002 року 

5. Глобальний інноваційний індекс 
(Global Innovation Index – GII) 

457 000 + з 2007 року 

6. Індекс мережевої готовності 
(Networked Readiness Index – NRI) 

897 + з 2002 року 

7. Індекс цифровізації економіки 
(Boston Consulting Group – e-
Intensity) 

7 990 + з 2011 року 

8. Індекс світової цифрової 
конкурентоспроможності (IMD 
World Digital Competiveness Index 
– WDCI) 

16 600 + з 2014 року 

Таблиця 1. Аналіз рейтингових індексів цифровізації та представництво України в них
(станом на грудень 2020 року)

Джерело: побудовано автором з використанням даних пошукової системи Google.

Рік Місце в 
рейтингу країн Показник індексу 

2015 64 36,45 
2016 56 35,72 
2017 50 37,62 
2018 43 38,52 
2019 47 37,40 
2020 45 36,32 

Таблиця 2. Місце України в Глобальному інноваційному
індексі (GII) у період 2015—2020 років

Джерело: згруповано автором з використанням даних WIPO
[14].
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Загальний DAI — це просте середнє значення трьох
субіндексів. Кожен субіндекс включає технології, не$
обхідні відповідному агенту для сприяння розвитку в
цифрову епоху: підвищення продуктивності та приско$
рення широкого зростання бізнесу, розширення мож$
ливостей та покращення добробуту людей, підвищення
ефективності та підзвітності надання послуг для уряду.
Спочатку побудований як частина Світового звіту про
розвиток за 2016 рік: цифрові дивіденди, DAI було онов$
лено для відображення нових джерел даних та вдоско$
наленої методології. Для більшості країн доступні два
спостереження: 2014 рік (застосовуючи оновлені дані та
методологію до року, охопленого в оригінальному на$
борі даних DAI) та 2016 рік (останній доступний рік).
Вимірюючи відносне прийняття цифрових технологій,
DAI може допомогти урядовцям в розробці цифрової
стратегії з урахуванням політики, яка сприятиме впро$
вадженню цифрових технологій у різних групах корис$
тувачів.

У Світовому банку стверджують, що DAI має дві
переваги перед існуючими показниками цифровізації та
індексами. По$перше, індекс прийняття цифровізації
відображає ступінь, в якому цифрові технології до$
ступні та прийняті всіма ключовими агентами в еко$
номіці — людьми, підприємствами (фірмами) та уряда$
ми. Тому він дає більш вичерпну картину дифузії тех$
нологій, ніж існуючий набір показників. По$друге, DAI
побудований з використанням даних про покриття та
використання, базуючись на інформації з внутрішніх
джерел бази даних Світового банку, і тому, зауважу$
ють експерти, DAI більш надійний, ніж ті індекси циф$
ровізації, що базуються на опитуваннях сприйняття.

Індекс прийняття цифровізації був розроблений з
урахуванням запитів політиків та урядовців та призна$

чений слугувати орієнтиром для вимірювання "сторони
пропозиції" цифрової економіки та допомогти політи$
кам на місцях у розробці нюансованої цифрової стра$
тегії просування цифрових технологій для різних груп
користувачів. Методика, що використовується для по$
будови DAI, забезпечує значну гнучкість для коригуван$
ня індексу пристосування нових цифрових технологій
(наприклад, мобільних грошей або великих даних Big
Data), з метою детального перегляду дезагрегованого
рівня (наприклад, DAI для електронної роздрібної
торгівлі або цифровий ідентифікатор).

Проведемо порівняння показників індексу прийнят$
тя цифровізації DAI країн найближчих географічних
сусідів України з метою окреслення місця нашої дер$
жави та виявлення тенденцій розвитку процесів цифро$
вої трансформації (табл. 4).

Аналізуючи дані таблиці 4, констатуємо невтішні
факти відставання нашої держави за індексом DAI від
країн найближчих географічних сусідів, що суттєво по$
значається на якості процесів цифрової трансформації
на всіх трьох рівнях цифровізації (уряд, бізнес, су$
спільство) та стримує стрибкоподібний розвиток еко$
номіки на необхідності якого наголошують урядовці,
експерти, практики.

Отже, в нашій державі, лідером індексу прийняття
цифровізації є бізнес, наступним йде суспільство та най$
нижчі показники має уряд. Схожа тенденція прослідко$
вується в Польщі, Угорщині та Білорусі. Хоча в Росії,
як не дивно, локомотивом прийняття та впровадження
процесів цифрової трансформації є саме уряд цієї дер$
жави, що забезпечило їй лідируючі позиції в рейтингу
країн обраних для поглибленого аналізу. Проте пере$
конані, що робота Міністерства цифрової трансфор$
мації України, котре розпочало функціонування із ве$

Місце в рейтингу 
131 країни за 
індексом GII 

Місце країни 
за індексом  
GII серед 

наших сусідів

Країни 

Значення  
Глобального 
інноваційного 
індексу GII 

35 1 Угорщина 41,43 
38 2 Польща 39,95 
45 3 Україна 36,32 
46 4 Румунія 35,95 
47 5 Росія 35,63 
59 6 Молдова 32,98 
64 7 Білорусь 31,27 

Таблиця 3. Місце України в рейтингу країн згідно Глобального інноваційного індексу
(Global Innovation Index — GII) станом на 2020 рік

Джерело: згруповано автором з використанням даних WIPO [14].

Місце 
країни 
за показ-
ником DAI 

Країни Роки 

Індекс 
прийняття 
цифрові-
зації DAI 

DAI 
бізнес 
суб-
індекс

DAI люди 
(суспільство) 
суб-індекс 

DAI 
уряд 
суб-
індекс 

2014 0,688 0,646 0,603 0,815 1 Росія 
2016 0,744 0,712 0,696 0,823 
2014 0,651 0,731 0,643 0,577 2 Польща 
2016 0,690 0,756 0,684 0,630 
2014 0,636 0,673 0,609 0,627 3 Угорщина 
2016 0,690 0,768 0,652 0,650 
2014 0,618 0,636 0,509 0,710 4 Румунія 
2016 0,644 0,648 0,569 0,715 
2014 0,555 0,679 0,442 0,544 5 Молдова 
2016 0,604 0,701 0,546 0,566 
2014 0,530 0,701 0,556 0,332 6 Білорусь 
2016 0,591 0,742 0,645 0,386 
2014 0,451 0,605 0,382 0,365 7 Україна 
2016 0,537 0,667 0,473 0,471 

Таблиця 4. Порівняння показників індексу прийняття цифровізації DAI
країн найближчих географічних сусідів України

Джерело: побудовано автором на основі даних World Bank Group [9].
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ресня 2019 року, дозволить скоротити розрив у відста$
ванні нашої держави від країн сусідів саме в розрізі ро$
боти уряду в напрямку реалізації процесів цифрової
трансформації економіки та суспільства.

Перейдемо до аналізу наступного обраного індек$
су цифрової економіки — індексу розвитку інформа$
ційно$комунікаційних технологій (IDI), який є комплек$
сним індексом, що поєднує одинадцять складових роз$
битих наступним чином:

1) перший блок (5 складових) — доступ до інформа$
ційно$комунікаційних технологій (вага 40%) включає
показники: підписка на фіксований телефон на 100 жи$
телів, абонементи мобільного зв'язку на 100 жителів,
міжнародна пропускна здатність Інтернету (біт/с) на
користувача Інтернету, відсоток домогосподарств з
комп'ютером, відсоток домогосподарств з доступом до
Інтернету;

2) другий блок (3 складові) — використання інфор$
маційно$комунікаційних технологій (вага 40%) вклю$
чає показники: відсоток осіб, які користуються Інтер$
нетом, фіксовані широкосмугові підписки на 100 жи$
телів, активні мобільні широкосмугові підписки на 100 жи$
телів;

3) третій блок (3 складові) — навички використання
інформаційно$комунікаційних технологій (вага 20%)
включає показники: рівень грамотності дорослого на$
селення, коефіцієнт вторинного валового зарахування,
вищий коефіцієнт валового зарахування.

Перелічені складові зведені в один контрольний по$
казник, який можна використовувати для моніторингу
та порівняння розвитку інформаційно$комунікаційних
технологій (ІКТ) між країнами та з часом. У досліджу$
ваному індексі IDI представлені 167 економік країн
світу.

Застосування цього індексу дозволяє оцінити за$
гальний рівень розвитку цифрової економіки (в
розрізі використання інформаційно$комунікаційних
технологій) у багатьох країнах світу, зокрема й Ук$
раїні, та порівнювати його в динаміці та в рамках пев$
ного часового періоду з іншими країнами регіону або
схожими за певними параметрами країнами. Окрес$
лимо місце України в зазначеному рейтингу розвит$
ку ІКТ (табл. 5).

Розраховані значення індексу розвитку інформа$
ційно$комунікаційних технологій (IDI) закінчується
2017 роком, оскільки з 2018 року змінилася методика
розрахунку наведеного індексу та збільшилася кількість
складових індексу з одинадцяти до чотирнадцяти, тому
співставність нових даних з попередніми роками стає
дещо сумнівною.

Результати даних наведених в таблиці показують,
що наша держава (як одна із країн, яка включена до
складу IDI) покращила значення індексу IDI в період
з 2002 по 2017 рік з 2,50 до 5,62 пунктів, фактично
збільшивши значення індексу в два рази, проте знач$
но погіршила своє місце в рейтингу країн "просівши"
на двадцять позицій, що є відповідним сигланом (інди$
катором) для держави та відповідних урядових струк$
тур щодо необхідності інституційного впливу на роз$
виток та просування механізмів застосування інфор$
маційно$комунікаційних технологій на теренах нашої
вітчизни.

Слід також відзначити, що всі з 167 держав, для
яких розраховується індекс розвитку інформаційно$
комунікаційних технологій, покращили свої позиції
протягом періоду спостереження (зросли їх значення
IDI), що ілюструє постійне зростання доступу та ви$
користання ІКТ у межах земної кулі і відображає
постійність еволюції глобального інформаційного сус$
пільства.

Проведемо порівняння місця нашої держави в рей$
тингу розвитку інформаційно$комунікаційних техно$
логій країн найближчих сусідів України (за схожою
методикою, що використовувалася в табл. 3) станом

на останній рік спостереження індексу IDI (2017рік)
табл. 6.

Аналіз наведених в таблиці 6 даних дозволяє ствер$
джувати, що показники розвитку інформаційно$кому$
нікаційних технологій (за індексом IDI) у наших най$
ближчих сусідів значно перевищують показники нашої
держави. Соромно визнавати, проте Україна найгірша
серед країн, що маємо спільні кордони, як на сході, так
і на заході, за показником розвитку інформаційно$ко$
мунікаційних технологій, що потребує розробки на рівні
держави дієвих механізмів реалізації заходів подолан$
ня цифрового розриву.

Комплексне дослідження місця нашої держави в
світовому просторі (за індексом IDI) передбачає по$
рівняння показників розвитку інформаційно$комуніка$
ційних технологій в Україні та в середньому по світу (су$
марне середнє значення за всіма 167 країнами присут$
німи в індексі IDI). Середній індекс IDI в світі у 2017 році
складає 5,11, в Україні він становить 5,62, що говорить
про дещо швидший розвиток ключових складових
інформаційно$комунікаційних технологій в нашій дер$
жаві ніж у середньому по світу для вимірювання інфор$
маційного суспільства.

ВИСНОВКИ
Таким чином, проведений аналіз позицій України в

глобальних індексах цифрової економіки дозволяє сфор$
мувати висновки, які містяться в наступних положеннях:

— проведений аналіз рейтингових індексів цифро$
візації та представництво України в них дозволяє ствер$
джувати, що найбільш популярними та значущими
індексами в яких представлена наша держава є Глобаль$
ний інноваційний індекс (GII), індекс прийняття циф$
ровізації (DAI) та індекс розвитку інформаційно$кому$
нікаційних технологій (IDI);

— загальна цифровізація економічних та соціальних
відносин у межах країни відбувається дещо швидшими
темпами ніж у середньому по світу, проте позиції Ук$
раїни у рейтингу країн найближчих географічних сусідів
за трьома досліджуваними індексами різняться. Так
згідно Глобального інноваційного індексу позиції нашої
держави станом на 2020 рік (3$я сходинка) виглядає
дуже пристойно, особливо з урахуванням того, що
перші два місця займають країни члени ЕС. Зазначимо,
що аналіз індексу розвитку інформаційно$комунікацій$
них технологій (IDI) проводився станом на 2017 рік, а
індексу прийняття цифровізації (DAI) станом на 2016
рік (в яких Україна найгірша серед країн географічних
сусідів) в умовах стрімких цифрових перетворить мож$
на вважати частково застарілими, особливо станом на
2020 рік;

— невтішні позиції в межах окремих індексів дово$
дять необхідність пошуку комплексних рішень щодо
реалізації базових складових цифрової трансформації
в алгоритми роботи уряду, діяльність бізнесу та життє$
діяльність суспільства;

— останніми роками (2019—2020 рік) зроблено ба$
гато позитивних кроків з боку держави в напрямку роз$

Рік 
Місце в 
рейтингу  
167 країн 

Показник 
індексу 

Зміна 
індексу, % 

2002 59 2,50 - 
2007 51 3,80 52 
2012 71 4,97 30,79 
2013 73 5,15 3,62 
2014 76 5,19 0,78 
2015 79 5,23 0,77 
2016 78 5,31 1,53 
2017 79 5,62 5,84 

Таблиця 5. Місце України в індексі розвитку інформаційноB
комунікаційних технологій (IDI)

Джерело: побудовано автором з використанням даних офі�
ційного сайту ICT Development Index [15].
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витку процесів цифровізації. Створення Міністерства
цифрової трансформації прискорять реалізацію цифро$
вих перетворень в Україні і позиції нашої держави в на$
ведених рейтингах покращиться найближчими роками,
що виступатиме одним із індикаторів проведення циф$
рових реформ та ефективності роботи уряду в окрес$
леному напрямку.
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STRATEGIC DIRECTIONS OF HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS MANAGEMENT IN THE
CONDITIONS OF CRISIS

Автори наголошують, що внаслідок пандемії коронавірусу в Україні, як і у всьому світі, найбільше

всього постраждала туристична галузь та господарство готельноXресторанного бізнесу. Внаслідок зниX

ження туристичної активності населення власники ресторанноXготельного бізнесу вимушені припиняти

свою діяльність, скорочувати штат найманих працівників. У результаті бюджети усіх рівнів недоотримуX

ють податки, а населення, внаслідок вимушеної обмеженої рухливості, отримує психічні та фізичні розX

лади.

Враховуючи, що нині потенційному туристу або відвідувачу готелю чи ресторану, окрім відповідної

якості послуг, вкрай важливим аспектом є безпека послуг, які він бажає отримати, то власникам готельX

ноXресторанного бізнесу потрібно облаштувати своє господарство таким чином, щоб дотримуватися усім

відомих карантинних вимог.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
До березня 2020 року спостерігався швидкий роз$

виток готельно$ресторанного бізнесу в Україні, за ос$
танні десять років відкрилось дуже багато ресторанів
та готелів високого рівня, вони приносили хороший
дохід державі та забезпечували населення новими ро$
бочими місцями. Однак цю ситуацію різко змінило вве$
дення карантину через поширення пандемії. Весь тури$
стичний бізнес та готельно$ресторанний комплекс по$
несли значні збитки від впровадження карантину. По$
перше, відбулося закриття кордонів, по$друге, тимча$
сова зупинка роботи усіх видів транспорту та туристич$
ної діяльності, і, як наслідок, цього — порожні готелі
та ресторани.

Весь світовий та український бізнес на довгий час
припинили свою роботу. Нові умови функціонування
для багатьох підприємств стали неможливими для ви$
живання. Туристичний та готельний бізнес втратив ча$
стку більше 25% компаній, а ще 10—15% на межі зак$
риття. Потрібно внести значні корективи в умови робо$
ти цього бізнесу, щоб зберегти цю галузь для повноцін$
ної праці, та обрати нові напрями, які утримають готель$
но$ресторанний бізнес на плаву, та дозволять отриму$
вати додатковий дохід від його існування.

Автори пропонують впроваджувати такі стратегії та напрямки для виходу з кризи готельноXрестоX

ранного бізнесу, щоб забезпечити можливість функціонування готелям та ресторанам у нових каранX

тинних умовах, з дотриманням необхідної безпеки: технологізацію, реінжиніринг, краудсорсинг, бенчX

маркінг та систему управління якістю.

The authors note that as a result of the coronavirus pandemic in Ukraine, as well as throughout the world,

the tourism industry and the hotel and restaurant business have been most affected. As a result of the decrease in

tourist activity of the population, the owners of the restaurant and hotel business are forced to stop their activities,

to reduce the number of employees. As a result, the budgets of all levels receive less taxes, and the population, as

a result of forced limited mobility, gets mental and physical disorders.

In modern conditions, for full vitality, everyone should be able to work and get rest. At the same time, the rest

should be active, with a visit to certain tourist sites and accommodation and food facilities.

Considering that at present for a potential tourist or visitor of a hotel or restaurant, in addition to the

appropriate quality of services, an extremely important aspect is the safety of the services that he wants to receive,

then the owners of the hotel and restaurant business need to equip their facilities in such a way as to comply with

the wellXknown quarantine requirements.

The owners of the hotel and restaurant business must look for new means of attracting customers, provide

new types of services, move to digitalization of checkXin, orders, and so on.

The authors of the article propose to focus on the best practices of the world's leading companies operating

in the hotel and restaurant business, and recommend introducing such strategies and directions to overcome the

crisis in the hotel and restaurant business, in order to ensure that hotels and restaurants can operate under new

quarantine conditions, in compliance with the necessary security: technologization, reengineering,

crowdsourcing, benchmarking and quality management system. The authors describe in detail how this or that

strategy can be applied in practice to preserve and develop objects of the hotel and restaurant business.

It is advisable for the owners of the hotel and restaurant business to make efforts to preserve the existing

infrastructure and staff of employees, because after the crisis is over, it will be much easier to increase the pace of

development with the availability of material and labor resources.

Ключові слова: готельно�ресторанний бізнес, менеджмент, напрями управління, стратегії управління.
Key words: hotel and restaurant business, management, directions of management, management strategies.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемами управління готельно$ресторанного
бізнесу займалися науковці: О.Я. Домінська, Л.О. Гон$
чар, І.О. Єфіменко, Х.Й. Роглєв, М.В. Гакова, Т.В. Кап$
ліна, В.М. Столярчук. Однак в умовах кризи пандемії
потрібно змінювати роботу цього бізнесу, адаптувати$
ся до змін, удосконалити управління цією галуззю.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка нових стратегій та напрямів

для виходу з кризи готельно$ресторанного бізнесу, щоб
забезпечити можливість функціонування готелям та
ресторанам у нових карантинних умовах, з дотриман$
ням безпечної діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

У часи ринкової економіки в кожній галузі для успіш$
ної діяльності та розвитку підприємств обов'язково по$
трібно шукати нові інноваційні шляхи та методи вироб$
ництва, виготовляти новий продукт та пропонувати нові
послуги. Такі процеси відбуваються і у сфері готельно$



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

21www.economy.in.ua

ресторанного бізнесу, діяльність якого спрямована на
отримання прибутку. Джерелом прибутку є надання
якісних послуг через надання комфортабельних но$
мерів, харчування високої якості, транспортних та ши$
рокого додаткового сектора послуг [1].

Розвиток готельно$ресторанного бізнесу в Україні —
це дохід для держави, надання нових робочих міст та
поліпшення соціально$економічної ситуації. Але криза
пандемії призупинила налагоджену роботу і цього
бізнесу теж. Велика кількість підприємств була змуше$
на припинити існування у туристичному та готельно$ре$
сторанному бізнесі, а ще значна кількість знаходяться
на межі банкрутства. Але ті сильні, що залишились, по$
винні пристосуватися до нового існування в інших умо$
вах.

Аналітики зазначають, що готельний ринок пост$
раждав від пандемії можливо найбільше серед усіх сег$
ментів комерційної нерухомості [2]. Наприклад, у Києві,
з початку 2020 року, потік туристів впав на 90% у по$
рівнянні з таким самим періодом 2019 року Так, за
даними Асоціації індустрії гостинності України, у
2019 році було здійснено близько 20 млн поїздок по
країні, а в 2020 році активним був тільки січень (гірсько$
лижний сезон).

Після того, як було введено карантинні заходи, ба$
гато готелів та ресторанів вимушені були призупинити
свою діяльність, скоротити штат працівників, а інших
відправити у вимушену довгу відпустку, багатьох за
власний рахунок. Почалося виживання бізнесу.

Постраждали різні категорії готелів та ресторанів,
від маленьких до великих глобальних готельно$ресто$
ранних комплексів. Як виявилося, стійкіші виявилися ті
підприємства, що вже мають свою репутацію на цьому
ринку послуг, та їх вміння пристосуватися до карантин$
них умов та запропонувати новий спектр додаткових
послуг. При цьому чим буде менший сегмент цього рин$
ку, тим буде більший показник завантаження готелів та
ресторанів, тих, що залишаться.

Науково$технічний прогрес не стоїть на місті, з кож$
ним роком з'являються все більша кількість нових по$
слуг та заходів, які роблять окремі підприємства більш
конкурентоспроможними та допомагають їм зайняти
значний сегмент цього ринку. Застосування новітніх
технологій, підвищення кваліфікації персоналу готель$
ного бізнесу, інноваційні підходи та досвід інших країн
світу дозволяє готельєрам підвищити ефективність сво$
го бізнесу, якість обслуговування та надання нових ек$
склюзивних послуг, але зараз ці послуги повинні нада$
ватися в умовах пандемії. І ті підприємства, які зможуть
розробити нові напрями та стратегії вже зараз, стануть
займати ще більший сегмент ринку.

Зараз у сфері готельно$ресторанного бізнесу є
жорстка конкуренція, ресторатори та готельєри про$
понують нові послуги, тематичні дизайни приміщень,
ексклюзивні вечірки, банкети до днів народження,
весіль, фотозони, послуги з надання конференц$залів,
тощо.

Технології постійно розвиваються, змінюються на$
прями та стратегії ведення бізнесу. Серед пріоритетних
напрямів для управління змінами у сучасному підприє$
мницькому світі є: технологізація, реінжиніринг, крауд$
сорсинг, бенчмаркінг, антикризовий контролінг, систе$
ма управління якістю.

Реінжиніринг — це комплексний метод управління
змінами, що передбачає революційну перебудову струк$
тури підприємства, кінцевим продуктом якого є карди$
нальне покращення показників компанії [3].

Головна мета впровадження реінжинірингу — це
виживання в екстремальній ситуації. Виживання в пе$
ріод пандемії та впровадження карантинних заходів є
такою екстремальною ситуацією. Реінжиніринг може
дати скорочення витрат, розширення бізнесу шляхом
впровадження інновацій та перехід на якісно новий тех$
нологічний рівень компанії.

Щоб не відставати від сучасних тенденцій, а особ$
ливо в період пандемії, облаштування готелів та ресто$
ранів повинні бути іншими, ніж до теперішнього часу.
Наприклад, впровадження реінжинірингу для готельно$
го бізнесу означає зміну умов роботи повну або частко$
ву, введення нових послуг, нових технологій. Готелі в
умовах сучасної потреби повинні адаптуватися до змін,
бути унікальні та різні, готовими до нових умов прожи$
вання в період карантину та після нього, з новим додат$
ковим спектром необхідних послуг.

По$перше, з в умовах пандемії, готелі можуть бути
розділені за класами, наприклад: "економ", "стандарт",
"люкс". Можливо, і це дуже зручно, розділення за кор$
пусами. Споживачам класу "люкс", які готові сплатити
більше за свій сервіс, безпеку та додаткові послуги, го$
тельєри запропонують ексклюзивні двоповерхові номе$
ри, з коштовними меблями, виходом на дах та зоною для
барбекю, або з зимовим садом, куди можна замовити
різноманітні блюда та напої. Ці номери будуть повністю
ізольовані, мати басейн, або сауну, каміни, можуть мати
окремі ліфти та інші додаткові послуги.

Корпус для номерів класу "стандарт" буде розташо$
вано окремо, це номери з балконами або лоджіями, мо$
жуть бути с каміном або зеленою зоною та санвузлами.
Мати одну або дві кімнати та окремий вихід на вулицю
для зменшення контактів та дотримання карантинних
умов.

Окремий корпус для номерів, класу "економ", які
теж повинні мати окремий вихід для безпеки людей.
Вони можуть бути меншого розміру, без камінів та зе$
лених зон, але з дотриманням всіх інших нормальних
умов, санвузлами та ванною кімнатою.

Обов'язково всі номери різних класів повинні бути
оснащені системою клімат$контроль для тривалого зна$
ходження у приміщеннях та забезпечувати циркуляцію
повітря, ліфтами для подачі їжі, якщо знадобиться не
контактувати з персоналом та іншими мешканцями, а
також рамки для дезінфекції.

Зараз, коли кожне підприємство, яке хоче отриму$
вати прибуток та мати стабільне фінансове становище,
повинно надавати великий спектр послуг та мати кон$
курентні переваги, щоб займати більший сегмент рин$
ку. А також мати щось ексклюзивне, щось тільки своє.
Наприклад, готель може мати свою власну пекарню,
займатися випічкою екологічного хлібу, булочок за
власною рецептурою. При цьому цю випічку вони мо$
жуть продавати будь$яким громадянам, а не тільки гос$
тям готелю. Або мати ексклюзивну кондитерську, яка
виготовляє дизайнерські торти, печиво та тістечка на
замовлення, за унікальною рецептурою, тільки з нату$
ральних інгредієнтів. Ця кондитерська може прослави$
ти цей готель, зробити його неперевершеним. Це може
бути шоколадний цех, в якому виготовляють екологіч$
ний шоколад та цукерки. За оригінальною рецептурою,
яка не гірше за швейцарську, буде смакувати, це може
бути витвором мистецтва. Або, наприклад, цех з виго$
товлення натурального морозива, та тортів$морозив для
дітей та осіб, що хворіють на цукровий діабет, або низь$
кокалорійних, та інші страви, все за особливою рецеп$
турою та головне такі, що зможуть принести додатко$
вий дохід власникові від надання нових послуг.

Наприклад, бенчмаркінг — це метод пошуку еталон$
ного підприємства$конкурента, для впровадження най$
кращих практик та досконалості власного бізнесу. Ви$
користовування бенчмаркінгу потрібно для покращен$
ня якості сервісу та отримання конкурентних переваг,
щоб отримати більший сегмент ринку. Прикладом впро$
вадження бенчмаркінгу у ресторанному бізнесі є ком$
панія "Catering Dnepr" [4].

Поняття "кейтеринг" — це надання послуги обслу$
говування виїзних заходів з організації замовлення здо$
рової та смачної їжі, від невеликого фуршету до орга$
нізації великого банкету, з орендою яхти, будинку та
можливо цілого замку.
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Виїзний кейтеринг — ідея, заснована на мобільності,
ноу$хау в організації, професіоналізмі персоналу. Це
така повна організація роботи, що включає оренду літа$
ка або теплоходу, ексклюзивний декор, флористику і
сервіровку та безпеку усього заходу. Це крок до євро$
пейського рівня обслуговування, який пропонує
Дніпровська компанія "Catering Dnepr" до розвитку гро$
мадського харчування міста, це ще одне джерело додат$
кового доходу для ресторанного бізнесу.

Краудсорсинг (англ. crowdsourcing, crowd — "на$
товп" і sourcing — "використання ресурсів") — переда$
ча певних виробничих функцій невизначеному колу осіб
(на підставі публічної оферти, без укладання трудово$
го договору) [5].

Крауд$технології (краудсорсинг, краудфандинг) —
це ефективний та цікавий інструмент, який використо$
вується для вирішення проблем бізнесу. В маркетинговій
діяльності підприємств ця стратегія краудмаркетингу
передбачає управління споживачем в мережевих співто$
вариствах, таку комунікаційну модель управління спо$
живачем в мережі та методи збуту в мережі Інтернет.
Як результат стратегії краудмарктенгу, ми отримаємо
клієнта$партнера.

У краудсорсингу платити ні за що не потрібно (або
виплачуються мінімальні суми). Всю роботу здійснюють
неоплачувані або малооплачувані фахівці$аматори, вони
створюють контент та займаються розв'язанням конк$
ретних проблем та проведенням досліджень. Реалізація
цієї стратегії неможлива без Інтернету.

Наприклад, застосувавши краудсорсинг, ресторани
можуть через свої сайти, а також популярні платфор$
ми, використовувати споживачів послуг: збирати нові
унікальні ідеї щодо впровадження нових страв або но$
вих технологій у своєму бізнесі. Через проведення он$
лайн конкурсів виявляти переможців та отримувати
новітні ідеї або продукт. Переможець отримує гонорар
за кращу пропозицію, а також його ім'ям може бути
названа нова страва. Наші споживачі послуг можуть
допомогти внести великі зміни у роботу бізнесу та отри$
мати додатковий прибуток.

На даний час, навіть в складних умовах карантину,
людям потрібно і працювати, і відпочивати. Відпочива$
ти потрібно, внаслідок постійного знаходження у стре$
совому стані більшості громадян, якісно та комфортно.
Багато людей втратили роботу повністю, частина з них
лишилась частково доходу або додаткової роботи, деякі
знаходяться у тривалій відпустці за власний рахунок.
Тому сфера обслуговування, у тому числі туристичні
послуги та готельно$ресторанний бізнес, будуть хоч і в
меншої кількості, затребувані громадянами та туриста$
ми, але ці послуги потрібні в новій якості в сучасних
умовах.

Наприклад, використання технологізації. Техноло$
гія — це сукупність методів (способів) виготовлення,
видобутку, обробки або переробки та інших процесів,
робіт і операцій, що змінюють стан сировини, матеріалів,
напівфабрикатів чи виробів у процесі отримання про$
дукції із заданими показниками якості [6].

Зараз існують три основних типи технології надан$
ня послуг [7]:

— потокові лінії, вони стали популярні завдяки кор$
порації McDonald's;

— самообслуговування, це технологія використан$
ня різних торгівельних автоматів та автозаправних
станцій;

— індивідуальний підхід.
Для готельно$ресторанного бізнесу зараз, у часи

пандемії та карантинних заходів, дуже популярним
може бути індивідуальний підхід.

Цікавим прикладом такого індивідуального підхо$
ду може бути робота таких великих сервісних під$
приємств, як мережа готелів "J.W. Marriott "[8].

Першокласна мережа готелів "J.W. Marriott" є гід$
ним конкурентом дорогих готелів світу. Серед послуг мож$

на відзначити приватні спа$процедури, особистого трене$
ра, басейни і розкішні люкси. Мережа готелів "J.W. Ma$
rriott" знаходиться в 75 містах світу, включаючи Нью$
Йорк (колишній Essex House), Лос$Анджелес, Гонконг,
в містах Азербайджану, Кювейт та іншіх містах. У цих
розкішних готелях, крім високих стандартів, які відпо$
відають всім смакам і вимогам, можна отримати відпо$
відний рівень безпеки.

Але спалах коронавірусу вніс корективи і у світо$
вий, і в український готельний ринок. Багато людей вже
будуть не настільки вільно подорожувати і переміща$
тися по світу, як це було до пандемії. Проте окрім усьо$
го, пандемія вдарила не тільки по доходах власників го$
телів, а ще й по доходах туристів. Те, що було важливо
туристам раніше: ціна готелю та його розташування,
зараз не так важливо.

Останні дані опитування, який Скайсканер провів
серед 2300 мандрівників з усього світу, показав, що за$
раз нові санітарні норми і соціальна дистанція важливі$
ше всього іншого [9]. За результатами опитування:
більша половина туристів уникатимуть загальних сан$
вузлів та інших зон масового користування в готелях,
вважатимуть за краще обідати на відкритому повітрі,
більше 70% мандрівників вважають, що гігієна та сані$
тарні заходи стали дуже важливі. Але не менш важли$
вим є індивідуальний підхід, коли обслуговуючий пер$
сонал та менеджери можуть запропонувати кожному
туристу те, чого він прагне. Від персонального тренера,
масажиста до прогулянки на яхтах і дайвінг, а також й
інші майданчики, наприклад, для катання на лижах і
поля для гри в гольф.

Зараз дуже популярним є заміській формат готелів,
особливо, ціла локація котеджів. У період пандемії та
карантину, якраз є попит на такий вид відпочинку, особ$
ливо для людей з достатком вище середнього, вони
вважають, що карантин краще пересидіти поза містом.
Ці заходи зараз важливо запропонувати і нашим гос$
тям в Україні, все це можливо зробити в наших готелях.
А заміський мальовничий формат, особливо на Закар$
патті, у Тернополі, Львові, Одесі, Харкові, Дніпрі, Хер$
соні та інших містах, безумовно, привабить потенцій$
них туристів.

Для того щоб уникнути зайвих контактів та дот$
римуватися дистанції, велика кількість готелів розши$
рюють асортимент цифрових послуг. Е$готелі, на$
приклад, Hilton Group пропонують безконтактний
заїзд і виїзд з допомогою цифрового ключа. Інші го$
телі, у тому числі і Hyatt з Marriott, роблять зі своїх
мобільних додатків віртуальний ресепшен. У цих го$
телях все можна зробити через додаток: заселитися
в номер і замовити рум$сервіс у тому числі [9]. Рані$
ше електронні платежі були цілком безпечні, а зараз,
після пандемії, скоріше всього стануть головним спо$
собом оплати.

Все це буде входити до якості надання послуг, без
якої неможливо функціонування сфери цього бізнесу.
Якість обслуговування — це те, що має найбільший
вплив на життєздатність готелів та ресторанів. Це го$
ловне джерело їх довгого існування. Критерій оцінки
якості наданої послуги для споживача — це ступінь його
задоволення, тобто відповідність отриманого та очіку$
ваного. Критерій ступені задоволення клієнта — це ба$
жання повернутися ще раз і порадити це зробити своїм
друзям та знайомим.

Зараз потрібно, що є дуже складним завданням для
готельного бізнесу, зберегти інфраструктуру у дієвому
стані, спробувати уникнути втрат або зменшити скоро$
чення персоналу до мінімуму. Нині "вийти в нуль" тепер
здається дуже успішною та для багатьох практично не$
здійсненою стратегією. Самими небезпечними на сьо$
годні є невідомість та невизначеність ситуації, з якою
зіткнулися не тільки готельєри, але і весь бізнес зага$
лом. Потрібні важливі зміни. Настільки, що якщо підійти
до них правильно, то у готельєрів та власників відпуск$
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ного житла є всі шанси заново винайти весь процес роз$
міщення в готелі і запропонувати гостям абсолютно нові
враження.

ВИСНОВКИ
Для того щоб готельно$ресторанний бізнес мав змо$

гу успішно функціонувати в умовах карантину та після
нього, потрібно розробити напрями та стратегії робо$
ти бізнесу в нових умовах. З метою швидкої адаптації
до нових умов необхідно використати світовий досвід
та запровадити нові напрями та стратегії, а саме: техно$
логізацію, реінжиніринг, краудсорсинг, бенчмаркінг,
систему управління якістю, які допоможуть готельно$
ресторанному бізнесу вийти з кризи та функціонувати,
отримуючи додатковий дохід.
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Визначено та обгрунтовано чинники, які обмежують розвиток портів, якXот: концентрація ключових

повноважень на верхніх рівнях системи управління портами; відсутність взаємодії портів та місцевих

громад; перенасичення компетенцій Міністерства інфраструктури України; обмежений статус портової

влади; централізована структура управління портами; нестача профільних кадрів. Зазначено, що конкуX

рентоспроможність морського порту можна визначити, як його здатність надавати послуги, які за ціноX

вими і неціновими (якісними та кількісними) характеристикам більш привабливі для споживачів (судX

новласників, вантажовідправників і пасажирів), ніж послуги іншого морського порту. Висвітлено конX

курентні переваги портової галузі країни, основні з яких: вигідне географічне розташовування морських

портів, близькість морських портів до центрів споживання і виробництва продукції та формування маX

сових вантажів, наявність вільних територій для перспективного розвитку морських портів, високий поX

тенціал морських портів. Узагальнено чинники, які впливають на підвищення конкурентоспроможності

морських портів України. Встановлено, що їх можна розділити на такі групи: макрорівень, мезорівень,

мікрорівень. У якості негативного чинника, який зменшує конкурентоспроможність морських портів,

виділено їх обмежену пропускну спроможність. Запропоновано розробляти конкурентні стратегії морсьX

ких портів, зосереджуючи увагу не тільки на збільшенні портових потужностей, а й на залученні суден,

які забезпечують вивіз вантажів, тобто функціонування морських портів. Висвітлено заходи щодо оптиX

мізації роботи морських портів України в рамках інноваційноXінтенсивного шляху розвитку. ЗапропоноX

вано заходи щодо нейтралізації чинників, які обмежують сталий розвиток портів в Україні, зокрема пеX

регляд підходу до формування компетенції всіх суб'єктів, що становлять управлінську вертикаль у порX

товій галузі.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Визначення чинників, які впливають на підвищення

конкурентоспроможності та сталий розвиток морських
портів України, на сьогодні є надзвичайно актуальним.
Це зумовлено тим, що в сучасних умовах глобалізації
світової економіки, коли торгові кордони стираються,
а ринки окремих держав інтегруються в єдиний торго$
вий простір, відбувається стрімка стандартизація про$
дукції, яка суттєво посилює умови конкурентної бо$
ротьби. Також важливу роль у зосередженні уваги на
даній проблемі відіграє прагнення України приєднати$
ся до світової спільноти, що значно уніфікує правила
ведення бізнесу, у тому числі морського.

Сьогодні діяльність морських портів України (їх ста$
ном на 01.10.2020 р. — 13) повинна відповідати крите$
ріям сталого розвитку, які пред'являються світовим біз$
нес$співтовариством. Без цього неможлива буде їх
інтеграція в світову транспортну систему зі збережен$
ням, розширенням свого впливу і можливістю відстою$
вання власних інтересів на рівних з розвиненими зару$
біжними країнами.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Значним етапом забезпечення сталого розвитку

морських портів стала розробка Стратегії розвитку
морських портів України на період до 2038 року [1],
метою якої є визначення концептуальних засад форму$
вання державної політики планування та розвитку пор$
тової галузі, спрямованих на збільшення вантажообігу
у морських портах, забезпечення потреб зовнішньої
торгівлі країни у якісних морських перевезеннях, підви$
щення ефективності використання наявних потужнос$
тей в морських портах та збалансований розвиток но$
вих із достатньою пропускною спроможністю наземної
інфраструктури, покращення сервісу в морських пор$

Factors limiting port development have been identified and justified, such as: concentration of key powers at

the top levels of the port management system; lack of interaction between ports and local communities;

oversaturation of the competencies of the Ministry of Infrastructure of Ukraine; limited status of port authorities;

centralized port management structure; lack of specialized personnel. It is noted that the competitiveness of a

seaport can be defined as its ability to provide services that are more attractive to consumers (ship owners, shippers

and passengers) in terms of price and nonXprice (qualitative and quantitative) characteristics than the services

of another seaport. The competitive advantages of the country's port industry are highlighted, the main of which

are as follows: the favourable geographical location of seaports, the proximity of seaports to centres of

consumption and production as well as formation of bulk cargo, the availability of free territories for the

prospective development of seaports, the high potential of seaports. The factors that affect the competitiveness

of seaports of Ukraine are summarized. It is established that they can be divided into the following groups:

macroXlevel, mesoXlevel, microXlevel. The limited capacity of seaports is highlighted as a negative factor that

reduces their competitiveness. It is proposed to develop competitive strategies for seaports, focusing not only on

increasing port capacity, but also on attracting ships that ensure export of goods, i.e. the functioning of seaports.

Internal (endogenous) and external (exogenous) factors that ensure sustainable development of the seaport have

been identified. Internal factors are formed due to intraXport production and technical, personnel and financial

capabilities of the transport complex. External factors are formed by the national transport policy of the country,

its international economic relations, the state of the national economy and the economy of partner countries in

this period and the prospects for their development in the future. Measures to optimize operation of the seaports

of Ukrainian as a part of the innovation and intensive development path are highlighted. The authors have

proposed measures to neutralize the factors that limit the sustainable development of ports in Ukraine, in

particular, a review of the approach to the formation of the competence of all the entities comprising the

management vertical in the port industry.

Ключові слова: конкурентоспроможність, сталий розвиток, морський порт, чинник, стратегія.
Key words: competitiveness, sustainable development, seaport, factor, strategy.

тах та забезпечення оптимальної логістики вантажів.
Для досягнення цієї мети будуть реалізовані стратегічні
цілі за такими пріоритетними напрямами:

1) збалансований розвиток та ефективне викорис$
тання портових потужностей на інноваційній основі;

2) забезпечення конкурентоздатної логістики та
покращення сервісу в морських портах;

3) оптимізація системи управління галузі морських
портів.

Експерти виділили ключові тренди портової галузі,
яких в першу чергу може торкнутися зміна ринку під
впливом COVID$19:

1. Розвиток міжнародних коридорів, диверсифіка$
ція ланцюжків поставок і, як результат, інвестиції в пор$
ти Східної і Центральної Європи.

2. Вертикальна інтеграція різних учасників логістич$
ного ланцюжка, розвиток гібридних компаній, які во$
лодіють перевізниками та портовими терміналами, що
інвестують в наземну інфраструктуру та сухі порти.

3. Збільшуються вимоги до портів у частині сталого
розвитку, в тому числі щодо ефективності взаємодії
портового співтовариства та розвитку цифровізації в
портах. Під час гострої фази пандемії найбільш очевид$
ною стала потреба в автоматизації та електронний до$
кументообіг. Порти, що йдуть в авангарді цифровізації
та працюють з системами портового співтовариства
(PCS), легше пристосувалися до нових умов. Частково
менш помітною, але навряд чи менш суттєвою, стала
потреба в глибокій інтеграції портів з усіма учасниками
логістичного ланцюжка, включаючи наземну інфра$
структуру та дистрибуцію [2].

Тому сьогодні гостро постає питання дослідження
чинників, які забезпечать підвищення конкурентоспро$
можності морських портів України на світовому рівні
та перспектив їх сталого розвитку.
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МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є визначення чинників, які об$

межують розвиток морських портів, а також чинників
формування їх конкурентоспроможності. Це дозволить
обгрунтувати перспективи сталого розвитку морських
портів України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Морські порти є складовою частиною транспорт$
ної і виробничої інфраструктури держави з огляду на
їх розташування на шляхах міжнародних транспорт$
них коридорів. Від ефективності функціонування
морських портів, рівня їх технологічного та техніч$
ного оснащення, відповідності системи управління та
розвитку інфраструктури сучасним міжнародним ви$
могам залежить конкурентоспроможність вітчизня$
ного транспортного комплексу на світовому ринку
[1].

Забезпечення конкурентоспроможності морського
порту є метою державного регулювання діяльності в
морському порту відповідно до Закону України "Про
морські порти України" [3, стаття 13].

Як зазначено в Стратегії розвитку морських портів
України на період до 2038 року [1], у Чорноморсько$
Азовському басейні конкурентними перевагами порто$
вої галузі України є:

— вигідне географічне розташовування морських
портів на перетині транспортних коридорів морських
портів для забезпечення транзитних вантажопотоків у
напряму Європи, Азії та Близького Сходу, із пропуск$
ною здатністю близько 100 млн т на рік (у т.ч. більше 2
млн TEU);

— близькість морських портів до центрів споживан$
ня і виробництва продукції та формування масових ван$
тажів;

—  наявність вільних територій для перспективного
розвитку морських портів;

— наявність глибоководних підходів та достатніх
потужностей з обробки та зберігання вантажів широ$
кої номенклатури в режимах експорту, імпорту, тран$
зиту і каботажу;

— наявність у морських портах транспортних вузлів
в морських портах, що забезпечують технічну мож$
ливість перевантаження з/на всі види транспорту —
трубопровідний, залізничний, автомобільний, річковий;

— пряме залізничне сполучення із сусідніми краї$
нами;

— можливість трансшипменту для транспортуван$
ня вантажів по р. Дунай з/до країн Європейського Со$
юзу, що мають морські порти на р. Дунай;

— високий потенціал морських портів із обробки
вантажів чорних металів, вугілля, залізорудного кон$
центрату та зернових вантажів, що наразі є основними
статтями зовнішньої торгівлі України;

— наявність нормативно$правової бази щодо мож$
ливості залучення приватних інвестицій для розвитку
портової галузі в Україні та здійснення державного інве$
стування в проекти щодо забезпечення сприятливих
умов розвитку суб'єктів господарювання на території
морських портів;

— наявність кваліфікованих спеціалістів та робіт$
ників портової галузі.

Основними чинниками, які обмежують розвиток
портів України, є: концентрація ключових повноважень
на верхніх рівнях системи управління портами; відсут$
ність взаємодії портів та місцевих громад; перенасичен$
ня компетенцій Міністерства інфраструктури України;
обмежений статус портової влади; централізована
структура управління портами; нестача профільних
кадрів (табл. 1) [4].

Наведені чинники свідчать про необхідність подаль$
шого реформування портової галузі на рівні загальної
системи управління та перерозподілу повноважень. Слід
кардинально змінити уявлення про портову владу, її
правовий статус та місії.

Проблемі конкуренції, конкурентоспроможності
взагалі, і конкурентоспроможності морських портів
зокрема, присвячено багато наукових праць, як у вітчиз$
няній, так і в зарубіжній літературі, в яких наводяться
ті чи інші визначення зазначених понять.

На нашу думку, конкурентоспроможність морсь$
кого порту можна визначити, як його здатність нада$
вати послуги, які за ціновими і неціновими (якісними

Чинники Характеристика чинників 
Концентрація 
ключових повноважень 
на верхніх рівнях 
системи управління 
портами 

Адміністрація морських портів України (АМПУ) в 
існуючій системі координат абсолютно не має 
повноважень в процесі залучення інвестицій в порти, а 
також перерозподілу фінансових потоків, що 
формуються в основному за рахунок портових зборів 

Відсутність взаємодії 
портів та місцевих 
громад 

При централізації управлінських функцій у держави з 
системи управління портів випав дуже важливий і 
об'єктивно зацікавлений суб'єкт правовідносин – 
місцеві громади в особі місцевих органів 
самоврядування 

Перенасичення 
компетенцій 
Міністерства 
інфраструктури 
України 

Відповідно до Закону України «Про морські порти в 
Україні» Міністерство формує і забезпечує державну 
політику в сфері портової діяльності, здійснює 
управління об'єктами державної власності, а також 
проводить регуляторну політику в портовій галузі [3] 

Обмежений статус 
портової влади 

АМПУ на сьогоднішній день має статус державного 
комерційного підприємства та підприємницького 
товариства. Це означає, що воно було створене з метою 
отримання прибутку і її перерозподілу на користь 
засновника – держави 

Централізована 
структура управління 
портами 

АМПУ є єдиним центром прийняття управлінських 
рішень, як наслідок, існуюча «філіальна» система 
управління в силу правових обмежень не здатна 
проводити гнучку, оперативну та індивідуалізовану 
політику в кожному окремо взятому порту, з 
урахуванням його особливостей 

Нестача профільних 
кадрів 

Відповідно до сучасних стандартів управління портами 
портова влада повинна мати фахівців з портового 
фінансового планування та моделювання, логістики 
тощо 

Таблиця 1. Чинники, які обмежують розвиток портів України
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та кількісними) характеристикам більш привабливі
для споживачів (судновласників, вантажовідправ$
ників і пасажирів), ніж послуги іншого морського пор$
ту.

У зв'язку з цим, а також на підставі результатів ви$
вчення чинників, під впливом яких формується конку$
рентоспроможність морських портів, встановлено, що
їх можна розділити на такі групи:

— макрорівень (тенденції розвитку морських портів
світу, рівень науково$технічного прогресу, інновації в
сфері галузі морського транспорту, політичні, соціальні
та економічні чинники на рівні світової економіки та
держави);

— мезорівень (політичні, соціальні та економічні
особливості розвитку галузі морського транспорту, а
також регіону, в якому розташований морський порт,
тенденції конкурентного середовища в галузі, держав$
не регулювання);

— мікрорівень (вартість, якість, час обслуговуван$
ня, фінансовий стан компаній порту, здатність адаптації
до динамічно мінливих умов, рівень розвитку портової
логістики та портового маркетингу, персонал, рівень
організації праці тощо).

У якості негативного чинника, який зменшує кон$
курентоспроможність морських портів, можна відміти$
ти їх обмежену пропускну спроможність, що зумовлює
неможливість збільшення чисельності покупців послуг
до безкінечності. Водночас цей чинник можна розгля$
дати як позитивний: розуміючи, що збільшувати
кількість замовників неможливо, керівництво морських
портів змушене шукати можливість змагатися за
найбільш привабливих клієнтів, які надають більш кош$
товні вантажі, що відправляються більшими партіями.
Крім того, інколи в практиці морських портів бувають
періоди, коли вантаж є, а судна для завантаження немає,
в той час коли порти, які з ними конкурують (наприк$
лад, Балтії та Російської Федерації), не простоюють.
Тому необхідно розробляти конкурентні стратегії
морських портів, зосереджуючи увагу не тільки на
збільшенні портових потужностей, а й на залученні су$
ден, які забезпечують вивіз вантажів, тобто функціону$
вання морських портів.

Отже, основними покупцями портових послуг є ван$
тажовласники та судновласники. На підставі проведе$
них досліджень було встановлено, що в якості основ$
них критеріїв конкурентоспроможності морських
портів вантажовласники виділяють: вартість обслугову$
вання судна, оплату вантажно$розвантажувальних
робіт, час стоянки судна під вантажними операціями,
якість послуг, що надаються. Водночас під якістю по$
слуг вантажовласники розуміють не тільки збережен$
ня вантажу (що, безумовно, відзначено як основний кри$
терій), але і загальний час доставки вантажу, а також
виконання індивідуальних побажань (оформлення та
доставка рахунок$фактури та інших документів тощо).
Також були, визначені такі основні критерії, за якими
роботу морських портів оцінюють судновласники:
вартість обслуговування судна, оплату вантажно$роз$
вантажувальних робіт, загальний час стоянки судна
(включаючи стоянку на рейді і біля причалу), якість по$
слуг, що надаються. Під якістю послуг судновласники
розуміють не тільки швидкість виконання вантажно$
розвантажувальних операцій та збереження вантажу
(під час перевалки), але і своєчасне виконання замовле$
них судном послуг за умови дотримання всіх пунктів,
обумовлених контрактом. Отже, основними критерія$
ми, відповідно до яких покупці послуг (як з боку судна,
так і вантажу) оцінюють конкурентоспроможність
морських портів, є: вартість обслуговування судна (та$
рифи і збори); оплата вантажно$розвантажувальних
робіт; час стоянки судна, цінність послуг, що надають$
ся. Отже, вирішення проблеми підвищення конкурен$
тоспроможності морських портів має здійснюватися і в
контексті вищеназваних напрямів.

Сталий розвиток морського порту — це така дина$
міка функціонування комплексного транспортного
підприємства, при якій досягається постійне зростання
обсягів вантажно$розвантажувальних робіт, відправ$
лення та перевезення пасажирів, якості й різноманіття
видів обслуговування морських суден, підвищення жит$
тєвого рівня та зайнятості портових працівників, збе$
реження навколишнього середовища. Оцінка стійкості
розвитку морських портів може бути здійснена щодо
зміни системи показників діяльності в виробничо$
технічній, фінансово$економічній, соціальній та еко$
логічній сферах [5].

Сталий розвиток порту визначається не тільки екс$
плуатаційними характеристиками, а й залежить від
інтеграції трьох вимірів (просторового, операційного та
соціального). Облік просторових тенденцій дозволить
ефективніше організувати управлінську структуру пор$
ту, оптимізувати взаємовідносини з безпосередніми
партнерами логістичного ланцюга, швидко реагувати на
зміну ринкового середовища, проте призводить до того,
що порт віддаляється від свого регіону, їх розвиток йде
не паралельно та не взаємообумовлено. Розуміння со$
ціальних аспектів розвитку створює відповідальність
порту перед громадськістю міста (району), в якому він
розташований, і змушує звертати увагу та мінімізувати
негативні наслідки своєї присутності на території [6].

Загальна підсумкова характеристика стійкості ро$
боти морського порту залежить від внутрішніх та
зовнішніх чинників, які впливають на діяльність порту.
Внутрішні (ендогенні) чинники, що забезпечують ста$
лий розвиток морського порту, формуються за рахунок
внутрішньопортових виробничо$технічних, кадрових та
фінансових можливостей транспортного комплексу.
Такими чинниками є: наявність, стан та ступінь відпо$
відності вантажно$розвантажувальної техніки техніч$
ному прогресу та технологічним потребам порту; на$
явність, розміри та стан складського господарства, його
відповідність потребам вантажів, що переробляються;
наявність достатньої кількості причалів, їх здатність
приймати морські судна необхідної водотоннажності;
кадрова забезпеченість порту робітниками та кваліфі$
кованими фахівцями; наявність та висока професійна
здатність менеджерського апарату порту різних рівнів
управління; фінансова забезпеченість порту, достатня
для успішного вирішення всіх виробничо$технічних та
соціальних проблем колективів; наявність розвиненої
соціальної інфраструктури порту; наявність розвиненої
мережі інформаційного забезпечення портової діяль$
ності.

Зовнішні (екзогенні) чинники формуються загаль$
нодержавною транспортною політикою країни, її
міжнародними економічними зв'язками, станом націо$
нальної економіки та економіки країн$партнерів у цей
період й перспективами їх розвитку в майбутньому. На
фінансовий стан морських портів впливають податкова
політика держави, яка затверджується урядом, систе$
ма тарифоутворення, порядок утворення й використан$
ня прибутку. До зовнішніх чинників слід віднести на$
явність та стан внутрішньотранспортної й міжнародної
конкуренції на ринку транспортних послуг. Крім того,
поведінка та вибір споживачів послуг морських портів,
визначаються, в свою чергу, багатьма обставинами внут$
рішнього та зовнішнього характеру [5].

Отже, у сучасних умовах функціонування морських
портів необхідно забезпечити ефективність їх діяль$
ності для підтримки сталого розвитку. Якість і безпека
— основні характеристики рівня стійкості морських
портів, як частини такої складної техніко$економічної
системи (ТЕС), як транспортна галузь, рівня її конку$
рентоспроможності. З метою сталого розвитку морсь$
ких портів на державному рівні приймається і розроб$
ляється цілий ряд новацій, велику частку серед яких
займають інформаційні інтелектуальні технології (ІІТ);
їх впровадження дозволить підвищити рівень автома$
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тизації і, як наслідок, ефективності функціонування
морських портів та рівень безпеки операцій в порту.

Важливим є питання оптимізації роботи морських
портів України в рамках інноваційно$інтенсивного шля$
ху розвитку. Практика свідчить: як не чинило опір цьо$
му процесу керівництво стивідорних компаній та інших
учасників транспортного процесу, воно змушене пого$
дитися з тим, що застосування сучасних інформаційних
технологій дозволяє прискорити та підвищити стійкість
(якість) роботи морських портів. Слід також зазначити
серйозну відмінність та складність стикування впровад$
жуваних технологій, які в подальшому неодмінно вик$
личуть проблеми в області інформаційної інтеграції
суб'єктів та об'єктів транспортного процесу у рамках
глобальної інтелектуалізації. Рішення щодо розробки
ІІТ та їх реалізації дуже важливо приймати не стільки
на локальному, скільки на державному рівні. Крім того,
повинна бути усунена диспропорція за ступенем впровад$
ження новацій між учасниками транспортного процесу,
проведена уніфікація інноваційних ІІТ з урахуванням
світової прогресивної практики і загалом — створено
єдине інноваційне поле розвитку морських портів з тісним
врахуванням інтересів і можливостей всіх учасників.

ВИСНОВКИ
Сьогодні під час формування конкурентоспромож$

ності морських портів переважає виключно ресурсний
підхід, який зосереджує увагу на збільшенні виробни$
чих потужностей. Проте доцільно підвищувати конку$
рентоспроможність морських портів через пошук но$
вих напрямів та сучасних інструментів.

Для нейтралізації чинників, що обмежують сталий
розвиток портів в Україні передусім необхідно перегля$
нути підходи до формування компетенції всіх суб'єктів,
що становлять управлінську вертикаль у портовій галузі.
Ключовими позиціями є фінансові повноваження, по$
вноваження щодо використання та розпорядження май$
ном і землею, а також щодо залучення приватних інвес$
тицій. Якщо держава в особі центральних органів влади
має переслідувати макроекономічні цілі через активну
політику в морській галузі загалом, то управління портів
повинні бути більш сконцентровані на фінансах, розвит$
ку та операційній діяльності окремих портів.
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Статтю присвячено комплексному методичному підходу до моделювання та впровадження маркеX

тингової системи корпоративного управління під час формування стратегії компанії. Обгрунтовано органX

ізаційноXекономічний механізм підготовки, розробки та моделювання маркетингової системи корпораX

тивного управління компанії.

Інструменти та методики, які пропонуються у роботі, на економічному просторі нашої держави, пеX

ревірялись у мережевій роботі підготовки спеціалістів, обговорювались на семінарах та конференціях,

таких, значних для економіки України підприємствах, як ПАТ "Укртелеком", ПАТ "Укрзалізниця", ПАТ

"Укрпошта", структурні підрозділи яких розташовані по всій території України, в її різних географічних

та етнічних регіонах. Необхідність моделювання маркетингової системи корпоративного управління

компанії обумовлена тим, що бізнес, як власність, належить принципалам (власникам, інвесторам), а

права керування — делеговані агентам — раді директорів і менеджменту, яка породжує асиметрію інфорX

мації та пов'язані з нею агентські витрати, що виражаються в діях менеджменту, не спрямованих на задоX

волення інтересів власників.

Корпоративне управління не має безпосереднього відношення до оперативного (англ. Operational

management) і тактичного управління компанією, але останнім часом включається в систему її стратегічX

ного управління. Предметом маркетингової системи корпоративного управління є контроль за здійсненX

ням корпоративних дій, за формуванням та отриманням прибутку і впровадженням самої системи. ЗагаX

лом, кожна компанія повинна підійти до впровадження маркетингової системи корпоративного управX

ління, з урахуванням своєї специфіки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сутність корпоративного управління (далі— КУ) з

позиції особистого підходу компанії, розглядається як
один з механізмів максимізації її вартості, отримання
прибутку, де ключову роль грає Наглядова рада, що
дотримує баланс між інтересами акціонерів і інших осіб,
які мають відносини до корпорації — менеджерів,
співробітників, постачальників, кредиторів, суспільних
груп. Проблема формування системи КУ базується на
основі моделювання її маркетингової системи та трак$
тується як вибір найкращих механізмів управління і роз$
поділу влади між різними групами учасників корпора$
тивних відносин направлених на вирішення стратегічних
задач — отримання прибутку.

Відповідно до суспільного підходу КУ — ( відноси$
ни між корпорацією і товариство) на перший план ви$
ходять питання інформації і суспільного контролю над
визначеними сторонами діяльності корпорації, форму$
вання системи стимулів, культури, які повинні забезпе$
чити ефективний розвиток корпоративного сектора
економіки, обмежуючи, в той же час, негативні наслідки
і дотримуючись базових інтересів учасників корпоратив$

Загалом маркетингову систему корпоративного управління компанії можна визначити, опираючись

на корпоративне управління:

— внутрішні системи, структури та процедури, що використовуються для управління та контроля

компанії;

— система взаємодії між акціонерами і керівництвом компанії (акціонерного товариства, корпорації),

включаючи її раду директорів (наглядову раду), та інші зацікавлені особи, з допомогою яких реалізуютьX

ся права акціонерів;

— комплекс механізмів, що дозволяють акціонерам (інвесторам) здійснювати контроль діяльність

керівників компанії і вирішувати виникаючі проблеми з іншими групами впливу.

The article is sanctified to the complex methodical going near a design and introduction of the marketing

system of corporate managemen in at forming of strategy of company. The organizationallyXeconomic mechanism

of preparation, development and design of the marketing system of corporate management of company is

reasonable.

Instruments and methodologies that is offered inXprocess, on economic space of our state, checked up during

network work of preparation of specialists, came into question on seminars and conferences, such, considerable,

for the economy of Ukraine enterprises, as the PJSC "Ukrtelekom", PJSC "Ukrzaliznytsia", PJSC "Ukrposhta",

structural subdivisions of that ar located on all territory of Ukraine, in her different geographical and ethnic

regions.

The necessity of design of the marketing system of corporate management of company is conditioned by

that business, as property, belongs to принципалам (t theproprietors investors), and rights for a management

— delegated to the agents — board of directors and management, that generates asymmetry of information and

agent charges, that is expressed in the actions of management, interests of proprietors not sent to pleasure,

related to her.

A corporate management does not have direct attitude toward an operative (eng of Operational of

management) and tactical management a company, but lately joins in the system of her strategic management.

The article of the marketing system of corporate management is control after realization of corporate actions,

after forming and receipt of income and introduction of the system. On the whole, every company must walk up

to introduction of the marketing system of corporate management, taking into account the specific.

The marketing system of corporate management of company can be defined on the whole, leaning against a

corporate management:

— are the internal systems, structures and procedures that is used for a management and company;

— it is the system of coXoperation between shareholders and company (jointXstock company, corporation)

management, including her board of directors (review broker's), and other interested persons with the help of

that rights for shareholders will be realized;

— it is a complex of mechanisms that allow to the shareholders (to the investors) to carry out control activity

of leaders of company andto settle nascent problems with other groups of influence.

Ключові слова: акціонери, менеджмент, маркетингова система, прибуток, стратегічне, корпоративне
управління.

Key words: shareholders, management, marketing system, income, strategic, corporate management.

них відносин [1]. Таким чином, КУ необхідно розгляда$
ти з погляду внутрішньої архітектури, тобто визначати
взаємовідносини, як між ключовими учасниками корпо$
ративних відносин, так і з погляду зовнішніх відносин,
в які вступає корпорація із зовнішнім середовищем. І в
у цьому випадку важливу роль виконує маркетингова
система КУ, тому що маркетинг є настільки базовим
явищем, що його не можна розглядати як окрему функ$
цію бізнесу. Це весь бізнес, з точки зору кінцевого ре$
зультату, очима користувача та прибутку компанії.

У рамках нормативного підходу КУ — це кодекс
принципів і норм, що регламентують права, обов'язки і
відповідальність осіб, що приймають участь у керуванні
емітентом акцій. Такі принципи і норми закріплюються
в правових актах (законах і підзаконних актах держави
і внутрішніх правових документах акціонерного това$
риства (далі — АТ) та відображаються у функціональ$
них обов'язках спеціалістів.

З позиції економічного підходу КУ це система відно$
син між органами управління і посадовими особами
підприємства — емітента, власниками$акціонерами,
власниками боргових цінних паперів корпорації, а та$
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кож з іншими власниками, які зацікавлені в економіч$
них результатах управління емітентом акцій, як юридич$
ною особою.

За умов управлінського підходу КУ розглядається
як система виборних і призначених органів АТ, що
управляє ним з метою забезпечення максимальної при$
бутковості від усіх видів діяльності при дотриманні норм
діючого законодавства. Саме в цьому випадку маркетинг

є ключовою вимогою кожного праці$
вника, результати якого визначені в
його функціональних вимогах.

Як бачимо, не існує єдиного виз$
начення сутності корпоративного уп$
равління, та ролі маркетингової сис$
теми. Очевидно, буде правильним виз$
начити сутність такого управління на
основі консолідації всіх підходів, тоді
її можна сформулювати як:

— маркетингова система КУ це —
діяльність виборних і призначених
органів АТ, спрямована на стратегіч$
не управління, підтримку балансу
інтересів власників товариства і ме$
неджерів, що управляють його влас$
ністю, на одержання максимального
прибутку від усіх видів діяльності в
рамках норм чинного законодавства;

— здійснюється Загальними збо$
рами акціонерів, Наглядовою Радою,
Правлінням і Ревізійною комісією і
вирішує правові фінансові, маркетин$
гові, кадрові й організаційно$технічні

питання діяльності АТ.
— пріоритетною задачею КУ є балансування інте$

ресів зацікавлених у діяльності АТ осіб.
Інтереси людей, які контролюють діяльність това$

риства, менеджерів, реально відрізняються від інтересів
власників капіталу (інвесторів). Ця проблема відома як
проблема "принципала$агента" (агентська теорія). Прин$
ципалами є акціонери. Менеджери — це агенти, праців$

ники, яких наймають для управління акц$
іонерним товариством. На основі розумі$
ння цих процесів буде обгрунтована мо$
дель маркетингової системи КУ.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблеми розвитку корпорацій та

формування корпоративного управління,
у сучасних умовах, досліджували як україн$
ські (Довгий С.М., Воробієнко П.П., Ха$
ричков С.К. [2—4]) так і зарубіжні вчені
(Друкер П., А.А. Томпсон і А . Дж.
Стрікленд, М.Х. Мескон, М. Альберт і
Ф. Хедоурі [5—7]). В науковій літературі
немає єдності поглядів на корпоративну
стратегію моделювання маркетингової
системи корпоративного управління, що
зумовлює різне тлумачення суті і змісту
корпоративної та ділової стратегій.
Відповідно до трактування А.А. Томпсо$
на і А.Дж. Стрікленда корпоративна стра$
тегія збігається з діловою, якщо компанія
є вузькопрофільною [5, с. 231], а з нашої
точки зору, це — портфельна стратегія.

До корпоративних стратегій нале$
жать базові стратегії розвитку і зростан$
ня галузі та її підприємств. Водночас зро$
стання може відбуватися разом з розвит$
ком або за його відсутності, але обмежен$
ня зростання не обмежує розвиток. Межі
зростання (збільшення розміру) — екзо$
генні, а межі розвитку (придбання потен$
ціалу) — ендогенні. Це теоретичне поси$
лання має певне значення під час визна$
чення загальної стратегії компанії, яка
може передбачати її адаптацію до зовні$
шнього оточення.

М.Х. Мескон, М. Альберт і Ф. Хедоурі
до корпоративних стратегій відносять
такі види стратегій: зростання, обмеже$
не зростання, скорочення і з'єднання ба$
зових альтернатив [5, с. 140]. С.К. Харич$

Рівень розвитку компанії  Параметри Екстенсивний Інтенсивний Інноваційний 
Стратегічні 
орієнтири 

Тенденції розвитку Зростання обсягів 
виробництва 

Зниження 
витрат 

Збільшення 
доходів 

Економічна 
ефективність 

Охоплення ринку Весь ринок Вибіркові 
сегменти 

Вибіркові 
сегменти та ніші

Маркетингова 
діяльність 

Тип конкуренції Практично 
відсутня 

Переважно 
цінова 

Переважно 
якісні 

Конкуренція за 
якісними 

показниками 
Співвідношення витрат 
на виробництво ( вВ ) 
та збут ( ) 

зв ВВ >>  зв ВВ ≈  зв ВВ <  Маркетингова 
діяльність 

Частка працівників 
розумової pI  і 

фізичної праці ( фI ) 
фр ІІ >>  фр ІІ <  фр ІІ ≥  Кадровий 

менеджмент 

Підхід до управління Адміністративний Системний Ситуаційний Оптимізація 
управління 

Співвідношення 
динаміки 
продуктивності праці  
( пІ ) і зарплати ( зпІ ) 

зпп ІІ <  зпп ІІ ≥  зпп ІІ >  Кадровий 
менеджмент 

Таблиця 1. Визначення стратегічних орієнтирів моделювання МСКУ

Рис. 1. Методологічний апарат реалізації процесного підходу
до формування стратегії моделювання МСКУ компанії
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ков виділяє вказані рівні стратегій і, на його думку, стра$
тегія формується у межах трьох напрямів, визначених
М. Портером (лідерство за витратами, диференціація,
концентрація зусиль на сегменті) [6, с. 182]. Вітчизняні
вчені — корпоративні, залежно від стадії життєвого цик$
лу підприємства, виділяють як стратегію виживання,
стратегію стабілізації та стратегію зростання [2—4].

За ознакою "галузева позиція" (або роль галузі в
конкурентній боротьбі) [7, с. 249], відповідно до класи$
фікації Ф. Котлера, до типу ділових стратегій належать
чотири різновиди конкурентних стратегій, виходячи з
ринкової частки галузі: лідера; "наступного" за лідером
послідовника; того, що "кидає виклик" — претендента
на лідерство; "нішера" — новачка.

Поза увагою вчених залишилися питання моделю$
вання маркетингової системи корпоративного управ$
ління компанії в умовах нестабільності та відповідаль$
ності новітнім вимогам суспільства.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка комплексного методично$

го підходу до моделювання та впровадження маркетин$
гової системи КУ в процесі реалізації стратегії компанії,
Обгрунтування системи моделювання маркетингової
підготовки, розробки та впровадження її в системи КУ.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для моделювання маркетингової системи КУ компанії

доцільно визначитись спочатку з методичними основами

виділення пріоритетів і орієнтирів стра$
тегічного управління, як основи роз$
витку та прибутковості компанії. Це
викликано тим, що інфраструктура цих
компаній є основою сучасної економі$
ки і сполучною ланкою всіх галузей. На
сьогодні в Україні є певні труднощі роз$
витку цих галузі [3, с.125]. Це, передусім
відсутність чіткої державної програми
інституційних умов для розвитку рин$
кових відносин, відсутність конку$
ренції, та рівних прозорих правил гри
на ринку. В результаті не вдається за$
безпечити достатній рівень інвестицій,
що призводить до недостатньої якості
інфраструктури, послуг.

Методична основа процесу ба$
зується на аналізі стану основних
параметрів, які характеризують
рівень розвитку компанії, як суб'єкта
підприємницької діяльності, в якій
впроваджується маркетингова сис$
тема її корпоративного управління
(далі — МСКУ). Аналіз робіт, прове$
дений в цьому напрямі, дозволив
сформувати аналітичні складові, на
підставі яких можна виділити стра$
тегічні орієнтири. До цих параметрів
належать: тенденції розвитку, охоп$
лення ринку, тип конкуренції,
співвідношення витрат на виробниц$
тво і збут, частка працівників розу$
мової та фізичної праці, а також
інноваційний підхід до управління
компанією [3, с. 182].

Існуючий перелік параметрів до$
повнений — параметром "Співвідно$
шення темпів зростання продуктив$
ності праці і заробітної плати". Це
удосконалення обумовлюється су$
часною економічною закономір$
ністю, відповідно до якої про інтен$
сивність розвитку компанії говорить
випередження зростання продуктив$
ності праці над зростанням заробіт$

ної плати. Це співвідношення є найважливішим для еко$
номічної діяльності компаній з великою часткою неав$
томатизованих виробничих процесів і, як наслідок, із
значною часткою ручної праці, тобто є одним з найваж$
ливіших показників рівня її розвитку.

За кожним параметром здійснюється оцінка діяль$
ності з метою виявлення рівня її розвитку — екстенсив$
ного, інтенсивного або інноваційного. Для цього роз$
роблено критерії, які характеризують рівень розвитку
компанії за кожним з параметрів.

Методичні основи визначення стратегічних орієн$
тирів МСКУ наведено в табл. 1.

Процес формування стратегії та його функціональ$
них складових здійснюється залежно від цілей і страте$
гічних орієнтирів компанії та її підприємств. Типологія
і стратегії залежить від рівня і масштабів рішень, що
приймаються під час функціонування стратегії. У су$
часній науковій літературі, залежно від ознаки "рівень
прийняття рішень", розрізняють такі типи стратегій:
корпоративну, ділову, функціональну й операційну [5;
с. 249]. Вибір стратегії, наведено на прикладі ПАТ "Ук$
рзалізниця" у таблиці 1.

Проблеми моделювання маркетингової системи КУ
таких корпорацій як "Укртелеком", "Укрзалізниця",
"Укрпошта" (далі — компанії) набули ключового зна$
чення для економіки країни.

Досягнення концептуальної завершеності методо$
логічного апарата реалізації процесного підходу фор$
мування стратегії моделювання МСКУ компанії вико$

Рис. 2. Система оцінки положення кожного підприємства і галузі загалом
за єдиною системою
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нується на основі прогнозу її результатів з використан$
ням методів і моделей ситуаційного аналізу, наведено$
му на рисунку 1.

Процес стратегічного планування системи моделю$
вання складається з: оцінки стану підготовки кожного
підприємства та компанії загалом за методикою, наве$
деною на рисунку 2. За даними результатами провадить$
ся підготовка до моделювання МСКУ та впровадження
відповідно до запропонованої моделі, показаної на ри$
сунку 3.

Ефективність моделювання МСКУ і її продук$
тивність — це, власне, терміни$синоніми, що характе$
ризують одні й ті самі результативні процеси. При цьо$
му загальна продуктивність системи — поняття набага$
то ширше, ніж продуктивність праці і прибутковість ви$
робництва, і визначається як:

Ефективність (продуктивність) =
)(витратиРесурси

Результати .

Процес формування організаційно$економічного
механізму моделювання результатів і ефективності вироб$
ництва (продуктивності системи) показано на рисунку 4.

Дослідження поточного стану
і перспектив розвитку суб'єкта
підприємницької діяльності у
взаємозв'язку із станом зов$
нішнього ринкового середовища,
яке оточує цей суб'єкт, в умовах
розвитку ринку послуг проводить$
ся за допомогою ситуаційного
аналізу. Результати дослідження
ринку дозволяють ухвалювати
ефективні рішення з управління
моделюванням МСКУ компанії і
кожного підприємства, визначити
її доцільність, та зони підвищено$
го ризику.

У роботах вітчизняних та іно$
земних вчених розроблено уза$
гальнений алгоритм проведення
ситуаційного аналізу в межах мар$
кетингового дослідження. Ос$
новні елементи алгоритму пока$
зані на рисунку 5 [3, с. 249].

Прогноз результатів моделю$
вання МСКУ, на основі викорис$
тання методів і моделей ситуацій$
ного аналізу показує, що в ході
прогнозування розробляється
прогнозна модель МСКУ ком$
панії, яка дозволяє отримувати
інформацію про перспективи роз$
витку в процесі моделювання.

На основі досліджень науко$
вої літератури проведено класиф$
ікацію можливих обмежень діяль$
ності галузі. До обмежень,
найбільш характерних для галузі,
належать: фінансові, кадрові, ма$
теріально$технологічні, регуля$
торні і ринкові. Висунуто припу$
щення, що кожній групі обмежень
повинно бути присвоєно значення
з урахуванням впливу цієї групи
обмежень на ефективність розвит$
ку компанії загалом та кожного її
підприємства.

З урахуванням проведених
досліджень визначені науково$ме$
тодичні підходи до оцінки ефек$
тивності стратегії управління мо$
делюванням.

Інтегрована модель чинників
ефективності дозволяє класифі$

кувати їх за видами витрат і ресурсів, визначити основні
напрями розвитку, удосконалення та їх реалізації (табл.
2).

Процес оцінки є інструментом коригування існую$
чої стратегії, показуючи можливі відхилення від постав$
лених цілей або очікуваних результатів. Оцінка прово$
диться систематично для отримання статистичної ви$
бірки, яка свідчить про досягнуті результати з достат$
ньою достовірністю.

Авторський погляд на проблематику визначення
ефективності стратегії моделювання МСКУ полягає у
розробленому науково$методичному підході до оцінки
результативності, що полягає у визначенні числових
значень отриманого соціального, економічного, орга$
нізаційного і екологічного ефекту, а також сформованій
системі оцінок результативності стратегії.

ВИСНОВКИ
Впровадження запропонованого організаційно$еко$

номічного механізму моделювання МСКУ забезпечує:
підвищення обгрунтованості рішень, що приймаються;
конкурентоспроможність компанії; збереження

Рис. 3. Модель МСКУ компанії
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стійкості на необхідному рівні; керованість
системи перетворень; загальний рівень
економічного ризику.

Розрахунок економічного ефекту від
своєчасної підготовки і проведення моде$
лювання ПАТ "Укрзалізниця" за 2020 рік
становить близько 108,0 млн грн (різниця
між оптимальним сценарієм і сценарієм із
затримкою на 6 місяців). Ці дані підтверд$
жені експертною оцінкою, проведеною ви$
робничим, фінансовим, юридичним та еко$
номічним главками, які визначили якісний
ефект від запропонованого організаційно$
економічного механізму моделювання марке$
тингової системи КУ.

Разом з таким, поняттям, як "гудвіл",
можна виділити вплив якості маркетингової
системи КУ на вартість організації, яку мож$
на враховувати у вигляді премії власникам
акцій, використовуваної при обчисленні став$
ки дисконтування в порівнянні з іншими
інструментами, наприклад облігаціями. Зна$
чення цієї премії зазвичай коливається від 0%
до 30%. Ця премія відображає ризики влас$
ника акцій, пов'язані, насамперед, з ризиком
отримання та виведення чистого прибутку та
активів з компанії. Чим вище така премія, тим,
за інших рівних умов, краща якість корпора$
тивного управління, яка цією премією ком$
пенсується.

Процес оцінки є інструментом коригуван$
ня сучасної стратегії, показуючи мож$
ливі відхилення від поставлених цілей
або очікуваних результатів. Оцінка по$
винна проводитися систематично, для
того щоб отримати статистичну вибірку,
яка свідчить про досягнуті результати
достатньої достовірності.
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Рис. 4. Формування маркетингової системи КУ

Рис. 5. Алгоритм проведення ситуаційного аналізу

Класифікаційні ознаки чинників ефективності виробництва 
Види витрат і 

ресурсів (джерела 
підвищення 
ефективності) 

Основні напрямки 
розвитку й 

удосконалення 
виробництва 

Місце реалізації факторів у системі 
управління виробництвом 

Внутрішні Зовнішні •  продуктивність 
праці; 
• фондомісткість 
продукції; 
• матеріаломісткість 
продукції (послуг); 
• природні ресурси 

•  НТП; 
• структура виробництва;
• організаційні структури 
виробництва; 
• форми і методи 
організації виробництва; 
• якість продукції 
(послуг); 
• планування та 
мотивація виробничого 
процесу 

• технологія; 
• обладнання 
та програмне 
забезпечення; 
• матеріали та 
енергоресурси; 
• послуги; 
• персонал  

• державна 
економічна та 
соціальна 
політика; 
• інституційні 
механізми 
(регуляторне 
втручання); 
• інфраструктура 
ринку та 
конкуренти 

Таблиця 2. Класифікаційні ознаки ефективності моделювання МСКУ
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У статті розглянуто трудовий колектив як ключову складову внутрішнього середовища підприємX

ства та всієї системи управління ним. Розкрито об'єкти та соціальноXекономічні процеси під час здійснення

виробничої діяльності та її результативності, визначено нові підходи в управлінській діяльності, розробX

лено та обгрунтовано систему ефективного управління трудовим колективом підприємства. Мета статті

полягає у розробці та обгрунтуванні системи ефективного управління трудовим колективом підприємX

ства. На практиці ефективне управління трудовим колективом є головним важелем підвищення резульX

тативності діяльності підприємства, отримання конкурентних переваг, адаптації до змін та успіху на

ринку. Розроблено і обгрунтовано систему управління трудовим колективом, яка включає чотири склаX

дові: механізм управління, структуру управління, процес управління і розвиток системи управління. ПроX

ведене дослідження дало змогу узагальнити наукові розробки з цієї проблематики та обгрунтувати

доцільність щодо забезпечення комплексного і системного підходу до управління трудовим колективом.

The article considers the labor collective as a key component of the internal environment of the enterprise

and the entire management system. Objects and socioXeconomic processes in the implementation of production

activities and its effectiveness are revealed, new approaches in management are defined, the system of effective

management of the labor collective of the enterprise is developed and substantiated.

The purpose of the article is to develop and substantiate a system of effective management of the labor

collective of the enterprise.

Methods. The scientific and methodological basis is modern theories of enterprise management in market

conditions. In the process of research, the methods of theoretical generalization, system and logical approach,

analysis and synthesis, observation were used. The information base of the study was the regulations of Ukraine,

monographs and periodicals of foreign and domestic scientists on the topic of the study, the experience of leading

enterprises of Ukraine.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 2/202136

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Загострення проблем, пов'язаних з пандемічними та

постпандемічними викликами, складною економічною
ситуацією, високою динамічністю, мінливістю зовніш$
нього середовища вимагають посиленої уваги до робо$
ти (функціонування) трудових колективів та управлін$
ня ними. Наукові здобутки в цьому напрямку свідчать,
що більшість праць вчених, не є у достатній мірі систем$
ними та комплексними, в них розрізнено розглядають$
ся лише окремі аспекти функціонування трудового ко$
лективу та управління ним. Передусім потребують вив$
чення питання комплексного підходу до формування та
управління трудовим колективом, впровадження науко$
вих розробок з організації виробництва і праці, вико$
ристання інноваційних управлінських технологій тощо.

Актуальність зазначених проблем обумовлена тим,
що кожного разу істотно змінюються роль, трудові
функції, ресурси і важелі активізації трудового колек$
тиву та управління цими процесами в умовах швидко
змінюваного зовнішнього середовища.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питання управління трудовим колективом в умовах
переходу до ринку знайшли висвітлення в публікаціях
багатьох зарубіжних дослідників, зокрема М. Армст$
ронга [1], Н. Беляцкого [7], Б. Бузовської, Р. Паліги,
К. Пуєра [2], Г. Деслера [3], М. Костери [4], М. Меско$
на, М. Альберта, Ф. Хедоурі [19]. Вагомий внесок у ро$
зуміння проблем формування трудового колективу зро$
били такі вітчизняні вчені$економісти: П. Буряк,
Б. Карпінський, М. Григор'єва [6], Ю. Бойкова, Є. Ку$
ценко [8], Н. Гавкалова, Т. Власенко [9], М. Дороніна,
В. Тютлікова [10], Т. Лепейко [15], О. Масліченко [16],
Р. Лепа, О. Александров, О. Амоша, І. Філіпішин [17],
Л. Шемаєва, К. Безгін [22] та ін.

Results. Market conditions require effective management of the labor collective, ensuring the integration of

innovative approaches into the overall management system of the enterprise. Effective management of the labor

collective is the main lever to increase the efficiency of the enterprise, gain competitive advantage, adapt to

change and success in the market.

Developed and substantiated management system of the labor collective, which includes four components:

management mechanism, management structure, management process and development of the management

system. Detailed implementation of all components as a holistic management system of the labor collective

contains the prospect of its improvement, accumulates new approaches to solving certain tasks, the

implementation of which will contribute to the stable development of the enterprise. The implementation of the

proposed system will survive a tool to achieve the unity of the labor collective, flexible organization of the

enterprise, coordination of management processes aimed at reforming in accordance with the new challenges

objectives by changes in the market situation.

The study made it possible to summarize scientific developments on this problem and substantiated the

feasibility of providing a comprehensive and systematic approach to labor collective management.

The practical significance lies in the justification of the feasibility of implementing the developed management

system of the labor collective, aimed at ensuring the stable development of the enterprise.

Ключові слова: трудовий колектив, система управління, функції управління, ефективне управління, про�
цес управління.

Key words: labor collective, management system, management functions, effective management, management
process.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка та обгрунтування складо$

вих системи послідовного здійснення процесу ефектив$
ного управління трудовим колективом.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

У сучасних ринкових умовах господарювання
підприємства мають не просто пристосовуватися до ди$
намічних змін зовнішнього середовища, але їх виперед$
жувати, успішно конкуруючи на ринку, виживати і роз$
виватися. Стабільний розвиток підприємства реалізуєть$
ся через трудовий колектив, та управління ним, ство$
ренням відповідних мотиваційних умов для формуван$
ня у працівників спільного інтересу в трудовій, вироб$
ничій та соціально$культурній сферах.

Згідно з Кодексом законів про працю [5, с. 83], тру$
довий колектив підприємства утворюють усі громадя$
ни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на
основі трудового договору (контракту, угоди), а також
інших форм, що регулюють трудові відносини праців$
ників і підприємства.

Трудовий колектив — це не просто механічне об'єд$
нання людей, які спільно працюють. Він є об'єднанням
на основі складної системи постійно діючих і таких, що
змінюються, розвиваються, економічних, виробничо$
технічних, організаційних, моральних, побутових взає$
мозв'язків між окремими працівниками та їхніми гру$
пами. Взаємозв'язки і взаємовідносини відображають$
ся у формальній і неформальній структурах трудового
колективу [20, с. 216].

Трудовий колектив будь$якого підприємства є со$
ціально$психологічною підсистемою. Він має також
ознаки формальних організацій, діяльність яких свідо$
мо координують їхні керівники (менеджери) для досяг$
нення спільної мети [18, с. 84—85].
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За своїм призначенням трудовий колектив виконує
такі найважливіші функції:

— виробничо$економічну функцію, суть якої поля$
гає у здійсненні операційної діяльності з виробництва
продукції з наступною її реалізацією споживачу та
одержанні прибутку;

— соціально$інтегративну функцію, яка слугує
об'єднанню членів трудового колективу для виконання
виробничих, комерційних та інших завдань на тій чи
іншій ділянці роботи;

— виховну функцію, яка формує у членів колективу
свідомого, ініціативного та творчого ставлення до праці,
розвиток творчих здібностей, формування зацікавлено$
го відношення до справ всього колективу.

Завдяки вмілому управлінню трудовим колективом,
єдності цілей його працівників, введенню прогресивних
форм господарювання, організації та стимулювання
праці створюється атмосфера колективного співробіт$
ництва і взаємодопомоги, розвивається власна ініціати$
ва. Це сприяє високоефективній діяльності колективу,
сталому зростанню продуктивності праці, всебічному
розвитку особистості.

Слід підкреслити, що трудовий колектив у своєму
розвитку набуває системи відповідних якісних ознак
самостійності у виборі засобів і способів досягнення
виробничих цілей, а також згуртованості, яка вира$
жається розвитком емоційних контактів, цілісно$оріє$
нтованої єдності, збігом основної системи цінностей,
пов'язаних з процесом спільної діяльності.

Тому робота керівника (менеджера) не входить по$
вністю в межі наукових рекомендацій, інструкцій і фор$
мальних моделей. Тут велику роль відіграє досвід, на$
вички, інтуїція, тобто майстерність, або, як її часто на$
зивають, мистецтво управління.

Відтак на практиці об'єктами управління у трудово$
му колективі є усі сторони його діяльності — організа$
ційна, технічна, економічна та соціальна. Управлінський
вплив на усі сфери діяльності здійснюється через лю$
дей, пріоритетного значення набуває управління живою
працею, тобто доцільною діяльністю усіх членів колек$
тиву. Водночас більш повні результати управлінського
впливу можуть бути досягнуті лише за умови їх розпов$
сюдження не тільки на живу, але і на речову (минулу)
працю, бо у виробництві поєднані ці дві його сторони.

Для досягнення результативності господарювання
діяльність усіх сторін управління повинна бути узгод$
жена між собою. В разі ігнорування цього правила ви$
никають збої у системі управління, що в кінцевому ра$
хунку позначається на результатах роботи підприєм$
ства. Важливо в процесі оперативного управління
підприємством виявляти та формулювати проблемні
ситуації, які вимагають невідкладного вирішення, про$
гнозувати (передбачати) розвиток непередбачених си$
туацій, визначати пріоритет в їх постановці та реалізації.
Для цього важливо враховувати не тільки власний на$
бутий досвід, але й вітчизняну та зарубіжну практику
управлінської діяльності.

У ході управління трудовим колективом прослідко$
вується самостійний вид діяльності керівника (менедже$
ра), головним завданням якого є підвищення продуктив$
ності праці, творчого пошуку та активної діяльності,
спрямованих на високі кінцеві результати.

Водночас важливо зрозуміти сутність соціально$еко$
номічних процесів, що управляють людьми при здійсненні
виробничої діяльності і її результативності. Часто на пер$
ший погляд незначні продумані дії управлінця по відно$
шенню до тих чи інших проблем працівників можуть вик$
ликати значний позитивний довгоочікуваний результат.

В управлінській діяльності керівнику (менеджеру)
потрібно знаходити такі форми, методи, засоби й
інструменти, які могли б сприяти максимальному ре$
зультату в конкретних умовах і обставинах. Однією з
найважливіших у сучасній теорії управління залишаєть$
ся проблема вибору рішення. Прийняття рішення перед$

бачає необхідність всебічної оцінки конкретних обста$
вин і самостійність у прийнятті одного з кількох мож$
ливих варіантів. Тут важливо досягнути гармонійного
поєднання, узгодженості управлінських дій і рішень, які
активізують роботу на підприємстві, генерують потре$
би його розвитку з урахуванням майбутніх переваг.

Організації управління трудовим колективом повин$
но передувати чітке формулювання завдань, що стоять
перед ним, головними з яких є задоволення суспільних
потреб в його продукції, роботах, послугах та реаліза$
ція на основі отриманого прибутку соціальних та еко$
номічних інтересів членів трудового колективу й інте$
ресів власника майна підприємства.

Для цього необхідно забезпечувати:
— збільшення обсягу виробництва продукції, роз$

ширення асортименту, підвищення технічного рівня і
якості продукції на основі впровадження інновацій нау$
ково$технічного прогресу;

— зниження собівартості та підвищення рентабель$
ності виробництва;

— зростання величини доходу та соціального роз$
витку колективу.

Під час виконання зазначених завдань у процесі уп$
равління підприємством слід забезпечувати системний
підхід з врахуванням факторів внутрішнього і зовніш$
нього середовища реалізації відповідних методів, у
діяльності організаційних і функціональних структур
підприємства.

Варто зазначити, що основою успіху підприємства,
його ефективності і надійності є не тільки високі техно$
логії, наявність матеріально$технічних ресурсів чи
фінансового капіталу, а й люди, їх потенціал, знання,
здатність до творчої роботи, бажання вирішувати
складні виробничі завдання. Як правило, оцінку діяль$
ності кожного працівника колективу розглядають з
трьох позицій: здібності (при прийомі на роботу і про$
суванні по службі); складність виконуваних робіт і ре$
зультатів праці (при мотивації праці); отриманого ре$
зультату (при аналізі виробничо$господарської діяль$
ності підприємства).

Одна із засновників наукового менеджменту Мері
Паркер Фоллет, вважає, що менеджмент — це мистецт$
во досягати успіху через керівництво людьми, тобто
керівник повинен точно висловлювати свої думки, адже
просто висловлена думка є основою для спілкування,
засобом для уникнення конфлікту, викликаного непо$
розумінням. Уміння керівника відстояти інтереси колек$
тиву і кожного з підлеглих — спосіб завоювання авто$
ритету і об'єднання працівників в єдину групу [19, с. 50].

Розвиток ринкових відносин передбачає зміщення
центру ваги в управлінській діяльності з внутрішнього
середовища підприємства на зовнішнє з метою адекват$
ного і швидкого реагування перш за все, на потреби рин$
ку, визначення способів задоволення цих потреб, вико$
ристовуючи наявні ресурси і можливості.

У достатньо складний і важкий період залишаються
у лідерах лише ті підприємства, які швидко пристосову$
ються до змін у зовнішньому середовищі та впевнено
використовують новітні засоби, методи та технології в
управлінській діяльності.

Задля забезпечення ефективного результату в про$
цесі реалізації мети і завдань трудового колективу, ке$
рівникам слід визначитись з основними напрямками
управління, ретельно сформувати її систему. Передусім
необхідно подбати про те, щоб система управління
відповідала ринковим умовам господарювання, які мо$
жуть змінюватися, вимогам науково$технічного прогре$
су, новим тенденціям в організації праці та виробницт$
ва, розвитку самоуправління.

Важливість цих процесів посилюється в умовах роз$
гортання кризових, постпандемічних явищ, проблем
дестабілізації відносин і зв'язків на рівні підприємства,
досягнення ефективності відтворюваних процесів на
стабільній довгостроковій основі.
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Нами систематизовано основні складові системи
ефективного управління підприємством, яка включає:
механізм управління, структуру управління, процес
управління і результативність управління (рис. 1). Їх
практична реалізація як цілісної системи сприятиме за$
безпеченню ефективності управління в конкретних по$
казниках господарської діяльності підприємства.

Розглянемо елементи кожної із складових системи
ефективного управління трудовим колективом підприє$
мства. Першою складовою системи ефективного управ$
ління трудовим колективом є механізм управління.

Механізм управління будується на таких вихідних,
фундаментальних елементах [14, с. 11]: принципи, цілі,
функції і методи управління. Принципи управління роз$
глядаються як основоположні засади, притаманні всім
елементам системи управління в процесі її функціону$
вання і розвитку.

У принципах управління узагальнені дієві закони і
закономірності, виправданий досвід управління. Вони
визначають спосіб діяльності, взаємодії, виступають, як
правило, і норма управлінської діяльності, їх часто на$
зивають ідеологією управління. Найбільш загальні прин$
ципи, які поширюються на всю систему управління:

— принцип поєднання централізації і децентралі$
зації в управлінні (концентрація влади на верхніх рівнях
керівництва, або делегування прав, а водночас і відпо$
відальності на нижчий рівень; що не виключає одне од$
ного);

— принцип поєднання державного регулювання і
господарської самостійності в управлінні (основу дер$
жавного регулювання становлять: закони, накази, по$
станови, інструкції та ін.);

— принцип поєднання права господаря і участі пра$
цівників в управлінні (управляє той хто є власником;
важливо подолати відчуження працівника від власності;
створити умови для розвитку в ньому почуття господа$
ря);

— принципи поєднання інтересів індивіда і цілей
організації (організація може досягти своїх цілей, якщо
індивіди, які входять до неї, реалізують свої інтереси).

Конкретний стан трудового колективу, якого він
прагне досягти за певний період виражається у цілях
організації. Визначення цілей є необхідним для успіш$
ного функціонування організації в перспективі, оскіль$
ки ціль є основою побудови критеріїв оцінки діяльності
організації, виявлення проблем і прийняття відповідного
управлінського рішення.

У процесі формування цілей дотримуються таких
вимог: досягнення цілей, їх відповідність можливостям;

гнучкість цілей; їх вимірюваність; конкретність цілей —
визначення термінів і виконавців, їх сумісність; довго$
терміновість цілей забезпечення; відповідність місії.

Під час визначення цілей слід концентруватись на
таких напрямах:

— прибутковість (обсяг прибутку, дохід від інвес$
тованого капіталу, співвідношення прибутку й обсягу
продажу тощо);

— ефективність (собівартість одиниці продукції,
фондовіддача основних фондів та ін.);

— продукція (зміна номенклатури й асортименту
продукції, виготовлення нових виробів).

Важливе місце в механізмі управління займають
функції управління, які формуються на основі поєднан$
ня керованих об'єктів зі стадіями процесів управління.
Функції управління є відносно самостійними, спеціалі$
зованими видами діяльності, які відокремлюються в про$
цесі розподілу управлінської праці і розглядаються за
двома ознаками — об'єктами управління (напрямами
діяльності) та стадіями процесів управління.

Якщо розглядати діяльність виробничого колекти$
ву підприємства загалом, то в управлінні ним з враху$
ванням нових умов господарювання можуть бути виді$
лені групи функцій, кожна з яких, з одного боку, відоб$
ражає об'єкт (напрям) управлінського впливу, а з іншо$
го — пріоритетну стадію його здійснення.

Першу групу функцій можна визначити, як марке$
тування — найважливішу складову аналітичної функції
маркетингу. Проведені заходи з маркетування зосеред$
жуваних на: оцінці стану і тенденцій (кон'юнктури) рин$
ку; дослідження поведінки споживачів; аналізі діяль$
ності конкурентів, постачальників, посередників; ви$
вченні комплексу маркетингу, в тому числі управління
товарним асортиментом; ціноутворенні й розробці стра$
тегії цін; формуванні каналів збуту продукції та вико$
ристання засобів стимулювання.

Найчастіше маркетування здійснюється за такими
напрямами: визначення потенційних можливостей рин$
ку й вивчення його характеристик; аналіз проблем збу$
ту продукції та тенденцій ділової активності, вивчення
товарів конкурентів, вивчення політики цін; прогнозу$
вання параметрів розвитку ринку.

Друга група функцій — планування діяльності тру$
дового колективу, ставить своїм завданням науково об$
грунтоване передбачення розвитку виробництва, а та$
кож пошук рішень його забезпечення в оптимальному
режимі. Технологія планування передбачає: по$перше,
визначення передбачених показників розвитку та об$
грунтування потреби необхідних ресурсів для їх забез$
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Рис. 1. Система ефективного управління трудовим колективом підприємства

Джерело: власна розробка авторів.
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печення; по$друге, визначення та розподіл завдань
підрозділам і працівникам підприємства, їх взаємозв'я$
зок між собою; по$третє, регулювання і контроль вико$
нуваних завдань, які забезпечують їх реалізацію.

Третя група функцій — фінансування, раціональне
управління є важливою умовою успішної діяльності ви$
робничого колективу. Йдеться про управління у сфері
грошових відносин щодо формування, розподілу і вико$
ристання грошових доходів, нагромаджень і фінансових
ресурсів з метою найефективнішого їх використання і
підвищення платоспроможності підприємства. Крім того,
до функціональних обов'язків відносяться визначення
потреби в оборотних активах, обсягів капіталовкладень
і джерел їх фінансування, виявлення резервів підвищен$
ня платоспроможності й ефективності виробництва,
здійснення контролю за формуванням і ефективним ви$
користанням доходів, прибутку і фінансових результатів.

Четверта група функцій — організація засобів ви$
робництва та стимулювання ефективності їх викорис$
тання. Дія цих функцій має спрямовуватися на розви$
ток засобів виробництва, впровадження сучасних форм
організації їх використання, застосування прогресив$
них технологій, механізації та автоматизації виробни$
чих процесів. Потребує розробки дієвих систем стиму$
лювання ефективності використання засобів виробниц$
тва та створення організаційних умов для взаємодії всіх
ланок єдиної виробничої системи.

П'ята група функцій — організація та стимулюван$
ня праці. Як функція управлінської діяльності вона по$
в'язана з формуванням та використанням людського
фактора. Основними компонентами цієї діяльності є
комплектування підприємства необхідним персоналом:
робітниками, спеціалістами, керівниками структурних
одиниць, іншими працівниками — шляхом їх ретельно$
го підбору, розстановки, підвищення кваліфікації та
підготовки: застосування прогресивних форм органі$
зації та оплати праці, інших матеріальних, а також мо$
ральних мотивів і стимулів; координація дій учасників
спільного процесу праці; самоуправління у колективі.

Шоста група функцій — інформаційне забезпечен$
ня і облік. Зазначена група функцій спрямована на про$
цес збору і обробки статистичних даних з використан$
ням сучасних засобів обчислюваної, документаційної та
комунікаційної техніки для підготовки первинної інфор$
мації, її переробки та передачі для використання під час
обгрунтування й прийнятті управлінських рішень.
Оскільки основою інформаційного забезпечення є
об'єкт, то варто, в залежності від специфіки підприєм$
ства, передбачати розробку такої системи бухгалтерсь$
кого обліку, яка б забезпечувала правдивість і зро$
зумілість інформації про економічний і фінансовий стан
підприємства, а також його зміну за певний період.

Сьома група функцій — контроль, регулювання та
оцінка діяльності. Реалізація цих функцій забезпечує:
контроль за ходом виконання управлінських рішень, за
раціональним використанням матеріальних, трудових та
фінансових ресурсів; регулювання режиму функціону$
вання об'єкту управління, забезпечення нормального
перебігу виробничих процесів; оцінку діяльності усіх
ланок управління та виявлення резервів підвищення
ефективності виробництва.

Три останні групи функцій, з нашої точки зору, є
фундаментальними з точки зору ефективної організації
праці. Здійснення саме цих функцій дає широку аналі$
тичну базу для виявлення прихованих резервів, які дали
б змогу підвищити ефективність праці, як кожного ок$
ремо взятого члена, так і колективу загалом.

Всі зазначені групи функцій управління на практиці
тісно взаємопов'язані одна з одною. Їх взаємодія забез$
печує успішне функціонування підприємства у ринко$
вих умовах незважаючи на зовнішні та внутрішні чин$
ники впливу.

Конкретними способами досягнення цілей виступа$
ють методи управління трудовим колективом: плануван$

ня діяльності трудового колективу (система кількісно$
якісних показників господарської діяльності); комер$
ційний розрахунок (дотримання принципів самоокуп$
ності, самофінансування, самозабезпечення, матеріаль$
ної зацікавленності, економічної відповідальності); со$
ціальні методи (прогнозування можливих змін у загаль$
ноосвітньому та професійно$кваліфікаційному рівнях
працівників, умовах праці, впровадження нової техніки
і технології); встановлення соціальних норм (норми пра$
вові, громадські та морально$етичні); засоби соціально$
го регулювання і впливу (поліпшення умов та охорона
праці, зміцнення здоров'я працівників); підвищення
життєвого рівня (удосконалення форм і системи заро$
бітної плати, поліпшення житлових і комунально$побу$
тових умов працівників, розвиток самоуправління).

Конкретними способами досягнення цілей виступа$
ють методи управління. До загальних методів відносять$
ся: методи аналізу і синтезу, індукції й дедукції, істо$
ричного й логічного, кількісного і якісного аналізу.
Власними методами теорії управління є: емпіричний
метод, метод спостережень, соціального експерименту$
вання, моделювання та ін.

У практиці управління також реалізуються наступні
спеціальні методи: техніко$економічне планування (ви$
значається програма діяльності підприємства); еконо$
мічне (матеріальне) стимулювання; економічна відпові$
дальність управлінців за результатами їх діяльності. До
названих методів слід додати адміністративно$розпо$
рядчі (адміністративні) та соціальні або соціально$пси$
хологічні (неекономічні або нематеріальні).

У системі управління трудовим колективом чільне
місце займає структура управління. Названа складова
включає такі елементи, як організаційна структура, кад$
ри і технічні засоби управління. Як правило, організа$
ційна структура управління формується в процесі роз$
поділу формальних ролей в організації і встановлення
зв'язків між ними, а також між частинами структури

Раціонально обрана організаційна структура управ$
ління при мінімальній кількості рівнів ієрархії може
вплинути на ефективність виробництва. Вона є вихідною
базою формування колективів виробничих одиниць
(груп, бригад, ланок, цехів, відділів), а також створених
на їх основі укрупнених структурних одиниць — вироб$
ництв, управлінь.

У роботу системи управління задіяні управлінські кад$
ри, які використовують при виконанні своїх функ$
ціональних обов'язків відповідні технічні засоби. Для ви$
конання своїх завдань керівники і менеджери всіх рівнів
управління повинні мати глибокі професійні знання, орган$
ізаторські здібності, бути принциповими і справедливими,
уміти вдосконалювати механізацію та автоматизацію уп$
равління на основі застосування цифрових технологій.

Процес управління, як динамічна складова системи
управління, включає взаємодію зазначених елементів
структури управління, прийняття управлінських рішень,
визначення технології і процедур роботи, організації
праці управлінців тощо.

На практиці рішення, процес його розробки і прий$
няття — це основний продукт (результат) управлінсь$
кої діяльності, який передбачає стадію реалізації. Тех$
нологія в процесі управління розглядається як викори$
стання системи правил, методів, процедур, які викори$
стовуються в процесі управління. Рівень, організація
праці управлінця (менеджера) залежатиме від профе$
сійної компетентності, тобто знань і навичок у сфери
власної спеціалізації, як професіонала. Відповідно,
ефективність управлінської праці пов'язана з підвищен$
ням ролі зазначених ресурсів працівника та прогресив$
ності застосовуваних інформаційних, технічних засобів
в управлінні структурними підрозділами підприємства.

Розвиток системи управління є еволюційним проце$
сом і обов'язковим компонентом її функціонування. Він
реалізується через механізм, який має змістову, орга$
нізаційну та процедурну складові.
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За своєю природою система управління, як органі$
затор економічної діяльності, сама по собі є трудовою
діяльністю і відповідно має економічні характеристики,
економічний потенціал, витрати управління, джерела
покриття, продуктивність управлінської праці тощо.

Розвиток управління потребує якісної та кількісної
оцінки його ефективності, конкретних підсумків раці$
оналізації управління. Ефективність управління визна$
чається низкою параметрів і в кінцевому підсумку оці$
нюється результатами роботи трудового колективу. У
наукових розробках немає єдиної думки стосовно ме$
тодики оцінки ефективності праці трудового колекти$
ву. Водночас пропонуються різні показники та методи
вимірювання його ефективності та продуктивності
праці. Саме тому на кожному підприємстві важливо ко$
ристуватися показниками, які класифікуються за
різними критеріями, для більш точного і повного відоб$
раження результативності праці. Вважається, що уза$
гальнюючим показником ефективності є продук$
тивність праці, як співвідношення результатів праці до
її витрат.

На практиці, продуктивність праці трудового колек$
тиву визначається натуральним, трудовим і вартісним
методами. Натуральні показники відображають вироб$
лену продукцію у фізичних одиницях або в умовно$на$
туральних одиницях з широкою номенклатурою про$
дукції [6, с. 160]. Трудовий метод найчастіше викорис$
товують на робочих місцях, у бригадах, на виробничих
дільницях і в цехах (обсяг продукції оцінюють в одини$
цях нормованого робочого часу (нормо$годинах), після
цього відносять до фактично відпрацьованого часу) [12,
с. 295].

Вартісні показники продуктивності праці характе$
ризують вартість продукції, виготовленої підприєм$
ством протягом певного періоду, що припадає на одно$
го середньооблікового працівника промислово$вироб$
ничого персоналу [7, с. 161]. Проте цей показник у ди$
наміці за ряд років може бути співставним при умові
проведення розрахунків вартісних обсягів виробницт$
ва за цінами одного року. Необхідним є комплексний
підхід до оцінки управлінської діяльності з використан$
ням системи трудових і вартісних показників, а також
розрахунків по основних формах зростання продуктив$
ності (живої і уречевленої) праці [6, с. 71]:

— скорочення затрат праці на одиницю виробленої
споживчої вартості, що виражається у економії мате$
ріальних і трудових ресурсів;

— зростання маси споживчої вартості, виробленої
за одиницю часу, що відображається не в затратах, а у
результатах праці;

— зміна співвідношення між живою та уречевленою
працею із зменшенням затрат сукупної праці;

— збільшення маси і норми додаткової вартості.
Система оцінювання визначених показників, як кри$

тичних індикаторів, що підлягають вимірюванню, роз$
робляється на основі даних управлінського обліку.

Важливим критерієм результативності управління
трудовим колективом слугує його морально$психолог$
ічний клімат та діюча система мотивації праці, добро$
бут кожного працівника. Вміле управління цими проце$
сами в трудовому колективі сприяє згуртованості, мо$
більності, зацікавленості в результатах праці, досяг$
ненні максимального синергетичного ефекту розвитку
підприємства.

ВИСНОВКИ
Ринкові умови господарювання потребують ефек$

тивного управління трудовим колективом, забезпечен$
ня інтеграції інноваційних підходів в загальну систему
менеджменту підприємства. На практиці ефективне
управління трудовим колективом є головним важелем
підвищення результативності діяльності підприємства,
отримання конкурентних переваг, адаптації до змін та
успіху на ринку.

Розроблена і обгрунтована система управління тру$
довим колективом включає чотири складові: механізм
управління, структуру управління, процес управління і
розвиток системи управління. Детальна імплементація
всіх складових, як цілісної системи управління трудо$
вим колективом, містить перспективу щодо її удоско$
налення, акумулює нові підходи до розв'язання тих чи
інших завдань, виконання яких сприятиме стабільному
розвитку підприємства. Реалізація пропонованої систе$
ми слугуватиме інструментом досягнення єдності тру$
дового колективу, гнучкій організації підприємства,
координації управлінських процесів, спрямованих на
реформування відповідно до нових завдань, що поста$
ють за зміни ситуації на ринку. Науковою новизною цієї
роботи є виділення і систематизація основних складо$
вих, як цілісної системи управління діяльністю трудо$
вого колективу в сучасних умовах господарювання.
Практичне значення проведеного дослідження полягає
у забезпеченні інтеграції системи управління трудовим
колективом у загальну систему менеджменту підприє$
мства. Подальшими напрямками дослідження є теоре$
тичні і практичні аспекти, пов'язанні із комплексним
дослідженням трудового колективу, управління ним,
розроблення сучасного методичного інструментарію
оцінки ефективності управління трудовим колективом.
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DYNAMICS OF HOSPITALITY INDUSTRY DEVELOPMENT IN UKRAINE ON THE EXAMPLE
OF HOTEL AND RESTAURANT INDUSTRY

У статті розглянуто питання розвитку індустрії гостинності в Україні на прикладі готельноXресторанX

ної галузі. Проаналізовано статистичні дані щодо динаміки розвитку підприємств готельноXресторанноX

го комплексу. Констатовано динамічне зростання роботи галузі, випереджаючі темпи розвитку

підприємств ресторанного господарства над готелями. Виокремлено залежність темпів розвитку від стаX

більності політичної системи, що слугує індикатором надійності інвестицій в галузь. Звернено увагу на

роль фізичних та юридичних осіб підприємців та доведено, що активність перших у розбудові готельноX

ресторанного комплексу, була значно вищою. Аналіз динаміки розвитку засвідчив поступове зростання

частки фізичних осіб підприємців в індустрії гостинності, особливо в сфері ресторанного господарства.

Фізичні особи підприємці були більш динамічними у своїй роботі та швидко реагували на вимоги ринку.

Торкаючись питання впливу великих міжнародних подій на особливості динаміки становлення, з'ясоваX

но, що під час проведення ЄвроX2012 та ЄвробаченняX2017 частка юридичних осіб підприємців зростала,

особливо в готельній сфері. Найбільші показники ефективності роботи підприємств фіксувалися не в рік

проведення заходу, а наступного року. Звертаючи увагу на регіональні особливості розвитку готельної

справи, виокремлено найбільш динамічні регіони. Зазначено, що анексія Кримського півострову та розX

гортання військового конфлікту на Сході України багато в чому змінили рейтинг лідерів, висунувши на



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

43www.economy.in.ua

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Висока динаміка прогресу людства призвела до

трансформації усіх сфер життєдіяльності. Посилення
інтенсивності міграційних потоків, роботизація вироб$
ництва та обслуговування, збільшення чисельності на$
селення — сприяло розвитку економіки та появі нових
галузей: туризму; ресторанної справи; готельної спра$
ви та ін. Особливо активно ці напрями розвинулись в
ХХ—ХХІ ст. Зростання попиту на обслуговування лю$
дини, сформувало повноцінну індустрію, прибутковість
якої не поступалася таким традиційним напрямах еко$
номіки, як металургія, чи важке машинобудування. Цьо$
му сприяло впровадження досягнень інформаційних
технологій, що розширило можливості доступу до по$
слуг та їх формат. Поширюючись та видозмінюючись під
впливом факторів зовнішнього та внутрішнього середо$
вища, індустрія гостинності вийшла за межі кордонів
національних економік ставши уособленням глобалі$
зації на прикладі транснаціональних компаній в сфері
готельного та ресторанного господарства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Особливості розвитку динаміки підприємств готель$
но$ресторанної галузі досліджували: О. Давидова [1],
Я. Волковська [2], Н. Онищук [3], Н. Кондратенко,
Л. Оболенцева [4]. Проте, попри численні досліджен$
ня, недостатньо вивченими лишаються питання ролі
фізичних та юридичних осіб підприємств у розвитку
індустрії гостинності, вклад регіонів та вплив суспіль$
но$політичних процесів на становлення готельно$рес$
торанної сфери.

перше місце області Півдня та Заходу України. Це мало наслідки у зміні потоку інвестицій у більшій бік

до Дніпропетровської, Одеської, Тернопільської та ІваноXФранківської областей. Підкреслено важливість

інтеграції індустрії гостинності України до Європейського простору, як найбільшого ринку світу готельX

них та ресторанних послуг.

The article considers the development of the hospitality industry in Ukraine on the example of the hotel and

restaurant industry. Statistical data on the dynamics of development of enterprises of the hotel and restaurant

complex are analyzed. The dynamic growth of the industry, outpacing the pace of development of restaurant

enterprises over hotels was stated. The dependence of the pace of development on the stability of the political

system, which serves as an indicator of the reliability of investment in the industry. Attention is paid to the role

of individuals and legal entities of entrepreneurs and it is proved that the activity of the first in the development

of the hotel and restaurant complex was much higher. The analysis of the dynamics of development showed a

gradual increase in the share of individual entrepreneurs in the hospitality industry, especially in the restaurant

industry. Individual entrepreneurs were more dynamic in their work and responded quickly to market demands.

Regarding the impact of major international events on the peculiarities of the dynamics of formation — it was

found that during Euro 2012 and EurovisionX2017, the share of legal entities grew, especially in the hotel industry.

At the same time, the highest performance indicators of enterprises were recorded not in the year of the event,

but the following year. Paying attention to the regional features of the hotel business, the most dynamic regions

are highlighted. It is noted that the annexation of the Crimean peninsula and the unfolding of the military conflict

in eastern Ukraine have greatly changed the rating of leaders by putting the region of South and West Ukraine in

first place. This had the effect of changing the flow of investment to a greater extent in Dnipropetrovsk, Odessa,

Ternopil and IvanoXFrankivsk regions. The importance of the integration of the hospitality industry of Ukraine

into the European space as the largest market in the world of hotel and restaurant services is emphasized.

Proximity to this center and competitive pricing policy will contribute to the further development of the industry.

Strengthening the competition of Ukrainian hotels and restaurants should be due to further improvement of

service and quality of service, effective interaction of all elements of the hospitality industry.

Ключові слова: гостинність, готель, ресторан, розвиток, туризм, інвестиції.
Key words: hospitality, hotel, restaurant, development, tourism, investments.

МЕТА РОБОТИ
Мета роботи полягає в аналізі динаміки розвитку

готельно$ресторанної галузі в Україні як важливої скла$
дової індустрії гостинності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Індустрія гостинності є складною системою, елемен$
ти якої активно взаємодіють між собою та є взаємоза$
лежними. Серед основних елементів даної системи тра$
диційно виокремлюють; засоби розміщення (готелі, хо$
стели, кемпінги); заклади харчування (кафе, ресторани,
їдальні); туризм; транспорт (автомобілі, аеропорти, за$
лізниця); розважальні та соціально$культурні заклади
(клуби, музеї, спорт$зали, тощо). Сьогодні до них мож$
на додати інформаційний простір. Він пронизує усі вище
згадані елементи та покращує сервіс обслуговування за
допомогою власних віртуальний ресурсів гостинності:
сайти, сервіси, довідкова інформація, реклама.

Проте центральне місце в систем гостинності тра$
диційно продовжують зберігати за собою готелі та рес$
торани. Оскільки основним споживачем послуг гостин$
ності виступає людина, а туризму — рушієм її пере$
міщення, готелі та ресторани беруть на себе функції її
розміщення та харчування. Задовольняючи основні по$
треби мандрівника, вони відіграють роль маркеру, що
визначає напрямок мандрівки та її тривалість. Взаємо$
залежність між наявністю готелів й ресторанів та пото$
ком туристів добре засвідчує обговорення Європейсь$
ким Союзом питання участі України в програмі TACIS,
спрямованої на забезпечення потреб у готелях і ресто$
ранах довкола основних транспортних коридорів, що



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 2/202144

проходять територією України. Розвиток такої бази є
стратегічно важливим не лише з питання розвитку ту$
ризму, але й національного бренду, як основи розвитку
індустрії гостинності загалом.

Формування основ сьогоденної бази готельно$рес$
торанної галузі в Україні відбулось в часи Радянського
Союзу. Загальнодержавна політика спрямована на за$
безпечення громадян доступним відпочинком, прожи$
ванням та харчуванням сприяла створенню широкої
мережі цих закладів з мінімальними умовами комфор$
ту. Враховуючи особливості розташування рекреацій$
них ресурсів, промислових та адміністративно$політич$
них центрів, формувалась мережа готелів та ресторанів.
Падіння ж залізного занавісу та розпад СРСР постави$
ли на порядок денний необхідність її трансформації.
Цього вимагали: невідповідність світовим стандартам,
низький рівень сервісу, якості обслуговування; посилен$
ня конкурентоспроможності; необхідність залучення
інвестицій; роздержавлення підприємств готельно$ре$
сторанної галузі; переспрямування туристичних по$
токів.

Початком великих змін стало поступове зменшен$
ня частки держави в індустрії гостинності, що позитив$
но вплинуло на загальну динаміку темпів розвитку галузі.
Протягом 2010—2019 років кількість готелів та подібних
закладів розміщення в Україні зросла з 4 209 одиниць
до 5 451. Коливання динаміки розвитку відбувались у
2012 та 2015 роках та пов'язувались з проведення вели$
ких міжнародних заходів на кшталт пісенного конкур$
су Євробачення$2017 та чемпіонату з футболу Євро$2012
[1]. Порахувавши темпи приросту готелів у відношенні
до попереднього року, ми бачимо, що найбільші спади
динаміки розвитку припадають саме на ці заходи. Вод$
ночас в наступні роки (2013, 2018) ми відзначаємо не$
тривале зростання, що знову змінюється спадом. Одно$
часно позитивна динаміка зростання мала певні
відмінності щодо активності фізичних та юридичних осіб
підприємців. Якщо темпи приросту юридичних осіб зро$
стали в період проведення Євробачення$2017 та Євро$
2012, а після скорочувались, то поведінка фізичних осіб
підприємців була протилежною. На час проведення цих
заходів вона скорочувалась, а після зростала (Див.
табл.1). Загалом частка фізичних осіб підприємців у за$
гальній кількості готелів та подібних місць розміщення
була значно більшою за юридичних осіб, що свідчить про

домінування на ринку малих та середніх готельних ком$
плексів та скорочення частки великих.

Позитивною була і динаміка розвитку ресторанів та
підприємств з надання послуг мобільного харчування.
Протягом 2010—2019 років їх кількість збільшилась з
29 950 до 48 398 підприємств відповідно. Спад динаміки
прослідковувався лише 2011 року. Вплив міжнародних
заходів був прямий. Збільшення кількості підприємств
відбувалось у рік проведення заходів. В подальшому
прослідковувалось повільне скорочення темпів розвит$
ку при збереженні в цілому позитивної динаміки. Роз$
поділ активності фізичних та юридичних осіб під$
приємців був протилежним від готелів та аналогічних
засобів розміщення. Проведення великих міжнародних
заходів позитивно впливало на активність фізичних осіб
підприємців. Так, проведення Євро$2012 сприяло
збільшенню частки фізичних осіб підприємців на ринку
ресторанних послуг з 79% 2012 року до 90% — 2019 року.
Активність же юридичних осіб починаючи з 2012 року
була не стабільною та характеризувалась періодами
спадів та росту. Протягом 2012—2019 років їх частка
впала з 20% до 10%. Певний вплив на розвиток готель$
ної та ресторанної справи в Україні завдавала й су$
спільно$політична криза 2013—2014 років.

Роль великого, середнього та малого бізнесу в роз$
витку готельно$ресторанної справи гарно демонстру$
ють дані продуктивності роботи готелів і ресторанів за
обсягами виробленої продукції (товарів, послуг). За
період 2013—2019 років значні темпи приросту демон$
стрували представники малого бізнесу та мікропідприє$
мництва. Так, у цей проміжок часу продуктивність ро$
боти готелів даної ланки зросла з 558 млн грн до 4,2 млрд
грн. Частка фізичних осіб підприємців збільшилась з
70% у 2013 році до 83% у 2019 році. Високу динаміку зро$
стання демонстрували підприємства й ресторанної га$
лузі. Зіставляючи дані середніх, малих та мікропідп$
риємств, ми бачимо, що продуктивність середніх
підприємств зросла з 2 млрд грн 2013 року до 3 млрд грн
2019 року, малих — з 4 млрд грн до 26 млрд грн відпові$
дно та мікропідприємств — з 2 млрд грн до 21 млрд грн.
Частка фізичних осіб підприємців при цьому для
суб'єктів середнього підприємництва зросла з 53% до
79%, а мікропідприємництва з 73% до 92%.

Більш високі темпи розвитку ресторанної сфери
можна пояснити збільшенням обсягу капітальних інве$

Кількість суб'єктів господарювання 

 Роки Усього 

Темп 
приросту у 

відношенні до 
попереднього 

року 

З них 
фізичні 
особи-

підприємці

Темп 
приросту у 

відношенні до 
попереднього 

року 

У % до 
загального 
показника 

З них 
юридичні 
особи 

Темп 
приросту у 

відношенні до 
попереднього 

року 

У % до 
загального 
показника 

2010 4209  3327  79,0 882  21,0 
2011 4067 97 3131 94 77,0 936 106 23,0 
2012 3010 74 1827 58 60,7 1183 126 39,3 
2013 3788 126 2399 131 63,3 1389 117 36,7 
2014 4081 108 3006 125 73,7 1075 77 26,3 
2015 4035 99 2962 99 73,4 1073 100 26,6 
2016 4104 102 3174 107 77,3 930 87 22,7 
2017 4432 108 3392 107 76,5 1040 112 23,5 
2018 4985 112 3883 114 77,9 1102 106 22,1 Д
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2019 5451 109 4291 111 78,7 1160 105 21,3 
2010 29950  23857  79,7 6093  20,3 
2011 24933 83 18774 79 75,3 6159 101 24,7 
2012 28142 113 22441 120 79,7 5701 93 20,3 
2013 32957 117 26896 120 81,6 6061 106 18,4 
2014 37557 114 32727 122 87,1 4830 80 12,9 
2015 38345 102 33633 103 87,7 4712 98 12,3 
2016 38199 100 34207 102 89,5 3992 85 10,5 
2017 38545 101 34102 100 88,5 4443 111 11,5 
2018 41860 109 37283 109 89,1 4577 103 10,9 Д

ія
ль
ні
ст
ь 
ре
ст
ор
ан
ів

, 
на
да
нн
я 
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мо
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ль
но
го

 х
ар
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2019 48398 116 43572 117 90,0 4826 105 10,0 

Таблиця 1. Динаміка розвитку суб'єктів господарювання

Джерело: систематизовано авторами на основі даних [5—7].
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стицій в галузь починаючи з 2018 року. За даними таб$
лиці 2 обсяг капітальних інвестицій за видами економі$
чної діяльності в сфері тимчасового розміщення та
організації харчування сильно залежав від зовнішніх та
внутрішніх факторів. Піки інвестиційної активності в
галузь формували великі міжнародні події на кшталт —
пісенного конкурсу Євробачення та чемпіонату з фут$
болу Євро$2012. При загальній позитивній динаміці зро$
стання обсягу інвестицій в Україні, за виключенням пе$
ріоду 2013—2014 років, збільшення частки фінансуван$
ня розвитку готельно$ресторанної галузі відбувалося
виключно в період проведення масштабних заходів.
Звертає на себе увагу і той факт, що обсяг самих капі$
таловкладень в обидва заходи був майже еквівалентним,
незважаючи на різницю масштабів їх проведення та пев$
ний рівень підготовленості України до проведення Євро$
бачення$2017 після фіналу кубку з футболу Євро$2012.

Розподіл капіталовкладень у відсотку до загально$
го обсягу інвестицій скорочувався з 0,5% у 2017 році до
0,4% у 2019 році. Поглянувши на регіональний рівень
інвестицій в засоби розміщення та харчування, можемо
констатувати збільшення притоку інвестицій в Дніпро$

петровській та Одеській областях на 0,4%, Тернопільсь$
ка та Луганська області на 0,2%, Івано$Франківська на
0,1%. Це збільшення відбулося за рахунок скорочення
капіталовкладень в Львівській області на 0,6%, Закарпатсь$
ка область — 0,3%, Волинська, Харківська, Херсонська,
Чернівецька області й м. Київ — 0,2% (див. табл. 3).

Торкаючись регіонального стану справ, варто
відзначити, що лідерами в розвитку готельної сфери ви$
ступають Одеська, Дніпропетровська, Запорізька,
Львівська, Миколаївська, Київська області та м.Київ. За
останні 20 років вони зуміли збільшити не лише кількість
закладів розміщення, але й місць у них. Якщо в 2000 році
Одеська область мала 96 готелів а аналогічних закладів
розміщення та 8 161 місце то на 2019 рік дані показники
дорівнювали 187 закладів розміщення та 26 151 місце.
Дніпропетровська область відповідно: 84 заклади розмі$
щення, 6 025 місць (2000 рік) та 106 закладів 13 070 місць
(2019 рік). Запорізька область: 59 закладів розміщення,
3 554 місця (2000 рік) та 133 закладів розміщення й
17 938 місць (2019 рік). Львівська область: 55 закладів
розміщення та 4 893 місця (2000 рік) й 130 закладів роз$
міщення та 13 188 місць (2019 рік). Миколаївська об$

 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Усього 180576 241286 273256 249873 219420 273116 359216 448462 578726 623979 
Тимчасове 
розміщування й 
організація 
харчування 

1033,2 1572,7 2264,9 1476,8 1482 1393,1 1477,9 2133,5 2675,1 2832,2 

Тимчасове 
розміщування 

679,1 1010,8 1534,7 872,2 867,1 890,2 756,1 1380 1473 982,9 

Діяльність із 
забезпечення 
стравами та 
напоями 

354,1 561,9 730,2 604,6 614,9 502,9 721,8 753,5 1202,1 1849,3 

Таблиця 2. Обсяг капітальних інвестицій за видами економічної діяльності в сфері тимчасового розміщення та
організації харчування млн грн

Джерело: систематизовано авторами на основі даних [8].

Таблиця 3. Обсяг капітальних інвестицій за видами економічної діяльності за регіонами.
Тимчасове розміщування й організація харчування

 2019 2017 

 тис. грн 

у % до 
загального 
обсягу у 
регіоні 

тис. грн 

у % до 
загального 
обсягу  
у регіоні 

Україна 2832178 0,4 2133519 0,5 
Вінницька 17267 0,1 10411 0,1 
Волинська 11989 0,1 18151 0,3 
Дніпропетровська 494265 0,7 110100 0,3 
Донецька 17806 0,1 15959 0,1 
Житомирська 1871 0 3425 0 
Закарпатська 47498 0,5 43373 0,8 
Запорізька 74237 0,5 73424 0,5 
Iвано-Франківська 14767 0,2 12765 0,1 
Київська 45401 0,1 74693 0,2 
Кіровоградська 2080 0 646 0 
Луганська 9614 0,3 2914 0,1 
Львівська 220605 0,7 315222 1,3 
Миколаївська 27403 0,2 55084 0,5 
Одеська 184561 0,9 109546 0,5 
Полтавська 24459 0,1 30363 0,2 
Рівненська 2642 0 7685 0,1 
Сумська 1723 0 1581 0 
Тернопільська 31653 0,3 7154 0,1 
Харківська 44954 0,2 87110 0,4 
Херсонська 16566 0,1 20677 0,3 
Хмельницька 5963 0,1 3111 0 
Черкаська 4342 0 6270 0,1 
Чернівецька 4637 0,1 8713 0,3 
Чернігівська 5215 0,1 10607 0,1 
м. Київ 1520660 0,7 1104535 0,8 

Джерело: систематизовано авторами на основі даних [8].
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ласть: 44 закладів розміщення та 2 490 місць (2000 рік) й
103 закладів та 12 081 місця (2019 року). м. Київ: 95 за$
кладів розміщення та 14 478 місць (2000 рік) й 129 за$
кладів розміщення та 19 619 місць (2019 рік). Надзви$
чайно стрімкі темпи розвитку показала Херсонська об$
ласть. Анексія Криму та переміщення через це значної
частини відпочивальників в інші приморські регіони Ук$
раїни сприяли збільшенню кількості закладів розміщен$
ня з 47 у 2000 році до 88 — 2019 року, а місць розміщен$
ня з 2 817 у 2000 році до 16 594 — 2019 року [5; 6].

Водночас, торкаючись частки вказаних лідерів в за$
гальному обсязі готельних послуг України варто відзна$
чити розширення долі Одеської області на ринку Украї$
ни, а саме з 8% до 12% за кількістю готелів та з 9% до
14% за кількістю місць розміщення. Це найвищі показ$
ники зростання в країні. Наближається за динамікою
розвитку до неї Запорізька область. Збільшення
кількості закладів розміщення зросло з 5% до 8%, а місць
розміщення з 4% до 10%. Незначні темпи зростання при$
таманні Миколаївській (з 4% до 6% кількості закладів
розміщення та з 3% до 6% місць розміщення) та Київській
(з 4% до 6% закладів розміщення та з 3% до 5% місць
розміщення) областям. Застій, а подекуди і спад, демон$
струють Дніпропетровська область та м. Київ. Динамі$
ка розвитку готельної справи м. Київ взагалі характе$
ризується скороченням частки кількості місць розмі$
щення з 16% до 11%, за збереження частки кількості
засобів розміщення в межах України на рівні 8%. При$
чина цього перетворення міста значною мірою в ділову
столицю, розширення кількості офісних приміщень за
рахунок готельного сектору. Прикладом може слугу$
вати продаж з онлайн аукціону одного з найбільших
готелів України — готелю Дніпро та заява нових влас$
ників про наміри перетворення будівлі на центр кіберс$
порту.

ВИСНОВКИ
Отже, індустрія гостинності характеризується ди$

намічними темпами зростання. Аналіз розвитку готелів
та ресторанів засвідчує залежність темпів розвитку від
стабільності політичної системи в країні. Відсутність
політичної криз сприяло збільшенню кількості
підприємств готельно$ресторанної галузі, притоку інве$
стицій, зростанню обсягів виробництва. Загострення ж
ситуації призводило до зворотних процесів. Нині мож$
на вести мову про стабілізацію роботи галузі та досяг$
нення нею докризових показників розвитку у 2019 році.
Значна роль у цьому належить фізичних особам
підприємцям, на долю яких припадало 70—90% усіх
підприємств готельно$ресторанної сфери. Динамічний
розвиток об'єктів малого та середнього бізнесу також
був результатом реалізації курсу приватизації держав$
ного майна та побудови роботи галузі на принципах
ринку. Ці процеси з одного боку сприяли додатковому
залученню інвестицій, а з іншого — призводили до ско$
рочення частки великих готельних підприємств. Прикла$
дом слугує гучний продаж з аукціону готелю "Дніпро".
Розвитку індустрії гостинності сприяло підписання уго$
ди про безвіз та інтеграційні процеси до країн Євро$
пейського Союзу. За даними ВТО майже половина го$
тельного фонду світу (49 %) розміщена в країнах Євро$
пи, тоді як готельний фонд України становить 0,9% від
європейського. Наближеність до такого центру та кон$
курентна цінова політика сприятимуть подальшому роз$
витку галузі. Посилення ж конкуренції українських го$
телів та ресторанів має відбутися за рахунок подальшо$
го покращення сервісу та якості обслуговування, ефек$
тивній взаємодії усіх елементів індустрії гостинності.
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CONCEPTUAL ASPECTS OF ENTERPRISE POTENTIAL MANAGEMENT ON A MARKETING BASIS

Обгрунтовано актуальність проведення досліджень, визначено мету і завдання управління розвитX

ком економічного потенціалу сервісного підприємства. Запропоновано управління інноваційним розвитX

ком економічного потенціалу сервісного підприємства здійснювати на основі інтеграційного підходу, який

поєднуватиме в собі переваги системного щодо розгляду потенціалу підприємства як системи, яка склаX

дається з певних елементів, взаємопов'язаних між собою, ситуаційного — з точки зору врахування вплиX

ву оточуючого середовища, функціонального та процесного — щодо комплексності та послідовності дій

для забезпечення результату, а також врахування сучасних тенденцій та напрямів розвитку менеджменX

ту, зокрема в контексті підтримки саморозвиваючих та самоорганізованих систем, в яких на перше місце

виходить людський чинник — основний ресурс і генератор інноваційного розвитку.

Процес управління інноваційним розвитком економічного потенціалу підприємства пропонується розX

глядати як комплекс послідовних функцій управління, реалізація яких дозволить забезпечити формуX

вання, використання та подальше нарощення потенціалу, що створить передумови для забезпечення

гнучкості та адаптації суб'єкту господарювання до впливу оточуючого середовища та сприятиме досягX

ненню стратегічних цілей підприємства.

The relevance of conducting research has been substantiated, the goals and tasks of managing the

development of the economic potential of the service enterprise have been defined. It is proposed to manage the

innovative development of the economic potential of a service enterprise on the basis of an integrative approach

that would combine the advantages of a systematic consideration of the potential of the enterprise as a system,

which consists of certain elements which are interrelated, situational — from the point of view of environmental

impact, functional and procedural — in terms of complexity and sequencing of actions to ensure the result, as

well as taking into account current trends and directions of management development, in particular in the context

of supporting selfXdevelopment and selfXorganizing systems in which the human factor comes first — the main

resource and generator of innovative development.

It is proposed that the process of managing the innovative development of an enterprise's economic potential

should be seen as a coherent set of governance functions that will enable the generation, use and further

development of capacity, Create the prerequisites for flexibility and adaptation of the entity to environmental

impacts and contribute to the achievement of the strategic objectives of the enterprise.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На діяльність підприємства здійснює вплив комплекс

зовнішніх та внутрішніх факторів, змінюючи його орга$
нізаційно$виробничу структуру та ринкові можливості,
його конкурентоспроможність. Вплив факторів відбу$
вається протягом всього періоду існування, що в свою
чергу, вимагає постійного контролю за економічним
потенціалом, коригування стратегій розвитку, тобто
управління економічним потенціалом. Вказане визначає
актуальність проведення досліджень за вказаним напря$
мом та практичне значення отриманих результатів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що
питання управління потенціалом підприємства отрима$
ли широкого розгляду в працях вітчизняних та зару$
біжних вчених, зокрема таких як Азарян О. М., Григо$
раш О.В., Кисельова В.А., Рязанцева О.В., Лапін Є.В.,
Маслак О.І., Безручко О.О. та інших. У наукових пуб$
лікаціях Григораш О.В. представлені результати дослі$
дження щодо концептуальних підходів до управління
економічним потенціалом підприємств. У дослідженнях
Кисельової В.А., Рязанцевої О.В., Аристархова П.В. на$
ведені результати аналізу розвитку концепції економі$
чного потенціалу сучасного підприємства. Проте недо$
статньо уваги приділено маркетинговим засадам управ$
ління потенціалом, що і обумовлює доцільність прове$
дення досліджень у цьому напрямі.

МЕТА СТАТТІ
Метою наукового дослідження є формування кон$

цептуальних підходів щодо управління потенціалом
підприємства на маркетингових засадах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Управління розвитком економічного потенціалу
сервісного підприємства має на меті реалізацію комп$
лексу управлінських функцій, як$от: планування, орган$
ізація, мотивування, координація та контроль, направ$
лені на удосконалення процесів щодо формування,

Management of the innovative development of the economic potential of a service enterprise, taking into

account the stages of the life cycle, can be presented as a process that includes a sequence of stages, In order to

identify priorities and directions for the development of the components of economic potential, taking into account

the impact of external and internal factors and the opportunities and constraints they impose. This process of

managing the development of an enterprise's economic potential through marketing involves the following steps:

assessing the current state and level of development of the enterprise's economic potential; identifying the factors

influencing development and determining the direction of development; Determining the importance of factors

and the extent to which they affect economic potential; identifying the main factors affecting economic potential

at a given stage in the life cycle of the enterprise; identification of priority components of economic potential for

each stage of the life cycle of the enterprise; identification of opportunities and constraints for the development

of priority elements of economic potential at each stage of the life cycle of the enterprise; Identification of methods

and instruments for the development of priority elements of economic potential; development of strategic

guidelines for the development of the economic potential of an enterprise; monitoring of the organization of the

development of elements of economic potential; Assessment of the effectiveness of the management of the

development of the economic potential of an enterprise at the stage of the business life cycle.

The implementation of this approach to the management of economic potential will allow for environmental

changes and ensure that economic potential is in line with the stages of the life cycle of the enterprise and will

contribute to the competitiveness of the enterprise; and The ability to identify and meet the market needs of

consumers.

Ключові слова: управління, розвиток, економічний потенціал, зовнішнє середовище, підходи, методи до�
слідження, процес.

Key words: management, development, economic potential, external environment, approaches, research methods,
process.

ефективного використання і подальшого нарощення
його обсягів (розвитку), враховуючи особливості стадій
життєвого циклу суб'єкту господарювання. Відповідно
до вказаної мети основними завданнями управління
розвитком економічного потенціалу сервісного підприє$
мства є:

— удосконалення складу та структури економічно$
го потенціалу підприємства, що відповідатимуть цілям
та місії останнього;

— розвиток економічного потенціалу у відповід$
ності до стратегічного напряму розвитку суб'єкту гос$
подарювання;

— забезпечення відповідного рівня гнучкості потен$
ціалу для створення умов до адаптації суб'єкту госпо$
дарювання впливу факторів оточуючого середовища;

— підвищення рівня керованості складових еконо$
мічного потенціалу підприємства;

— підвищення ефективності використання еконо$
мічного потенціалу підприємства.

Управління розвитком економічного потенціалу
підприємства повинно бути націлене на виявлення і по$
дальше використання резервів потенціалу та пошук
шляхів підвищення конкурентоспроможності суб'єкту
господарювання.

У сучасних умовах сформовані різні підходи до
управління певними суб'єктами. Для економічного по$
тенціалу сервісного підприємства пропонується управ$
ління розвитком будувати на основі таких (рис. 1).

 Системний підхід до управління інноваційним роз$
витком економічного потенціалу сервісного підприєм$
ства передбачає комплекс дій щодо прийняття і реалі$
зації управлінських рішень, націлених на раціональне ви$
користання, оптимізацію і нарощування економічного
потенціалу підприємства з метою досягнення його стра$
тегічних цілей і забезпечення стійкого розвитку. Такий
підхід базується на розгляді економічного потенціалу
як сукупності його елементів, кожний з яких виконує
конкретні функції при одночасній взаємодії таких скла$
дових, що і дозволяє досягати цілей системи в цілому.
Проте в цьому підході в повній мірі не враховується
вплив оточуючого середовища та необхідність адаптації
до змін.
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Ситуаційний підхід — доцільно розгля$
дати як продовження системного доповню$
ючи попередній врахуванням того, що
підприємство та його економічний потенці$
ал є відкритою системою, що постійно
піддається впливу оточуючого середовища,
а отже виникає необхідність коректив та
відповідного ситуаційного впливу для забез$
печення адаптації системи до змін в оточую$
чому середовищі.

Функціональний підхід — передбачає
розгляд управління з позиції реалізації ком$
плексу функцій управління, до яких відно$
сяться планування, організація, мотивація,
координація та контроль щодо процесів фор$
мування, ефективного використання та роз$
витку економічного потенціалу, що здійсню$
ються відповідними структурними підрозді$
лами, одиницями організаційної структури
управління суб'єктом господарювання. Та$
кий підхід дозволяє раціонально розподіли$
ти функції щодо управління економічним
потенціалом між окремими структурними підрозділа$
ми, проте він не дозволяє забезпечити максимального
рівня зацікавленості в досягненні кінцевого результату
такого управління — сприяння реалізації стратегії роз$
витку підприємства загалом.

Процесний підхід передбачає розгляд управління
інноваційним розвитком економічного потенціалу з точ$
ки зору послідовності певних дій, що в сукупності доз$
воляє отримати бажаний результат. Проте такий підхід
також не враховує мотиваційну складову та вплив ото$
чуючого середовища на підприємство як відкриту сис$
тему.

Розвиток наукових відходів до менеджменту слугу$
вав поштовхом, який сприяв визначенню нового підхо$
ду до менеджменту, який отримав назву "Менеджмент
2.0". Такий підхід характеризується відходом від чіткої
ієрархії в управлінні, зміною мотиваційного спрямуван$
ня на розвиток корпоративної культури та цінностей,
орієнтацією на підвищення гнучкості організаційної
структури до змін в оточуючому середовищі. Для тако$
го підходу характерним є спрямування на підтримку
саморозвиваючих і самоорганізованих систем, які грун$
туються на використанні здібностей працівників до са$
мореалізації (selfdevelopment) як чинника ефективного
саморозвитку; поєднання процесів адміністративного

управління і свідомого саморозвитку працівників. За
такого підходу кадрова складова економічного потен$
ціалу стає основною і розглядається як така, яка акти$
вує інноваційний розвиток системи.

Як узагальнюючий нами пропонується управління
інноваційним розвитком економічного потенціалу сер$
вісного підприємства здійснювати на основі інтеграцій$
ного підходу, який поєднуватиме в собі переваги сис$
темного щодо розгляду потенціалу підприємства як си$
стеми, яка складається з певних елементів, взаємопо$
в'язаних між собою, ситуаційного — з точки зору вра$
хування впливу оточуючого середовища, функціональ$
ного та процесного — щодо комплексності та послідов$
ності дій для забезпечення результату, а також враху$
вання сучасних тенденцій та напрямів розвитку менед$
жменту, зокрема в контексті підтримки саморозвиваю$
чих та самоорганізованих систем, в яких на перше місце
виходить людський чинник — основний ресурс і гене$
ратор інноваційного розвитку.

Процес управління інноваційним розвитком еконо$
мічного потенціалу підприємства пропонується розгля$
дати як комплекс послідовних функцій управління,
реалізація яких дозволить забезпечити формування, ви$
користання та подальше нарощення потенціалу, що
створить передумови для забезпечення гнучкості та

Рис. 1. Підходи до управління інноваційним розвитком економічного
потенціалу сервісного підприємства

Джерело: узагальнено авторами.

Таблиця 1. Матриця TEMPLESBаналізу для ТОВ "Стандарт"

1. Техніко-технологічні (Т) 2. Економічні (Е) 
1.1  Розвиток технологій альтернативного 
енерговикористання. 
1.2  Впровадження нових технологій та 
устаткування в галузі. 
1.3  Впровадження нових підходів до 
підготовки та підвищення кваліфікації 
кадрів. 
1.4  Впровадження новітніх матеріалів, 
сировини 

2.1 Зниження купівельної спроможності 
населення, рівня фактичних доходів. 
2.2 Посилення податкового навантаження. 
2.3 Знецінення національної валюти. 
2.4 Інфляційні процеси. 
2.5 Підвищення цін на енергоносії 

3. Ринкові (М) 4. Політико-правові (PL) 
3.1  Посилення активності конкурентів. 
3.2  Вихід на ринок нових конкурентів. 
3.3  Впровадження нових підходів щодо 
просування продукції та послуг на ринку 
(маркетингове забезпечення). 
3.4  Розширення ринку послуг в галузі 
сервісу та обслуговування 

4.1 Посилення політичної нестабільності. 
4.2 Погіршення експортно-імпортних 
умов. 
4.3 Оновлення законодавчо-нормативної 
бази в галузі підприємництва та бізнесу. 
4.4 Зміни в політиці держави щодо 
купівлі-продажу авто 

5 Екологічні (Е) 6 Соціально-демографічні (S) 
5.1  Погіршення (подовження) 
епідеміологічної ситуації в країні. 
5.2  Посилення дії абіотичних факторів на 
довкілля (склад повітря, води, 
температура, вологість та інше). 
5.3  Зміна клімату 

6.1 Зміна переваг в уподобаннях 
споживачів. 
6.2 Підвищення рівня безробіття. 
6.3 Посилення міграційних процесів. 
6.4 Зниження чисельності населення. 
6.5 Зміна статево-вікової структури 
населення 
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адаптації суб'єкту господарювання до впливу оточую$
чого середовища та сприятиме досягненню стратегічних
цілей підприємства. Процес управління є безперервним
та передбачає постійний моніторинг впливу чинників
зовнішнього середовища з метою швидкої адаптації до
змін.

Під час оцінювання впливу факторів зовнішнього се$
редовища може бути використано систему методів і
прийомів. На основі результатів проведених досліджень
при моніторингу впливу зовнішнього середовища в про$
цесі управління економічним потенціалом сервісного
підприємства нами пропонується використовувати
TEMPLES$аналіз в поєднанні з матрицею "ймовірність
посилення фактору — вплив фактору на організацію"

та методом побудови профілю середовища
(матричний аналіз). Отже на першому кроці ек$
спертним шляхом було визначено основні гру$
пи факторів макросередовища, що в найбільшій
мірі впливають на діяльність підприємства га$
лузі сервісу та обслуговування — на прикладі
ТОВ "Стандарт". До таких факторів було відне$
сено: економічні, ринкові, технологічні, політи$
ко$правові, екологічні, соціально$демографічні.
Для кожної з вказаних груп факторів було виз$
начено 3—5 факторів, що є найбільш значущи$
ми (табл. 1).

Наступним кроком стала побудова профілю
макросередовища для сервісного підприємства.
Для цього використано матричний метод. От$
римані результати представлено в таблиці 2.

Згідно з отриманими результатами загалом
макросередовище має негативний вплив на сер$
вісне підприємство ($28), найбільшої уваги ви$
магаю фактори економічного і політико$право$
вого характеру ($19 та $9). Техніко$технологічні
фактори виступають джерелом щодо покра$
щення умов діяльності підприємства та форму$
вання та подальшого нарощення його економі$
чного потенціалу (+8).

Для визначення сили впливу пропонується
використовувати таку формулу (пропозиція ав$
тора):

мах

ф
в ОВ

ОВ
СН

±
=± (1),

де СН
в
 — сила та напрям впливу ($ негатив$

ний; + позитивний);
+/$ ОВ

ф
 — оцінка впливу зовнішнього се$

редовища на суб'єкт господарювання, визначе$
на на певний період часу;

ОВ
мах

 — максимально позитивна оцінка
впливу зовнішнього середовища на суб'єкт гос$
подарювання (розраховується як сума добутків
найвищих оцінок за всіма факторами, обрани$
ми для розрахунку).

За результатами розрахунку отримано ко$

ефіцієнт: 12,0
225

28
−=

−
. Для оцінки значення кое$

фіцієнту запропоновано наступну градацію: +/
$0$0,39 — слабкий позитивний (негативний); +/
$0,4$0,69 — середній позитивний (негативний);
+/$0,7$1,0 — сильний позитивний (негативний).
Отже, відповідно до запропонованого підходу
вплив оточуючого середовища можливо оціни$
ти як негативний слабкий. Також такий підхід
пропонується використовувати для кожної гру$
пи факторів. Відповідно вплив групи техніко$
технологічних факторів оцінено коефіцієнтом
0,22 — слабкий позитивний, а групу економічні
фактори — "$0,42" — середній негативний вплив.
Отже, ТОВ "Стандарт" найбільшої уваги при
формування та розвитку економічного потен$
ціалу необхідно приділяти передусім економіч$

ним факторам зовнішнього середовища.
Застосування вищезазначених методі аналізу доз$

волить визначити напрями та тенденції впливу зовніш$
нього середовища на підприємство, що в подальшому
стане підгрунтям для прийняття управлінських рішень,
направлених на досягнення цілей бізнес$одиниці, зок$
рема щодо максимізації ринкової вартості, посилення
конкурентоспроможності, забезпечення його стійкого
розвитку через формування та задоволення потреб спо$
живачів.

Управління розвитком економічного потенціалу
підприємства сфери сервісу та обслуговування перед$
бачає врахування чинників, що визначають напрями та$
кого розвитку. До таких чинників можна віднести: жит$

Таблиця 2. Оцінка впливу макросередовища на функціонування
ТОВ "Стандарт"

Фактори макросередовища 
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, 2
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) 
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Техніко-технологічні (Т) 
Розвиток технологій альтернативного 
енерговикористання 

2 2 - -4 

Впровадження нових технологій та устаткування в 
галузі 

3 2 + +6 

Впровадження нових підходів до підготовки та 
підвищення кваліфікації кадрів 

2 1 + +2 

Впровадження новітніх матеріалів, сировини 2 2 + +4 
Разом по групі +8 

Економічні (Е) 
Зниження купівельної спроможності населення, 
рівня фактичних доходів 

2 3 - -6 

Посилення податкового навантаження 2 2 - -4 
Знецінення національної валюти 2 2 - -4 
Інфляційні процеси 2 2 - -4 
Підвищення цін на енергоносії 1 1 - -1 
Разом по групі -19 

Ринкові (М) 
Посилення активності конкурентів 2 3 - -6 
Вихід на ринок нових конкурентів 2 2 - -4 
Впровадження нових підходів щодо просування 
продукції та послуг на ринку (маркетингове 
забезпечення) 

2 1 + +2 

Розширення ринку послуг в галузі сервісу та 
обслуговування 

3 2 + +6 

Разом по групі -2 
Політико-правові (PL) 

Посилення політичної нестабільності 1 1 - -1 
Погіршення експортно-імпортних умов 2 2 - -4 
Оновлення законодавчо-нормативної бази в галузі 
підприємництва та бізнесу 

2 1 + +2 

Зміни в політиці держави щодо купівлі-продажу 
авто 

2 3 - -6 

Разом по групі -9 
Екологічні (Е) 

Погіршення (подовження) епідеміологічної ситуації 
в країні 

2 1 - -2 

Посилення дії абіотичних факторів на довкілля 
(склад повітря, води, температура, вологість та 
інше) 

1 1 + +1 

Зміна клімату 1 0 + 0 
Разом по групі -1 

Соціально-демографічні (S) 
Зміна переваг в уподобаннях споживачів 2 2 - -4 
Підвищення рівня безробіття 1 1 - -1 
Посилення міграційних процесів 1 0 - 0 
Зниження чисельності населення 1 0 - 0 
Зміна статево-вікової структури населення 1 0 - 0 
Разом по групі -5 
Загальна оцінка -28 
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тєвий цикл підприємства, види ресурсів підприємства,
адміністративні можливості; технології перетворення
ресурсів; фінансові можливості; можливості інновацій$
ного зростання та ін. Саме життєвий цикл підприємства
визначає особливості складу та структури економічно$
го потенціалу. Розглянемо такі особливості більш де$
тально.

Підприємство як соціально$економічна система має
певні стадії життєвого циклу. Кожна стадія характери$
зується нагальними проблемами, що потребують вирі$
шення, але кожному періоду характерні свої особли$
вості. Так створення підприємства та його існування пе$
редбачає постійну увагу до таких питань, як його функ$
ціонування, перспективи розвитку, забезпечення стаб$
ільності. Новостворювані підприємства концентрують
зусилля на створенні умов та підтримці основних вироб$
ничо$господарських функцій. Стратегії розвитку є не$
обхідними на такому етапі, але першочерговим завдан$
ням виступає саме питання функціонування. За думкою
Кисельової В.А., Рязанцевої О.В., Аристархова П.В.,
"функціонування підприємства — це підтримка життє$
діяльності, збереження функцій, що визначають
цілісність системи, якісну визначеність, істотні харак$
теристики".

Кожне підприємство характеризує власний життє$
вий цикл, для якого притаманні певні риси. В науковій
літературі узагальнено особливості та сформовано ос$
новні стадії, які проходять підприємства. Це такі стадії
як: зародження і становлення, розвиток, зрілість, ди$
версифікація та занепад. Кожна з таких стадій життє$
вого циклу має свої відмітні характеристики, зокрема
розміри підприємства, обсяги продажу, рівень розвит$
ку економічного потенціалу тощо. Особливості стадій
життєвого циклу підприємства формують пріоритети
розвитку окремих складових елементів економічного
потенціалу, можливості та напрями їх розвитку.

Рівень, пріоритети та напрями розвитку економіч$
ного потенціалу сервісного підприємства у відповідності
до стадій життєвого циклу підприємства представлено
у таблиці 3.

Для кожної стадії життєвого циклу підприємства
характерні свої пріоритетні складові економічного по$
тенціалу, а також напрями їх розвитку. Так, на стадії
зародження та становлення підприємство вирішує пи$
тання організації виробничо$збутової діяльності, зок$
рема активною є його інноваційна політика; виходить
на ринок, що супроводжується значними витратами, в
тому числі маркетингового спрямування, пов'язаними

з доланням ринкових бар'єрів. На цій стадії підприєм$
ство формує економічний потенціал, його рівень є низь$
ким.

Розвиток направлений на пошук шляхів залучення
фінансових ресурсів, формування контактів з поста$
чальниками ресурсів, розробці маркетингової компанії
щодо просування товару на ринок у відповідності до
потреб потенційних споживачів. Пріоритетними є роз$
виток таких складових, як інноваційного потенціалу —
шляхом створення нових товарів у відповідності до по$
треб ринку, маркетингового — розроблення та реалі$
зація маркетингових кампаній по просуванню товарів
підприємства, формування іміджу підприємства; фінан$
сового — пошук зовнішніх джерел фінансування та ви$
робничого — формування та забезпечення ефективно$
го розподілу матеріально$технічних ресурсів та забез$
печення високої якості товарів та послуг.

Стадія розвитку характеризується середнім розмі$
ром економічного потенціалу, збільшенням можливос$
тей до нарощення його обсягів. На цій стадії підприєм$
ство активно збільшує обсяги виробництва та збуту про$
дукції, надання послуг, що супроводжується зростан$
ням ринкової частки, посиленням конкурентоспромож$
ності підприємства, посилення можливостей щодо
фінансування власними силами. На цій стадії пріоритет$
ними є розвиток фінансового потенціалу — шляхом ра$
ціонального розподілу власних ресурсів та пошуку
шляхів залучення зовнішніх інвестицій; виробничого
потенціалу — шляхом нарощення матеріально$техніч$
ної бази, сприяння підвищенню рівня стандартизації,
розширенню асортименту продукції та послуг, підви$
щення їх якості; кадрового потенціалу шляхом форму$
вання ефективної кадрової політики підприємства, на$
правленої на залучення працівників, створення умов до
їх швидкої адаптації, забезпечення навчання та підви$
щення кваліфікації персоналу, формування системи мо$
тивації тощо.

Стадія зрілості характеризується закріпленням по$
зицій підприємства на ринку, стабільними обсягами збу$
ту продукції, клієнтською базою, високим рівнем кон$
курентоспроможності підприємства. На даній стадії
вагомим є розвиток організаційно$управлінського по$
тенціалу — пов'язаного з удосконаленням системи уп$
равління шляхом удосконалення мотивації персоналу,
розвиток корпоративної культури, використання сучас$
них методів та прийомів управління, системи стратегіч$
ного та тактичного планування, вдосконалення систе$
ми обліку та контролю.

Таблиця 3. Напрями розвитку складових економічного потенціалу у відповідності
до стадії життєвого циклу підприємства

Джерело: узагальнено та доповнено автором.

Стадії життєвого циклу підприємства Показники Зародження Розвитку Зрілості Диверсифікації Занепаду 
Розмір та стан 
економічного 
потенціалу 

Низький Середній Високий Високий, 
зниження 

Низький 

Напрям розвитку 
економічного 
потенціалу 

Формування Збільшення 
обсягів 
нарощення 
можливостей 

Збереження та 
подальше 
нарощення 

Підвищення рівня 
спеціалізації у 
відповідності до 
напрямів 
диверсифікації 

Збереження у 
відповідності до 
потреб 

Пріоритетні 
складові елементи 
економічного 
потенціалу 

Інноваційний. 
Маркетинговий. 
Фінансовий. 
Виробничий 

Фінансовий. 
Виробничий. 
(ресурсний). 
Кадровий. 
Організаційно-
управлінський. 
Маркетинговий 

Організаційно-
управлінський. 
Кадровий 

Фінансовий. 
Інвестиційно-
інноваційний. 
Організаційно-
управлінський. 
Маркетинговий. 
Виробничий 

Організаційно-
управлінський 

Пріоритетні 
ресурсні складові 
економічного 
потенціалу 

Інформаційні. 
Трудові. 
Фінансові. 
Матеріально-
технічні 

Трудові 
Фінансові 
Матеріально-
технічні 

Трудові Інформаційні. 
Трудові. 
Фінансові. 
Матеріально-
технічні 

Інформаційні. 
Трудові 
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Стадія диверсифікації пов'язана з виходом підприє$
мства на нові ринки збуту та виробництво нових видів
продукції така діяльність вимагає пріоритетного роз$
витку фінансового, інвестиційно$інноваційного, орга$
нізаційно$управлінського, маркетингового та виробни$
чого потенціалів. Напрями їх розвитку поєднують у собі
етапи розвитку в контексті нарощення обсягів вироб$
ництва та просування нових продукції та послуг на ри$
нок за одночасного утримання позицій підприємства на
існуючих (освоєних) ринках.

Стадія занепаду характеризується зменшенням об$
сягів збуту, послабленням конкурентних позицій
підприємства на ринку, погіршенням його фінансового
стану. Рівень потенціалу підприємства на даній стадії
характеризується тенденціями до зниження. Пріоритет$
ними напрями розвитку потенціалу залишається орга$
нізаційно$управлінський — його мета максимально три$
валий час забезпечити збереження позицій підприєм$
ства на ринку, що можливо через використання методів
антикризового управління та удосконалення страте$
гічного управління підприємством.

ВИСНОВКИ
Узагальнюючи проведені дослідження, управління

інноваційним розвитком економічного потенціалу сер$
вісного підприємства з врахуванням стадій життєвого
циклу можливо представити як процес, який включає
послідовність етапів, націлених на визначення пріори$
тетів та напрямів розвитку складових економічного по$
тенціалу, враховуючи вплив чинників зовнішнього та
внутрішнього середовища та можливостей і обмежень,
які вони визначають. Такий процес управління розвит$
ком економічного потенціалу підприємства на марке$
тингових засадах включає такі етапи:

— оцінку поточного стану та рівня розвитку еконо$
мічного потенціалу підприємства;

— визначення чинників, що впливають на розвиток і
визначають напрям розвитку;

— визначення вагомості чинників та ступеня їх впли$
ву на економічний потенціал;

— визначення основних чинників, які впливають на
економічний потенціал на певній стадії життєвого цик$
лу підприємства;

— визначення пріоритетних складових елементів
економічного потенціалу для кожної стадії життєвого
циклу підприємства;

— визначення можливостей і обмежень щодо роз$
витку пріоритетних елементів економічного потенціа$
лу на кожній стадії життєвого циклу підприємства;

— визначення методів та інструментів розвитку
пріоритетних елементів економічного потенціалу;

— формування стратегічних орієнтирів розвитку
економічного потенціалу підприємства;

— контроль за організацією процес розвитку еле$
ментів економічного потенціалу;

— оцінка ефективності управління розвитком еко$
номічного потенціалу підприємства в розрізі етапів жит$
тєвого циклу підприємства.

Реалізація вказаного підходу до управління розвит$
ком економічного потенціалу дозволить враховувати
зміни в оточуючому середовищі та забезпечить
відповідність економічного потенціалу стадіям життє$
вого циклу підприємства та сприятиме забезпеченню
конкурентоспроможності підприємства та можливості
визначення і задоволення ринкових потреб споживачів.

Література:
1. Ажаман І.А., Жидков О.І. Методичні підходи до

оцінювання рівня розвитку економічного потенціалу
сервісного підприємства. Ефективна економіка. 2019.
№ 5 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7028

2. Азарян О.М. Концепція управління потенціалом
підприємства на основі інтегрального маркетингу.

Вісник Приазовського державного технічного уні$
верситету: зб. наукових праць. ПДТУ. Маріуполь, 2012.
Вип. 24. С. 128—132.

3. Григораш О.В. Концептуальний підхід до управ$
ління економічним потенціалом торговельних під$
приємств. Економіка і організація управління. 2012. № 2
(12). С. 105—112.

4. Кисельова В.А., Рязанцева О.В., Аристархов П.В.
Анализ развития концепции экономического потенциала
предприятия [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
https://cyberleninka.ru/article/n/analiz$razvitiya$kontseptsii$
ekonomicheskogo$potentsiala$predpriyatiya/viewer

5. Лапін Є.В. Економічний потенціал підприємства
промисловості: формування, оцінка, управління: авто$
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д$ра екон. наук.
Харків: НТУ "Харківський політехнічний ін$т", 2006. 37 с.

6. Маслак О.І., Безручко О.О. Управління економі$
чним потенціалом підприємства на різних стадіях його
життєвого циклу. Маркетинг і менеджмент інновацій.
2014. № 1. С. 201—212.

7. Маслак О.І., Безручко О.О. Особливості оціню$
вання економічного потенціалу підприємства в умовах
циклічних коливань. Вісник соціально$економічних до$
сліджень. 2013. Вип. 1 (48). С. 121—127.

8. Отенко И.П. Стратегическое управление потен$
циалом предприятия: монография. Харьков: ХНЭУ,
2006. 256 с.

9. Рзаєва Т.Г. Підходи до оцінки потенціалу підприє$
мства: їх переваги та недоліки. Вісник Хмельницького
національного університету. 2014. № 3. Т. 3. С 150—155.

10. Хэмел Г. Манифест лидера. Что действительно
важно сейчас. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 320 с.

References:
1. Azhaman, I.A. and Zhydkov, O.I. (2019), "Metho$

dical approaches to assessing the level of development of
the economic potential of the service enterprise", Efektyvna
ekonomika, vol. 5, available at: http://www.econo$
my.nayka.com.ua/?op=1&z=7028 (Accessed 08 Feb 2021).

2. Azarian, O.M. (2012), "The concept of enterprise
potential management based on integrated marketing", Visnyk
Pryazovs'koho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu : zb.
naukovykh prats'. PDTU. Mariupol', vol. 24, pp. 128—132.

3. Hryhorash, O.V. (2012), "Conceptual approach to
managing the economic potential of commercial enterprises",
Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, vol. 2 (12), pp. 105—112.

4. Kisel'ova, V.A. Rjazanceva, O.V. and Aristarhov, P.V.
(2010), "Analysis of the development of the concept of the eco$
nomic potential of the enterprise", available at: https://cyberle$
ninka.ru/article/n/analiz$razvitiya$kontseptsii$ekonomiches$
kogo$potentsiala$predpriyatiya/viewer (Accessed 10 Feb 2021).

5. Lapin, Ye.V. (2006), "Economic potential of the
industrial enterprise: formation, estimation, management",
Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, NTU "Khar$
kivs'kyj politekhnichnyj in$t", Kharkiv, Ukraine.

6. Maslak, O.I. and Bezruchko, O.O. (2014), "Mana$
gement of economic potential of the enterprise at different
stages of its life cycle", Marketynh i menedzhment innovatsij,
vol. 1, pp. 201—212.

7. Maslak, O.I. and Bezruchko, O.O. (2013), "Features
of assessing the economic potential of the enterprise in
conditions of cyclical fluctuations", Visnyk sotsial'no$
ekonomichnykh doslidzhen', vol. 1 (48), pp. 121—127.

8. Otenko, I.P. (2006), Strategicheskoe upravlenie
potencialom predprijatija [Strategic management of
enterprise potential], HNJeU, Kharkiv, Ukraine.

9. Rzaieva, T.H. (2014), "Approaches to assessing the
potential of the enterprise: their advantages and disadvan$
tages", Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho univer$
sytetu, vol. 3, no. 3, pp. 150—155.

10. Hjemel, G. (2013), Manifest lidera. Chto dejstvitel'no
vazhno sejchas [Manifesto of the leader. What really matters
now], Mann, Ivanov i Ferber, Moscow, Russia.
Стаття надійшла до редакції 08.02.2021 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

53www.economy.in.ua

УДК 338.48�027.541:94

О. В. Борисова,
к. геогр. н., доцент кафедри туризму, НПУ імені М. П. Драгоманова, м. Київ
ORCID ID: 0000E0002E63E79E0471
Т. А. Гринюк,
к. геогр. н., доцент кафедри економічної та фізичної географії,
НПУ імені М. П. Драгоманова, м. Київ
ORCID ID: 0000E0002E2170E2672

ІСТОРИЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ: ЗНАЧЕННЯ

ДЛЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО ТУРИЗМУ

DOI: 10.32702/2306�6806.2021.2.53

O. Borysova,

PhD in Geography, Associate Professor of the Department of Tourism,

National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv

T. Hryniuk,

PhD in Geography, Associate Professor of the Department of Economic and Physical Geography,

National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv

HISTORICAL RECONSTRUCTION: SIGNIFICANCE FOR THE DEVELOPMENT OF REGIONAL
TOURISM

Статтю присвячено історичній реконструкції як новітньому методу та прийому в активізації унікальX

ного місцевого (локального) та регіонального туризму в Україні, що загалом сприяє загальному економіX

чному розвитку території. Наголошується на ряді особливих функцій історичної реконструкції, що в умоX

вах пошуку перспектив розвитку регіонального туризму формують дієвий феномен новизни територій.

Історична реконструкція слугує інструментом поєднання минулого, сучасності та майбутнього україX

нської ментальності, традицій козацького роду, прагнення до національної ідентичності, сприяє відновX

ленню історичної пам'яті. Історичні нашарування подій репрезентовані у брендингу Полтавської області.

Фрагмент технології історичної реконструкції представлений у дослідженні туристичних подієвих лоX

кацій Гадяцького району Полтавської області і торкається періоду 1700—1721 рр. Запропонований SWOTX

аналіз слугує виявленню реальних перспектив історичної реконструкції у розвитку подієвого туризму у

регіоні.

The article is devoted to historical reconstruction as the latest method and method of activating the unique

local and regional tourism in Ukraine, which in general contributes to the overall economic development of the

territory.The interest in the historical events of the past is of particular importance at the present stage, because

the restoration of historical truth serves to educate a patriotically motivated youth. Historical reconstruction is

presented as an educational, entertaining activity to recreate the material and spiritual cultures of a particular

historical epoch. As a modern movement that sets scientific goals and as a special kind of recreation and activities

of interest. The growing role of historical reconstruction as a basis for the formation of event tourism is shown.

The significance and essence of the phenomenon of historical reconstruction as a type of activity aimed at

preserving and popularizing history, culture and ancient traditions are analyzed. This reveals the specifics of

scientific research in the field of interdisciplinary interests of event, military tourism, historical science, branding.

Emphasis is placed on a number of special functions of historical reconstruction, which in terms of finding

prospects for the development of regional tourism form an effective phenomenon of novelty of territories. The

usefulness and practical significance of examples of foreign experience in the introduction of historical

reconstruction in the algorithm of tourist branding of territories is indicated. Historical reconstruction serves as

a tool for combining the past, present and future of the Ukrainian mentality, traditions of the Cossack family, the
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Історична реконструкція в сучасному значенні цьо$

го поняття — досить молодий феномен, який видається
цікавим в дослідницькому плані. Це не тільки форма
дозвілля, а й новий погляд на осягнення історії. Безпо$
середня участь у будь$якій історичній події набагато
більш пізнавальна, краще запам'ятовується і є сучасні$
шою, аніж класичні методи пізнання історії. Феномен
історичної реконструкції полягає також у тому, що в
ній переплітаються такі види діяльності і водночас сфе$
ри життя як наука, мистецтво, військова справа, спорт і
туризм. Рух історичної реконструкції з кожним роком
набуває все більшої популярності, перетворюючись на
різновид міжнародного культурного співробітництва.
Сьогодні, коли майбутнє планети значною мірою зале$
жить від зрілості масової свідомості, рівня людських
стосунків, що грунтуються на принципах толерантності,
взаємовідповідальності, поваги до інших поглядів,
цінностей, переконань, аспекти встановлення міжкуль$
турного діалогу набувають особливого значення. Винят$
кова роль у його забезпеченні належить видам туриз$
му, завдяки яким відбувається безперервний обмін ду$
ховно$культурними цінностями. Заходи історичної ре$
конструкції стають основою для розвитку родієвого
туризму в тому чи іншому регіоні, вони не тільки збага$
чують подієвий календар будь$якої території, а й спри$
яють формуванню культурної та історичної складової
її іміджу, тим самим перетворюючи регіон на туристич$
ний центр. Історична реконструкція стає поштовхом не
лише до вивчення минулого свого народу, а й сприяє
збереженню та примноженню історичної пам'яті, вихо$
вуючи почуття патріотизму, мужності, гідності, появі
оригінальних методів виховної роботи з дітьми та мо$
лоддю. Багато туристичних агентств активно розробля$
ють нові маршрути, включаючи до них певні фрагменти
історичної реконструкції.

Говорячи про подієвий туризм у площині туристич$
ної реконструкції на Полтавщині, слід зазначити, що цей
край є багатим на місця військових баталій та на істо$
ричні постаті. Область сьогодні є лідером за показни$
ками розвитку внутрішнього туризму в центральній Ук$
раїні, саме тому її варто розглядати як базу для реалі$
зації ідей історичної реконструкції на теренах України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематика вивчення феномену історичної ре$

конструкції в світі та на Україні перебуває у полі зору
таких науковців: Брунер Є., Болдуїн Г., Гукард Р., Пікард
Д., Робінсон Д., Божок Н., Биков А., Внуков Я., Гуревіч
А., Драчьова О., Кадер А., Гайдай С., Гавриленко К.,
Килимистий С., Петренко О. Кожен з авторів висвітлює
певні аспекти історичної реконструкції — соціальні,
освітні, визначаючи їх як масовий вид рольової гри, роз$
криваючи питання її використання як ресурсу подієво$
го туризму тощо.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є з'ясування перспектив розвитку по$

дієвого туризму у Гадяцькому районі Полтавської
області шляхом історичної реконструкції окремих

desire for national identity, helps to restore historical memory. Historical layers of events are represented in the

branding of Poltava region. A fragment of the technology of historical reconstruction is presented in the study of

tourist event locations of Hadiach district of Poltava region and concerns the period of 1700X1721. The proposed

SWOTXanalysis serves to identify real prospects for historical reconstruction in the development of event tourism

in the region.

Ключові слова: історична реконструкція, подієвий туризм, історична пам'ять, Гадяцький район, SWOT�
аналіз, брендинг території.

Key words: historical reconstruction, event tourism, historical memory, Hadiach district, SWOT�analysis,
territory branding.

фрагментів, пов'язаних з подіями Північної війни 1700—
1721 рр., що відбувалися на території зазначеного рай$
ону з метою підвищення його туристичної атрактив$
ності, збереження та примноженню історичної пам'яті.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Туризм уже давно набув масового явища. І з кож$

ним роком число охочих подорожувати збільшується,
так само, як і росте кількість дестинацій, які були б ціка$
вими для туристів. Зокрема сьогодні у туристичній сфері
досить поширеним явищем є використання нематеріаль$
них ресурсів, які слугують елементом створення фес$
тивалів та культурних заходів на базі історичної рекон$
струкції. Відтворюючи події минулого, показуючи ду$
ховну та матеріальну культуру історичної епохи, орга$
нізатори дійства стають творцями живої історії, а ту$
ристи часто можуть стати не лише спостерігачами, а ще
й учасниками.

Організовуються злети, фестивалі, ярмарки, турні$
ри, подорожі на точних копіях старовинних суден, зма$
гання в єдиноборствах. Існують дійсні копії історичних
поселень, де учасники реконструкції і туристи можуть
пожити життям своїх предків, поринути в атмосферу
древньої культури, дізнатися і відчути багато того, що
відоме нам тільки по історичних книгах.

Загалом же вивчення фольклору, народного життя,
в якому відбиваються традиції, звичаї, обряди, побут,
етичні, моральні, естетичні ідеали, менталітет народу,
створює бажання зберегти і примножити славу предків.
Саме на знанні історії відновлюється історична пам'ять
поколінь — поняття, на яке спрямований епістеміоло$
гічний і аксіологічний потенціал історичної реконст$
рукції, виховується почуття патріотизму [3, c. 47; 8,
c. 156].

Рух реконструкції охоплює сьогодні всі континен$
ти. Він об'єднує різних людей з різними мотивами, але
інструмент пізнання в їх руках схожий і в підсумку зво$
диться до калейдоскопу відчуттів, особистого пережи$
вання власного епосу$відтворення матеріальної і духов$
ної культури тієї чи іншої історичної епохи і регіону з
використанням археологічних, образотворчих та пись$
мових джерел [5, c. 82].

Також під поняттям "історична реконструкція" ро$
зуміють рух, що ставить перед собою наукові цілі і ви$
користовує метод рольової гри і наукового експеримен$
ту для вирішення проблем і більш глибокого вивчення
досліджуваного питання. В результаті рольова гра ста$
ла не тільки ефективним способом здійснення реконст$
руктивної діяльності, але і найбільш оптимальним ка$
налом соціального інтегрування однодумців.

Історична реконструкція стає відчутним соціальним
трендом і значущою величиною в інтелектуальному про$
сторі, про що свідчать показники інтернет$форумів [1,
c. 183].

Не слід забувати також про гоcподарcьке значення
напряму icторичної реконcтрукцiї. В умовах вcе бiльш
зроcтаючого iнтереcу до руху доречно говорити про
формування нової нiшi на cпоживчих ринках країни, по$
в`язаної з цією cферою дiяльноcтi, що виражаєтьcя у:
реалiзацiї виробленої продукцiї cувенiрного i рек$
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вiзитно$рольового характеру (продаж амулетiв, бута$
форcького озброєння i зброї, побутових предметiв i iн.);
виcтупах у рамках концертно — феcтивальних
органiзацiй, iнiцiйованих як мicцевою адмiнicтрацiєю,
так i приватними оcобами і cтруктурами, як заciб до$
дання cпецифiчного колориту; органiзацiї cпецiа$
лiзованих заходiв для приватних органiзацiй бiзнеcу i
пiдприємництва, якi влаштовуютьcя на комерцiйнiй
оcновi i орiєнтованi на транcформацiю рекреацiйної
дiяльноcтi.

Варто зазначити, що будь$яке icторичне cвято чи
феcтиваль icторичної реконcтрукцiї дуже гарно cебе
монетизує, оcкiльки автоматично перетворюєтьcя в
економiчне пiдприємcтво. Для прикладу, на cеред$
ньоcтатиcтичному феcтивалi в Європi вхiдний квиток
може коштувати вiд 4 до 12 євро (в залежноcтi вiд того,
чи буде кiнний турнiр), враховуються цiни на автентичнi
їжу, напої i cувенiри теж вище cереднього. Кiлькicть
вiдвiдувачiв рахуєтьcя в межах 1—2 тиc. оciб за 2—3 днi.
Тому не важко зрозумiти, що феcтиваль не тiльки
окуповуєтьcя, а й приноcить чималий прибуток орга$
нiзаторам. А якщо проектувати на країну загальну кiль$
кicть подiбних феcтивалiв в рiк, (наприклад, в Нiмеччинi
в 2004 роцi їх було близько 300, то в 2009 роцi вже 903, а
cьогоднi проводитьcя близько 1000 в рiк) — очікуються
значні прибутки в казну органiзаторiв, учаcникiв й краї$
ни проведення у виглядi податкiв вiд cфери туристич$
ної діяльності.

Україна — країна з багатовіковою історією, чиї тра$
диції шанують місцеві жителі, щорічно влаштовуючи в
різних містах самобутні історичні фестивалі. Історична
реконструкція в Україні розвивається сьогодні переваж$
но у двох напрямках — жива історія та історичний се$
редньовічний бій. Рух нараховує декілька тисяч осіб,
десятки клубів від аматорських до професійних [9,
c. 141—142]. Великі фестивалі вже зайняли свою сталу
позицію на туристичному ринку — відбуваються з року
в рік, відзначають ювілеї, заводять традиції. Сьогодні
історична реконструкція є надзвичайно важливим ре$
сурсом для розвитку подієвого і культурно$пізнаваль$
ного різновидів туризму як важливих напрямків внутр$
ішнього туризму України [12, c. 39].

Стратегія розвитку регіонального туризму та рек$
реації в Україні передбачає залучення в процес створен$
ня національного туристичного продукту нових турис$
тично привабливих територій. Яскравим прикладом гар$
монійного поєднання та співіснування природної краси
та багатої історико$культурної спадщини є малознаний
і маловідомий Гадяцький район Полтавської області,
який сміливо можна назвати районом$музеєм, районом$
заповідником.

Історія Гадяччини виявилася багатою на різно$
манітні події. Численні об'єкти історико$культурної
спадщини на території краю розповідають про козаць$
ку добу, Північну, Першу Світову, Громадянську та
Другу Світову війни у вигляді залишок фортець, обо$
ронних валів, могил, пам'ятників і пам'ятних знаків по$
леглим воїнам та односельцям, місць розстрілів чи боїв.
Ці ресурси можуть слугувати базою для історичних ре$
конструкцій, розвитку військово$історичного, подієво$
го туризму, створенню нового обличчя Полтавщини як
сучасного історико$культурного бренду.

На сьогоднішній день події Північної війни (1700—
1721 рр.), які за масштабністю та значенням стоять в од$
ному ряді з Куликовською, Бородинською і Сталінг$
радською битвами, асоціюються у сучасних українців
здебільшого з Полтавською битвою (1709 р.), залишаю$
чи поза увагою решту фрагментів цієї тривалої військо$
вої кампанії.

Маловідомим є той факт, що п'ятидесятиденна бо$
ротьба за фортецю у с. Веприк Гадяцького району та$
кож залишила свій слід у Всесвітній військовій історії.
Оборона с. Веприка, якою керував сам Карл ХІІ, мала
надзвичайно важливе значення — вона затримала, зне$

силила та морально підірвала дух шведської армії. Втра$
ти під час штурму фортеці можна порівняти із втратами
у великій битві, при цьому було втрачено цвіт шведсь$
кого офіцерства. Тільки за один день бою 6 січня 1709 ро$
ку шведи втратили під Веприком убитими та поранени$
ми понад 2000 чоловік, у тому числі до 40 офіцерів, се$
ред них два генерали, шість полковників, три майори та
сім капітанів (Шендрик). Тривала облога Веприка зірва$
ла плани шведського короля про швидке просування до
м. Курська та подальше ведення дій, наблизивши фаталь$
ну розв'язку під Полтавою [4, c. 130].

 Гарнізон фортеці частково складався з "нерегуляр$
ної" кінноти — веприцької козацької сотні як військо$
во$територіального підрозділу Гадяцького полку на чолі
з першим козацьким сотником Федіром Масюком, який
став натхненником і організатором бойових подвигів
веприцького козацтва і разом з сином особисто подав
приклад героїзму, стійкості та мужності у боротьбі про$
ти навали шведських завойовників. Згодом група попов$
нилася місцевими селянами та козаками з навколишніх
сіл і перетворилася на партизанський загін, який напа$
дав на обози, фуражирів, невеликі загони шведів у райо$
ні міст Гадяча, Лебедина, Зінькова. Сотник Федір Ма$
сюк був нагороджений титулом дворянина, почесними
нагородами були відзначені всі захисники Веприцької
фортеці [10].

На час облоги периметр захисних фортечних редутів
складав приблизно 3000 м, земляні вали були підняті на
висоту 6—8 метрів, а частокіл ще на 1,5 метри. Були ук$
ріплені єдині (південні) ворота. З північного боку існу$
вав підземний хід, зі сходу фортецю пронизував яр. Дві
тисячі чоловік гарнізону хоч і не врятували саму фор$
тецю, але надовго зупинили наступ шведської армії. За
королівським наказом козацьке містечко Веприк було
спалено майором Вільдемеєром (Полтавщина: Енцикло$
педичний довідник (за ред. А.В. Кудрицького — К.: УЕ,
1992. — с. 112). Станом на 2017 рік відзначено лише збе$
реження валу в східній частині укріплення. Біля
підніжжя валу встановлено пам'ятний знак з написом
"Славним предкам від вдячних потомків на честь 275$річ$
чя оборони Веприка від шведських загарбників". Під
стінами церкви Святого Миколая знаходиться братсь$
ка могила шведських воїнів. Під час будівництва насипу
дороги і моста через річку Веприк у 1979 році було ви$
явлено велику кількість залишків масового захоронен$
ня воїнів.

Історична реконструкція будь$якого з фрагментів
битви за Веприк може стати тим самим креативним
конкурентоспроможним продуктом, який значно
підвищить рівень атрактивності регіонального туриз$
му, сприятиме збільшенню його соціокультурної ефек$
тивності, креативності у розробці інноваційних про$
грам подальшого збільшення внутрішнього туристич$
ного потоку.

Проект реконструкції може бути реалізованим при
сприянні та за допомоги Гадяцької Районної держав$
ної адміністрації; державного історико$культурного
заповідника "Поле Полтавської битви"; представницт$
ва Товариства військової історії Швеції при посольстві
Королівства Швеції в Україні; громадської організації
"Клуб історичної реконструкції "Шарухань" (м. Харків).

Локації проекту: Гадяцький історико$краєзнавчий
музей; с. Веприк — пам'ятний знак на честь 275$річчя
оборони Веприка; фортечні ворота с. Веприк; церква
Святого Миколая — с. Веприк. Одяг та озброєння, в
основному, запозичені із наявних експонатів музею
"Поле Полтавської битви", а також власноруч зроблені
волонтерами$реконструкторами у відповідності до істо$
ричних джерел. Значна частина шведської амуніції —
одяг, елементи амуніції та мушкети була відтворена та
передана музею під час його відвідування активістами
шведського Товариства військової історії.

Соціальна місія проекту: проект передбачається
здійснити з урахуванням актуальних потреб соціально$
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го замовлення. В зв'язку з цим відбуватиметься орга$
нізація співробітництва з державними та приватними
установами, проведення благодійних та просвітницьких
акцій, організація концертно$фестивальних заходів,
народних гулянь.

Заходи фізичної реконструкції проекту: мобільна
історична виставка з інформаційними стендами (с. Веп$
рик, краєзнавчий музей м. Гадяч); інтерактивні майдан$
чики шведського та козацько$російського гарнізонно$
го польових шпиталів; польовий табір військової і кінної
підготовки; ігрові майданчики для дітей; виступи само$
діяльних колективів; експозиція робіт по відновленню
автентичного одягу і зброї шведських військ та украї$
нських козаків (с. Веприк, краєзнавчий музей м. Гадяч);
експозиція "Один день з життя воїна Полтавської кам$
панії" — демонстрація побуту (краєзнавчий музей
м. Гадяч).

Заходи теоретичної реконструкції проекту: органі$
зація інтелектуального квесту "Битва за Веприк"; ви$
вчення моделей альтернативних історичних сюжетів;
екскурсія "Міфи та факти Веприцької битви" з кіно$ та
фото— демонстрацією фрагментів реконструкції Пол$
тавської кампанії (краєзнавчий музей м. Гадяч); випуск
електронного та друкованого видань з матеріалами
учасників військово$історичної реконструкції, нау$
ковців та фахівців з суміжних організацій (на базі крає$
знавчого музею м. Гадяч).

Освітній потенціал проекту: на базі краєзнавчого
музею м. Гадяч проведення лекційних занять і пов'яза$
них з ними практичних семінарів для учнівської молоді,
спрямованих на апробацію засвоєних теоретичних
знань; організація секційної роботи з питань вивчення
проблем, теоретичного моделювання, аналізу інновац$
ійних проектів історичної реконструкції, духовного
знайомства з культурними традиціями народу, створен$
ня макетів історичних об'єктів і їх реплік, відновлення
елементів повсякденного життя історичного періоду, що
реконструюється.

Історична реконструкція — ефективний метод фор$
мування інтересу у молоді до історичного минулого
країни та збереження історичної пам'яті. Вона дозво$
ляє задіяти максимальну кількість інформаційних ка$
налів для того, щоб довести до дослідника знання про
минуле, комбінувати подачу наукової інформації з візу$
альним рядом та інтерактивним підходом.

Основні переваги реалізації проекту найбільш вда$
ло демонструє SWOT$аналіз, що дає можливість скон$
центрувати увагу на сильних сторонах і можливостях,
які створюють умови для конкретних дій щодо подолан$
ня перешкод та проблем, які виникатимуть на шляху
залучення ресурсної бази в процес історичної реконст$
рукції та подальший розвиток туризму в Гадяцькому
районі.

Сильні сторони (S):
1. Наявність значної кількості подієвих ресурсів для

історичного реконструювання.
2. Багата історична і культурна спадщина регіону,

що дозволяє формувати та розвивати різні туристичні
продукти із урахуванням місцевих особливостей, коло$
риту та автентики.

3. Наявність досвіду реалізації подібних реконст$
рукторських заходів в області (державний історико$
культурний заповідник "Поле Полтавської битви").

4. Достатня кількість музеїв та меморіальних комп$
лексів як осередків туристичної діяльності: краєзнавчі,
шкільні, профільні.

5. Зацікавленість у проведенні історичної реконст$
рукції шведських колег.

6. Лояльна цінова політика для внутрішніх та міжна$
родних туристів.

7. Зацікавленість місцевого населення в розвитку
туризму.

8. Низький рівень конкуренції в галузі історичної
реконструкції.

Слабкі сторони (W):
1. Недостатнє державне фінансування на збережен$

ня та відновлення визначних пам'яток історії та куль$
тури району.

2. Недостатня кількість закладів розміщення та хар$
чування, пристосованих для обслуговування туристич$
них груп у сільських населених пунктах.

3. Недостатній рівень брендингу регіону.
4. Практична відсутність організованого екскурсійно$

го туризму, гідів$екскурсоводів із знанням іноземних мов.
5. Поганий стан доріг, відсутність туристичних

знаків.
6. Недостатня кількість кваліфікованих спеціалістів

у галузі історичної реконструкції.
7. Низький рівень реклами місцевих туристичних

продуктів.
Можливості (О):
1. Зміцнення партнерських відносин в галузі туриз$

му між Україною та Швецією.
2. Збільшення кількості іноземних туристів за раху$

нок проведення фестивалю історичної реконструкції.
3. Розвиток туристичної інфраструктури району.
4. Додаткові надходження до бюджету районної

державної адміністрації.
5. Виховання патріотизму та збереження історичної

пам'яті у підростаючого покоління.
6. Подальший розвиток руху клубів історичної ре$

конструкції на Україні.
7. Становлення Полтавщини як одного із провідних

центрів історичної реконструкції.
Ризики (Т):
1. Недосконалість нормативно$правової бази в га$

лузі туризму України.
2. Рівень платоспроможності внутрішніх туристів.
3. Зміни в смаках споживачів.
4. Залежність від непередбачуваних обставин (пан$

демія, техногенні катастрофи).

ВИСНОВКИ
Сучасний стан розвитку історичної реконструкції в

Україні дозволяє констатувати наявність достатньої
кількості нематеріальних (культурно$історичних,
військово$історичних, історико$демографічних), а та$
кож матеріальних ресурсів для їх ефективного викори$
стання в процесі формування внутрішнього туристич$
ного продукту, розвитку подієвого, культурно$пізна$
вального, військового туризму тощо.

Участь в історичній реконструкції створює для осо$
бистості певний спосіб структурування вільного часу,
емоційно насичує життя, дає можливість подолання
соціально$культурної обмеженості, відсталості, ство$
рює додаткові можливості спілкування в групі одно$
думців, сприяє духовному взаємозбагаченню, відновлен$
ню історичної пам'яті. За таких умов, формується су$
спільна свідомість молодого покоління, що прагне на$
ціональної ідентичності, звеличення ментальних тра$
дицій, популяризації козацької доби та пам`яті про істо$
ричних національних героїв.

Реалізація запропонованого проекту історичної ре$
конструкції фрагменту битви за Веприк дасть змогу за$
безпечити подальший розвиток туризму в регіоні. Крає$
знавчий музей в м. Гадяч може розглядатися як центр,
що керує, контролює та регламентує здійснення про$
екту, проводить основну рекламну, просвітницьку, на$
укову роботу по результатам здійснення реконструкції.
Успішна реалізація проекту значно збільшить туристич$
ний потік та завантаженість основних туристичних
об'єктів показу в регіоні, забезпечить подальший роз$
виток туристичної інфраструктури району, сприятиме
збільшенню надходжень до районного бюджету, ство$
рить умови для формування нових робочих місць, суп$
ровідних бізнесів, якісного та конкурентоспроможно$
го туристичного продукту територіальної громади Га$
дяцького району, розширить можливість розвитку
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інших різновидів туризму, сприятиме формуванню но$
вого сучасного обличчя Полтавщини та Гадяччини як
сучасного історико$культурного бренду.
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У статті розглядається такий відносно новий напрям у менеджменті, як самоменеджмент. Розкрито можX
ливості, що відкриваються в разі сприйняття самоменеджменту як специфічної області реалізації досягнень
науки і практики менеджменту та інших гуманітарних наук по відношенню до себе і власного життя.

Розглядається підхід до сталого розвитку організації на основі принципів самоменеджменту. На думку авX
тора, методами самоменеджменту можна забезпечити сталий розвиток інституції. Досліджується самоменедX
жмент не тільки з позицій особистих технологій, але і самоменеджмент робочих команд на основі мобілізації
та збереження внутрішніх джерел самоорганізації та самовдосконалення, а також активної участі персонаX
лу в самоврядуванні організації. Розглянуто не тільки різні підходи до визначення терміна "самоменеджмент",
а й генезис самоменеджменту.

Вважаємо, що самоменеджмент — це комплексна інноваційна наука, яка тільки зароджується одночасно з
формуванням ринкової економіки, являє собою складне соціальноXекономічне та організаційноXтехнічне явиX
ще, процес самоорганізації, що має справу зі зміною станів і якостей, що передбачає наявність певних тенX
денцій і етапів, який пов'язаний з закономірностями і принципами, які складають предмет будьXякої науки.

Встановлено, що самоменеджмент грунтується не тільки на використанні своїх внутрішніх ресурсів, але і
на збереженні власних, внутрішніх ресурсів комплексу "суб'єкт — об'єкт". Це твердження також дозволяє
нам говорити про процес збереження сталості внутрішнього середовища організації за рахунок коштів самоX
врядування, але одного збереження недостатньо, бо управління суб'єкта господарювання передусім передбаX
чає розвиток внутрішніх ресурсів.

Доведено, що методами самоменеджменту можна забезпечувати відновлення життєвого циклу і виявляти
траєкторії розвитку організації. Самоменеджмент стає ефективним способом реалізації нових реальностей розX
витку організації, магістральним шляхом її розвитку. У чому б не проявлявся самоменеджмент — це самомеX
неджмент окремої особистості або колективу спільно працюючих людей, їх спільної діяльності, на основі мобX
ілізації внутрішніх джерел вдосконалення персоналу і самої організації, а також активна участь їх в органах
самоврядування.

The article deals with selfXmanagement — a relatively new direction in management. The possibilities offered by
the perception of selfXmanagement as a specific area of achieving accomplishments in science and practice of
management and other humanities in relation to oneself and one's own life have been explained.

A selfXmanagement approach to the sustainable development of the organization is examined. The author states
that selfXmanagement methods can ensure the sustainable development of the institution. SelfXmanagement is explored
not only from the perspective of personal technologies, but also the management of working teams on the basis of
mobilization and preservation of internal sources of selfXorganization and selfXdevelopment, as well as active
participation of the employees in selfXmanagement of the organization. The different approaches to the definition of
the term "selfXmanagement" and genesis of selfXmanagement have been considered.

The author argues that selfXmanagement is a complex innovative science that is only emerging alongside with the
formation of a market economy. It is a complex socioXeconomic and organizationalXtechnical phenomenon. SelfX
management is also a process of selfXorganization that deals with changes in states and qualities, which presupposes
the existence of certain trends and stages which relates to the patterns and principles that make up the subject of any
science.

It has been established that selfXmanagement is based not only on the use of its internal resources, but also on the
preservation of its own internal resources of the "subject — object" complex. This statement also shows the process of
maintaining the sustainability of the internal environment in the organization through selfXgovernment, but
preservation alone is not enough, since the management of the enterprise primarily involves the development of internal
resources.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Стійкий розвиток підприємств не можуть існувати

без постійного прагнення до оновлення і розвитку.
Особливість їх функціонування передусім полягає в ба$
жанні суб'єктів господарювання в умовах підвищеного
ризику, нестійкості впливу факторів зовнішнього і внут$
рішнього середовища самостійно знаходити і втілюва$
ти в життя такі рішення, які б дозволили отримувати
запланований прибуток за рахунок використання своїх
власних ресурсів.

З цією метою основу розвитку підприємств повинен
формувати менеджмент, який володіє творчим підходом
до вирішення проблем, які спрямовані на інноваційну
діяльність, розуміння своїх сильних і слабких сторін, го$
товність до ризику, вміння управляти своєю діяльністю.

Вони визначають цілі суб'єкта господарювання та
вибирають методи досягнення. Від мотивації персона$
лу до саморозвитку та самоудосконалення залежить,
наскільки успішно буде розвиватися це підприємство.
Країни, що розвивають системи управління, які базу$
ються на людському інтелекті вимагають особливих
стратегій діяльності, заснованих на самоорганізації
людського чинника.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням самоменеджменту значну увагу зарубіжні

та вітчизняні науковці автори, як. І. Бабчинська, А. Бі$
шоф, І.В. Ганза Л. Зайверт, Й. Ніссенен, Д. Фернер,
С. Кові, А.С. Чкан, та інші. Розробки і досягнення заз$
начених вчених з плином часу не втратили своєї акту$
альності, але з огляду на мінливість зовнішнього сере$
довища, потребують грунтовного переосмислення з ура$
хуванням особливостей професійної діяльності менед$
жерів.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження, результати якого розкрито в

цій статті, є розробка теоретичних, методологічних по$
ложень щодо розвитку самоменеджменту організацій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Особа, що приходить на підприємство, як найманий

працівник для досягнення власних цілей, зі своїми по$
требами та інтересами, підпорядковує їх цілям суб'єктів
господарювання. Переважна більшість дослідників од$
нозначно пов'язують соціально$економічний розвиток
підприємства із здатністю людського чинника до само$
організації. Вони вважають, що без урахування: "фак$
тора особистості неможливо вирішити ніякі соціально$
економічні проблеми" [1]. Так, Продіус О.І., досліджу$
ючи ефективність функціонування корпорацій, виділяє
рівень особистості, яка усвідомила сутність перетворень
в економіці та своє місце в цьому процесі [2]. Прояв цієї
позиції залежить в першу чергу від особистісного са$
моменеджменту.

Перш ніж розкрити сутність, структуру, принципи
та функції самоменеджменту, необхідно відзначити, що
нині відсутнє загальноприйняте його визначення. Ха$
рактерною особливістю самоменеджменту є розгляд
його з позицій реалізації соціально$психологічного
аспекту управління.

The author shows that selfXmanagement methods can restore the life cycle and identify the trajectories of an
organization's development. SelfXmanagement is becoming an effective way of implementing new realities of the
organization's development and the main way of its development. Whatever self— management manifests itself in, it
is the selfXmanagement of an individual or a group of people working together and their cooperation through the
mobilization of internal sources of improvement of the employees and the organization itself, as well as their active
participation in selfXgovernment bodies.

Ключові слова: менеджмент, самоменеджмент, суб'єкт господарювання, персонал, внутрішні ресурси.
Key words: management, self�management, business entity, employees, internal resources.

За твердженням Маркова С.В., генезис самоменед$
жменту включає три етапи [3]. Перший — пов'язаний з
формуванням досвідом окремих людей, які методом
проб і помилок перевіряли ефективність окремих
прийомів в діяльності менеджменту. Другий етап відоб$
ражає поділ праці в процесі виконанні професійній
діяльності. Третій етап обумовлений систематизацією
знань в техніці менеджменту. Розглядаючи самоменед$
жмент з позицій внутрішньо орієнтованих технологій
менеджменту, він виділяє п'ять його підсистем: саморе$
гуляція, аналіз, адаптація, раціоналізація і розвиток
особистості. Водночас саморегуляція розглядається як
управління собою на несвідомому рівні, аналіз — як по$
стійна оцінка своїх дій і здібностей, адаптація — при$
стосування, раціоналізація — покращення своїх дій і
розвиток — як свідома якісна зміна самого себе.

Самоменеджмент, на його думку, — це самостійність
і особисте управління собою.

Вважаємо, що поняття "самоменеджмент" має три
властивості: по$перше, кожна дія має завершитися яки$
мось конкретним результатом і мати реальний і мате$
ріальний характер; по$друге, об'єкт, на який спрямована
діяльність, і суб'єкт цієї діяльності збігаються (дія спря$
мована на самого себе); по$третє, в центрі уваги стоїть
те, що суб'єкт, як джерело активності може зробити сам.

Самоменеджмент в економічній літературі розгля$
дається з позицій особистісних технологій саморозвит$
ку та самоудосконалення.

А.В. Синиця, розглядаючи методологічні аспекти
теорії організації, стверджує, що технологія діяльності
особистості є частиною менеджменту підприємства [4].
Вона також передбачає раціональну організацію діяль$
ності персоналу, створення передумов успішної діяль$
ності та розвитку співробітників, а також управління
особистістю як відкритою, динамічною системою, як
багаторівневий процес подолання і піднесення персо$
налу, а також спосіб організації функціонування їх
життєдіяльності.

Водночас цілями самоменеджменту, на її думку, є:
1) перетворення особистості (як першочергова ме$

тодологічна проблема);
2) економія часу;
3) виявлення і використання власних можливостей;
4) проектування зовнішнього середовища;
5) виявлення і аналіз свого досвіду;
6) раціональна організація діяльності.
У структуру самоменеджменту вона включає

шістнадцять елементів: самоуправління (управління со$
бою); самоорганізація (організація свого життя і діяль$
ності); саморегуляція (підтримання внутрішньої рівно$
ваги); самовиховання (формування пріоритетних якос$
тей особистості); самоконтроль (оцінка і проектування
своєї діяльності); раціоналізація мислення; планування
особистого часу; самоосвіта (підвищення якості життя);
технологія здоров'я (забезпечення працездатності);
вибір цілей життя і діяльності; інформаційний пошук;
спілкування; ритми і гармонія; робота в групі; ризик
творчого мислення; робота з конфліктами.

На основі узагальнення думок вчених, вважаємо, що
самоменеджмент є складовою частиною самоуправлін$
ня людини. З цієї точки зору самоуправління — це управ$
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ління самим собою для досягнення особистих цілей, уз$
годжених з цілями суб'єкта господарювання. Основна
мета самоменеджменту полягає в тому, щоб максималь$
но використовувати власні можливості, свідомо управ$
ляти змінами свого життя і вміти подолати перешкоди
зовнішнього середовища функціонування.

Отже, самоменеджмент — це послідовне і ціле$
спрямоване використання фахівцем методів і практич$
них прийомів у повсякденній діяльності для підвищен$
ня ефективності виконуваних процедур і операцій, до$
сягнення намічених цілей, спрямований на максималь$
не використання працівником власних можливостей і
свідоме управління своєю трудовою діяльністю. У цьо$
му випадку основними поняттями є самоврядування
(управління собою), самоорганізація (організація влас$
ної діяльності), саморегуляція (регулювання власного
життя), самовиховання, саморозвиток.

Якщо відзначити, про самоменеджмент конкретної
людини, то передбачається, що можна використовува$
ти цей термін більш узагальнено, використовуючи тер$
міни та визначення, що застосовуються до самоуправ$
ління особистості. Діяльність окремого працівника знач$
ною мірою опосередкована трудовим колективом, який
в свою чергу є складовою частиною системи суб'єкта
господарювання, що дозволяє говорити про їх взаємоз$
в'язку і системну спрямованість стосовно самооргані$
зації людського фактора в колективній формі діяльності.
Очевидно, що система самоменеджменту спирається на
особисті якості людей, на їхню спрямованість, на само$
удосконалення і саморозвиток, який спрямований на$
правлено на більш повну реалізацію особистості, на праг$
нення людини до можливо більш повного виявлення і
розвитку своїх професійних здібностей.

До останнього часу сфера самоменеджменту звужу$
валася саморозвитком індивідів. Однак виробнича
діяльність в умовах ринкових перетворень і подальший
розвиток демократизації і децентралізації вимагає по$
глибленого аналізу причин і обставин неефективності
багатьох методів командного управління, чи не враху$
вання сутності самоменеджменту.

У дослідженнях науковців самоменеджмент тлума$
читься в таких аспектах. "Самоменеджмент — послідов$
не і цілеспрямоване використання керівником (фахів$
цем) методів і практичних прийомів в повсякденній
діяльності для підвищення ефективності виконуваних
процедур і операцій, досягнення намічених цілей. Спря$
мований на максимальне використання працівником
власних можливостей і свідоме управління своїм робо$
чим часом" [5]. Наступне визначення також розглядає
самоменеджмент як: "Менеджмент горизонтальних са$
моорганізованих соціально$економічних систем через
оптимізацію взаємозалежності і мінімізацію кількості
партнерських типів відносин сторін. Організація особи$
стої роботи менеджера, що включає такі елементи як:
постановка цілей, планування, визначення пріоритетів,
організація трудового процесу, самоконтроль" [6].

Грунтуючись на результатах цих досліджень, можна
зробити висновок, що самоменеджмент, як і самовряду$
вання, є складовою частиною людини. Вважаємо, що са$
моврядування — це перш за все управління фізичними і
моральними здібностями для досягнення поставлених
цілей або участь всіх членів суб'єкта господарювання в
діяльності органів управління. Ототожнюючи два понят$
тя — "самоменеджмент" і "самоврядування", О. Штепа в
визначає, що "ефективне самоврядування об'єктивно
пов'язане з людською природою і соціальним управлін$
ням. Все це дозволяє нам розглядати самоменеджмент
як комплексну, цілісну систему управління персоналом,
на рівні керівника і на рівні робочих команд (груповий
самоменеджмент), що в сукупності являє самоменедж$
мент загалом або чи інтегративний самоменеджмент.

До властивостей самоменеджменту як системи
вважаємо за доцільне віднести: цілісність, централізо$
ваність, адаптивність, сумісність, зворотний зв'язок,

емерджентність, синергічність, мультипликативность. У
самоменеджмент активно вводяться принципи, кон$
цепції і підходи, які використовуються в сучасному ме$
неджменті. Принципи самоменеджменту та самоорга$
нізації багато в чому подібні. Формулювання терміна са$
моменеджменту означає послідовне і цілеспрямоване
застосування випробуваних методів і застосування по$
всякденної практики з метою оптимального викорис$
тання наявних внутрішніх ресурсів.

Особливе зацікавлення для дослідження самоменед$
жменту представляють прямі і зворотні зв'язки управ$
ління, які полягають в тому, що при переході від прямо$
го зв'язку до зворотного відбувається взаємозаміна суб'єк$
та і об'єкта впливу. Суб'єкт стає об'єктом, а об'єкт — су$
б'єктом. Саме єдність "суб'єкт$об'єктних" і "об'єкт$суб'єкт$
них" взаємодій визначає цілісність структури системи
самоменеджменту підприємства. Також необхідно вра$
ховувати, що розчленовування реальних виробничо$гос$
подарських організацій на "об'єкт" і "суб'єкт" чи ланки
і систему управління можливо лише в абстракції. На
практиці кожна господарська одиниця від суб'єкта гос$
подарювання до безпосередніх виконавців є суб'єктом і
об'єктом одночасно.

У зв'язку з цим цілями самоменеджменту є:
перетворення, розвиток суб'єктів господарювання

за рахунок внутрішніх ресурсів (як першочергова мето$
дологічна проблема);

раціональна організація саморозвитку;
виявлення і використання власних можливостей;
проектування зовнішнього середовища виявлення

проблем і аналіз досвіду;
економія часу.
Підвищенню ефективності самоменеджменту під$

приємств сприятиме вирішення наступних завдань:
розробка наукового забезпечення самоменеджменту;
розробка моделі та механізмів реалізації самоменед$

жменту;
забезпечення підвищення професійної компетенції

персоналу, а також прагнення персоналу до самороз$
витку та самовдосконалення.

Самоврядування, являючись функцією людини у всіх
сферах функціонування: політичної, соціальної, економі$
чної, екологічної, правової, — є також функцією суб'єкта
господарювання в цих сферах. У кожній із них він має
свої функціональні напрями, цілі, завдання, структуру,
тобто є підстави говорити про соціальне, політичне, еко$
логічне, економічне і самоврядування підприємства, як
про відносно самостійні сфери і складових системи са$
моменеджменту суб'єкта господарювання.

У теорії управління прийнято розрізняти внутрішнє
і зовнішнє управління. Зовнішнім називають управління,
за якого керуючий вплив надходить в керовану систему
ззовні. У цьому випадку керуюча система не входить до
складу керованої, виділена в самостійний зовнішній
орган. Слід зазначити, що стосовно суб'єктів господарю$
вання поділ управління на внутрішнє і зовнішнє
здійснюється в певній мірі умовно. Внутрішнім назива$
ють управління, при якому керуючий вплив формується
в самій керованій системі [8]. Орган управління, що ви$
робляє управлінські впливи, утворює разом з керованою
системою єдиний комплекс. Органи управління, а також
особи, які здійснюють управління, входять при внутріш$
ньому управлінні до складу керованої організації.

Різновидом внутрішнього управління є самовряду$
вання або самоменеджмент. Самоврядування — це
внутрішнє управління, менеджментом, що грає основ$
ну роль в управлінні суб'єктом господарювання. В умо$
вах самоврядування зовнішнє управління обмежується
відносно обмеженим переліком проблем загального ха$
рактеру і втілюється у вигляді законів, указів, урядових
постанов, національних програм, обов'язкових для ви$
конання фізичними та юридичними особами, на яких
поширюється дія законодавчих актів. З урахуванням цих
обмежень самоврядні організації мають право само$
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стійно приймати і здійснювати управлінські рішення,
спираючись на внутрішній менеджмент.

Але необхідно відзначити, що в практичній діяль$
ності відсутні абсолютно самоврядних організацій, як
немає і абсолютно директивно керованих суб'єктів гос$
подарювання. Самоменеджмент найбільш застосуємо до
суб'єктах господарювання, які грунтуються на при$
ватній формі власності, де створенні значно більші умо$
ви для розвитку персоналу, а також спостерігається
значний рівень мотивації їх співробітників до підвищен$
ня фахового рівня та розвитку.

Грунтуючись на оцінці результатів досліджень нау$
ковців, можемо констактувати, що структуру системи
самоменеджменту повинні складати такі елементи: са$
моврядування (управління собою); самоорганізація
(організація своєї діяльності); саморегуляція (підтрим$
ка внутрішньої рівноваги); саморозвиток (формування
пріоритетних якостей); самоконтроль (оцінка і проек$
тування своєї діяльності); раціоналізація мислення; пла$
нування та облік часу; вибір цілей; інформаційний по$
шук; творче та інноваційне мислення [9].

Структура самоменеджменту повинна відповідати
наступним вимогам, зокрема:

спрямованість на результат (економічність);
поєднання індивідуальних і загальних цілей;
здатність структури забезпечувати сприятливі умо$

ви для реалізації процесу розвитку;
ясність — чітке знання своїх завдань і обов'язків;
поєднання стабільності і пристосовності, яка повин$

на спиратися на досягнення поставлених цілей і плану$
вані майбутнє;

гнучкість — швидка реакція на зміни як у зовніш$
ньому, так і внутрішньому середовищах;

стійкість у часі і здатність до самовідновлення;
надійність організації різних процесів.
На нашу думку, самоменеджмент — це комплексна

інноваційна наука, яка тільки зароджується одночасно
з формуванням ринкової економіки, являє собою склад$
не соціально$економічне та організаційно$технічне яви$
ще, процес самоорганізації, що має справу зі зміною
станів і якостей, що передбачає наявність певних тен$
денцій і етапів, які пов'язані із закономірностями і прин$
ципами, які складають предмет будь$якої науки.

Самоврядування трудового колективу водночас не
виключає виникнення певних протиріч і розбіжності
інтересів. Формою їх подолання, зокрема, можуть слу$
жити трудові угоди. Іноді вони розглядаються як інстру$
мент самоврядування.

ВИСНОВКИ
Самоменеджмент також змінює не тільки саму філо$

софію управління в частині розвитку довірливості, про$
фесіоналізму, з урахуванням динамічності соціально$
економічних систем, але і характер відносин між співро$
бітниками, їх націленість на успіх і досягнення.

На концептуальному рівні необхідно зазначити, що
самоменеджмент як координаційно — управлінський
менеджмент в умовах горизонтальних самоорганіза$
ційних процесів і систем стає фактично основою участі
людини в процесі розвитку суб'єкта господарювання.

Для соціально$економічних систем, що прагнуть до
тривалого існування на ринку, методами самоменедж$
менту можна забезпечити сталий розвиток, а саме він
дає можливість реалізувати цю мету. Отже, перед са$
моменеджментом постійно постає вихідне завдання ви$
явлення траєкторій сталого розвитку організації.

Cамоменеджмент грунтується не тільки на викори$
станні своїх внутрішніх резервів, але і на збереженні
власних ресурсів комплексу "суб'єкт — об'єкт". Процес
збереження стійкості суб'єкта господарювання за ра$
хунок його самоорганізації є недостатнім, і передбачає
розвиток внутрішніх ресурсів персоналу, що передба$
чає їх професійний розвиток шляхом навчання протя$
гом всього періоду їх виробничої діяльності.

Методами самоменеджменту можна забезпечувати
відновлення життєвого циклу і виявляти траєкторії роз$
витку організації. В нинішніх умовах самоменеджмент стає
ефективним способом реалізації нових реальностей діяль$
ності суб'єкта господарювання та є магістральним шляхом
його розвитку не залежно від форм його прояву.
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Виділено спільні детермінанти, які тією чи іншою мірою визначають засади і спрямованість державX

ної політики доходів стосовно сільського населення в переважній більшості країн. Узагальнено напрями

здійснюваної в рамках аграрної політики Польщі підтримки доходів сільського населення, отримуваних

від аграрної зайнятості. Проведено диференціацію підходів політики доходів від сільськогосподарської

діяльності населення в Польщі залежно від продуктивності фермерських господарств. За вказаним криX

терієм виокремлено та охарактеризовано 3 типи фермерських господарств: неперспективні в плані зроX

стання продуктивності; потенційно конкурентоспроможні; високо конкурентоспроможні. Визначено на

прикладі Республіки Польщі ключові концепти політики формування окремих джерел доходів сільських

домогосподарств у Європейському Союзі в контексті актуальності для України. На основі їх узагальненX

ня показано, що не зважаючи на отримання цією країною зі Структурних фондів ЄС значних фінансових

ресурсів для забезпечення сільського розвитку, там частково продовжують зберігатися притаманні нашій

державі проблеми в сфері зайнятості та доходів жителів села; а отже, актуальними для вітчизняних умов

є цільові настанови та застосовувані підходи польської політики доходів. Вказано на першочергові завX

дання, невідкладне вирішення яких сприятиме створенню передумов для зростання доходів і рівня житX

тя сільського населення в Україні.

Common determinants have been identified, which to some extent determine the principles and direction of

state income policy in relation to the rural population in the vast majority of countries: increasing the productivity

of agricultural factors; intensification of globalization processes, dynamic development of international trade,
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Практично для кожної країни світу, незалежно від

рівня її економічного розвитку, проблеми пов'язані з
формуванням доходів населення та ролі й міри участі
держави в цьому процесі належать до пріоритетних при
розробці та здійснені економічної політики на усіх
рівнях — національному, регіональному, локальному.
Особливо актуальним є забезпечення зростання розмі$
ру доходів і рівня життя сільського населення. Адже
хоча його питома вага в світовій чисельності населення
знижується (за даними Світового банку цей показник
зменшився з 66,4 % в 1960 році до 44,7 — у 2018 р. [1]),
та очікується, що в період між 2015 і 2030 роками
кількість жителів села досягне свого піку, приблизно в
3,3 млрд, а потім вона знижуватиметься, однак світ, що
розвивається, все ще залишається більш сільським, ніж
міським [2, с. 4].

У сільській місцевості проживає 80% загальної світо$
вої чисельності злиденних та 75% — бідних; їхні доходи
значною мірою залежать від сільськогосподарської
діяльності, від роботи у власних господарствах, або від
сільськогосподарської зайнятості [3, с. 251]. Люди, за$
лежні від цих секторів, стикаються з істотними перешко$
дами для отримання гідних трудових пільг та прав. Ці
проблеми ще більше посилюються в кризові періоди,
коли виплати здійснюються чи розширюються, але вони
рідко охоплюють сільських, неформальних, сезонних
працівників або мігрантів [4]. Водночас зазнають суттє$
вих змін традиційні уявлення та пріоритети розвитку
сільської місцевості; відбувається деяке нівелювання
значення сільського господарства як галузі виробницт$
ва у сільських регіонах з одночасним зростанням ролі
"третинної" діяльності (а отже, й отримуваних сільськи$
ми жителями за цим каналом доходів) та соціально$еко$
номічними перетвореннями сільського простору [5, c.
19].

improvement of communications; changing the mechanisms of farmers' income support policy, as well as

reorienting the impact of the implemented measures from sectoral to rural development; the CovidX19 pandemic;

significant acceleration of the digital transformation of global and national economic systems. The directions of

support of the income of the rural population received from agrarian employment carried out within the limits of

agrarian policy of Poland are generalized.

Differentiation of approaches of policy of incomes from agricultural activity of the population in Poland

depending on productivity of farms is carried out. According to this criterion, 3 types of farms were identified

and characterized: unpromising in terms of productivity growth; potentially competitive; highly competitive.

The key concepts of the policy of forming separate sources of income of rural households in the European Union

in the context of relevance for Ukraine are identified on the example of the Republic of Poland. Based on their

generalization, it is shown that despite the fact that this country has received significant financial resources

from the EU Structural Funds to ensure rural development, there are still some inherent problems of our country

in the field of employment and income of rural residents; therefore, the target guidelines and applied approaches

of the Polish income policy are relevant for domestic conditions. The priority tasks are indicated, the immediate

solution of which will help to create the preconditions for the effectiveness of measures of this type of policy in

Ukraine: certainty about the longXterm prospects for the development of PPH (personal peasant households);

institutionalization of small producers; introduction of a special program to formalize PPH as family farms;

adequate redistribution of rural labor from the lowXproductivity agricultural segment to nonXagricultural

activities.

Ключові слова: державна політика доходів, сільське населення, сфери зайнятості сільського населення,
Європейський Союз, Республіка Польща.

Key words: state income policy, rural population, spheres of employment of rural population, European Union,
Republic of Poland.

В умовах формування глобального технологічного,
ринкового та соціокультурного простору відбувається
конкурентний відбір найбільш ефективних форм інсти$
туційного устрою та їх уніфікація: інституційні зміни,
що були запорукою отримання бажаних результатів в
одних країнах, можуть вивести на шлях сталого розвит$
ку й інші держави [6. c. 4]. Особливо важливим є вив$
чення зарубіжного досвіду формування доходів
сільського населення, напрацьованого у тих країнах
Європи, яким притаманний частково схожий характер
зайнятості сільського населення, та де після вступу в ЄС
у цьому відношенні відбуваються істотні структурні зру$
шення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми формування доходів сільського населен$
ня постійно перебувають у полі зору вітчизняних та за$
рубіжних науковців і експертів. Актуалізація їх дослід$
жень зумовлена, передусім, тим, що нарощування еко$
номічного потенціалу сільських територій не завжди
супроводжується підвищенням добробуту й зростанням
життєвих стандартів місцевих жителів. Науковий пошук
шляхів і способів вирішення цієї суперечності ведеться,
зокрема, в проблемних площинах розробки: дієвих ме$
ханізмів імплементації засад багатофункціонального
сільського господарства і сільських територій у право$
ве поле та їх практичного втілення; завдань і пріоритетів
політики держави, пов'язаних із подоланням економіч$
ного, соціального та політичного виключення сільсько$
го населення; необхідних підходів і засобів державної
підтримки для реалізації потенціалу комерціалізації
сільськогосподарської діяльності домогосподарств, а
також диверсифікації сільського бізнесу. Означені та
інші аспекти проблематики державної політики форму$
вання джерел доходів сільських домогосподарств до$
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сліджували вітчизняні та зарубіжні вчені: Бородіна О.М.
[8; 24], Bozek J. [17], Булавка Л.В., Булавка О.Г., Wale$
ga A. [13], Грищенко О.Ю., Castaneda R.A. та ін. [3],
Зінчук Т.О., Куцмус Н.М. [5], Kania J. [19], Karwat$
Wozniak B. [15], Keats Sh., Wiggins S. [2], Киризюк С.В.,
Малік М.Й., Мантино Ф. [9], Молдаван Л.В., Podstaw$
ka M., Golasa P. [18], Прокопа І.В., Тулуш Л.Д., Zajac D.
[23], Шпикуляк О.Г., Яременко О.Л. [6] та інші. Подаль$
ша активізація процесів глобалізації, поглиблення інтег$
рації економіки України в господарську систему ЄС,
необхідність солідарного оперативного реагування на
виникнення новітніх загроз неминуче супроводжувати$
меться уніфікацією форм інституційного устрою. У цьо$
му контексті, доцільність запозичення ефективних за$
рубіжних інститутів, які тією чи іншою мірою задіяні
зокрема і в процесах формування доходів сільського на$
селення потребує всебічного аналізу зарубіжної прак$
тики реалізації політики доходів, застосовуваної до
різних категорій сільських домогосподарств та оцінки
на його основі вірогідних вигід і втрат за умови запро$
вадження аналогічних заходів. Особливою прикладною
значущістю вирізняється дослідження засад здійснен$
ня вказаної політики в Польщі, як з огляду на подібну
структуру зайнятості сільського населення, так і зва$
жаючи на масштаби орієнтованої на цю країну трудо$
вої міграції українських заробітчан.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті: виокремлення спільних для більшості

країн світу детермінант державної політики доходів по
відношенню до сільського населення; узагальнення
підходів політики доходів від сільськогосподарської
зайнятості населення в Польщі залежно від продуктив$
ності фермерських господарств; визначення на прикладі
Республіки Польщі ключових концептів політики фор$
мування окремих джерел доходів сільських домогоспо$
дарств у Європейському Союзі в контексті їх актуаль$
ності для України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Перебіг процесів формування доходів сільського
населення, співвідношення їх складових, залежно від
джерел надходження, в кожній країні залежить від ба$
гатьох чинників: рівня соціально$економічного розвит$
ку; практикованих моделей соціального захисту; показ$
ників стану й динаміки урбанізації; сформованого аграр$
ного укладу та ролі сільськогосподарського виробниц$
тва в платіжному балансі держави; наявності та різно$
манітті ресурсного потенціалу сільських територій і ди$
версифікованості його реалізації; рівня регіональної ди$
ференціації сільського розвитку тощо. Водночас мож$
на виділити спільні детермінанти, які тією чи іншою
мірою визначають засади і спрямованість державної
політики доходів стосовно сільського населення в пе$
реважній більшості країн. Визначальними серед них, на
нашу думку, є такі:

1. Зростання внаслідок стрімкого розвитку інно$
вацій продуктивності факторів сільськогосподарсько$
го виробництва, що, крім можливості нарощування об$
сягів виробництва сільськогосподарської продукції,
призводить також до зменшення потреб у робочій силі,
а отже, — звуження джерел формування доходів
сільського населення від аграрної зайнятості. Постій$
ний процес модернізації, внаслідок якого робоча сила
замінюється капіталом, може призвести до так звано$
го "парадоксу в сільській місцевості", що спричинює
втрату робочих місць. Якщо ж звільнені працівники
покинуть регіон, то і без того незначна ємність
сільського ринку праці ще більше скорочується, що має
серйозні наслідки для перспектив місцевого розвитку.
У цьому сенсі "парадокс сільської місцевості" може
зробити сільські регіони жертвами власного успіху [7.
c. 164].

2. Активізація процесів глобалізації, динамічний
розвиток міжнародної торгівлі, поліпшення комуні$
кацій. Ці чинники істотно змінили конфігурацію агро$
продовольчих ланцюгів формування доданої вартості та
маркетингової логістики, що в свою чергу впливає на
частку доходів селян у кінцевій ціні виробленої ними
сільськогосподарської продукції.

3. Перехід у європейських країнах від політики
підтримки доходів фермерів через механізми підтрим$
ки високих внутрішніх цін, запровадження ставок
ввізного мита на сільськогосподарську продукцію до
підтримки доходів фермерських господарств.

4. Перехід від продуктивізму та виключно галузевої
підтримки сільських територій до необхідності реалі$
зації соціоекономічної політики їх розвитку [8, c. 76—
77]; завдяки територіальній моделі, яка орієнтується на
багатофункціональність ролі сільської місцевості забез$
печується можливість розширення диверсифікації дже$
рел доходів жителів села [9, 21—31].

5. Відмінності щодо продуктивності використання
ресурсів між сільськими територіями залежно від їх
розташування (приміська чи периферійна), що в свою
чергу обумовлюють рівень і характеру зайнятості
сільського населення, а отже — розміри і структуру
його доходів.

6. Пандемічні масштаби захворюваності Covid$19.
Позаяк пандемія посилює і поглиблює наявні нерівності,
виявляючи вразливості в соціальних, політичних, еко$
номічних та системах біорізноманіття [10, c. 3], а
сільське населення, як у світі загалом, так і в Україні є
економічно більш вразливим в кризових ситуаціях, ця
соціальна група зазнаватиме відчутнішої дії дестабілі$
зуючих чинників на характер розвитку соціально$тру$
дових відносин та джерела формування бюджетів до$
могосподарств [11, c. 238—247].

7. Істотне прискорення, передусім завдяки Covid$19,
цифрової трансформації глобальної та національних
економічних систем. При цьому зміст соціально$трудо$
вих відносин, можливості отримання доходів, з одного
боку, поступово втрачатимуть залежність від місця про$
живання працівників (а отже, кон'юнктури місцевих
ринків праці), з іншого — дедалі більшою мірою визна$
чаються формуванням бізнес$моделей, заснованих на
послугах, а не продуктах [12, c. 9].

За очевидної багатоплановості проблематики до$
ходів сільського населення в різних країнах світу, дже$
рела їх надходжень хоча і відрізняються своєю часткою
у бюджетах сільських домогосподарств та особливос$
тями співвідношення ринкових і державних, застосову$
ваних національних (субнаціональних) рівнях, ме$
ханізмів впливу на їх формування, однак, загалом, є ти$
повими: дохід від оплачуваної роботи; дохід від індиві$
дуального господарства; дохід від самозайнятості поза
окремим господарством у сільському господарстві, від
здійснення фрілансу; майновий дохід; дохід від здачі в
оренду нерухомого майна; виплати соціального страху$
вання; інші виплати; інші доходи (включаючи подарун$
ки та аліменти) [13, с. 221]. Із багатьох міркувань (по$
дібний характер зайнятості населення сільської місце$
вості; привабливість тамтешнього ринку праці для ук$
раїнських мігрантів; євроінтеграційні устремління нашої
держави тощо) окремої уваги дослідників заслуговує
польський досвід політики формування доходів сіль$
ського населення.

Так, наприклад, значення показника частки осіб
працездатного віку, що зайняті діяльністю, пов'язаною
з сільським, лісовим і рибним господарством 10,56 %
(2017 р.) у цій державі є найближчим до аналогічного в
Україні (14,9 %), як серед інших сусідніх регіонів, так і
переважної більшості країн$членів ЄС [14]. Наближе$
ними до українського є також показники рівня еконо$
мічної активності та зайнятості сільського населення у
віці 15 років і старшому: у 2017 році у Польщі вони ста$
новили 56,6 та 53,6 відсотки відповідно [15, с. 207]; у
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нашій державі їх значення дорівнювало 60,4 % та 54,4%.
[16, c. 51]. Таким чином, у Польщі, як і в Україні, сіль$
ськогосподарський сектор є трудомістким, що обумов$
лено домінуванням малих сімейних господарств. Зокре$
ма, частка фермерських господарств площею до 5 га у
2013 році становила 54% і вони займали 13% с.$г. угідь
цієї країни [17, c. 6].

Забезпечення належного рівня доходів від
сільськогосподарської зайнятості та способів його
підтримки є одним із основних питань аграрної по$
літики Європейського Союзу [18, c. 80]. Його зна$
чимість обумовлюється не тільки економічною й про$
довольчою роллю галузі, але й, що не менш істотно,
суспільною важливістю виконуваної нею соціальної
функції. Так, на роботу власників фермерських гос$
подарств та членів їх сімей припадає 77,5% від за$
гальної кількості праці в сільському господарстві ЄС
[19, c. 36]. У Польщі трудовий вклад членів сім'ї фер$
мера є значно вищим і становить 96,4% від загальної
кількості робочої сили на фермі, вираженої в річних
робочих одиницях [20, c. 76].

У рамках здійснюваної Польщею аграрної політи$
ки підтримка доходів сільського населення, отримува$
них ним від аграрної зайнятості зосереджена на кате$
горії, яка веде господарства розміром до 10 га.
Більшість малих ферм продають менше половини своєї
продукції на формальному ринку. Тому значна части$
на їх виробництва призначена для використання в при$
ватних господарствах або продається в межах нефор$
мальної економіки [20, c.167]. Основним джерелом
доходу для таких господарств є трансфертні платежі
з бюджету Європейського Союзу або з національних
дотацій фермерам та національних програм соціально$
го забезпечення.

Невеликі фермерські господарства отримують пря$
му виплату в рамках Спільної агарної політики (CAP)
[21]. Добровільна система виплат замінює всі види
підтримки за схемою прямих платежів (за винятком на$
ціональної перехідної підтримки), і єдиний розмір
підтримки становить не більше 1 250 євро на ферму.
Фермери, які беруть участь у системі виплат для малих
фермерських господарств, звільняються лише від пере$
вірки стандартів та вимог перехресного дотримання
(запроваджені з 2018 року зобов'язання застосовувати
у всій країні Програму дій щодо зменшення забруднен$
ня води нітратами з сільськогосподарських джерел [22])
та від зобов'язання застосовувати методи озеленення,
оскільки визнано, що структура їхніх господарств (мала
площа) автоматично сприяє озелененню (невеликі зе$
мельні ділянки, різноманітна, традиційна структура
бізнесу тощо).

Розмір підтримки визначається для кожного фер$
мера окремо — як сума всіх платежів, які фермер мав
би право отримати, якби він залишився у стандартній
системі. Фермери могли приєднатися до системи для
малих фермерських господарств лише у перший рік її
застосування (тобто у 2015 році). Фермери, які отриму$
вали не більше 1250 євро на ферму, були автоматично
включені у систему, якщо від них не надходила відмова.
Таким чином, в сільській місцевості фермери, завдяки
доступу до коштів САП, були основними бенефіціара$
ми приєднання Польщі до ЄС [20, c. 77].

Хоча неаграрний сектор у сільській місцевості уп$
родовж останніх років почав розвиватись активніше,
однак темпи цих змін є незначними. Зокрема в Польщі,
менше ніж 3% загальної кількості селянських домогос$
подарств отримують дохід з інших, крім сільськогос$
подарської діяльності, джерел його формування [20,
c. 162].

У засадах здійснюваної у цій країні політики фор$
мування доходів від сільськогосподарської зайнятості
простежуються диференційовані, залежно від потен$
ціалу продуктивності фермерських господарств, підхо$
ди (рис. 1).

Як свідчать схематично представлені на рисунку 1
узагальнення, фермерські господарства, які характери$
зуються малими розмірами площі сільськогосподарсь$
ких угідь та низькою забезпеченістю активами для мож$
ливостей зростання продуктивності об'єктивно неспро$
можні забезпечити їх власникам кошти для задоволен$
ня потреб домогосподарства. Завдяки отриманню ними
трансфертних платежів з фондів ЄС та національних
програм відбувається не тільки підтримка прийнятного
рівня життя реципієнтів, але, що не менш важливо, збе$
реження сільського способу життя, розширення вико$
нуваних сільськими територіями інших, крім агросиро$
винної, функцій.

Зростання доходів власників і членів сім'ї фер$
мерських господарств, які відзначаються потенціалом
до зростання продуктивності ведення сільськогос$
подарського виробництва можливо передусім за ра$
хунок підвищення продуктивності праці, що в свою
чергу призводить до вивільнення робочої сили. Тому
засади політики доходів і аграрної політики загалом
по відношенню до цієї категорії фермерських госпо$
дарств спрямовані на стимулювання до переорієнтації
економічно активних членів домогосподарства на не
аграрні види зайнятості, а також, за умови вигідності,
до переходу на вирощування спеціалізованих культур
(трави, городина, рослин для фармацевтичного і пар$
фумерного секторів тощо) та виробництва місцевих
продуктів.

Ведення висококонкурентного фермерського гос$
подарства спроможне забезпечити їх власникам та чле$
нам сім'ї домінуючу частку доходів домогосподарства.
Забезпечення високого рівня конкурентоспроможності
потребує значних інвестицій для його здобуття і
підтримки. А отже, фермери цього типу господарств,
залучаючи кредитні ресурси, несуть вищі майнові ризи$
ки, ніж представники першої та другої окреслених нами
груп, які отримують субсидії та гранти. Завдяки спри$
ятливим умовам доступу до фінансових засобів для за$
купівлі нового обладнання і модернізації споруд,
підтримці запровадження інновацій забезпечується на$
рощування продуктивності сільськогосподарського ви$
робництва та рівня його конкурентоспроможності, а
отже, зростання на цій основі доходів фермерського до$
могосподарства.

Найважливішими факторами, що обумовлюють роз$
виток несільськогосподарської діяльності в сільській
місцевості, є: розташування, людський, соціальний та
фінансовий капітал, а також діяльність органів місце$
вого самоврядування та наявність визначальних бар'єрів
для його розвитку: рівень платоспроможності населен$
ня та несприятливість його демографічної структури,
особливо на периферійних сільських територіях [23,
с. 84]. Домогосподарства, формування доходів яких
відбувається за рахунок поєднання коштів, отриманих
від ведення сільськогосподарської діяльності та отри$
мання соціальних виплат перебувають у відносно гіршо$
му становищі, ніж ті, що поєднують сільськогосподарсь$
ку зайнятість із оплатою праці поза сільським господар$
ством. Рівень бідності є найвищим серед домогоспо$
дарств, які живуть за рахунок соціальних виплат [20,
c. 183].

Підтримка доходів сільського населення від неаг$
рарної господарської діяльності забезпечується ши$
рокою палітрою заходів на національному, регіональ$
ному та локальному рівнях. З одного боку, це інстру$
менти, які створюють умови, що уможливлюють і по$
легшують економічним агентам доступ до ринку (інве$
стиції в розбудову транспортної інфраструктури,
розвиток цифрових технологій), з іншого — сприя$
ють зростанню якості людського та соціального ка$
піталу шляхом підтримки їх змоги отримувати якісні
медичні, освітні, дорадчі, консалтингові послуги, а
також сприяють соціальній згуртованості в сільських
громадах.
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Ключові концепти політики формування окремих
джерел доходів сільських домогосподарств у Євро$
пейському Союзі на прикладі Республіки Польщі уза$
гальнено в таблиці 1.

Таким чином, як свідчать представлені в таблиці 1
узагальнення, попри відмінності між Польщею і Украї$
ною в аграрному укладі, засадах функціонування сис$
теми соціального забезпечення сільського населення, а
також не зважаючи на отримання цією країною зі
Структурних фондів ЄС значних фінансових ресурсів
для забезпечення сільського розвитку, там частково
продовжують зберігатися притаманні нашій державі
проблеми в сфері зайнятості та доходів жителів села.
Тому актуальними для вітчизняних умов є цільові на$
станови та застосовувані підходи політики доходів.
Розгляд у контексті доцільності (перспектив) запровад$
ження їх засад в Україні дає підставу для таких конста$
тувань.

Залежно від основного джерела формування до$
ходів та сприятливості інституційного середовища для
їх диверсифікації, а також локальних господарсько$
економічних умов, різні типи сільських домогоспо$
дарств характеризуються відмінностями щодо потен$
ціалу для досягнення ними вищих доходів. Здійснення
заходів державної політики доходів по відношенню до
тих, які залежать виключно від сільськогосподарської
діяльності потребуватиме застосування диференційо$

ваних підходів. У цьому плані вкрай необхідною для Ук$
раїни є визначеність стосовно довгострокової перспек$
тиви розвитку ОСГ. Це важливо не тільки тому, що зай$
нятість у зазначеному сегменті є фактично прихова$
ною формою безробіття, а отримувані доходи — різно$
видом тіньових. Не менш істотним є й те, що фермери
новоприєднаних до членства в Європейському Союзі
країни, отримуючи доступ до коштів САП, стають у
сільській місцевості основними вигодонабувачами
євроінтеграційних процесів. Однак умовою участі
сімейних селянських господарств у програмах підтрим$
ки ЄС є прозорість ведення виробництва, урегульо$
ваність відносин власності на активи. Тому в Україні
проблема інституалізації дрібних сільськогосподарсь$
ких товаровиробників потребує невідкладного вирі$
шення.

Забезпечення інтенсивного розширеного розвит$
ку сільськогосподарського виробництва залежить
від спроможності селянських домогосподарств до
інвестицій в свої господарства. А отже, належний
розмір доходів сільського населення від аграрної
діяльності є визначальною умовою його інвестицій$
ної активності. У цьому контексті вкрай важливим в
Україні є залучення до ринку сільськогосподарської
продукції особистих господарств населення. Про$
дуктивною та невідкладною для практичного втілен$
ня вважаємо ідею комерціалізації життєздатних ОСГ

Таблиця 1. Ключові концепти політики формування окремих джерел доходів сільських домогосподарств
у Європейському Союзі (на прикладі Республіки Польщі)

Джерело: узагальнено авторами на основі [17—20; 23].

Проблемний зріз перебігу 
процесів формування доходу 

Цільова настанова та застосовувані 
(можливі) підходи щодо впливу на 

зміну доходу 

Очікувані результати/ 
можливі наслідки 

Несільськогосподарська зайнятість 
Економічно активне населення, орієнтоване на несільськогосподарські сектори на сільських територіях 

Ризики бідності у 
несільськогосподарських 
домогосподарств нижчі за 
середній показник у сільській 
місцевості 

Необхідність забезпечення 
збалансованої виробничо-галузевої  
структури сільської економіки на 
основі реалізації локального ресурсного 
потенціалу сільської території; 
орієнтація на зростання доданої 
вартості вирощеної малими 
фермерськими господарства 
сільськогосподарської продукції за 
рахунок її переробки   

Зростання доходів сільського населення від 
продуктивної зайнятості в сільській 
місцевості; розширення функціональності 
сільських територій за рахунок розвитку  
несільськогосподарських  функцій 
(рекреаційної, екологічної, культурної)  

Підприємницька діяльність та самозайнятість 
Засновники малих підприємницьких структур, фрілансери 

Низька підприємницька 
активність членів селянських 
домогосподарств; відсутність 
кредитної історії; брак  
достатніх гарантій для 
кредиторів 

Стимулювання до працевлаштування 
поза сільським господарством і 
розвитку підприємництва. 
Зниження на період 2,5 років ставки 
оподаткування та розміру внесків до 
загальної системи соціального 
забезпечення (ZUS) засновникам фірм;  
підтримка сільських підприємців 
шляхом інвестуванням у розвиток 
транспортної  інфраструктури, 
діджиталізації  економіки, яка полегшує 
доступ до ринків а також до послуг 
високої якості (охорона здоров’я, 
освіта)   

Створення нових робочих у сільській 
місцевості; вдосконалення системи 
соціального забезпечення, що сприятиме 
перспективі досягнення вищого рівня 
соціальної захищеності сільських жителів. 
Зростання доступу до знань, капіталу, 
якісних послуг соціальної сфери сприятиме 
розвитку людського капіталу сільських 
територій. Активізація ділової активності 
сільських підприємців сприятиме 
формуванню лідерських груп впливу на 
динаміку місцевого розвитку  

Соціальні трансферти 
Фермери, охоплені системою соціального забезпечення KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) 

Ув’язування   із с.-г. 
зайнятістю, та із пороговим 
рівнем продажу с.-г продукції 
права осіб, залучених  до участі 
у системі KRUS; орієнтація на 
соціальні виплати та звільнення 
від сплати податку на прибуток 
знеохочує до пошуку 
неаграрної зайнятості чи 
зростання продуктивності 
господарства 

Зниження дотації для KRUS, 
скасування спеціальних правил 
охоплення системою на основі 
власності на землю чи характеру с.-г. 
діяльності; уніфікація  трактування 
платника податку в рамках KRUS і 
загальної системи соціального 
забезпечення (ZUS) 

Орієнтація політики доходів на спонукання 
фермерів до участі в загальній системі 
соціального забезпечення. Повільність 
означених змін призводитиме до подальшого 
знеохочення  с.-г. населення до   ведення 
малого підприємництва в аграрній сфері; 
поглиблення маргіналізації сільського 
населення; 
ускладнення запровадження засад 
інклюзивного сільського розвитку 
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шляхом запровадження спеціальної програми їх
формалізації як сімейних фермерських господарств
[24, с. 110—111].

Вирішення проблеми зростання доходів і рівня жит$
тя сільського населення можливе в площині адекватно$
го перерозподілу сільської робочої сили від низько$
продуктивного сільськогосподарського сегменту до не$
сільськогосподарської діяльності.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Таким чином, напрями державної політики доходів
по відношенню до сільського населення загалом виз$
начається специфічними для країни проблемами, які
характерні для того чи іншого джерела їх формуван$
ня. Хоча сільське господарство продовжує залишатись
базовою галуззю сільської економіки, однак ця сфера
зайнятості, як джерело формування доходів сільсько$
го населення з низки об'єктивних причин (нарощуван$
ня капіталізації виробництва, роботизація і діджита$
лізація технологічних процесів, коливання цін
сільськогосподарської продукції на світовому ринку,
непередбачуваність отримання урожаю внаслідок
зміни погодних умов тощо) стає дедалі більш неста$
більною. Оскільки ці процеси в майбутньому активізу$
ватимуться, дедалі актуальнішим для України, є, як
пошук нової моделі комерціалізації сільськогоспо$
дарської діяльності особистих селянських госпо$
дарств, яка б враховувала нагальність адаптації до умов
глобалізації, загальносвітові тенденції агропродоволь$
чого забезпечення, вимоги застосування інновацій для
досягнення конкурентоспроможності, так і поєднан$
ня доходів сільського населення від ведення сільсько$
господарського виробництва з неаграрними видами
господарської діяльності і зростання неаграрної зай$
нятості сільських жителів. Це сприятиме зменшенню
безробіття і неповної зайнятості, а також бідності, по$
казники якої є все ще неприйнятно високими на
сільських територіях. Перспективу подальших науко$
вих розвідок у досліджуваному напрямі вбачаємо у
вивченні втілюваних у Польщі підходах щодо запро$
вадження засад концепції інклюзивного сільського
розвитку та, зокрема, інклюзивного добробуту на
предмет наявних обмежень, перешкод і можливостей
для їх реалізації в Україні.
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Розвиток ринкових відносин у сучасних умовах в аграрному секторі економіки передбачає неX

обхідність формування ефективної системи управління діяльністю організацій агропромислового компX

лексу, що нерозривно пов'язано з належною організацією бухгалтерського обліку. Загальновизнано, що

бухгалтерський облік спрямований на забезпечення основних інформаційних потреб як внутрішніх, так

і зовнішніх користувачів облікової інформації для прийняття і реалізації об'єктивних економічних рішень.

Тому зазначена інформація в сучасних умовах повинна мати певні властивості і якісними характеристиX

ками, що вимагає зробити більш активні кроки з реформування бухгалтерського обліку в сільському

господарстві відповідно до загальновизнаних принципів і вимог Міжнародних стандартів фінансової

звітності.

У поточних умовах господарювання застосування МСФЗ, особливо МСФЗ 41 "Сільське господарство",

є одним з основних елементів забезпечення успішної та довгостроковій діяльності місцевих сільськогосX

подарських підприємств, а також їх взаєморозуміння з іноземними контрагентами. Поточні методи оцінX

ки біологічних активів та сільськогосподарських товарів на основі справедливої вартості біологічних

активів вимагають подальшого перегляду, внесення певних коригувань в модель оцінки, яка в свою черX

гу гарантує еквівалентність обміну між незалежними сторонами на активному ринку. Фундаментальні

зміни, що вносяться до поточну практику ведення обліку сільськогосподарської діяльності Стандартом

30 бухгалтерського обліку, включають виділення рослин і тварин, які відносяться до об'єктів сільськоX

господарської діяльності, в окрему облікову категорію ( "біологічні активи").

Найчастіше справедлива вартість сільськогосподарських товарів не може бути визначена з достатнім

ступенем впевненості. Дослідження показали, що в зв'язку з біотрансформацією оцінка біологічних

активів за справедливою вартістю буде сильно відрізнятися від оцінки за історичною собівартістю. ЗаX

пропоновано теоретикоXметодологічні підходи, а також практичні рекомендації з вимірювання біологічX

них активів і сільськогосподарських товарів на основі справедливої вартості, що дозволяє більш об'єктивX

но оцінювати результати сільськогосподарської діяльності господарюючих суб'єктів, розширює їх можX

ливості в плані залучення інвестицій та поліпшення конкурентоспроможність на аграрних ринках.

The development of market relations in the agricultural sector of the economy implies the need to form an

effective management system for organizations of the agroXindustrial complex under the modern conditions,

which is inextricably linked with the proper organization of accounting. It is generally accepted that accounting

is aimed to providing the basic information needs of both internal and external users of accounting information

for the adoption and implementation of objective economic decisions. Therefore, this information in modern

conditions must have certain properties and qualitative characteristics, which requires more active steps to reform

accounting in agriculture in accordance with generally accepted principles and requirements of International

Financial Reporting Standards.
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ВСТУП
C розвитком ринкових відносин у сільськогоспо$

дарській сфері виробництва і реалізації продукції, робіт
і послуг необхідно сформувати ефективну систему
управління сільськогосподарською діяльністю, а це без$
посередньо пов'язано з результативною організацією
бухгалтерського обліку. Для досягнення поставленої
мети потрібно зробити більш активні кроки з модерні$
зації бухгалтерського обліку відповідно до загальновиз$
наних принципів і методами МСФЗ. Основною інфор$
маційною базою для управління є бухгалтерський облік,
який повинен забезпечити зацікавлених осіб достовір$
ною та повною інформацією про діяльність підприєм$
ства. Удосконалення обліку може бути досягнуто за
допомогою приведення його до міжнародних вимог, які
позначені в міжнародних стандартах фінансової
звітності. Сільське господарство по праву вважається
однією з основних галузей в Україні. Сільськогоспо$
дарська продукція поставляється як всередині країни,
так і на міжнародний ринок. МСФЗ (IAS) 41 "Сільське
господарство" дозволяє забезпечити регулювання об$
лікового процесу операцій з сільськогосподарською
діяльністю та біологічними активами організації.

ОГЛЯД ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Питання щодо дослідження і розробки заходів щодо

введення МСБО в облікову практику розглядають такі
вчені: Жук В.Н., Кіндрацька Л.М., Лісіна В.Ю., Макси$
мов Л.І. та інші. Вчені обирають різні шляхи для розк$
риття концептуальних засад і вимог щодо ведення бух$
галтерського обліку та складання фінансової звітності,
систематизуючи думки західних або вітчизняних до$
слідників, посилаючись на законодавчі акти.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є розробка теоретико$методичних

підходів та практичних рекомендацій щодо оцінки біо$
логічних активів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У МСФЗ (IAS) 41 "Сільське господарство" встанов$

лено порядок обліку, подання фінансової звітності та
розкриття інформації про сільськогосподарську
діяльність. Відповідно до цього стандарту сільськогос$
подарська діяльність являє собою управління біотран$
сформацією рослин і тварин з метою продажу, отриман$
ня сільськогосподарської продукції або виробництва
додаткових біологічних активів.

In the current economic environment, the application of IFRS, especially IFRS 41 "Agriculture", is one of the

main elements of ensuring the successful and longXterm operation of local agricultural enterprises, as well as

their mutual understanding with foreign counterparties. Current methods of valuing biological assets and

agricultural products based on the fair value of biological assets require further revision, making certain

adjustments to the valuation model, which, in turn, guarantees the equivalence of exchange between independent

parties in an active market. Fundamental changes to the current practice of accounting for agricultural activities

by Accounting Standard 30 include the allocation of plants and animals related to agricultural activities in a

separate accounting category ("biological assets").

In most cases, the fair value of agricultural goods cannot be determined with a sufficient degree of certainty.

Studies have shown that due to biotransformation, the valuation of biological assets at fair value will be very

different from the valuation at historical cost. Theoretical and methodological approaches are offered, as well as

practical recommendations for measuring biological assets and agricultural products on the basis of fair value,

which allows to more objectively assess the results of agricultural activities of economic entities, expands their

opportunities to attract investment and improve competitiveness in agricultural markets.

Ключові слова: біологічні активи, МСФЗ (IAS) 41, справедлива вартість, Положення (стандарт) бух�
галтерського обліку 30 "Біологічні активи", біотрансформація.

Key words: biological assets, IFRS 41, fair value, Accounting Regulation (Standard) 30 "Biological Assets",
biotransformation.

Біотрансформація — процеси росту, перероджен$
ня, виробництва і відтворення, які викликають якісні або
кількісні зміни біологічного активу.

Вона призводить:
— до зміни активу в формі збільшення або зменшен$

ня його кількості або якості. В результаті відтворення
можуть з'являтися додаткові активи;

— отриманню сільськогосподарської продукції
(зернових, бобових, м'яса, молока).

Біотрансформація складається з процесів росту,
дегенерації, виробництва продукції і відтворення, в ре$
зультаті яких в біологічному активі відбуваються якісні
або кількісні зміни.

Управління змінами сприяє біотрансформації шляхом
створення сприятливих або стабільних умов, необхідних
для щоб цей процес відбувався. Прикладами такого управ$
ління є підтримання температурного режиму і освітлен$
ня, внесення добрив в грунт для забезпечення врожайності.
Саме управління біологічною трансформацією відрізняє
сільськогосподарську діяльність від інших видів діяльності,
пов'язаної з біологічними активами. Тому збір врожаю з
біологічного активу, управління яким не здійснювалося,
які не є сільськогосподарською діяльністю.

Складовою частиною біологічної трансформації є
оцінка змін біологічного активу. Оцінка змін включає
вимір і контроль за зміною якості (наприклад, вміст
жиру або білка, міцність волокна) або кількості (наприк$
лад, приплід, вага, довжина і т.д.).

Із введенням П(с)БО 30 "Біологічні активи" складо$
вою ресурсного потенціалу сільськогосподарських
підприємств є біологічні активи в рослинництві та тва$
ринництві. Біологічні активи, які приносять економічну
вигоду протягом терміну більше 12 місяців, відносять до
довгострокових активів. Активи, економічну вигоду
яких одержують протягом операційного циклу, нази$
вають поточними. Згідно з п. 52$53 МСФЗ 41 "Сільське
господарство" біологічні активи поділяються на спожи$
вані та плодоносні, а також зрілі й незрілі згідно з п. 54
[1]. До споживаних відносять біологічні активи, які при
досягненні певних параметрів використовуються за при$
значенням (худоба м'ясного напряму; худоба для про$
дажу в живій вазі; птиця м'ясного напряму; риба в штуч$
них водоймах; ліс, вирощений для заготівлі деревини;
озимі зернові культури від сівби до дозрівання і збору).
До плодоносних відносять біологічні активи, які забез$
печують збір продукції на регулярній основі (велика і
дрібна худоба молочного напрямку, птиця яєчного на$
прямку, плодові дерева і чагарники, виноградники).
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Також є категорія сільськогосподарських активів —
похідних від біологічних. Згідно з МСФЗ 41 їх класифі$
кують як сільськогосподарську продукцію на момент
збору (м'ясо в тушах, сире молоко, зерно, яйця, вовна
та інші продукти рослинного або тваринного походжен$
ня, що не підлягають промисловій обробці) [2].

Слід зазначити, що матеріали сільськогосподарсь$
кого призначення не згадуються у міжнародному стан$
дарті можливо тому, що такі матеріали теж є сільсько$
господарською продукцією. Якщо ж вони не отримані у
власному господарстві та купуються на стороні, то
МСФЗ 41 на них поширюватися не буде, тому в такому
разі слід керуватися МСФЗ 2 посилання "Платіж, за$
снований на акціях".

Поняття біологічних активів і похідних від них
згідно з П(c)БО 30 посилання та Інструкції № 291 по$
силання в іншому повністю відповідає поняттям, викла$
деним у МСФЗ 41, хоча тут вони класифікуються не так
чітко, як у національному Плані рахунків.

Відповідно до інформації про первісне визнання та
оцінку біологічних активів, слід врахувати, якщо П(с)БО
30 передбачено оцінювати придбані на стороні біологічні
активи згідно з П(с)БО 7 "Основні засоби", то у МСФЗ
41 прямих вказівок на те, щоб активи в подібних випад$
ках оцінювали згідно з МСФЗ 16 "Основні засоби" не
міститься [3]. Справа в тому, що процес їх придбання
(якщо такі активи дійсно придбані на стороні, а не були
отримані у власному господарстві) як би винесений за
дужки цього стандарту і поняттям первісної вартості
стандарт МСФЗ 41 не оперує.

У міжнародному стандарті фінансової звітності 41
(IAS) "Сільське господарство" передбачена немож$
ливість достатньо надійної оцінки справедливої вар$
тості: при первісному визнанні біологічного активу
організація не має інформацію (і не може її отримати)
про відповідні ринкові ціни і показниках, а будь$які аль$
тернативні розрахунки справедливої вартості не
відрізняються надійністю. В такому випадку, біологіч$
ний актив оцінюється за собівартістю за вирахуванням
накопиченої амортизації та збитків від зменшення ко$
рисності активу [4]. Це правило стосується тільки до
первісного визнання біологічного активу. З появою
можливості визначення справедливої вартості біологі$
чного активу з достатнім ступенем вірогідності, компанії
слід перейти на оцінку за справедливою вартістю за ви$
рахуванням очікуваних збутових витрат [5].

Справедлива вартість визначається як поточна рин$
кова ціна за вирахуванням витрат, очікуваних на місці
майбутнього продажу, за винятком тих випадків, коли
справедлива вартість активу не може бути надійно оці$
нена (п. 21 МСФЗ 41). Сільськогосподарська продукція
оцінюється за справедливою вартістю, встановленою на
момент збору врожаю, за вирахуванням витрат, які ймо$
вірно можуть виникнути на місці продажу [6].

До витрат, очікуваних на місці продажу, відносять:
комісійні винагороди брокерам і дилерам; біржові збо$
ри; податки і мита, якими обкладаються операції про$
дажу. До таких витрат не належать транспортні та інші
види витрат, пов'язані з доставкою активів на місце про$
дажу (п. 23 МСФЗ 41).

За відсутності активного ринку для визначення спра$
ведливої вартості використовують інформацію з інших до$
ступних джерел: ціна останньої угоди з продажу аналогіч$
ної продукції; ринкові ціни на аналогічні активи; базові га$
лузеві ціни на іншу продукцію, які можуть бути основою
для розрахунку справедливої вартості цього активу [7].

При відсутності ринкових цін та інших вартісних
показників біологічного активу, що перебуває в певно$
му стані на даний момент, використовується теперішня
вартість очікуваних від активу чистих грошових потоків.
У деяких випадках вартість не враховується для набли$
женням справедливої вартості, коли: не відбувається
незначна біологічна в момент здійснення початкових
витрат (наприклад, незавершене виробництво по ози$

мим зерновим культурам), не очікується суттєвого впли$
ву трансформація суттєво вплине на ціну (наприклад,
на етапі первинного зростання дерев в садівництві ).
Справедлива вартість зібраної сільськогосподарської
продукції відображається під час визначення доходів,
прибутку або збитку за період, в якому була отримана
дана продукція. Цей метод повністю відповідає отриман$
ню продукції шляхом її відокремлення від біологічного
активу або при зборі врожаю зернових і подібних до них
культур з коротким циклом біотрансформації (протя$
гом декількох місяців одного року).

Якщо справедливу вартість неможливо визначити з
достатнім ступенем достовірності, то біологічні активи
оцінюють за собівартістю за вирахуванням амортизації
і збитків від знецінення. Як тільки біологічні активи
отримують справедливу оцінку, нарахування аморти$
зації припиняється.

Дослідження виявило відсутність єдиних принципів
і правил обліку біологічних активів за справедливою
вартістю. Здебільшого дослідники посилаються на ви$
моги МСФЗ 41 "Сільське господарство" [8]. Специфіка
історичної спадщини системи бухгалтерського обліку і
система господарювання стримують перехід до міжна$
родних стандартів фінансової звітності. У зв'язку з цим
необхідно виробити заходи адаптації вимог МСФЗ 41
"Сільське господарство", передусім на принципах виз$
начення справедливої вартості біологічних активів [9].

Виділено такі принципи: 1) наявність активного рин$
ку, що відповідає наступним вимогам: однорідність
об'єктів угод на ринку, доступність інформації про ціни,
що забезпечують формування моделі ринку аграрної
продукції досконалої конкуренції; 2) об'єктивність і
достовірність цін, які передбачають відсутність моно$
польних сегментів ринку й усунення великої кількості
посередників на шляху від виробника до ринку; 3) до$
ступність інформації про ціни, що вимагає створення в
Україні інформаційної системи, яка надаватиме досто$
вірну й доступну інформацію про ціни в розрізі терито$
ріально обмежених зон активного ринку; 4) наявність
достовірної довідкової та планово$економічної інфор$
мації, що враховує особливості й технології сільсько$
господарського виробництва, що дасть можливість по$
рівнювати біологічні активи і результати їх біотранс$
формації; 5) простота алгоритму та методики розрахун$
ку справедливої вартості, що забезпечує практичну ро$
боту бухгалтерів найбільш простими алгоритмами і ме$
тодичними підходами з використанням достовірної й
доступної інформації; 6) високий професійний рівень
бухгалтерів сільськогосподарських організацій, пов'я$
заний з тим, що введена нова категорія біологічних акти$
вів передбачає відповідну організацію їх синтетичного
та аналітичного обліку на відокремлених інвентарних
рахунках, які відображають необхідну інформацію про
наявність, рух і біотрансформації біологічних активів за
окремими видами; 7) вибір варіанта облікової політики
обліку біологічних активів і результатів їх біотрансфор$
мації за справедливою вартістю залежно від розв'язу$
ваних завдань сільськогосподарською організацією по
одному з трьох варіантів використання інформації:
а) для формування тільки звіту про фінансові результа$
ти, б) для формування бухгалтерського балансу і звіту
про фінансові результати, в) для управління біологіч$
ними ресурсами підприємств. Відповідно до обраного
варіанта облікової політики підприємство повинно фор$
мувати відповідний склад річної, проміжної та опера$
тивної бухгалтерської інформації; 8) забезпечення
об'єктивної оцінки результатів господарської діяль$
ності суб'єктів аграрного бізнесу, який вимагає відпо$
відної організації синтетичного та аналітичного обліку
витрат і виходу сільськогосподарської продукції, фор$
мування фінансових результатів сільськогосподарської
діяльності.

Процес обліку біологічних активів за справедливою
вартістю має передбачати такі етапи:
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1. Визначення біологічних активів як об'єкта бухгал$
терського обліку відповідно до їх класифікації. Цей етап
має на меті виділити біологічні активи і господарські
операції, що мають організаційно$господарську са$
мостійність і підлягають грошовій оцінці на певних ета$
пах їх життєвого циклу: формування, використання,
продаж і ліквідація, що сприяє встановленню реально$
го грошового еквівалента справедливої вартості вико$
ристання результатів біологічних активів за певний пе$
ріод і до певної звітної дати.

2. Конкретизація біологічних активів за видами,
культури, породи й іншими визначальними ознаками.
Різноманітність умов і результатів виробництва
сільськогосподарської продукції, пов'язані з особливо$
стями та специфікою галузі, вимагають виділення в
окремі групи біологічних активів і результатів їх біот$
рансформації з урахуванням природно$біологічних
особливостей і господарсько$економічної корисності.

3. Вивчення активного ринку і збір інформації про
ціни та техніко$економічної інформації. Можна вважа$
ти, що активний ринок у товарних видів сільськогоспо$
дарської продукції сформовано. Тут необхідно вивчи$
ти кілька каналів реалізації й орієнтуватися на існуючі
ринки збуту продукції, оскільки ціни істотно різняться
залежно від країни, регіонів реалізації, переробників і
т.д. Для нетоварних видів продукції слід використову$
вати техніко$економічні показники, що впливають на
якість продукції або на зміст окремих елементів, що
мають цінову, грошову оцінку на ринку.

4. Вибір методики оцінки біологічних активів. Цей
етап є найбільш відповідальним. Від методики оцінки в
основному будуть залежати ціни і фінансові результа$
ти господарської діяльності суб'єктів аграрного ринку.

5. Розрахунок справедливої вартості. Відповідно до
МСФЗ 41 "Сільське господарство" при визначенні спра$
ведливої вартості ціни повинні вираховуватися витра$
ти, пов'язані з транспортуванням, зберіганням та інши$
ми збутовими процедурами.

6. Розрахунок справедливої вартості біологічних
активів відповідно до прийнятої методики. На цьому
етапі визначають справедливу вартість біологічних акти$
вів для формування звітності з метою прийняття управ$
лінських рішень щодо підвищення ефективності сіль$
ськогосподарського виробництва.

7. Відображення в бухгалтерському обліку біологі$
чних активів за справедливою вартістю дає змогу одер$
жувати найбільш достовірну й повну інформацію про
діяльність сільськогосподарських організацій. Вважає$
мо, що використання запропонованих методичних
підходів забезпечить визначення реальної оцінки біо$
логічних активів, особливо у рослинництві.

ВИСНОВКИ
На основі проведених досліджень зроблено такі вис$

новки:
відсутні відмінності в оцінці довгострокових і поточ$

них біологічних активів. Існуюча в стандарті МСФЗ
(IAS) 41 "Сільське господарство" класифікація не доз$
воляє деталізувати інформацію при обліку різних видів
біологічних активів;

постає необхідність розробки методичних рекомен$
дацій щодо оцінки поточних біологічних активів у разі
вибуття з сільськогосподарського підприємства.

Процес обліку біологічних активів за справедливою
вартістю включає такі етапи: визначення біологічних ак$
тивів як об'єкта бухгалтерського обліку відповідно до
їх класифікації; конкретизація біологічних активів за
видами, культури, породи й іншими визначальними озна$
ками; вивчення активного ринку і збір інформації про
ціни та техніко$економічної інформації; вибір методи$
ки оцінки біологічних активів; розрахунок справедли$
вої вартості; розрахунок справедливої вартості біоло$
гічних активів відповідно до прийнятої методики; відоб$
раження в бухгалтерському обліку біологічних активів.

Використання запропонованої методики забезпе$
чить достовірне відображення руху біологічних активів
у сільськогосподарських підприємствах.
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ENSURING STRATEGIC DEVELOPMENT OF SPORTS INDUSTRY ORGANIZATIONS

У статті розглянуто організаційні умови забезпечення стратегічного розвитку організацій спортивної

індустрії. Запропоновано напрями забезпечення стратегічного розвитку спортивної індустрії в сучасних

умовах господарювання. Важливим стає завдання щодо розробки і впровадження такої моделі стратегіX

чного розвитку організацій, яка би підвищила ефективність їх функціонування в ринковому середовищі,

враховувала рівень зростання потреб населення у якісному спортивному продукті і дозволила підвищиX

ти конкурентоспроможність спортивних організацій. Проаналізовано організаційні та економічні умоX

ви забезпечення стратегічного розвитку організацій спортивної індустрії. Заходами організаційного хаX

рактеру у забезпеченні системи стратегічного розвитку й активізації стратегічного потенціалу спортивX

них організацій є: формування авторитетної організаційної структури, інтелектуальної й ідеологічної

підтримки стратегічного вектору розвитку і створення територіальних Центрів стратегічного розвитку,

як основних проектувальників системи стратегічного розвитку. Основними проблемами діяльності існуX

ючих центрів і консультаційних інституцій, створюваних при органах влади, є їхня низька дієздатність і

консерватизм, обумовлені прийнятим порядком формування таких Центрів. Доведено, що система заX

безпечення стратегічного розвитку для спортивних орагнізацій є структурою нового типу, а процес її

створення значною мірою супроводжується коректуванням наявних планів. Мається на увазі процес беX

зупинного управління створенням і розвитком системи з регулярним коректуванням її параметрів у заX

лежності від досягнутих на визначений момент позитивних чи негативних результатів. Запропоновано

модель стратегічного розвитку, яка сприятиме підвищенню економічної та соціальної ефективності діяльX

ності спортивних організацій і відкриє можливості швидко розв'язувати проблеми адаптації стратегії

організації до непередбачуваних змін зовнішнього середовища.

The article considers the organizational conditions for ensuring the strategic development of organizations

in the sports industry. The directions of providing strategic development of the sports industry in modern economic

conditions are offered. The task of developing and implementing such a model of strategic development of sports

industry organizations, which would increase the efficiency of their functioning in the market environment, take

into account the growing needs of the population in quality sports products and increase the competitiveness of

sports organizations.

The organizational and economic conditions for ensuring the strategic development of organizations in the

sports industry are analyzed. Measures of organizational nature in ensuring the system of strategic development

and activation of strategic potential of sports organizations are: formation of authoritative organizational

structure, intellectual and ideological support of strategic vector of development and creation of territorial Centers

of strategic development as main designers of strategic development system. The main problems of the existing

centers and consulting institutions established under the authorities are their low capacity and conservatism,

due to the accepted procedure for the formation of such Centers. It is proved that the system of strategic
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development for sports organizations is a new type of structure, and the process of its creation is largely

accompanied by the adjustment of existing plans. This means the process of continuous management of the

creation and development of the system with regular adjustment of its parameters depending on the achieved at

a given time positive or negative results.

Ensuring the strategic development of sports industry organizations is based on solving a multifactorial

management task: how to ensure maximum economic advancement and improvement of the most significant

indicators of the quality of life of the population with the available resources. The choice of tools for managing

the development of sports organizations, the arsenal of which is used by both state and regional bodies and

organizations of the sports industry, is small. It mainly consists of controlXtype instruments inherited from the

former economic system. And the sooner the management of sports organizations begins to use other tools —

the levers of indirect influence, the fewer obstacles will arise in the way of reform.

Peculiarities of strategic management in sports organizations gave grounds to divide strategic management

into static and dynamic and to substantiate that the latter is characteristic of these organizations. Taking into

account the peculiarities of sports organizations, a comprehensive model of strategic management has been

developed, which includes stages of financial and economic, organizational and strategic analysis, research of

the external environment, strategic design, construction of business model of strategy selection of sports

organizations, strategy implementation, monitoring and control.

A model of strategic development is proposed, which will help increase the economic and social efficiency of

sports organizations and will open opportunities to quickly solve the problems of adapting the strategy of the

organization to unforeseen changes in the environment.

ПОСТАНОВКА НАУКОВОЇ ПРОБЛЕМИ
ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ

Процес розвитку економіки України має складний і
суперечливий характер. Проходить у гострих протиріч
між консервативними підходами та інноваційними тен$
денціями. Така ситуація стосується практично всіх га$
лузей та секторів національної економіки. Досліджую$
чи розвиток спортивної індустрії в Україні, зауважимо,
що є певні проблеми, основні причини виникнення яких
пов'язані з кризовою ситуацією, що склалася та харак$
теризується такими факторами: невідповідність матер$
іально$технічної бази сучасним вимогам щодо забезпе$
чення спортивно$оздоровчої активності населення за
місцем проживання, роботи та в місцях масового відпо$
чинку; застарілість спортивної інфраструктури, спро$
можної задовольнити потреби населення у фізичної
активності; недостатній рівень забезпечення спортив$
ним інвентарем, спорудами, обладнанням, що, пов'яза$
но з нездатністю вітчизняних виробників спортивних
товарів конкурувати з іноземними; низький рівень про$
ведення засобами масової інформації роз'яснювальної
роботи серед населення щодо усвідомлення цінності
здоров'я; низький рівень престижності професій у сфері
спортивної індустрії, матеріального заохочення праці$
вників цієї сфери; недостатній обсяг бюджетного фінан$
сування та неефективне залучення позабюджетних
коштів; недосконалість регуляторних функцій з боку
держави. Особливим фактором, на який варто зверну$
ти увагу, є відсутність механізму інвестування у розви$
ток і популяризацію фізичної активності протягом жит$
тя.

Ключові слова: стратегічний розвиток, регулювання, моніторинг, методи управління, організаційна струк�
тура, організації спортивної індустрії, стратегічний потенціал.

Key words: strategic development, regulation, monitoring, management methods, organizational structure, sports
industry organizations, strategic potential.

Перехід на стратегічну модель розвитку передба$
чає відмову від форм організації економічної діяль$
ності, прийнятих на індустріальному етапі і активне
введення у практику управління якісно нових інстру$
ментів.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематикою впровадження сучасної системи
управління соціально$економічним розвитком тери$
торій, секторів економіки (енергетика, промисловість,
сільське господарство, охорона здоров'я, спортивна
індустрія та ін.) на державному та регіональному
рівнях знайшло своє відображення у працях вчених:
Ансофф Й., Геєць В., Дацій О., Двігун А., Добринін О.,
Портер М., Чандлер А. та ін. Однак питання ефектив$
ного управління спортивною індустрією та забезпечен$
ня умов стратегічного розвитку залишається не виріше$
ним.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження — обгрунтування організаційних

заходів забезпечення стратегічного розвитку органі$
зацій спортивної індустрії.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ТА ОБГРУНТУВАННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

ДОСЛІДЖЕННЯ
В умовах реформування ринкових відносин, швид$

ких змін нормативно$правового поля, нестабільної
економічної ситуації, жорсткої конкуренції за пла$
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тоспроможній попит організації повинні не лише кон$
центрувати увагу на розвитку внутрішнього потенці$
алу, але й формувати гнучку політику спрямовану на
адаптацію до змін. Тому важливим стає завдання
щодо розробки і впровадження такої моделі страте$
гічного розвитку організацій спортивної індустрії,
яка би підвищила ефективність їх функціонування в
ринковому середовищі, враховувала рівень зростан$
ня потреб населення у спортивно$оздоровчих послу$
гах і дозволила сформувати конкурентоспроможні
стратегії.

Сучасний спорт став важливою галуззю економіки
багатьох країн, у тому числі й України. До нього залу$
чено значні фінансові кошти і велику кількість робо$
чої сили. У теперішній час ступінь розвитку галузі
спорту є одним із факторів, що впливає на темпи роз$
витку суспільства, рівень і якість життя населення,
ділову активність. Сучасні дослідження показують, що
у людей, які ведуть здоровий спосіб життя та фізично
активні, продуктивність праці вища порівняно з тими,
хто спортом не займається. Крім того, плинність кадрів
серед фізично активних людей значно нижче, а трудо$
ва дисципліна значно вище, що сприятливо позначаєть$
ся на продуктивності праці та виробництві в цілому.
Окрім підвищення якості продуктивних сил суспіль$
ства, спорт як засіб соціально$економічного зміцнен$
ня країни проявляється й у багатьох інших сферах
людської діяльності. Наприклад, позитивно впливаю$
чи на стан здоров'я людини, спорт сприяє приросту
найбільш цінного з усіх багатств країни — дієздатного
населення, що, в свою чергу, збільшує добробут самої
держави. Розглядаючи цей аспект впливу на економі$
ку, необхідно відзначити, що цю роль виконує насам$
перед залучення людей до здорового способу життя
та фізичної активності, основною метою яких є оздо$
ровлення населення і підтримка його репродуктивних
якостей.

Залучення людей до спорту, особливо молоді, та$
кож дозволяє знизити криміногенну ситуацію у
суспільстві, що опосередковано впливає на поліпшен$
ня економіки країні. Це проявляється у зниженні дер$
жавних витрат на забезпечення суспільного порядку,
зменшення числа осіб, які мають наркотичну й алко$
гольну залежність, а також підвищенні попиту на
спортивні продукти (спортивно$оздоровчі послуги,
спортивні товари, обладнання та ін., спортивного сер$
вісу).

Проведення спортивних змагань забезпечує розви$
ток галузей, прямо чи побічно пов'язаних зі сферою
спорту. Наприклад, під час проведення міжнародних
спортивних змагань збільшується кількість вболіваль$
ників, у тому числі й іноземних туристів, що стимулює
розвиток таких галузей сфери послуг, як готельний і
туристичний бізнес, торгівля, громадське харчування;
веде до збільшення доходів підприємств з виробництва
продуктів харчування, спортивної символіки, сувенірів
тощо; дає додаткові замовлення для підприємств про$
мисловості, сприяє розвитку спортивної інфраструкту$
ри територій (регіонів, міст), де проводяться міжнародні
спортивні змагання.

Заходами організаційного характеру у забезпе$
ченні системи стратегічного розвитку й активізації
стратегічного потенціалу спортивних організацій є:
формування авторитетної організаційної структури,
інтелектуальної й ідеологічної підтримки стратегічно$
го вектору розвитку і створення територіальних
Центрів стратегічного розвитку (далі — Центр), як ос$
новних проектувальників системи стратегічного роз$
витку. Основними проблемами діяльності існуючих
центрів і консультаційних інституцій, створюваних при
органах влади, є їхня низька дієздатність і консерва$
тизм, обумовлені прийнятим порядком формування
таких Центрів. Їхній склад, як правило, формується з
числа керівників, які дуже зайняті на основному місці

роботи. Внаслідок цього вони просто фізично не мо$
жуть приділяти належну увагу діяльності громадської
суспільної структури (звідси низька дієздатність). Вод$
ночас ці люди в силу свого соціального статусу і віку,
як правило, не схильні до серйозних змін сформова$
них форм життєдіяльності. Подібні консервативні ус$
тановки можуть бути цілком доречні і прийнятні в ста$
ціонарних і ефективних системах, але стають очевид$
но проблемними в перехідних умовах, що вимагають
демонтажу і заміни відживаючих організаційних струк$
тур і відносин.

Основною ланкою організаційного механізму ство$
рення і розвитку системи стратегічного розвитку по$
винен стати Центр, що забезпечить організаційний,
інтелектуальний і методичний супровід проектування
всієї системи і її елементів, реалізацію проектів і мо$
ніторинг діяльності. Центр — це головний підрядчик
робіт відповідальний перед замовниками — спортив$
ними організаціями, державними, територіальними
(регіональними, місцевими) органами влади, суспіль$
ством і бізнесом, що організує і координує діяльність
партнерів і співвиконавців. Винятково відповідальна
роль Центру у реалізації Програми стратегічного роз$
витку спортивних організацій і спортивної індустрії
обумовлює високі вимоги до принципів та стандартів
діяльності Центру.

Саме тому є потреба у створенні Центру, завдання
якого формувати, впроваджувати, координувати стра$
тегічний розвиток спортивної індустрії. До створення
Центру і формуванню його складу необхідно забезпе$
чити залучення професійних фахівців, зацікавлених у
розвитку економіки спортивної індустрії на інно$
ваційній основі. Імовірно, для цього необхідна спеціаль$
на процедура добору таких фахівців, свого роду попе$
реднє тестування відповідно до цілей і задач Центру.

Необхідними організаційними заходами створення
Центру мають стати:

— розробка та презентація концепції Центру як цен$
трального елементу системи забезпечення стратегічного
розвитку на представницькому форумі провідних нау$
кових, спортивних, освітніх організацій спортивної
індустрії, коректування проекту Концепції за резуль$
татами обговорення;

— утворення Центру в якості самостійної організа$
ційної структури;

— забезпечення відкритості діяльності Центру, на$
лагодженя каналів зв'язку з науковим, освітнім і під$
приємницьким середовищем;

— максимально швидке створення ексклюзивної га$
лузевої інформаційної бази інноваційних розробок і
проектів;

— створення умов щодо активної фінансово$інвес$
тиційної підтримки діяльності Центру з боку держав$
них та територіальних органів влади.

У процесі реалізації організаційного і економічно$
го механізмів стратегічного розвитку важливе значен$
ня має створення системи моніторингу у спортивній
індустрії. Його завдання — відслідкування процесів ви$
конання стратегічних Програм, підготовка рішень щодо
їх корегування.

Для впровадження моніторингу в систему управ$
ління стратегічним розвитком спортивних організацій
створюється спеціальна організаційно$інформаційна
структура як допоміжний блок діючої системи. В мето$
дичному плані в цій структурі виділяються блоки:

— формування інноваційної стратегії;
— спостереження, аналітики та оцінки;
— прогнозування і внесення коректив.
У предметно$функціональному плані в структурі

моніторингу доцільно передбачити такі підсистеми:
1. Маркетинговий пошук і обгрунтування прогнозів.
2. Управління проектами і програмами.
3. Фінансовий моніторинг.
4. Управління резервами.
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5. Інформаційна підсистема (банк даних і техно$
логії).

6. Координація та управління розвитком інфраст$
руктури.

Робочі завдання системи моніторингу:
— вибір параметрів управління (об'єктів, технологій,

показників, критеріїв оцінки і реагування);
— ранжування параметрів управління по чинникам

значущості, забезпечення ресурсами, ризику тощо;
— формування банка даних (ресурси, проекти, ви$

конавці, економічні показники, маркетингові оцінки);
— розробка моделі і технологій управління, у тому

числі системи інформаційного доступу, обміну, веден$
ня бази даних, забезпечення інформацією всіх структур$
них ланок управління;

— формування персоналу по обслуговуванню моні$
торингу та механізму їх взаємодії.

Вибір конкретного інструмента стратегічного роз$
витку залежить від задач управління і специфічних умов
їхнього рішення, що склалися на даний момент у рин$
ковому середовищі. Для того щоб система забезпечен$
ня стратегічного розвитку спортивних організацій мог$
ла бути ефективно реалізована, вона повинна бути по$
годжена з обсягами реальних ресурсів; мати адекватний
вибір регуляторних мір відповідно до кожної ситуації;
контролювати виконання намічених дій. У цьому зв'яз$
ку система забезпечення стратегічного розвитку повин$
на включати блок формування ресурсів, блок реалізації,
блок контролю.

Ресурсний блок системи управління розвитком
спортивних організацій повинен складати ту частину
фінансових, майнових і інших ресурсів, яку можна ви$
ділити на цільове рішення відповідних задач, а також
ту частину ресурсів (коштів приватних осіб, зовнішніх
позик та ін.), що на законній підставі може бути спря$
мована на зазначені цілі. В системи стратегічного роз$
витку головним ресурсом виступають: інтелект, знан$
ня, науково$технічні розробки в сфері нових техно$
логій і сам механізм досягнення цілей. Якщо відкинути
умовно всі інші ресурси, залишив два: фінанси — інте$
лект, то в програмі їх співвідношення визначається як
50:50.

Блок реалізації системи забезпечення стратегіч$
ного розвитку спортивних організацій найбільш
різноманітний, структурно неоднорідний і включає
десятки конкретних дій, механізмів і процедур, санк$
ціонованих блоком формування і забезпечених у тому
чи іншому ступені ресурсним блоком. Сюди входять
такі якісно різні параметри: проведення спеціальних
організаційно$господарських та соціальних акцій;
організаційно$економічна підтримка традицій і куль$
тури окремих народів і етнічних груп; надання
спортивним організаціям податкових пільг тощо. Еле$
менти цього блоку не тільки якісно різні, але і по$
різному використовуються в залежності від приводу
для надання селективної підтримки, від її тривалості,
складу форм і методів. Очевидно, що механізми на$
дання фінансової підтримки будуть різні при реалі$
зації термінових мір і при довгостроковому і комп$
лексному впливі, націленому на забезпечення страте$
гічних цілей.

Блок контролю системи забезпечення стратегічно$
го розвитку спортивних організацій повинний включа$
ти нормативно$правові заходи постійного відстеження
ходу реалізованих мір (цільова програма, трансферт,
ситуативне рішення та ін.). Водночас мова йде про конт$
роль і за прийняттям стратегічних рішень, і за їхнім ви$
конанням.

ВИСНОВКИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ

ДОСЛІДЖЕНЬ
Оскільки система забезпечення стратегічного роз$

витку для спортивних орагнізацій є структурою нового

типу, процес її створення значною мірою буде супро$
воджуватися коректуванням наявних планів. Мається на
увазі процес безупинного управління створенням і роз$
витком системи з регулярним коректуванням її пара$
метрів у залежності від досягнутих на визначений мо$
мент позитивних чи негативних результатів.

Забезпечення стратегічного розвитку організацій
спортивної індустрії базується на рішенні багатофак$
торної управлінської задачі: як при наявних ресурсах
забезпечити максимальне економічне просування і
поліпшення найбільш значимих показників якості жит$
тя населення. Вибір інструментів управління розвит$
ком спортивних організацій, арсеналом яких користу$
ються як державні, регіональні органи так і організації
спортиваної індустрії, невеликий. В основному він
складається з інструментів контрольного типу, що
дісталися від колишньої економічної системи. І чим
скоріше керівництво спортивними організаціями поч$
не користатися іншими інструментами — важелями
непрямого впливу, тим менше перешкод буде виника$
ти на шляху реформ.

Особливості стратегічного управління в спортивних
організаціях дали підстави розділити стратегічне управ$
ління на статичне та динамічне і обгрунтувати, що остан$
нє характерне для цих організацій. З урахуванням особ$
ливостей спортивних організацій розроблено комплек$
сну модель стратегічного управління, яка охоплює ета$
пи фінансово$економічного, організаційного та страте$
гічного аналізу, дослідження зовнішнього середовища
діяльності, стратегічного проектування, побудови
бізнес$моделі вибору стратегії спортивної організацій,
реалізації стратегії, моніторингу та контролю.

Запропонована модель стратегічного управління
розвитком сприятиме підвищенню економічної та со$
ціальної ефективності діяльності спортивних органі$
зацій і відкриє можливості швидко розв'язувати пробле$
ми адаптації стратегії організації до непередбачуваних
змін зовнішнього середовища. Особливу увагу акценто$
вано на визначенні економічної та соціальної ефектив$
ності реалізації такої моделі.
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INTELLECTUAL POTENTIAL MANAGEMENT OF THE NATIONAL ECONOMY

У статті розглянуто особливості управління інтелектуальним потенціалом національної економіки в

сучасних умовах. У ході дослідження було виявлено, що ідентифікація інтелектуального потенціалу в

науковій літературі здійснюється за трьома загальними підходами: ресурсним, функціональним і резульX

тативним. Було запропоновано трактувати поняття "інтелектуальний потенціал", як комплексної еконоX

мічної категорії, крізь призму системного підходу. На основі проведеного дослідження запропоновано

визначальні характеристики інтелектуального потенціалу національної економіки. Сформовано авторсьX

кий підхід до побудови механізму використання інтелектуального потенціалу в національній економіці

у процесі його трансформації у інтелектуальний капітал. Визначено економічний зміст, мету та завдання

системи управління інтелектуальним потенціалом національної економіки. Узагальнено пріоритетні наX

прями ефективного галузевого управління інтелектуальним потенціалом. У процесі дослідження узагальX

нено актуальні проблеми організації управління формуванням і використанням інтелектуального поX

тенціалу, а також запропоновано етапи стратегічного управління інтелектуальним потенціалом в умоX

вах становлення інноваційної моделі розвитку України. Визначено необхідність подальшого вивчення

інструментарію діагностики та управління інтелектуальним потенціалом національної економіки.

The article considers the features of managing the intellectual potential of the national economy in modern

conditions. The study found that the identification of intellectual potential in the scientific literature is based on

three general approaches: resource, functional and effective. It was proposed to interpret the concept of

"intellectual potential" as a complex economic category through the prism of a systems approach. Based on the

study, the defining characteristics of the intellectual potential of the national economy are proposed. The author

's approach to the construction of the mechanism of using the intellectual potential in the national economy in

the process of its transformation into intellectual capital is formed. The economic content, purpose and tasks of

the management system of the intellectual potential of the national economy are determined. The system of

intellectual potential management is presented as a process of planning and using the potential of intellectual

resources, aimed at implementing the policy of sustainable development of the national economy. It is established

that the management of intellectual potential should be considered a rather complex process, which is influenced

by various factors of the external and internal environment. It is substantiated that in order to assess their

importance for the process of intellectual potential management and the formation of competitive advantages,

it is necessary to consider them in detail. The priority directions of effective branch management of intellectual

potential are generalized. In the course of research the actual problems of the organization of management of
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах розвитку ринкових трансформацій теоре$

тико$методичні та науково$прикладні засади ефектив$
ного управління формуванням та використанням інте$
лектуального потенціалу національної економіки Украї$
ни вимагають грунтовного вивчення, оскільки інфор$
маційні ресурси, наукові знання, професійний та куль$
турний потенціал сучасного суспільства характеризує
структуру національної економіки, якість продуктивних
сил нашої держави.

Усі властивості інтелектуального потенціалу, з точ$
ки зору, інтелектуальних характеристик, освіченості,
кваліфікаційних параметрів, вмінь, навиків і досвіду на$
буватимуть у майбутньому провідну роль у створенні
конкурентоспроможних національних економік, що
відображатиме якісні зміни в змісті конкуренції на
міжнародних ринках, характеризуватиме місце держа$
ви у міжнародному поділі праці. Сучасний стан еконо$
мічного розвитку України за оцінками провідних вітчиз$
няних і закордонних фахівців є незадовільним, а тому
вимагає формування та реалізації невідкладних заходів
для виведення із фази рецесії і посилення національної
конкурентоспроможності. Оскільки інтелектуальні ре$
сурси нині вважаються визначальним фактором еконо$
мічного розвитку, тому розробка ефективного меха$
нізму управління формуванням і використанням інте$
лектуального потенціалу національної економіки не$
відкладна потреба. Інтелектуальний потенціал набув
значення стратегічно важливого ресурсу в умовах фор$
мування і розвитку економіки знань. Водночас різно$
манітні набори його змістовних характеристик —
кількісно$якісні параметри, рівень інтелекту, людський
капітал, а отже, численних похідних оцінок у форму$
ванні та розвитку — значною мірою розповсюджені та
несистематизовані в науці і практиці управління соціаль$
но$економічним розвитком, що актуалізує необхідність
подальших досліджень за цим напрямом.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематика дослідження людського капіталу за$

галом та інтелектуального потенціалу, зокрема, як ос$
нова процесу побудови новітнього інформаційного сус$
пільства була центром наукових пошукців таких зару$
біжних вчених: Г. Беккер, Дж. К. Гелбрейт, П. Друкер,
Ф. Махлуп, А. Тоффлер, Т. Шульц тощо. Окремі підхо$
ди до ідентифікації змісту та значення інтелектуально$
го потенціалу, його окремих елементів, ступеня дослід$
ження та факторів впливу на його розвиток відображе$
но в наукових працях вітчизняних вчених А. Гальчинсь$
кого, Ю. Гави, Л. Диби, І. Іванової, І. Каленюк, Є. Мар$
чука, Ю. Махомет, С. Мочерного, Т. Носової, С. Пирож$
кова, М. Поплавської, С. Філіппова, О. Чуприни, І. Чух$
на. Також питання реалізації інтелектуального потен$
ціалу широко репрезентовані в численних теоретичних
й прикладних дослідженнях. Проте, попри значний ма$
сив фахових досліджень, проблему управління інтелек$
туальним потенціалом на рівні національної економіки
слід вважати недостатньо вивченою, що потребує по$
дальших наукових розвідок за цим напрямом.

formation and use of intellectual potential are generalized. Also, the stages of strategic management of intellectual

potential in the conditions of formation of the innovative model of development of Ukraine are offered. The

intellectual model of development is considered as a tool for forming the foundations of the innovation and

information society in Ukraine. The priority directions of effective formation and use of intellectual potential are

substantiated. The need for further study of diagnostic tools and management of the intellectual potential of the

national economy is determined.

Ключові слова: потенціал, інтелектуальний потенціал, інтелектуальний капітал національна економі�
ка, інноваційна діяльність, науково�технічний розвиток.

Key words: potential, intellectual potential, intellectual capital national economy, innovative activity, scientific
and technical development.

МЕТА СТАТТІ
Метою наукового дослідження є формування меха$

нізму управління інтелектуальним потенціалом у націо$
нальній економіці для подальшого удосконалення його
розвитку та використання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

За умов трансформації ринкових відносин передусім
інтенсифікації міжнародної конкурентної боротьби,
зростає значення людського ресурсу як визначального
чинника забезпечення ефективності будь$якої економ$
ічної системи. Досвід провідних західних країн засвід$
чує на необхідності максимального використання і роз$
витку знань, компетенцій, професіоналізму персоналу,
тобто інтелектуалізації усіх сторін функціонування на$
ціональної економіки. Насамперед, це можна пояснити
важливістю інновацій і намаганням забезпечити іннова$
ційне лідерство у кожній з галузей національної еконо$
міки. Провідні розробки та інновації неможливі без за$
лучення високоітелектуальних кадрів. Отже, актуаль$
ним питанням сьогодення є формування та розвиток
інтелектуального потенціалу, який повинен забезпечи$
ти основу розвитку як промислового підприємства, так
і національної економіки й суспільства загалом [7, с. 82].

Інтелектуальна активність людини, так само як і її
трудова фізична діяльність, повинна оплачуватись та ка$
піталізуватись. У цьому контексті окремі науковці про$
цес акумулювання та внутрішньої трансформації зов$
нішньої інтелектуальної інформації називають форму$
ванням інтелектуального капіталу [5, с. 160].

Інтелектуальна діяльність визначається саме як
внутрішня діяльність будь$якої людини. Інтелект у цій
діяльності виступає як цілісне ядро внутрішніх процесів
професійної активності людини (мислення) та відобра$
жає інтелектуальний потенціал суб'єкта. Зміст інтелек$
туальної діяльності відображається у функціональних
здатностях людини, способах та формах її мислення [4,
с. 195].

Ретроспективний огляд фахової літератури, спря$
мованої на вирішення проблематики інтелектуального
потенціалу [1; 4; 7], свідчить про неоднозначність по$
глядів вчених щодо трактування зміст цього поняття.
Загалом ідентифікація інтелектуального потенціалу
здійснюється за трьома загальними підходами: ресурс$
ним, функціональним і результативним.

На наш погляд, визначення поняття "інтелектуаль$
ний потенціал" з позиції виключно одного із зазначе$
них підходів повною мірою не характеризує сутності
інтелектуального потенціалу. Це поняття вважаємо
комплексним, а тому науково виправданим є застосу$
вання системного підходу до трактування змісту інте$
лектуального потенціалу національної економіки. Не$
обхідність використання такого підходу можна поясни$
ти відповідними характеристиками інтелектуального по$
тенціалу національної економіки (рис. 1).

З огляду на представлені характеристики, "інтелек$
туальний потенціал" національної економіки можливо
визначити, як систему інтелектуальних ресурсів, що у
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стійкій взаємодії і взаємозалежності формують внут$
рішні, актуальні у відповідний період часу можливості
національної економічної системи держави для провад$
ження інноваційно спрямованої діяльності з метою за$
безпечення її конкурентних переваг на міжнародному
ринку [2].

Формування інтелектуального потенціалу націо$
нальної економіки — надзвичайно складне завдання, ос$
кільки вимагає інвестування за умов, коли раціо$
нальність і доцільність вкладень дуже складно оцінити
[8, с. 24]. Що стосується питань реалізації інтелектуаль$
ного потенціалу в національній економчній системі, то
провідною тезою вважаємо процес трансформації інте$
лектуального потенціалу в інтелектуальний капітал, що
представлено на рисунку 2.

Багато науковців ототожнюють інтелектуальний
потенціал з поняттям інтелектуального капіталу.
Інтелектуальний капітал — це передусім люди та їх
знання в певній сфері, а також їх професійні навички і
усі ті компетентності, які дають можливість ефективно
використовувати знання й навички у житті; це узагаль$
нене поняття для детермінації нематеріальних цінно$
стей, що сприяють об'єктивному підвищенню ринкової
вартоситі корпорації [1, с. 130].

Під інтелектуальним капіталом національної еконо$
міки будемо розуміти реалізований інтелектуальний
потенціал, тобто сукупність інтелектуальних ресурсів
(людський ІК, ІК фірми, споживчий ІК), які є в розпо$
рядженні держави та які вона застосовує в умовах ух$

валення економічних рішень, створюючи
сукупний інтелектуальний продукт. За
його допомогою здійснюється соціально$
економічний й інноваційний розвиток, за$
безпечується підвищення національного
доходу, зростання конкурентоспромож$
ності держави та поліпшення якості жит$
тя громадян. В абсолютному значенні
інтелектуальний капітал будемо розумі$
ти як інтелектуальний продукт у вартіс$
ному вимірнику.

Управління інтелектуальним потенц$
іалом це процес планування та викорис$
тання потенціалу інтелектуальних ре$
сурсів, спрямований на здійснення пол$
ітики сталого розвитку національної еко$
номіки [2].

Під процесом управління інтелекту$
альним потенціалом ми розуміємо су$
купність дій та заходів, направлених на
забезпечення раціонального планування,
організації й контролю процесів створен$
ня та використання інтелектуальних ре$
сурсів, та відповідно, мотивації процесів

створення і примноження інтелектуального потенціа$
лу.

Тому метою управління інтелектуальним потенціа$
лом є отримання максимального ефекту від його вико$
ристання у разі зменшення витрат на певні ресурси, які
виникають на відмінних стадіях галузевого розвитку
держави.

Завдання системи управління інтелектуальним по$
тенціалом національної економіки представлено на ри$
сунку 3.

Управління інтелектуальним потенціалом — це до$
статньо складний процес, на який чинять вплив різні
фактори зовнішнього й внутрішнього середовища. З
метою оцінювання їх важливості для системи управлін$
ня інтелектуальним потенціалом і формуванням конку$
рентних переваг, необхідно детально їх розглянути.

Для ефективного галузевого управління інтелек$
туальним потенціалом, запропоновано дотримуватись
таких пріоритетних напрямів [6, с. 165]:

— здійснення збору інформації про інтелектуаль$
ний потенціал галузевих підприємств;

— встановлення доцільності акумулювання додат$
кових інтелектуальних ресурсів у певній галузі, наприк$
лад, на базі аутсорсингу;

— визначення пріоритетних і найприбутковіших
сфер діяльності галузевих підприємств, виявлення най$
кваліфікованіших фахівців для реалізації цілей у відпо$
відних сферах та встановлення раціональності вкладен$
ня ресурсів у розвиток інтелектуальних ресурсів;

— сприяння зростання творчої й
інноваційної активності інтелектуаль$
них ресурсів відповідних галузевих
підприємств;

— здійснення навчання персоналу
галузевих компаній з метою форму$
вання і розвитку раніше набутих
знань.

У сучасному світі головною конку$
рентною перевагою галузевих еко$
номік називають нематеріальні акти$
ви регіональних підприємств: секрети
виробництва, ідеї, технології, інтелек$
туальний капітал та інші ноу$хау — все
те, що називають інтелектуальними
ресурсами. На провідних підприєм$
ствах частка нематеріальних активів
сягає 30—80% від їх вартості.

Вивчення проблеми державного
управління інтелектуальним потенці$
алом промислових виробництв на су$

 Витрати на формування інтелектуального потенціалу 

Інтелектуальний потенціал національної економіки 

Інтелектуальнотворча та комунікативна діяльність на рівні окремої людини, організації,
держави 

Інтелектуальні активи 

Інтелектуальний капітал 

Національний дохід 

Рис. 2. Механізм використання інтелектуального потенціалу
в національній економіці

Джерело: [7, с. 85].

Рис. 1. Характеристики інтелектуального потенціалу національної
економіки

Джерело: [4, с. 193].

Характеристики інтелектуального потенціалу національної економіки 

1. Інтелектуальний потенціал є не просто сукупністю інтелектуальних ресурсів, а 
цілісною, динамічною системою, у якій всі інтелектуальні складові перебувають 
у взаємозв’язку і взаємодії 

5. Результатом інтелектуальної діяльності є нові або удосконалені знання. У свою 
чергу вони є основою формування інтелектуальних ресурсів, які 
використовуються з метою здійснення інноваційної діяльності у державі 

2. Інтелектуальні ресурси у економічній системі формуються на двох рівнях – 
рівень носія інтелектуального потенціалу і організаційний рівень 

3. Інтелектуальні ресурси формують внутрішні можливості національної 
економіки, які можуть реалізуватися як інтелектуальні активи у випадку 
поєднання з можливостями та відсутністю бар’єрів зовнішнього середовища 

4. Інтелектуальний потенціал є тими можливостями, на які найвагоміший вплив 
має фактор часу, адже в сучасних умовах прискореного розвитку технологій, 
наявні у державі інтелектуальні ресурси можуть швидко втратити свою 
актуальність 
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часному етапі вимагає: узагальнення
результатів практики, ретельного ана$
лізу нових тенденцій її еволюції, а та$
кож вивчення специфіки цієї методо$
логії в різних секторах регіон. та еко$
номіки регіону в цілому [4, с. 193].

Розвиток економічної системи, за$
міна індустріальної економіки пост$
індустріальною призвели до того, що
власник інтелектуального ресурсу
зрівнявся в правах з власником матер$
іального капіталу. Це пояснюється,
звичайно, визнанням унікальності інте$
лектуальних здібностей їх носія, а та$
кож тим, що в сучасній економічній
системі власник матеріального капіта$
лу не має можливості підвищити ефек$
тивність виробництва без власника
інтелектуального капіталу та викори$
стовувати його творчі здібності. Таким
чином, працівник підприємства відок$
ремлений від власника підприємства, що вимагає додат$
кових зусиль з боку власника для формування мотивації
працівника до праці.

У сучасному діловому світі провідною конкурент$
ною перевагою національних економік визначають не$
матеріальні активи регіональних компаній: виробничі
секрети, ідеї, інтелектуальні технології та інші винахо$
ди — це те, що називається інтелектуальними ресурса$
ми. Найкращі підприємства мають частку нематеріаль$
них активів у розмірі 30—80 % їх вартості.

Дослідження питань державного регулювання та кері$
вництва інтелектуальним потенціалом галузевих
підприємств нині вимагає: використання результатів прак$
тики, здійснення ретельного дослідження новітніх тен$
денцій в його розвитку, а також визначення специфіки ви$
користання даної методології в різних напрямах регіональ$
ної економіки, що забезпечить розвиток як окремих
підприємств, так і регіональної економіки в цілому [4, с. 193].

Зростання економічної системи, перетворення інду$
стріальної економіки в постіндустріальну призвели до
того, що власник інтелектуального ресурсу зрівнявся в
правах з власником матеріального капіталу. Це пояс$
нюється, звичайно, визнанням унікальності інтелекту$
альних здібностей їх носія, а також тим, що в новітній
економічній системі власник матеріального капіталу не
має можливості збільшити ефективність виготовлення
без власника інтелектуального капіталу та застосову$
вати його творчі можливості. Таким чином, працівник
компанії відокремлений від власника фірми, що потре$
бує додаткових зусиль з боку власника для посилення
мотивації робітника до праці.

На сучасному етапі в системі публічного управлін$
ня інтелектуальними ресурсами варто враховувати, що
розвиток інтелектуального потенціалу національної
економіки має такі риси [3, с. 83]:

1. Інтелектуальний потенціал виступає як засіб ви$
робництва.

2. Інтелектуальний потенціал функціонує в монополь$
них умовах. Інтелектуальний потенціал відображає інди$
відуальні здібності людини і невіддільний від їх носія.

3. У результаті реалізації інтелектуального продук$
ту формується дохід, що залежить від унікальності та
здібності працівника.

Сучасна практика сформувала появу сучасного роз$
ділу науки управління та новітнього типу управлінсь$
кої діяльності, які відповідають потребам економіки
інтелектуальних ресурсів — управління інтелектуаль$
ним потенціалом. Виготовлення, освоєння і покращен$
ня нових інтелектуальних ресурсів доцільні лише за
адекватної зміни форм і способів управління фірмами,
які на певних фазах із зростаючим темпом формують
провідників технологічної революції, науки та іннова$
ційного потенціалу.

Раніше керівники господарюючих суб'єктів перебу$
вали в постійному пошуку новітніх важелів, на основі
яких можливо досягти переваги в конкуренції. Донині
акцент на якість товарів давав змогу завоювати значну
ринкову частку, одник нині висока якість вже є нормою
та не розглядається як визначальна конкурентна пере$
вага.

Подібна ситуація відображається із використанням
провідної методології зростання ефективності діяль$
ності компаній — реінжинірингом. Сформувавши за$
гальноприйняту практику, раіональність цих процесів
увійшла до складу "мінімальної ціни" знаходження на
конкурентному ринку. В результаті проходження через
популярнійсть реінжинірингу, загального менеджмен$
ту якості, різних систем стратегічного управління, ке$
рівництво компаній з'ясувало, що популярні ринкові пе$
реваги нині не вирішують створення відмітної компе$
тенції [2].

Управління інтелектуальним потенціалом на рівні
національної економіки необхідно відображати в якості
синтезованого застосування інструментів менеджмен$
ту і маркетингу, пов'язаного з елементами мотивацій$
ної системи для втілення інноваційного потенціалу тру$
дового ресурсу, що дає можливість реструктурувати
складові управлінської системи підприємства згідно з
вимогами зовнішнього середовища. Вони мають бути
підпорядковані довгостроковим цілям розвитку, які
формуються з урахуванням поточного стану його ре$
сурсного потенціалу, становища на ринку і продукто$
вої орієнтації. Найбільш перспективним інструментом
управління інтелектуальним потенціалом, на нашу дум$
ку, повинен стати внутрішньо організаційний маркетинг,
зміст якого визначається тим, що відносини фірми та
працівників вибудовуються на тих же засадах, що і
клієнтів.

Провідний досвід вказує на необхідність зростання
інвестицій підприємств у власних співробітників, що дає
змогу створити умови, за яких співробітників турбує не
тільки їх матеріальна сотивація, а й розвиток всього
бізнесу фірми. Для раціонального застосування власних
знань працівники повинні отримувати певні вигоди від
розвитку в організації, в тому числі і задоволення від
господарської діяльності та умов, за яких вона здійс$
нюється. Інтелектуальний ресурс приймає провідну
участь у сферах масового інтелектуального виробниц$
тва — наукові організації, розробники унікальних інте$
лектуальних продуктів, що здійснюють масове вироб$
ництво інтелектуальної продукції середнього рівня,
працюють за принципами, відмітними для промислово$
го виробництва за умов відносно вільного переміщення
капіталу, де інтелектуальний ресурс функціонує на умо$
вах "штучного" товару ("елітні" галузі інтелектуально$
го виробництва) [4, с. 194].

Завдання системи управління інтелектуальним потенціалом національної економіки 

- планування, організація, контроль і управління процесів використання 
інтелектуального потенціалу на мікро- та макрорівнях  

- планування, організація, контроль і управління процесів створення та розвитку 
інтелектуального потенціалу 

- створення методичної бази управління інтелектуальним потенціалом та умов 
його ефективного розвитку 

- організація, контроль і управління процесу руху інформаційного потоку, що 
циркулює між Україною і закордонними партнерами 

- планування, організація і контроль процесу формування портфелю прав на 
об'єкти інтелектуальної власності як інструменту управління товарних ринків 

Рис. 3. Завдання системи управління інтелектуальним потенціалом
національної економіки

Джерело: [7, с. 85].
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Одним з визначальних компонентів національного
багатства України вважаємо інтелектуальний продукт.
Його, попри існуючі перешкоди, формували та форму$
ють науково$технічні кадри і діячі культури. На жаль,
ті, кому належить провідна роль у підтримці та розвит$
ку цієї складової, або не достатньо усвідомлюють своє
значення для майбутнього нашої держави, або нині ви$
явилися неспроможними перебороти "сировинне захоп$
лення" у соціально$економічному розвитку системи.
Інтелектуальний потенціал не повною мірою врахо$
вується в сучасній економічній політиці України, а тому
недостатня затребуваність нагромадженого інтелекту$
ального багатства нині спричинила знищення багатьох
науково$технічних колективів, технологічної відста$
лості виробництва і повсякчасного відтоку професіо$
налів та фахівців за кордон. Доводиться констатувати,
що економічний розвиток нашої країни, всупереч наяв$
ному потужному інтелектуальному потенціалу, прояв$
ляє ознаки сировинного, трудомісткого та енергоємно$
го характеру [3, с. 82].

Зростання конкурентоспроможності економіки Ук$
раїни в умовах створення і розвитку інтелектуального
потенціалу є базовою метою країни. З цього приводу
актуальним є дослідження зарубіжного досвіду в фор$
муванні управління створення і використання інтелек$
туального потенціалу [8, с. 23]. Так, одним із показників,
який характеризує рівень використання інтелектуаль$
ного потенціалу та прямо впливає на рівень технологіч$
ного розвитку країни, є наукоємність ВВП. У країнах
Європейського Союзу показник наукоємності ВВП
стійко зростає і у 2017 р. становив 2,06 %. У розвинених
країнах також зростають витрати на фінансування до$
сліджень і розробок (табл. 1).

З даних таблиці видно, що в Україні фінанасування
наукових досліджень і розробок є досить низьким в по$
рівнянні з іншими країнами. Водночас слід констатува$
ти, що вкрай низький показник фінанасування науко$
вої діяльності в Україні має тенденцію до зниження.

Хоча в Законі Україні "Про наукову і науково$технічну
діяльність" зазначено, що лише бюджетне фінанасуван$
ня наукової та науково$технічної діяльності має стано$
вити не менше 1,7 % від ВВП. Досвід же інших країн по$
казує, що у фінансових витратах на виконання дослід$
жень і розробок частка державного сектора зменшуєть$
ся на користь приватного бізнесу. Це свідчить про не$
обхідність кардинально змінювати підходи та обсяги
бюджетного фінансування науки в Україні та удоско$
налювати політику держави в напрямі заохочення при$
ватного сектора до участі у фінансуванні наукових дос$
ліджень та розробок.

До актуальних проблем організації управління фор$
муванням і використанням інтелектуального потенціа$
лу в Україні у порівнянні із зарубіжними країнами на$
лежать ті, що наведені на рисунку 4.

Освіта, наука і інновації трактуються сучасною еко$
номікою як сфери системного механізму, на основі яко$
го Україна могла б збільшити конкурентоздатність на$
ціональної економіки і посилити позиції на міжнарод$
ному ринку. Це можна забезпечити тільки при: глибо$
кому оцінюванні інтелектуальних та фінансових ре$
сурсів з підтриманням інтересів вчених, підприємців,
покупців і суспільства загалом; створення внутрішніх ре$
зервів сприяння інноваціям з урахуванням потреб
міжнародного ринку і уподобаннями покупців;
провідній участі керівництва країни і приватних інвес$
торів на засадах приватно$державного партнерства.
Модернізація та зростання освіти мають набути випе$
реджального постійного характеру, динамічно реагува$
ти на відповідні процеси, що протікають в Україні та
світі. Зростання якісного ступеня освіти сприятиме на$
ціональному зростанню країни та вирішенню важливих
суспільних проблем. Якісна освіта вважається про$
відною умовою забезпечення стабільного демократич$
ного розвитку країни [1, с. 133].

Європейський вибір нашої країни і, відповідно, по$
треба її інтеграції до інноваційного конкурентного се$
редовища визначили потребу у формуванні інтелек$
туальної моделі розвитку, де місце головного чинника
довгострокового економічного зростання відіграють на$
укові розробки та їхнє технологічне використання, яке
надасть змогу передусім збільшити конкуренто$
спроможність держави, гарантувати їй економічну без$
пеку та провідне місце в Європейському Союзі за ста$
лих та високих темпів економічного зростання. Також
інтелектуальну модель розвитку слід розглядати як
інструмент створення засад інноваційно$інформаційно$
го суспільства в Україні.

Отже, пропонуємо виділити такі етапи стратегічно$
го управління інтелектуальним потенціалом в умовах ста$
новлення інноваційної моделі розвитку України [1; 5]:

1. Удосконалення або впровадження законодавчих
та правових актів у питаннях управління інтелектуаль$

ним потенціалом.
2. Створення потужної інфраст$

руктури інноваційної діяльності, яка
повинна здійснювати фінансову,
інформаційну, технічну, консалтинго$
ву, виробничу, маркетингову підтрим$
ку інноваційних проектів.

3. Покращення нормативно$зако$
нодавчої бази управління інтелекту$
альною власністю, впровадження про$
позицій щодо трансформації господа$
рюючих суб'єктів зі створенням гори$
зонтальних та вертикальних холдин$
гових компаній, корпорацій, фінансо$
во$промислових груп та інших об'єд$
нань інноваційно$виробничого напря$
му.

4. Покращення науково$технічно$
го та кадрового потенціалу інновацій$
ної діяльності.

Країна / регіон 2005 р. 2010 р. 2015 р. 2017 р. 
Швеція 3,38 3,21 3,26 3,40 
Німеччина 2,43 2,71 2,91 3,02 
Євро-зона – 19 країн 1,78 1,99 2,13 2,15 
Європейський Союз – 
28 країн 1,74 1,92 2,04 2,06 

Польща 0,56 0,72 1,00 1,03 
Японія 3,18 3,14 3,28 3,20 
Китай 2,32 280 3,04 3,16 
Україна 1,09 0,90 0,64 0,45 

Джерело: [7].

Таблиця 1. Порівняння фінансових витрат
на виконання досліджень і розробок в країнах світу

та Україні, у % до ВВП

Актуальні проблеми організації управління формуванням і використанням 
інтелектуального потенціалу в Україні 

- удосконалення нормативно-правової бази щодо формування та використання 
інтелектуального потенціалу 

- поліпшення фінансового забезпечення розвитку інтелектуальних ресурсів через 
організацію ендаумент-фондів 

- посилення захисту інтелектуальної власності 

- розвиток технологічного переоснащення наукомістких галузей виробництва 

- формування «мозкових центрів» та посилення їх взаємодії з органами державної 
влади 

Рис. 4. Актуальні проблеми організації управління формуванням
і використанням інтелектуального потенціалу в Україні

Джерело: [7, с. 83].
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5. Розвиток механізмів трансформації інвестиційних
потоків при переході до високотехнологічних виробни$
чих сфер.

6. Формування науково$технічних й інституційних
передумов для повномасштабної технологічної пере$
орієнтації економіки і зростання частки новітньої ви$
сокотехнологічної, конкурентоспроможної на міжна$
родному рівні продукції.

Управління інтелектуально$інноваційною діяльністю
залежатиме від раціональності організаційної структури
кожного суб'єкта господарювання як головного елемен$
ту управлінської системи, що визначається передумовою
змісту, складу та умов розвитку усіх інших елементів.

На нашу думку, головними напрямами ефективного
розвитку та використання інтелектуального потенціа$
лу є:

— активний розвиток позабюджетних джерел фі$
нансового забезпечення освітньо$наукової сфери;

— формування умов для посилення зв'язків між
профільними науково$дослідними організаціями та ви$
робничим сектором з метою розвитку співробітництва
щодо формування та застосування інтелектуальних і
науково$технічних ресурсів у виробничих процесах;

— державні замовлення на виготовлення окремих
видів промислової продукції із застосуванням визначе$
них державних інтелектуальних та науково$технічних
ресурсів, що дають можливість поєднати національні
інтелектуальні і науково$технічні ресурси з приватним
виробничим потенціалом;

— зростання матеріальних можливостей для поси$
лення наукових зв'язків і контактів, у тому числі міжна$
родних;

— створення умов для кар'єрного зростання моло$
дих науковців;

— розширення доступу до нової наукової інфор$
мації;

— збільшення фінансування наукової і методичної
роботи;

— матеріальна нагорода за наукові публікації і роз$
робки.

ВИСНОВКИ
Отже, зважаючи на стійке збільшення частки фінан$

сування наукових досліджень і розробок у ВВП у роз$
винених країнах світу та негативні тенденції цього по$
казника в Україні, можна констатувати, що нагромад$
ження інтелектуальногго потенціалу національної еко$
номіки потребує відповідних рішень та дій на рівні дер$
жави. Система публічного управління інтелектуальним
потенціалом повинна спрямовуватись на ввстановлен$
ня пріоритету щодо державного фінанасування науки
та формування відповідного макроекономічного сере$
довища для залучення приватних фінансових ресурсів.

Можна зробити висновки, що розвиток та викорис$
тання інтелектуальних ресурсів в економіці держави з
метою розширення міжнародної спеціалізації України
залежить, передусім, від вирішення складних внутрішніх
суперечностей, пов'язаних з реальною трансформацією
України на шляху інноваційного розвитку. Нарощуван$
ня наукоємного експортного потенціалу потребує знач$
ного зростання фінансування сфери НДДКР, повсякчас$
ної комерціоналізації знань, створення сприятливого
середовища, що стимулюватиме інновації. Раціоналіза$
ція участі країни в міжнародному поділі праці здатна
допомогти ефективнішому використанню творчого по$
тенціалу національного наукового комплексу, та при$
скорити процес інноваційного розвитку зовнішньоеко$
номічної спеціалізації України.

Перспективами подальших наукових досліджень у
цій сфері мають стати подальше вивчення інструмента$
рію діагностики та управління інтелектуальним потен$
ціалом національної економіки з метою примноження
інтелекту нації, створення високої мотивації суспільства
до розвитку й реалізації цього потенціалу з найвищим

соціально$економічнимта інвестиційно$інноваційним
ефектом.
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У статті представлено тлумачення ключових термінологічних засад управління соціальноXекономічX

ним розвитком муніципалітетів, що нині є особливо актуальним, оскільки виступає однією із необхідних

умов чіткого усвідомлення комплексу проблем місцевого самоврядування в контексті реформи децентX

ралізації управління в Україні.

Виходячи з того, що субнаціональний рівень управління, представлений саме місцевими адміністраX

тивними утвореннями, в практиці багатьох країн називають "муніципальним управлінням", в Україні

всім науковцям та практикам є очевидною проблема, що чинним законодавством такі поняття, як "муX

ніципальне управління", "муніципальні утворення" чи "муніципалітет" не визначаються, тобто не мають

юридичного закріплення. Це безумовно ускладнює подальші дослідження та створює певну плутанину у

термінах. Тому в статті здійснено, насамперед, уточнення термінологічного апарату, що вже активно

використовується в Україні, задля подальших коректних досліджень.

У статті визначено базові терміни з їх ключовими характеристиками, зокрема, акцентовано, що термін

"муніципалітет" може позначати як орган місцевого самоврядування, територіальну спільноту, так і устаX

нову, яка безпосередньо здійснює процес управління. В цьому контексті були розглянуті основні харакX

терні риси муніципальних утворень та системи муніципального управління. З'ясовано також, що "місцеX

ве управління", "муніципальне управління" та "місцеве самоврядування" є синонімічними поняттями,

які несуть подібне функціональне навантаження.

У статті наголошується, що реформа децентралізації, започаткована у 2014 році, через формування

об'єднаних територіальних громад, передачу певної частини повноважень їх органам місцевого самоX

врядування базового рівня, тобто — сільським, селищним та міським радам (муніципалітетам) та переX

форматування адміністративноXтериторіального устрою мала привести Україну до зрозумілої для всіх

українців моделі місцевого самоврядування, де мали бути створені умови для формування реальної фінанX

сової автономії задля соціальноXекономічного розвитку на місцях.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах сучасних економічних змін, які відбувають$

ся в світі, Україна просто не може залишатися осторонь.
Тому процеси реформування та модернізації управління
місцевого самоврядування є об'єктивним та законо$
мірним процесом. Весь комплекс дій та механізмів по$
винен бути спрямований на досягнення однієї ключо$
вої мети — задоволення бажань та потреб громадян та
підвищення добробуту їхнього життя. Адже саме насе$
лення складає державу, а отже, без нього не було б та$
кого інституту в апріорі. Тому питанню місцевого са$
моврядування необхідно приділяти значну увагу задля
розбудови сильної та конкурентної держави на міжна$
родному просторі. Зрозуміло, в цьому контексті дослі$
дження проблеми треба починати з тлумачення ключо$
вих термінологічних засад управління соціально$еконо$
мічним розвитком муніципалітетів, що нині є особливо
актуальним, оскільки виступає однією із необхідних
умов чіткого усвідомлення комплексу проблем місце$
вого самоврядування в контексті реформи децентралі$
зації управління в Україні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Наукових публікацій, присвячених дослідженням

ключових термінологічних засад управління соціально$
економічним розвитком муніципалітетів у контексті ре$

З точки зору авторів саме "об'єднана територіальна громада" нині в Україні змістовно та функціоX

нально відповідає поняттю "муніципалітет", а сільські, селищні та міські ради ОТГ можна вважати муніX

ципальними радами. Термін "об'єднана територіальна громада" виконує поки що тимчасову функцію.

По завершенню реформи децентралізації настане час вносити зміни до Закону України "Про місцеве самоX

врядування в Україні" та в інші законодавчі акти щодо використання терміну "муніципалітет" та похідних

від нього.

The article presents an interpretation of the key terminological principles of management of socioXeconomic

development of municipalities, which is now particularly relevant, as it is one of the necessary conditions for a

clear understanding of the complex of problems of local selfXgovernment in the context of decentralization reform

in Ukraine.

Based on the fact that the subnational level of government, represented specifically by local administrative

entities, in practice of many countries is called "municipal administration", in Ukraine all scientists and

practitioners see an obvious problem that in the current legislation such concepts as "municipal administration",

"municipal formations" or "municipality" are not defined, namely, are not legally established. This certainly

complicates further research and creates some confusion in terms. Therefore, the article first of all clarifies the

terminological apparatus, which is already actively used in Ukraine, for the sake of further correct research.

The article defines the basic terms with their key characteristics, in particular, it is emphasized that the term

"municipality" can mean both a local government, a territorial community, and an institution that directly carries

out the management process. In this context, the main characteristics of municipal formations and the system of

municipal government have been examined. It has also been found that "local government", "municipal

government" and "local selfXgovernment" are synonymous terms that carry a similar functional meaning.

The article emphasizes that the decentralization reform, launched in 2014, through the formation of united

territorial communities, transfer of some of their powers to local governments of the basic level, namely, to village,

town and city councils (municipalities), and reformatting of the administrative and territorial structure, had to

lead Ukraine to a model of local selfXgovernment, understandable for all Ukrainians, where there should have

been created conditions for the formation of the real financial autonomy for socioXeconomic local development.

From the authors' point of view, it is the "united territorial community" that today in Ukraine corresponds by

content and function to the concept of "municipality", and village, town and city councils of UTC can be considered

as municipal councils. The term "united territorial community" still has a temporary function. Upon completion

of the decentralization reform, it will be time to amend the Law of Ukraine "On Local SelfXGovernment in Ukraine"

and other legislative acts on the usage of the term "municipality" and its derivatives.
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форми децентралізації управління в Україні поки що
обмаль. Окремими фрагментарними вкрапленнями вони
присутні у багатьох авторів при розгляді даної пробле$
матики, як то у монографіях [1; 2], так і в статтях науков$
ців та практиків, серед яких Гуненкова О.В., Євсєєва О.А.,
Баймуратов М.О., Сергієнко С.М., Замковий О.І.; авто$
ри Енциклопедії державного управління НАДУ при
Президентові України — Амосов О.Ю., Ігнатенко О.С.,
Кузнецов А.О. та інші [3]; а також автори аналітичної
доповіді НІСД "Територіальна громада як базова ланка
адміністративно$територіального устрою України: про$
блеми та перспективи реформування". Незаперечним є
акцент, який був зроблений в цій доповіді, що "важли$
вою є чітка наукова ідентифікація поняття "терито$
ріальна громада" як базової категорії реформування те$
риторіальної організації влади на засадах децентралі$
зації [4].

МЕТА СТАТТІ
Метою даної статті є визначення ключових термі$

нологічних засад управління соціально$економічним
розвитком муніципалітетів в контексті реформи децен$
тралізації управління, насамперед уточнення терміно$
логічного апарату, що вже активно використовується в
Україні, задля подальших коректних досліджень. Окрім
того, співвіднесення понять "територіальна громада" з
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української практики та "муніципалітету" з європейсь$
кої є, на наш погляд, необхідним для розгляду та для
подальшого приведення українського законодавства до
відповідності з європейським.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Насамперед, варто згадати, що характерною рисою
державного устрою більшості країн світу, незалежно від
його форми (унітарної чи федеративної), є наявність
принаймні двох рівнів публічної влади: 1) загальнона$
ціонального, представленого центральними органами
державної влади, в обов'язки яких входить виконання
політичних, міжнародних, соціальних та економічних
функцій у межах усієї держави; 2) субнаціонального,
якому відповідають незалежні (самоврядні) органи вла$
ди та (або) деконцентровані органи державного управ$
ління, що діють на території суб'єктів федерації, регіо$
нальних і місцевих адміністративних утворень [5]. Суб$
національний рівень управління, представлений саме
місцевими адміністративними утвореннями, в практиці
багатьох країн називають "муніципальним управлін$
ням".

Всім науковцям та практикам є очевидною пробле$
ма, що чинним законодавством України такі поняття,
як "муніципальне управління", "муніципальні утворен$
ня" чи "муніципалітет" не визначаються, тобто не ма$
ють юридичного закріплення. Це безумовно ускладнює
подальші дослідження та створює певну плутанину у
термінах.

Термін "муніципалітет" з латинської "municipium"
або з англійської "municipality" означає "самоврядну
організацію". Відповідно до політичного словника,
"муніципалітет" — це конкретна територіальна оди$
ниця, в основному розглядається, як місто з прилег$
лими до нього територіями (тобто околицею), у яко$
го наявна одна система управління [6]. Управління
даною територіальною одиницею здійснюється через
механізм представницької демократії, тобто, коли
народ обирає своїх представників, яким делегуються
повноваження та відповідальність за реалізацію
рішень від його імені.

Варто зазначити, що цей термін розглядається у
двох різних площинах. Згідно з першою — "муніципалі$
тет" є принципом самоврядування, який виник ще в часи
Римської імперії, і який дозволяв римським громадянам

вносити свої ініціативи в місцеве управління задля більш
ефективного ведення господарювання. Відповідно дру$
гою площиною даного терміну є певна інституція, уста$
нова, яка здійснює управління даним територіальним ут$
воренням [7].

Український вчений Баймуратов М.О. під цим тер$
міном розуміє сформований місцевим населенням ви$
борний орган, до компетенції якого належать прийнят$
тя нормативних актів, вирішення певних питань, вста$
новлення місцевих податків та інші [8].

Задля кращого розуміння зобразимо різноманіт$
ність у визначенні терміну за допомогою рисунка 1.

Отже, такий термін може позначати як орган місце$
вого самоврядування, територіальну спільноту, так і
установу, яка безпосередньо здійснює процес управлі$
ння. Самоврядна спільнота знаходиться в основі даної
схеми, оскільки саме вона вибирає орган місцевої влади
і саме вона проживає на даній території, тим самим утво$
рюючи муніципалітет.

Поняття "муніципальне утворення" багатьма дослі$
дниками, серед яких Євсеєва О.А., визначається як те$
риторія з населенням та виборними органами влади, які
здійснюють місцеве самоврядування і функціонування
якої підкріплюється фінансово$матеріальною основою
[9]. На думку професора Ю. Шарова, під терміном "му$
ніципальне утворення" необхідно розуміти конкретно
визначену територію з міським чи сільським типом ве$
дення господарювання, управління якою здійснюється
безпосередньо або через інститут виборних органів для
вирішення проблем та питань локального (місцевого)
значення з використанням власності територіальної
громади через процес формування місцевого бюджету
[10].

Обов'язковими складовими будь$якого муніципаль$
ного утворення з точки зору Євсєєвої О.А. є такі [9]:

— населення, яке безпосередньо утворює терито$
ріальну громаду. Відповідно до Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні" даним поняттям ви$
значають чисельність постійного населення конкретної
адміністративно$територіальної одиниці (міста, села,
селища), або об'єднання жителів кількох сіл на добро$
вільній основі, що мають єдиний визначений адмініст$
ративний центр. Чисельність мешканців є важливою
складовою муніципального утворення, оскільки саме на$
селення є ключовим і визначальним соціальним елемен$
том будь$якої держави;

Рис. 1. Підходи до розуміння поняття "муніципалітет"

Джерело: розроблено на основі [6].
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— територія — чітко окреслена і визначена у про$
сторі місцевість з її природно$ресурсним потенціалом.
Цю складову відносять до природного компоненту му$
ніципального утворення;

— економіка як система, елементами якої є суб'єкти
господарювання, які постійно перебувають у взаємодії
між собою, тим самим задовольняючи власні потреби
та загалом забезпечують функціонування муніципаль$
ного утворення. Це є економічна складова муніципаль$
ного утворення.

Важливо зазначити, що належне функціонування
муніципального утворення буде відбуватися лише у ви$
падку постійної єдності цих трьох складових. Тому
розгляд економіки муніципального утворення відок$
ремлено від території та демографічних процесів, що

відбуваються з його мешканцями, є неправильним з
точки зору системного підходу, за якого будь$яке яви$
ще чи процес у своєму дослідженні потребує дотри$
мання принципу цілісності та невідокремленості від
системи.

Світова практика довела необхідність стратегічно$
го управління. Тому муніципальне управління, як об'єкт
цього виду управління, на думку Замкового О.І., має свої
особливості, визначені територією та населенням, які
входять до його складу.

Погоджуючись з поглядом Замкового О.І. та зва$
жаючи на раніше згаданий системний підхід, муніци$
пальне управління можна розглядати як організм, до
складу якого входять шість взаємопов'язаних під$
систем:

Рис. 2. Модель муніципального управління

Джерело: [3, с. 220].
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— місцеве господарство, представлене наявною
інфраструктурою для забезпечення функціонування
муніципального утворення;

— сфера виробництва, що включає галузі, які задіяні
у створенні ВВП (окрім агропромислового комплексу);

— сфера сільського господарства, що складається з
природно$ресурсного потенціалу території та його ви$
користання в сільському господарстві;

— соціальна сфера, яка є вкрай важливою, оскільки
включає галузі, що забезпечують процеси рекреації,
відтворення та розвитку духовної складової населен$
ня;

— фінансово$економічна сфера, що насамперед, че$
рез місцевий бюджет, забезпечує фінансові зв'язки
бізнесу, держави та громадянського суспільства.

— сфера управління — сукупність місцевих органів
влади, які здійснюють управління та контроль за діяль$
ністю усього муніципального утворення [10].

Вчений Сергієнко С.М. поділяє розуміння цього тер$
міну і підтримує раніше висловлені трактування щодо
муніципального утворення [11]. Отже, ключовими озна$
ками цієї територіально$адміністративної одиниці є
населення, яке проживає на спільній території, органи
місцевого самоврядування, які здійснюють процес
управління, власність, яка безпосередньо належить те$
риторіальній громаді та бюджет, який відповідно забез$
печує діяльність муніципального утворення. Для об'єд$
нання територіальної громади необхідним є високий
ступінь згуртованості населення, іншими словами со$
ціальна організація, та фінансова спроможність.

Варто акцентувати увагу на тому, що згідно із зару$
біжним досвідом, поняття "муніципальне утворення" є
більш ширшим, ніж поняття "населений пункт", тому що
останній може бути однією із складових, які утворю$
ють муніципальне утворення.

Цікавим науковим доробком, що узагальнює різні
погляди і заслуговує на увагу, є модель муніципального
утворення, розроблена науковцями Національної ака$
демії державного управління при Президентові Украї$
ни та приведена на рисунку 2.

Згаданий раніше науковець Сергієнко С.М. наголо$
шує на чіткому розумінні терміну "муніципальне управ$
ління" — передбачена законодавством система управл$
інських дій, які перебувають у в межах повноважень
місцевих органів самоврядування. В той час як, управ$
ління розвитком полягає в керуванні процесами розвит$
ку даної громади і спрямоване на різноманітні аспекти
розвитку задля задоволення інтересів населення цієї
громади [11]. Воно здійснюється через інститут під на$
звою "місцеве самоврядування".

Як зазначають фахівці, у кожній державі незалеж$
но від особливостей її політико$територіального і адмі$
ністративно$територіального устрою, форми правлін$
ня, історичних, національних та інших особливостей
місцеве самоврядування має специфічну форму і назву.
У певних країнах для позначення місцевого самовряду$
вання використовуються такі терміни як "муніципальне
управління", "місцева автономія", "територіальна орга$
нізація влади" та ін.

Як відомо, сам термін "самоврядування" походить
ще з часів французької революції і в той час був покли$
каний наголосити на самостійності громади щодо дер$
жави. Однак у сучасному розумінні він виник лише у
середині XIX ст. після введення його в науковий обіг
німецьким науковцем Р. Гнейстом. Вчений використав
цей термін для того, щоб виділити таке місцеве управ$
ління, при якому історично утвореним територіальним
громадам (населення, яке постійно проживає у межах
певної самостійної адміністративно$територіальної
одиниці) надавалося право вирішення місцевих справ,
не порушуючи законів [9]. Тобто базовий зміст місце$
вого самоврядування полягає в тому, що власне тери$
торіальна громада в межах адміністративно$терито$
ріальної одиниці здійснює місцеве управління. На наш

погляд, "місцеве управління", "муніципальне управлін$
ня" та "місцеве самоврядування" є синонімічними понят$
тями, які несуть подібне функціональне навантаження.

Слід зазначити, що українське законодавство, на
перший погляд, трактує термін "місцеве самоврядуван$
ня" практично ідентично, тому розглянувши його,
складно одразу знайти відмінності.

За Законом України "Про місцеве самоврядування
в Україні" (стаття 1) територіальна громада — це жи$
телі, об'єднані постійним проживанням у межах села,
селища, міста, що є самостійними адміністративно$те$
риторіальними одиницями, або добровільне об'єднан$
ня жителів кількох сіл, селищ, міст, що мають єдиний
адміністративний центр [12]. Тобто територіальна гро$
мада є самостійною адміністративно$територіальною
одиницею.

У Законі України "Про місцеве самоврядування в
Україні" також вказано, що територіальним громадам
гарантується право та реальна здатність вирішувати
питання, які стосуються місцевого управління, не по$
рушуючи при цьому Конституції, законів та інших нор$
мативно$правових актів. Орган місцевого самоврядуван$
ня, відповідно до даного закону, це інститут влади, який
складається з депутатів, які представляють інтереси те$
риторіальної громади, та від її імені і на її користь прий$
мають рішення.

Однак до адміністративно$територіальних одиниць
за цим же Законом належать область, район, місто,
район у місті, селище, село. Районні та обласні ради є
також органами місцевого самоврядування, що пред$
ставляють спільні інтереси територіальних громад сіл,
селищ та міст (стаття 1) [12]. Ця зміна була внесена
згідно із нещодавно прийнятим Законом України "Про
внесення змін до деяких законів України щодо впоряд$
кування окремих питань організації та діяльності
органів місцевого самоврядування і районних держав$
них адміністрацій" від 17.11.2020 [13], але вона, на наш
погляд, не вирішила проблему розмежування повнова$
жень, що мала на меті реформа децентралізації.

Діюча система самоврядування в Україні до рефор$
ми децентралізації управління 2014 р. однозначно по$
ділялася на два рівні — первинний та вторинний рівень
самоврядування. До первинного рівня належали села,
селища та міста, до вторинного відповідно район та об$
ласть. Відповідно до статті 5 Закону "Про місцеве само$
врядування в Україні", в результаті внесених законодав$
чих змін за роки реформи децентралізації, система
місцевого самоврядування включає: територіальну гро$
маду; сільську, селищну, міську раду; сільського, селищ$
ного, міського голову; виконавчі органи сільської, се$
лищної, міської ради; старосту; районні та обласні ради,
що представляють спільні інтереси територіальних гро$
мад сіл, селищ, міст; органи самоорганізації населення.

Реформою децентралізації управління передбача$
лось скасування у перспективі місцевих державних адмі$
ністрацій у тій формі, у якій вони зараз функціонують.
Планувалось створити замість них виконкоми районних
та обласних рад, що мало в результаті призвести до пе$
редачі повноважень створеним органам місцевого само$
врядування в об'єднаних територіальних громадах. Пев$
на частина повноважень мала також перейти районним
та обласним радам та їх виконавчим органам, принаймні —
до вирішення питання подальшої передачі їх на рівень
муніципалітетів. Тобто реформа ще не завершена, по$
вноваження остаточно до кінця не розподілені, є потре$
ба в їх скрупульозному перегляді, особливо стосовно
управлінських функцій Рад — представницьких органів
місцевого самоврядування (стаття 10 Закону) [12], їх
виконавчих органів (ст. 11 Закону) [12] та ін.

Реформа децентралізації, започаткована у 2014 ро$
ці, через формування об'єднаних територіальних гро$
мад, передачу певної частини повноважень їх органам
місцевого самоврядування базового рівня, тобто —
сільським, селищним та міським радам (муніципаліте$
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там) та переформатування адміністративно$територі$
ального устрою мала привести Україну до зрозумілої
для всіх українців моделі місцевого самоврядування,
де мали бути створені умови для формування реальної
фінансової автономії задля соціально$економічного
розвитку на місцях.

Погоджуємось з думкою Гуненкової О.В. про те, що
в усіх країнах Європи використовується принцип, за
якого базовим рівнем місцевого самоврядування пови$
нен бути муніципалітет і його територія не повинна об$
межуватись населеним пунктом. Кордони муніципалі$
тетів повинні бути визначені у такий спосіб, щоб не було

Примітка: 1 Див.: Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 2.

Таблиця 1. Ключові характеристики базових термінів

Джерело: складено на основі: [3; 12; 15] та ін.

1) адміністративно-територіальна одиниця місцевого рівня в системі 
адміністративно-територіального устрою держави, що керована 
виборними органами  
2) орган (або система органів) місцевого самоврядування  

1.«Муніципалітет» 
 (англ. municipality) 

3) самоврядна громада з правами юридичної особи (інакше 
територіальна спільнота) 
1) територія з населенням та виборними органами влади, які 
здійснюють місцеве самоврядування і функціонування якої 
підкріплюється фінансово-матеріальною основою 

2. «Муніципальне 
утворення»  

2) територіальна громада, що здійснює економічну діяльність на 
певній території з певним природно-ресурсним потенціалом 
1) жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, 
міста, що є самостійними адміністративно-територіальними 
одиницями  
 або 
2) добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний 
адміністративний центр 

3. «Територіальна 
громада»  

3) спільнота людей, об’єднаних різноманітними стійкими 
формальними та неформальними зв’язками, які обумовлені спільним 
проживанням у межах села, селища, міста.  
Поняття «територіальна громада» також використовують щодо осіб, 
які проживають у частині населеного пункту (наприклад, вулиця, 
мікрорайон, район у місті), чи навпаки, проживають у межах 
об’єднань адміністративно-територіальних одиниць (аж до 
субнаціонального та національного рівнів)  
- право та спроможність органів місцевого самоврядування (ОМС) у 
межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою 
часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в 
інтересах місцевого населення  
1) місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою 
право та реальна здатність територіальної громади - жителів села чи 
добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, 
селища, міста - самостійно або під відповідальність органів та 
посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання 
місцевого значення в межах Конституції і законів України; 
2) місцеве самоврядування здійснюється територіальними 
громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, 
селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та 
обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних 
громад сіл, селищ, міст1 

4. «Місцеве 
самоврядування»  

Вживання терміну «місцеве самоврядування» в контексті розмови 
про обласну та районну владу, є некоректним, так як власні 
виконавчі органи відсутні у радах даних рівнів врядування. 
Насправді, боротьба за перетворення цих рівнів на справжні органи 
місцевого самоврядування історично була однією з ліній 
«децентралізації» в Україні.  
Тим не менш, цей термін використовуватиметься для позначення 
всіх рівнів «субнаціональних органів влади» саме тому, що це 
відповідає загальноприйнятій в Україні термінології, а 
альтернативний термін «субнаціональних органів влади» більше 
створює плутанину, а ніж вносить ясність   

5. «Муніципальне 
управління» 

- передбачена законодавством система управлінських дій, які 
перебувають у межах повноважень місцевих органів самоврядування 

6. «Управління 
розвитком 
муніципалітету» 

- керування процесами розвитку даної громади, що спрямоване на 
різноманітні аспекти розвитку задля задоволення інтересів 
населення цієї громади 
- процес перерозподілу та передачі функцій, повноважень, ресурсів 
від центрального управління на користь самостійних (тобто ієрархічно 
непідконтрольних центральному урядові) субнаціональних органів 
публічної влади  
- передача значних повноважень, ресурсів та відповідальності від 
державних органів органам місцевого самоврядування  

7. «Децентралізація 
публічної влади» 

- передача політичних, адміністративних та/або фінансових 
повноважень підрозділам середнього та/або нижчих рівнів державної 
ієрархії 
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територій, які б не входили до складу жодного муніци$
палітету. Тобто громада має співпадати з муніципаліте$
том. Що стосується районних та обласних рад, то вони,
за думкою Гугенкової О.В. та багатьох фахівців, хоча і
є органами місцевого самоврядування, проте відповід$
но до європейського принципу не належать до муніци$
палітетів [6].

Законом України "Про добровільне об'єднання те$
риторіальних громад", який був прийнятий в пакеті за$
конодавчих актів реформи децентралізації управлін$
ня в Україні, визначено, що об'єднана територіальна
громада, адміністративним центром якої визначено
місто, є міською територіальною громадою, центром
якої визначено селище, — селищною, центром якої
визначено село, — сільською. Тому муніципальними
можна вважати сільські, селищні та міські ради ОТГ,
новостворених завдяки реформі децентралізації. Саме
це підтверджує цей Закон: відповідні юридичні особи
— сільська, селищна, міська рада, її виконавчий комі$
тет об'єднаної територіальної громади є правонаступ$
никами прав та обов'язків відповідних юридичних осіб
— сільської, селищної ради, її виконавчого комітету
територіальної громади, що приєдналася до об'єдна$
ної територіальної громади, з дня припинення повно$
важень сільською, селищною радою територіальної
громади, що приєдналася до об'єднаної територіаль$
ної громади [14].

Отже, вартує наголосити, нині в Україні саме "об'єд$
нана територіальна громада" змістовно та функціональ$
но відповідає поняттю "муніципалітет". Термін "об'єдна$
на територіальна громада", на наш погляд, виконує поки
що тимчасову функцію. По завершенню реформи децен$
тралізації настане час вносити зміни в Закон України
"Про місцеве самоврядування в Україні" щодо викори$
стання терміну "муніципалітет" та похідних від нього.
Нині існує ще багато термінологічних колізій, які треба
буде вирішувати з часом.

Світовий досвід довів економічну ефективність та
вищий ступінь задоволеності громадян завдяки проце$
су децентралізації, за якого фінанси та повноваження
передаються від державної влади до місцевих органів
самоврядування, тобто якомога ближче до людей. Од$
нак, крім перерахованих ресурсів та повноважень,
місцеві органи влади несуть також і відповідальність,
про яку необхідно пам'ятати.

Конституцією України гарантується доступ кожно$
го громадянина, незалежно від місця проживання, до
якісної медицини, освіти, адміністративних послуг та
інше. Однак вплив людини на якість тієї чи іншої послу$
ги є можливим за умови близькості надавача цих послуг.
А оскільки органи самоврядування на місцях є найближ$
чим інститутом влади до людей, то необхідно їм забез$
печити надання широких повноважень та достатніми
фінансовими ресурсами для вирішення питань місцево$
го значення, за які вони будуть нести відповідальність.

Саме завдяки процесу децентралізації стає можли$
вим соціально$економічний розвиток держави. Жорст$
ке централізоване управління залишилося у минулому
через свою неефективність. Держава повинна створю$
вати умови для розвитку місцевих територіальних гро$
мад. Децентралізація — це один із методів забезпечен$
ня добробуту громадян. Така реформа покликана ство$
рити та підтримувати сприятливе середовище для жит$
тєдіяльності громадян, максимально наблизити органи
влади до громадян через надання якісних та доступних
публічних послуг.

Насамкінець, пропонуємо перелік базових термінів
з ключовими їх характеристиками, про які йшла мова
вище що у нашому дослідженні (див. табл. 1).

ВИСНОВКИ
У результаті дослідження, по$перше, було визначе$

но базові терміни з їх ключовими характеристиками; по$
друге, виділено основні характерні риси муніципальних

утворень та системи муніципального управління; по$
третє, було з'ясовано, що "місцеве управління", "муні$
ципальне управління" та "місцеве самоврядування" є си$
нонімічними поняттями, які несуть подібне функціо$
нальне навантаження; по$четверте, акцентовано увагу
на відсутності законодавчого закріплення в Україні по$
нять "муніципалітет", "муніципальне утворення", "мун$
іципальне управління"; по$п'яте, співвіднесення понять
"територіальна громада" з української практики та "му$
ніципалітету" з європейської дало можливість зробити
висновок про те, що нині в Україні саме поняття "об$
'єднана територіальна громада" змістовно та функціо$
нально відповідає поняттю "муніципалітет", хоча, на наш
погляд, є тимчасовим до завершення реформи, а сільські,
селищні та міські ради ОТГ можна вважати муніципаль$
ними радами.

Таким чином, попри відсутність чіткого законодав$
чого закріплення певних термінів, з'ясування їх сутності
та значення, представлене в даному дослідженні, спри$
ятиме уникненню плутанини та порозумінню між фахі$
вцями, а також зорієнтує на подальше приведення ук$
раїнського законодавства до відповідності з європейсь$
ким. Варто також зазначити, що напрацювання украї$
нських вчених у зазначеному руслі є доволі вагомими,
справа залишається лише у офіційному закріплені
дефініцій.
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CONSTRUCTION OF DYNAMIC STOCHASTIC MODEL OF GENERAL EQUILIBRIUM OF UKRAINIAN
NATIONAL ECONOMY

У роботі описано механізм та особливості формування динамічних стохастичних моделей загальної

рівноваги на прикладі формування власної динамічної стохастичної моделі загальної рівноваги націоX

нальної економіки України. Такий вид моделей є комплексним видом сучасних економічних моделей,

який застосовується для поглибленого економікоXматематичного аналізу стану економічної системи, а

також прогнозування впливу факторів у короткостроковій та середньостроковій перспективі. ВисвітлеX

но етапи побудови динамічної стохастичної моделі загальної рівноваги, аргументація вибору тих чи інших

математичних описових форм зв'язків та особливості архітектоніки системи одночасних рівнянь.

Під час дослідження було реалізовано методичний підхід до аналізу динамічної стохастичної моделі

загальної рівноваги за допомогою спеціалізованого пакету Dynare для програмного забезпечення Matlab.

Цей спеціалізований пакет функцій дає змогу здійснити поточний аналіз моделі та її складових, а також

дозволяє змоделювати майбутній розвиток за допомогою відповідного прогнозного функціоналу.

У результаті дослідження, ми отримали динамічну стохастичну модель взаємозв'язків національної

економіки. Така модель відображає еластичність зв'язків та флуктуацій в економічній системі.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Сучасні економічні зв'язки характеризуються висо$

кою складністю комплексного аналізу та подальшого
прогнозування. Розгляд окремих взаємозв'язків є важ$
ливим для розуміння їх власного вектора поведінки,
проте лише комплексний підхід щодо вирішення еконо$
мічних проблем, встановлення обгрунтованої економіч$
ної політики чи прогнозування стану економічної сис$
теми у майбутньому є дієвим на практиці. Проте комп$
лексний аналіз взаємозв'язків національної економіки
є доволі складним, адже потребує спеціалізованого еко$
номіко$математичного та аналітичного інструментарію.
Одним із таких інструментів аналізу є DSGE$моделі, які
являють собою сукупність одночасних рівнянь, що опи$
сують економічну систему на різних рівнях її функціо$
нування. Побудова таких моделей є доволі складною,
адже потребує максимально точного формулювання
взаємозв'язків та калібрування моделі, логлінеаризації
рівнянь чи приведення моделі до стаціонарного стану.
Тим не менш, подібні моделі добре себе зарекоменду$
вали на практиці, про що свідчить їх активне викорис$
тання національними банками Англії, Європейського
Союзу, Індії, Швеції та інших країн. За допомогою них
можна активно аналізувати та прогнозувати вплив на
національну економіку пропонованих змін у середньо$
строковій та довгостроковій перспективі, проте, за ра$
хунок впливу на економіку різних флуктацій цей інстру$
мент є ефективним лише у середньостроковому прогно$
зуванні. У цій роботі буде здійснено спроба реалізації
цього інструменту на прикладі економічної системи
України.

This article describes the mechanism and features of the formation of Dynamic stochastic models of general

equilibrium on the example of the formation of its own dynamic stochastic model of the general equilibrium of

Ukrainian national economy. This model type is a complex type of modern economic models, which is used for

inXdepth economic and mathematical analysis of the economic system, as well as forecasting the impact of factors

in the short and medium term. The paper highlights the stages of Dynamic stochastic models of general

equilibrium construction, the argumentation of the choice of certain mathematical descriptive forms of relations

and the features of the system architecture of simultaneous equations. The model covers the business sector, the

household sector, the financial sector and the influence of the foreign economic sector, and therefore can be

considered to describe an open economic system

The study also implemented a methodological approach to the Dynamic stochastic models of general

equilibrium analysis using a specialized Dynare package for Matlab software. This specialized package of

functions allows to implement the current analysis of the model and its components, and also allows to model

future development using the appropriate forecasting functionality. Such instruments can greatly simplify

analytical calculations. These models are a powerful tool for analyzing economic systems at different levels of

formation of economic relations, provide high accuracy of results and their argumentation.

The object of research in the article are sectoral economic processes of Ukrainian national economy, and the

subject — their economic and economicXmathematical form of interaction and methods of their systematic

expression and forecasting

As a result of the study, we obtained a dynamic stochastic model of the relationship between the national

economy. The model takes into account such components as the production process, accumulation of productive

capital, external and internal investment processes, human resources development, technological development

and monetary policy of the National Bank. This model reflects the elasticity of relationships and fluctuations in

the economic system.

Ключові слова: економічна система, економічні взаємозв'язки, національна економіка, сектори економі�
ки, логлінеаризовані рівняння.

Key words: economic system, economic interrelations, national economy, business sector, loglinearized equations.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Динамічні стохастичні моделі загальної рівноваги
часто використовуються економістами у аналізі їхньо$
го економічного середовища та прогнозуванні впливу
різних факторів.

Серед основних напрямів застосування стохастич$
них моделей загальної рівноваги виявлених у ресурсах
світової наукової періодики, можуть бути виділені [1,
2], але в них розглянуто реалізацію їх в монетарній по$
літиці, а проблеми застосування даних моделей для на$
ціональних систем залишилися не розкритими повністю.

Більш широко досліджено використання цих моде$
лей у праці [3], проте у роботі розглядається неокла$
сичний погляд на економетричні моделі, що робить пра$
цю односторонньою.

Роботу [4] присвячено побудові моделей за умов
шоку та флуктуацій у циклах розвитку економічної си$
стеми, а у праці [5] показано альтернативний варіант
вирішення проблеми на основі визначення ефектів від
таких шоків.

Об'єктом дослідження DSGE$моделей стала робо$
та [6], у якій визначено критичний аналіз застосування
таких моделей на практиці. Проте не враховано перева$
ги адаптивних моделей за різної компонентної струк$
тури.

Політичну інтерпретацію аналізу моделі здійснено
у статті [7], у якій визначено важливу роль шоків у еко$
номічному зростанні, проте не приділено достатньо ува$
ги системним зв'язкам.

Найбільш повно та практично системні зв'язки були
описані у роботі [8], яка, на нашу думку, може стати
основою стохастичною моделювання монетарної полі$
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тики різних економічних систем. Проте відзначимо суто
фінансовий характер пропонованої моделі.

У роботі [9], здійснено імплементацію DSGE$моде$
лей у політику банку як інструмент прогнозування. Для
прогнозування макроекономічних показників стохас$
тичні моделі використані і в дослідженні [10]. Проте в
обох дослідженнях є недоліки моделі у вигляді невра$
хування відхилень деяких факторів.

Більш досконалий варіант моделі для макроеко$
номічного прогнозування використаний у роботі
[11] через відкалібрування та з використанням ме$
тодики оцінки Байєса з відносно жорсткими пріо$
ритетами. Схожий варіант моделі розглядається і в
роботі [12], але з вдосконаленням оцінки адекват$
ності моделі.

У роботі [13] представлено напівструктурну модель
загальної рівноваги відкритої економіки на основі но$
вокейнсіанського підходу до монетарної політики Ук$
раїни.

Методику побудови динамічних стохастичних мо$
делей загальної рівноваги розкрито у роботі [14], про$
те системне врахування взаємозв'язків у різних еконо$
мічних системах за умов флуктуацій потребує подаль$
шого дослідження.

Таким чином, результати аналізу дозволяють зро$
бити висновок про те, що DSGE$моделі мають практич$
не значення як засіб макроекономічного прогнозуван$
ня та потребують вдосконалення в аспекті врахування
специфічних особливостей національних економічних
систем та флуктуацій.

МЕТА СТАТТІ
Метою даного дослідження є побудова динамічної

стохастичної моделі загальної рівноваги української
економічної системи, яка б охоплювала та репрезенту$
вала більшість секторів економіки країни.

Відповідно до мети поставлено такі цілі:
1. Визначити методику моделювання взаємозв'язків

у національній економіці, яка відповідає постулатам си$
стемного підходу.

2. Обгрунтувати послідовність та логічність встанов$
лення взаємозв'язків економічних процесів та матема$
тичної форми їх вираження.

3. Реалізувати діагностику моделі та взаємовпливу
економічних зв'язків за допомогою використання спе$
ціалізованого програмного забезпечення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Одним із перших кроків, які потрібно здійснити у
побудові DSGE$моделі — це встановити структуру взає$
мозв'язків, які виникають між різними економічними
процесами. Як правило, її візуалізують на рисунку для
того, аби більш наочно для будь$кого відтворити струк$
туру взаємозв'язків різних економічних категорій та
процесів. Проте така структура залежить від ряду фак$
торів, які можуть детермінувати її складові. Насампе$
ред це масштаб розгляду економічної системи.

У економічній науці, як правило виокремлюють дві
теоретичні моделі національної економіки — відкриту
та закриту. Детермінація типу економічної системи є
дуже важливою, адже відкрита економіка має дещо
ширший спектр економічних процесів та взаємодій та
описує вплив не тільки внутрішніх факторів на еконо$
мічну систему, а й також враховує вплив взаємодії з
іншими національними економіками. Індикаторами
взаємозв'язків такої економічної системи можуть бути
імпортована інфляція, обсяги експорту та імпорту то$
варів та послуг, грошові перекази з$за кордону чи
міграційні процеси.

Національну економіку будь$якої країни слід струк$
турувати за сферами та секторами, у залежності від ролі

Рис. 1. Взаємозв'язки економічних категорій в DSGEBмоделі
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економічних зв'язків у економічній системі. Така струк$
туризація впливає на методику формування економіч$
ної системи, що описується, при розробці DSGE$моделі.
Також структура економічної системи визначає репре$
зентативність самої DSGE$моделі національної еконо$
мічної системи. Адже чим комплексніше охоплені та
описані сектори національної економіки, тим репрезен$
тативніший є і кінцевий результат, тому що засвідчує
загальну рівновагу економічної системи на базі рівно$
важних станів всіх секторів економіки.

У роботі буде розглянуто DSGE$модель відкритої
національної економіки України з врахуванням секто$
ру домогосподарств, підприємств, державного та фінан$
сового сектору економіки. Ці сектори мають визначаль$
ний вплив на економічну систему, адже без їх нормаль$
ного функціонування порушується будь$який економі$
чний баланс. Крім того, вони взаємодетермінують стан
одне одного, що однозначно є прикладом системи од$
ночасних процесів.

На рисунку 1 відображено схему взаємозв'язків роз$
робленої DSGE$моделі.

З рисунка 1 можна зробити висновок, що кожна еко$
номічна описова категорія формує власну множину
взаємозв'язків з іншими категоріями, що демонструє
відповідність реальній комплексності взаємозв'язків в
економіці. Такий тип взаємозв'язків відповідає системі
одночасних рівнянь DSGE$моделі.

Наступним етапом є визначення математичної фор$
ми вираження взаємозв'язків. Цей етап є важливим з як
з погляду репрезентування видів зв'язку, так і з пра$
вильного математичного оформлення рівнянь DSGE$
моделі, адже навіть після вираження зв'язків у чистій
формі, потрібно здійснити процедуру логлінеаризації
рівнянь.

Першим описовим рівнянням є рівняння виробниц$
тва товарів та послуг в економіці. Більшість економістів$
науковців використовують у своїх працях виробничу
функцію Кобба$Дугласа, проте у цій роботі буде вико$
ристано рівняння (1) виробництва на базі моделі Мен$
к'ю$Ромера$Вейла.

( )( )1
t t t t tY K H A L α βα β − −
= ⋅ (1),

де K
t 
— об'єм капіталу; α — коефіцієнт еластичності

випуску від капіталу; H
t
 — рівень людського капіталу;

β — коефіцієнт еластичності випуску від людського ре$
сурсу; A

t
 — рівень технологічного прогресу; L

t
 —

кількість задіяних людських ресурсів.
Застосувавши дію потенціювання обох частин вира$

зу отримаємо такий вигляд функції:
 ( ) ( )( )( )1 ,t t t t tLn Y Ln K H A L α βα β − −

= ⋅ (2);
 ( ) ( )( )( )1( ) *t t t t tLn Y Ln K H Ln A L α βα β − −

= + (3);

( ) ( ) ( ) ( )( )( )1 t t t t tLn Y Ln K Ln H Ln A L α βα β − −
= + + ⋅ (4);

( ) ( ) ( ) ( )( )  1t t t t tLn Y Ln K Ln H Ln A Lα β α β= + + − − ⋅ (5);

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )1t t t t tLn Y Ln K Ln H Ln A Ln Lα β α β= + + − − + (6).
Отримавши кінцевий варіант логлінеаризованої

функції виробництва, поданий у рівнянні (6), можна пе$
рейти і до інших складових системи.

Однією з таких компонент є процес нагромад$
ження виробничого капіталу. Для реалізації відтво$
рення та нагромадження обсягу капіталу в наступ$
ному періоді підприємства використовують як і
зовнішні, так і внутрішні інвестиції. Отже, функція
інвестицій буде залежати від граничної схильності
до заощадження та ступеня інвестиційної привабли$
вості.

Гранична схильність до заощадження буде харак$
теризувати ступінь заощадження фінансових ресурсів
серед резидентів України. Інвестиційна привабливість
може проявлятись у граничній схильності до вкладень
в українську економіку. У економічній системі попит та
пропозиція зрівноважуються, а в процесі економічних

відносин формують дохід, який в процесі розподілу та
перерозподілу між різними суб'єктами економічних
відносин отримують всі суб'єкти взаємодії. Математич$
на форма цих взаємозалежностей буде мати такий виг$
ляд:

( ) ( )( )1
 nr

t t tI Y I
γβα

−
= + (7),

де I
t
 — обсяг інвестицій; α — гранична схильність

до заощадження; β — гранична схильність до інвесту$
вання; γ — коефіцієнт виведення інвестицій; nr

tI  — обсяг
іноземних інвестицій.

Логлінеаризувавши рівняння отримаємо такий ви$
гляд функції:

( ) ( ) ( ) ( )1 nr
t t tLn I Ln Y Ln Iβ α γ= + − (8).

Визначивши математичну форму вираження інвес$
тицій, можна встановити її і для процесу нагромаджен$
ня капіталу.

Нагромадження капіталу є стабільно зростаючою
функцією, яка має авторегресійний характер. Зокрема
визначальними факторами цього процесу є теперішні
значення обсягів капіталу, обсягу залучених інвестицій
та їх шоків, віддачі інвестицій та обсягів зносу капіталу.
За таких умов нарощування капіталу можна виразити
так:

( ) ( )1 1t t tK I Kα β θ+ = + − (9),
де K

t+1
 — обсяг нагромадженого капіталу в наступ$

ний період; α — коефіцієнт віддачі інвестицій; I
t
 — об$

сяг інвестицій; θ — коефіцієнт зносу капіталу.
Важливою складовою секторів домогосподарств та

суб'єктів господарювання є людський ресурс. За мо$
деллю Менк'ю$Ромера$Вейла, людський ресурс харак$
теризується двома показниками — рівнем розвитку
людських ресурсів та обсягом залучених трудових ре$
сурсів.

Спершу варто виразити функцію обсягу залучених
трудових ресурсів. Ця категорія буде залежати від
реального приросту капіталу в економіці, попередньо$
го свого значення та міграції трудових ресурсів. Функ$
ціонально це явище виражене так:

 
1 1

1

,t
t t t

t

KL L L
K

β− −
−

= − (10),

де L
t
 — обсяг зайнятих трудових ресурсів; 

1

t

t

K
K −

 —

приріст чи відтік капіталу; β — коефіцієнт міграції.
Що ж до рівня розвитку трудових ресурсів, то він

також функціонально залежить від свого попереднь$
ого значення, конкурентоспроможності людських ре$
сурсів, освіченості населення. Для спрощення всіх
факторів не враховувались чимало інших, адже за
різними підходами до бачення залежностей цієї ка$
тегорії (особливо за новою інституціональною тео$
рією) існує практично безліч детермінант, що впли$
вають на неї. Нижче подано математичну форму взає$
мозв'язків:

( ) 1 1 11  t t t tH H H Compβ βα − − −= − + + (11),
де H

t
 — рівень людського капіталу; α — коефіцієнт

втрати людського капіталу; β — еластичність по зміні
рівня освіти; Comp

t
 — рівень конкуренції трудових ре$

сурсів.
Рівень технологічного розвитку є доволі простою

економічною категорією, що складається з рівня інно$
ваційності та ступеня технологічного укладу (12).

t tA Innov T= + (12),
де Innov

t
 — рівень інноваційності економіки; T

t
 —

ступінь технологічного укладу.
Рівняння (1)—(12) характеризують одразу два сек$

тори економіки: сектор домогосподарств та підприєм$
ницький та взаємодію цих секторів з закордоном. Та$
кож вони описують і інші явища економіки (12).

На розрив валового внутрішнього продукту впли$
ває і монетарна політика Національного банку, основ$
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ним інструментом якого є облікова ставка. Визначення
поточної облікової ставки здійснюється за допомогою
модифікованого рівняння Тейлора (13).

( ) ( )( ) ( )((1 ( 1) 1 ( 1) 1 ( 1)1p p
t t t t ti a i a r E inf E infβ− + += + − + + −

) )( 1) 1arg gap
t tI nfT Yγ+− + (13),

де  tr  — реальна нейтральна процентна ставка;
 ( )( 1)tE inf +  — інфляційні очікування; ( 1)arg tI nfT +  — інфля$

ційний таргет; gap
tY  — розрив ВВП.

Облікова ставка є одним із інструментів бороть$
би з інфляцією та стимулювання економіки. Проте
інфляція також впливає на економіку загалом. За$
гальний рівень інфляції, а також споживчу інфляцію
можна визначити за кривими Філіпса вираженими
окремими рівняннями (14)—(17) для цих видів
інфляції.

 ( ) ( )( )1 1inf 1 w
t t t t t tI nf I nf E Inf s zα β α β− += + + − − + Δ −Δ +

 ( )1 gap food
t t t t tY z w Inf I nfTargγ δ θ μ−+ + Δ + + − (14);

 ( ) ( )(1 1inf 1food food
t t t tI nf Inf E faoα β α β− += + + − − Δ +

) 1
gap

t t t ts z Y zγ δ −+ Δ −Δ + + Δ (15).

Останніми складовими у цій системі є реальна кре$
дитна ставка та тренди ефективного обмінного курсу:

 ( )1
w

t t t t tr r prem z z+= + + Δ −Δ (16);
 ( ) ( )1 1t t t tz z Y TOα α β γ−Δ = Δ + − Δ − Δ (17),

де w
tr  — глобальна нейтральна процентна став$

ка; tprem  — премія за суверенний ризик; tTO  — індекс
умов торгівлі.

Наведені рівняння (13)—(17) описують фінансовий
сектор економіки та визначають взаємозв'язки з інши$
ми частинами національної економіки.

Виходячи з наведених математичних форм взаємо$
зв'язків (1)—(17), можна сформувати систему одночас$

них рівнянь (18).

( ) ( ) ( )( )( )
( )

( ) ( )
( ) ( )( )

( )

1 1 1 1 1 1 1 1 1,

2 2 2 2 2,

1 3 3 3,

4 1 4 1 4 4

4 4 1 4 4
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(18).

Подальші обчислення будуть здійснюватись за до$
помогою спеціалізованого програмного забезпечення,
а саме, пакету Matlab — Dynare. Пакет є спеціалізова$
ним для реалізації DSGE$моделей та їх аналізу (рис. 3).
Програмне забезпечення дозволяє не тільки розраху$
вати шоки, а їх візуалізувати за допомогою графічних
рисунків.

Пакет Dynare надає широкий функціонал щодо по$
будови та аналізу DSGЕ$моделі, проте вимагає воло$
діння навичками користування Matlab, а також знання
синтаксису пакету Dynare. Це значно ускладнює робо$
ту для багатьох непрофільних економістів у напрямах
економічної кібернетики чи програмування.

З рисунку 2 можна побачити, що калібрування па$
раметрів моделі відбувається вручну, вписуючи чітко
визначене число конкретного параметру. Це дає ряд пе$
реваг та недоліків. З одного боку, статичні калібровочні
коефіцієнти не можуть адаптуватись до різких змін в
економіці (до прикладу параметри еластичності), з іншо$

Рис. 2. Фрагмент коду DSGEBмоделі в пакеті Dynare
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Рис. 3. Основна назва: а — матриця декомпозиції шоків; б — матриця декомпозиції шоків (продовження);
в — кореляційна матриця; г — матриця коефіцієнтів автокореляції
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го — статичні параметри дають змогу прослідкувати ко$
роткостроковий та середньостроковий вплив на еконо$
мічну систему.

Отже, ми отримали DSGE$модель взаємозв'язків
національної економіки. У моделі враховані такі ком$
поненти як процес виробництва, нагромадження вироб$
ничого капіталу, зовнішніх та внутрішніх інвестиційних
процесів, розвитку людських ресурсів, технологічного
розвитку та монетарної політики Національного бан$
ку. Така модель відображає еластичність зв'язків та
флуктуацій в економічній системі.

Здійснимо SWOT$аналіз результатів досліджень:
Strengths. Сильною стороною результатів дослід$

ження є те, що побудована DSGE$модель охоплює знач$
ну кількість економічних процесів, що виникають у на$
ціональній економіці. Структурне врахування взаємоз$
в'язків дає змогу більш точно та комплексно встанов$
лювати результати прогнозування в середньостроковій
перспективі. Запропонований підхід може стати базою
розробки економічної політики на макрорівні, який ком$
плексно враховує архітектоніку зв'язків в економічній
системі.

Weaknesses. Cлабкою стороною даного досліджен$
ня є те, що з часом калібровочні коефіцієнти моделі ма$
ють змінюватись, а тому модель потребує постійного ко$
ректування в часі. Що збільшує трудомісткість цього
дослідження та ставить під сумнів використання моделі
з поточними калібровочними коефіцієнтами в довгост$
роковій перспективі. Не менш вагомою слабкою сторо$
ною є і те, що подібні результати можна отримати з ви$
користанням спеціалізованого програмного забезпечен$
ня, розуміння дії якого потребує професійних спеціа$
лізованих знань.

Opportunities. Перспективи застосування та удоско$
налення результатів даного дослідження можна роз$
глядати за декількома аспектами. По$перше, її можна
модифікувати, розширюючи вираження економічних
процесів у різних секторах економіки. По$друге, по$
дібний алгоритм можна застосовувати для спеціалізо$
ваних секторальних моделей, для вивчення їхніх еконо$
мічних процесів та взаємозв'язків. По$третє, калібру$
вання самої моделі також можна вдосконалити для ре$
алізації більш обгрунтованих розрахунків. Розроблені
рівняння моделі підлягають модифікації, залежно від
умов та флуктуацій. Змінюються і підходи щодо визна$
чення математичної форми економічних зв'язків, що
неодмінно може вносити корективи в результати до$
слідження та їх використання.

Threats. Тим не менш існує чимало загроз, зокрема
у разі збільшення кількості одночасних рівнянь, зрос$
тає і громіздкість розрахунків, що може збільшувати ри$
зик механічних помилок у розрахунках. Також однією
із загроз є те, що хоча у світі напрям стає все популяр$
нішим, науковці приділяють йому не достатньо уваги, а
відтак, обсяг джерел, необхідних для початківців у цьо$
му напрямі може значно зменшитись. Така динаміка
формує ризики зменшення як кількості, так і якості еко$
номічних досліджень у цьому напрямі.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
Отже, у результаті дослідження ми дійшли таких

висновків:
1. Визначено методику DSGE$моделювання через

такий алгоритм: встановлення структури взаємозв'язків,
які виникають між різними економічними процесами у
схематичній та математичних формах та здійснення ка$
лібрування параметрів моделі за допомогою програм$
ного забезпечення.

2. Обгрунтовано математичні форми вираження
взаємозв'язків національної економіки, як з погляду
репрезентування видів зв'язку, так і з правильного ма$
тематичного оформлення рівнянь DSGE$моделі.
Здійснено процедуру логлінеаризації рівнянь.

3. Здійснено обчислення за допомогою спеціалізо$
ваного програмного забезпечення, а саме: пакету
Matlab$Dynare. Пакет є спеціалізованим для реалізації
DSGE$моделей та їх аналізу.

Побудована DSGE$модель охоплює значну кількість
економічних процесів, що виникають у національній
економіці. Структурне врахування взаємозв'язків дає
змогу більш точно та комплексно встановлювати ре$
зультати прогнозування в середньостроковій перспек$
тиві. Запропонований підхід може стати базою розроб$
ки економічної політики на макрорівні, який комплекс$
но враховує архітектоніку зв'язків в економічній сис$
темі.

Перспективи застосування та удосконалення ре$
зультатів даного дослідження можна розглядати за
декількома аспектами. По$перше, її можна модифі$
кувати, розширюючи вираження економічних про$
цесів у різних секторах економіки. По$друге, по$
дібний алгоритм можна застосовувати для спеціалі$
зованих секторальних моделей, для вивчення їхніх
економічних процесів та взаємозв'язків. По$третє,
калібрування самої моделі також можна вдоскона$
лити для реалізації більш обгрунтованих розра$
хунків. Розроблені рівняння моделі підлягають мо$
дифікації, залежно від умов та флуктуацій. Зміню$
ються і підходи щодо визначення математичної фор$
ми економічних зв'язків, що неодмінно може вноси$
ти корективи в результати дослідження та їх вико$
ристання.
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PROSPECTS AND FEATURES OF WOMEN'S ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT

У статті розглянуто стан та особливості розвитку жіночого підприємництва в Україні. У нашій країні

проблема "поділу за статевою ознакою" завжди мала місце і часто розвивалася в дискримінацію жінки, у

применшення її прав. З проблемою "прихованої" дискримінації, безумовно, стикалася кожна жінка: роX

ботодавці найчастіше вважають за краще не приймати на відповідальні посади жінок, мотивуючи це різниX

ми способами — це все розглядається в статі. Також досліджено частку жінокXкерівників у різних сфеX

рах діяльності та типи підприємств, у яких домінують жінкиXкерівники.

Розглянуті жіночий і чоловічий стиль ведення бізнесу. Розкрито гендерну мотивацію жінок до веденX

ня підприємницького бізнесу. Дано оцінку сучасного стану жіночого підприємництва і показані шляхи

усунення бар'єрів, що перешкоджають розвитку жіночого підприємництва.

Despite the rapid growth of women in professional and managerial work, the gender gap in entrepreneurship

in Ukraine remains large. Women are less likely to start a new business than men, although the difference is

starting to narrow. It is obvious that women's entrepreneurship is an intercultural phenomenon that has aspects

specific to different cultures.

The article considers the state and features of the development of women's entrepreneurship in Ukraine. In

our country, the problem of "gender segregation" has always existed, and often developed into discrimination

against women, in the reduction of her rights. Of course, every woman has faced the problem of "hidden"

discrimination: employers often prefer not to hire women, motivating it in different ways — all this is considered

in the article. The share of women managers in various fields of activity and types of enterprises dominated by

women managers were also studied.

The article considers women's entrepreneurship as one of the most effective areas of women's employment.

The subject of entrepreneurial activity faces a special class of social problems: conflicts of roles played in public

and private life, mass consciousness, deformation towards patriarchy and more. Inevitable in the transition to a

market economy, structural adjustment requires a revision of conceptual and methodological approaches to the

formation of women's entrepreneurship. It is a question of creation of favorable conditions for disclosure of creative

potential of women. This is important not only for the formation of women's employment policy for the future,

but also for solving current, sometimes quite acute problems of their career definition.

Female and male business style are considered. The gender motivation of women to run a business is revealed.

An assessment of the current state of women's entrepreneurship is given and ways to eliminate barriers to the

development of women's entrepreneurship are shown.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах соціальних, економічних, духовних та

культурних змін в українському суспільстві змінився
соціальний статус жінок та їх моральна основа в житті.
У нашій країні сформувався новий тип жінки, жінки$ке$
рівника, жінки$лідера, ділової та відповідальної особи,
яка є авторитетом у соціальному середовищі, має при$
родну та інтелектуальну здатність впливати на нього.
Розуміння та аналіз позитивних та негативних тенденцій
мають велике значення, ці тенденції визначають умови
для сучасних українських жінок формулювати життєві
стратегії, тому є підстави вважати, що жінки в сучасній
соціальній структурі виступають як нові ідентичності,
як активні учасники соціальних відносин — бізнес$леді.

У питаннях та проблемах малого і середнього
підприємництва (МСП), розвиток жіночого бізнесу стає
все більш важливим. Слід зазначити, що багато робото$
давців уникають найму на роботу молодих матерів. Існує
таке поняття, як приховане безробіття. Вона не відби$
вається в офіційній статистиці, але дуже болісно б'є пе$
редусім по жінках.

У невеликих містах і селах, який переважна біль$
шість в нашій країні, важко знайти роботу не тільки
жінкам, але і чоловікам. Багато жінок, включаючи мо$
лодих матерів, зайняті домогосподарством, могли б по$
єднувати цю діяльність із оплачуваною роботою, корис$
ною для суспільства, беручи участь у малих та середніх
підприємствах або працюючи на власних підприємствах.
За кордоном безліч жінок, які називаються "мамами$
підприємцями", забезпечують не тільки себе і сім'ю, але
і серйозно поповнюють державний бюджет.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Аналізом нового явища в українському суспільстві

як "жіноче підприємництво" займаються такі вчені: Г. Ге$
расименко, Т. Журженко, О. Коломієць, Н. Лавринен$
ко, О. Стрельник. Їхні публікації присвячені сучасному
економічному становищу українських жінок, в яких
розглядаються такі важливі питання, як економічна
трансформація, безробіття жінок, причини та наслідки
гендерної сегрегації на ринку праці, статус та пробле$
ми жінок на ринку праці.

Тільки окремі праці присвячені жіночому підприє$
мництву. Так, Н. Ісакова проаналізувала гендерні особ$
ливості підприємницької діяльності, а група вітчизня$
них та зарубіжних дослідників визначила та змалювала
спосіб приходу українськими жінками в бізнес. Було
проведено дослідження під керівництвом В. Суковатої
"Проблеми участі жінок у бізнесі в Україні", в дослід$
ження виділяється вивчення конкретних життєвих
історій тих українок, які не дивлячись на несприятливі
умови, вирішили зайнятися бізнесом. В. Суковата вка$
зала та описала основні перешкоди для участі жінок у
підприємницькій діяльності. Тому питання жіночого
підприємництва потребує більш детального дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — проаналізувати особливості підприє$

мницької діяльності українських жінок. Зокрема, відпо$
відно до мети, поставленно такі завдання: розглянути
жіночий і чоловічий стиль ведення бізнесу; виділити ха$
рактеристики, типи та форми жіночого підприємницт$
ва; визначити особливості та причини підприємницької

Women entrepreneurs need government support. In this case, support should be directed not to the company

itself, but directly to the woman entrepreneur. After all, first of all women need the opportunity to believe in

themselves, to see positive examples of other successful women entrepreneurs.

Ключові слова: жіноче підприємництво, жіночий стиль підприємництва, бізнесвумен, гендерна мотива�
ція, стимулювання.

Key words: women's entrepreneurship, women's business style, businesswoman, gender motivation, incentives.

активності жінок, а також бар'єри різного характеру та
змісту, які перешкоджають жінкам розпочати та вести
всій бізнес; обгрунтувати причини необхідності сприян$
ня розвитку жіночого підприємництва та запропонува$
ти шляхи усунення бар'єрів, що перешкоджають розвит$
ку жіночого підприємництва.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Підприємництво — складне і багатогранне явище.
Зміни в економіці та реструктуризація ринків праці з
точки зору кваліфікації працівників, характеру змісту
роботи та трудових контрактів підвищили значущість
та значення підприємництва у світовій економіці.

Попри стрімке зростання жінок у професійній та уп$
равлінській роботі, гендерний розрив у підприємництві
в Україні залишається великим. Жінки рідше починають
новий бізнес, ніж чоловіки, хоча різниця починає змен$
шуватися. Очевидно, що жіноче підприємництво — це
міжкультурне явище, що має специфічні для різних
культур аспекти.

Як показали результати аналізу різних опитувань гро$
мадської думки, жіноче підприємництво формується в
нашій країні суперечливо і зі значними труднощами. Вод$
ночас жіноче підприємництво потребує подальшого роз$
витку та вдосконалення, тому необхідно сформулювати
заходи щодо реалізації відповідної державної політики у
цій галузі. По$перше, саме по собі жіноче підприємництво
є важливим фактором внутрішнього економічного розвит$
ку, сприяючи його стабільному та динамічному зростан$
ню. По$друге, за статистикою, масштаби розвитку жіно$
чих підприємств все ще відстають від відповідних показ$
ників високорозвинених країн. По$третє, з точки зору ген$
дерної соціалізації, жіноче підприємництво також потре$
бує подальшого вдосконалення для подолання гендерних
стереотипів, що вимагає встановлення певних переваг у
соціально$економічній політиці країни.

Слід зазначити, що сучасна українська статистика
не регулярно здійснює моніторинг жіночого підприєм$
ництва, і існує мало економічних та соціологічних до$
сліджень, які присвячені аналізу ситуації в цій галузі, і
вони не можуть сформувати загального уявлення про
ділову діяльність жінок у бізнесі.

Це ускладнює та обмежує можливості вчених про$
водити поглиблений аналіз підприємницької динаміки
жінок та визначати їх тенденції розвитку. Певною мірою
спеціальні соціологічні дослідження можуть заповни$
ти нестачу даних, але такі дослідження рідкісні і не про$
водяться систематично.

Ще одним ускладненням використання наявних даних
є тінізація економіки, коли жінки ведуть бізнес лише на
папері, а справжніми підприємцями є чоловіки, яким за$
кон забороняє займатися цією діяльністю (такими в Ук$
раїні є військовослужбовці, поліцейські, депутати, дер$
жавні службовці, посадові та службові особи органів
місцевого самоврядування). Це робиться також для того,
щоб приховати справжній масштаб прибутку компанії, та
для того щоб не виходити з кругу тих, які працюють на
єдиному податку. У цьому випадку дані про участь жінок
у підприємницькій діяльності можуть бути завищені, і про
ступінь цього завищення можна лише здогадуватися.

На основі даних з Державної служби статистики ми
змогли проаналізували частку жінок$керівників в Ук$
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раїні загалом та по регіонам (табл. 1), цей аналіз при$
близно може показати стан жіночого підприємництва в
Україні відповідно до тої частки жінок, які мають керівні
посади.

За даними таблиці 1 можна побачити що загально по
Україні частка жінок$керівників складає 28,9 % станом
на 1 січня 2020 року. А по регіонам коливається від 27,4%
(м. Київ) до 31,4% (Херсонська обл.). У загальному мож$
на стверджувати що частка жінок$керівників в Україні
менша на 2,5 рази ніж частка чоловіків$керівників.

Далі було проаналізовано частку жінок$керівників
в юридичних особах різних організаційно$правових
форм господарювання (табл. 2).

За результатами наведених в таблиці 2 можна ска$
зати що найменша частка жінок$керівників припадає на
казенні підприємства — 0%, тобто жінок$керівників на
таких підприємствах в Україні не існує, а найбільша ча$
стка припадає на організації та установи державної вла$
ди — 63,7%. Якщо говорити про частку жінок$керівників
у приватному підприємстві то воно складає 25%.

Серед видів діяльності, у яких жінки частіше обійма$
ють керівні посади, туризм (туроператорська діяльність
— 61 %, турагентська — 62 %), профспілки та бухгал$
терський облік (по 62 %), театральна і концертна
діяльність (66 %), освіта у сфері культури (66 %), регу$
лювання у сферах охорони здоров'я, освіти, культури
та інших соціальних сферах, крім обов'язкового соціаль$
ного страхування (68 %), загальна середня освіта (68 %)
та надання послуг перукарнями та салонами краси (77%)
— не найбільш високооплачувані галузі. Але й у таких,
вочевидь, "чоловічих" галузях, таких як транспорт,
складське господарство, поштова та кур'єрська діяль$
ність; будівництво; сільське, лісове та рибне господар$
ство; інформація і телекомунікації жінки досягають
лідерських позицій [7, c. 63].

Основною галуззю діяльності для ФОП в Україні є
гуртова та роздрібна торгівля. 53% усіх ФОП нашої дер$
жави зайняті в цій галузі. В самій галузі переважає роз$
дрібна торгівля (80% ФОП). Водночас 59% підприємців,
зайнятих у роздрібній торгівлі, — жінки [7, c. 63].

З$поміж видів діяльності, в яких працює значна
кількість підприємців, жінки, крім роздрібної торгівлі,
найчастіше проявляють себе в індустрії краси (94% від
усіх ФОП), у бухобліку та аудиті (82%), ремонті пред$
метів особистого вжитку (71%), діяльності
турагентств (72%), альтернативних освітніх
послугах (76%). Інші види діяльності, де пе$
реважають жінки, є не такими масовими, але
підприємниці становлять у них абсолютну
більшість [7, c. 66].

Якщо говорити про соціальний портрет
жінок$лідерів, то на думку Ю. Малишевсь$
кої, соціальна група жінок$підприємців має
такі характеристики:

— жінки$підприємці — це жінки у віці
25—50 років;

— наявність особистої зайнятості;
— факт вираженого професійного ста$

новлення й відповідальність за просування
своєї справи;

— виражена галузева специфіка: жінки$
підприємці сконцентровані в традиційних
для жіночої зайнятості галузях [5, c. 27].

У результаті інтерпретації і операціона$
лізації понять пов'язаних з досліджуваною
проблемою жіночого підприємництва,
сформульовано нове поняття "бізнесвумен".

Бізнесвумен — ділова жінка, підприє$
мець, антрепренер, особа, що займається
власним бізнесом, має свою справу з метою
отримання прибутку. За результатами со$
ціологічного опитування проведеного
Абриталіною А.С. був складений портрет
жінки$підприємця. Середній дохід на одно$

го члена сім'ї жінки підприємця від 5 до 10 неоподатко$
вуваних мінімумів доходів громадян. Сферу діяльності
для побудови кар'єри жінки частіше вибирають в
торгівлі і наданні послуг. У підпорядкуванні керівників
слабкої статі, як правило, не більше 10 підлеглих, робо$
тою яких вона задоволена. Причини, за якими більшість
респондентів зайнялися бізнесом — важкий матеріаль$
ний стан або випадкова обставина, що частково довело
висунуту гіпотезу [1, с. 267].

Регіон 
Всього 

юридичних 
осіб 

Частка 
юридичних осіб, 

у яких 
керівниками  
є жінки, % 

Україна 1350627 28,9 
Вінницька 32031 30,5 
Волинська 21933 30,5 
Дніпропетровська 100768 29,6 
Донецька 90315 31,7 
Житомирська 31428 30,1 
Закарпатська 23251 29,5 
Запорізька 47441 29,3 
Івано-Франківська 28571 28,3 
Київська 70046 26,9 
Кіровоградська 24499 29,8 
Луганська 40997 29,9 
Львівська 71104 28,0 
Миколаївська 48917 29,2 
Одеська 83139 29,9 
Полтавська 33410 30,0 
Рівненська 22929 28,7 
Сумська 24451 28,3 
Тернопільська 22012 27,9 
Харківська 79644 28,6 
Херсонська 29034 31,4 
Хмельницька 29895 29,1 
Черкаська 28902 30,2 
Чернівецька 15910 28,5 
Чернігівська 22397 30,1 
м. Київ 327603 27,4 

Таблиця 1. Юридичні особи, керівниками яких є жінки,
за регіонами (на 1 січня 2020 року)

Джерело: [3].

 Всього 
юридичних осіб 

Частка юридичних 
осіб, у яких 
керівниками  
є жінки, % 

Всього 1350627 28,9 
з них за  організаційно-правовою формою 
господарювання 

  

фермерське господарство 46929 20,47 
приватне підприємство 200285 25,01 
державне підприємство 3750 13,23 
казенне підприємство 32 0 
комунальне підприємство 13883 33,18 
дочірнє підприємство 11647 22,36 
іноземне підприємство 631 17,43 
підприємство об'єднання громадян 
(релігійної організації, профспілки) 

3283 23,45 

підприємство споживчої кооперації 1165 57,42 
акціонерні товариства 13902 16,56 
товариство з обмеженою відповідальністю 674437 24,83 
товариство з додатковою відповідальністю 1513 20,36 
повне товариство 1315 27,22 
командитне товариство 372 24,73 
кооперативи 28071 27,14 
органи  державної влади, організації 
(установи, заклади) 

93952 63,7 

Таблиця 2. Юридичні особи, керівниками яких є жінки,
за організаційноBправовими формами господарювання

(на 1 січня 2020 року)

Джерело: [3].
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Більшість використовують демократичний стиль
управління, приймають рішення, з огляду на думки
підлеглих. В умовах ринкової економіки необхідним
рушійним стимулюючим елементом бізнесу є конкурен$
ція, тільки, на думку опитаних жінок підприємців, по$
дібна обставина швидше перешкоджає розвитку бізне$
су. У відношенні з партнерами респонденти прагнуть не
конфліктувати. Досвід роботи більшості жінок у бізнесі
від 3—6 років, трохи менша кількість займається бізне$
сом від 7—14 років.

Під час розподілу думок респондентів з приводу про$
фесійних якостей найбільш важливим виявилося — вміння
налагоджувати контакти з людьми. Що стосується особи$
стісних якостей респондента, на першому місці опинилася
інтуїція. Головним життєвим принципом для більшості
жінок було і залишається материнство, а кар'єрне зростан$
ня на останньому місці за рейтингом відповідей. З тверд$
женням про те, що сімейне життя страждає, коли жінка
працює більшість респондентів не погоджується.

Зазвичай жінки$підприємці одночасно ведуть бізнес
і займаються домогосподарством. Вони відповідають за
дітей та літніх родичів. Без належної підтримки в до$
гляді за дітьми й членами сім'ї, жінкам важко жінкам
важко бути далеко від дому, відвідувати збори ввечері
тощо. Надання більш якісних та доступних послуг з до$
гляду за дітьми та літніми людьми може збільшити час,
який жінки проводять у бізнесі.

Надзвичайно важливо сформувати у суспільстві ро$
зуміння правильності рівного розподілу відповідальності
за дітей та літніх членів родини, виконання домашніх та
сімейних обов'язків. Якщо в державі існує комплексна
державна система підтримки балансу роботи і сімейного
життя, це сприяє відносно низькому рівню гендерного
розриву у доходах та самозайнятості [7, с. 123].

Прикладом може служити система, створена в Данії
і Швеції, де батьки, які працюють, можуть отримувати
постійну підтримку з раннього дитинства (батьківські
відпустки) до підтримки з боку дошкільного закладу, а
потім до допомоги піклування за їхніми дітьми у поза$
класний час у початковій школі.

У сучасній економіці частка жіночого підприємницт$
ва є динамічною частиною малого і середнього підприєм$
ництва. Згідно зі статистикою, більше 25 відсотків нових
бізнесових структур у всьому світі створюються жінками.
Чверть всіх фірм у Франції і Великобританії, третю части$
ну всіх фірм Німеччини очолюють жінки. В Японії цей по$
казник становить 23%, у США — 38% [6, с. 1492].

Існують різні галузі практичної діяльності, де жінки
досягають успіху в більшій мірі, домагаються найбільш
значних успіхів. Наприклад, "мужній" бізнес більше, ніж
"жіночний", грунтується на стереотипах боротьби до
переможного кінця, рішучості, вміння ризикувати, на$
полегливості, "залізній" логіці, обов'язковості, чер$
ствості, зневазі особистими споживчими інтересами на
користь підприємницьких. Навпаки, "жіночний" бізнес
— більш емоційний, комунікативний, він відрізняється
схильністю до співпраці, обговорення проблем, акурат$
ністю, стриманістю і тактом. Зазвичай в "жіночному"
бізнесі більше представлено альтруїстичний початок, у
"мужньому" бізнесі $егоїстичний початок. Спеціальні
дослідження дозволяють зробити висновок про існуван$
ня "мужнього" і "жіночного" стилів ведення підприєм$
ницького бізнесу. В основі всіх стильових відмінностей
лежать саме гендерні особливості.

Дослідники з Єльського університету провели до$
слідження, в результаті якого прийшли до висновку, що
мозок чоловіка і мозок жінки функціонує по$різному.
Наприклад, було виявлено, що у жінок під час виконан$
ня деяких інтелектуальних операцій активізуються
обидві півкулі мозку, тоді як у чоловіків тільки одне —
ліве півкуля мозку. Крім того, функціональний зв'язок
між півкулями у жінок проявляється активніше, ніж у
чоловіків, що не тільки робить мову жінок більш швид$
кою, а й підвищує інтегративні можливості мозку. Мо$

зок середньостатистичного чоловіка організований та$
ким чином, що можлива концентрація уваги тільки на
одному виді діяльності в даний момент часу. Тому чо$
ловіки часто стають вузькими спеціалістами високого
рівня. Мозок жінок же пристосований до одночасного
управління декількома справами [6, с. 1493].

Жінки мають більш широке, ніж чоловіки, панорам$
не бачення, тоді як чоловікам властиво звужене бачен$
ня. Це сприяє тому, що жінки стають більш уважні при
спостереженні за об'єктами. Це проявляється в умінні
помічати деталі міміки, рухів, одягу партнера, а також
в тактичному мисленні. У чоловіків перевага в страте$
гічному мисленні, тобто в орієнтації на більш глобальні
цілі. Крім того, жіночий мозок орієнтований на процес,
а чоловічий — на кінцевий результат.

Цікаво, що, як показують результати опитувань у
країнах Східної Європи, громадська думка в цих країнах
вважає, що за відсутності робочих місць насамперед слід
працевлаштовувати чоловіків. Дослідження, проведене
польським соціологом Р. Семенським, показує, що 55%
поляків та чехів, 42% угорців, 40% росіян та 29% словенців
повністю підтримують цю думку. На відміну від цього,
лише 8% шведів, 11% датчан, 15% фінів, 16% норвежців
та 24% американців погоджуються з цією думкою.

Результати соціологічних досліджень жіночого
підприємництва в європейських країнах також демон$
струють, що значні бар'єри на шляху розвитку бізнесу
серед жінок існують в більшості країн з транзитивною
економікою. Так, згідно з емпіричним дослідженням,
проведеним в Албанії, Польщі, Болгарії, на Україні, в
Литві і Угорщини, перешкоди на шляху до розвитку
жіночого підприємництва в країнах з перехідною еко$
номікою можна розділити на три види:

1. Економічні бар'єри: нечіткі і часто мінливі юридичні
положення, що стосуються відкриття та розвитку бізне$
су; надмірно високі податки; недостатній стартовий кап$
італ і складність доступу до фінансових ресурсів; низь$
кий попит як результат високого безробіття і низьких
показників зростання економіки; конкуренція з боку ве$
ликих вітчизняних або зарубіжних компаній та інші.

2. Освітні бар'єри: обмежений доступ до консульта$
ційних послуг центрів для тих, хто бажає відкрити свій
бізнес або просувати його; обмежений доступ до знань
та інформації; висока вартість професійних тренінгів,
що надаються на ринку [9].

3. Культурні бар'єри: неповне прийняття суспіль$
ством приватної економічної діяльності; недостатньо
шанобливе ставлення до підприємців; відсутність тра$
дицій, що стосуються навчання людей підприємницької
діяльності; гендерна дискримінація у бізнесі. Культурні
бар'єри стають ще більш жорсткими для жінок з момен$
ту прийняття ними рішення про відкриття власної спра$
ви [8, c. 343].

Тому причиною є той факт, що підприємництво зав$
жди асоціювалося з чоловіками. Жінки не входять у не$
формальні мережі, які сприяють завоюванню позицій в
бізнесі, тому вони частіше, ніж чоловіки, відчувають себе
безпорадними, незахищеними, невпевненими в собі і в
своєму успіху [4, c. 687].

Свого часу хтось вкинув у громадську думку неза$
перечний постулат, що жінки — це представники слаб$
кої статі. Уважний розгляд поведінки жінок як у сімей$
ному, так і в суспільному житті показує зворотне. Зга$
даймо діяльність жінок хоча б у Великій Вітчизняній
війні на фронті і в тилу. Вони завжди виявлялися і фізич$
но, і психологічно витриваліші чоловіків. Справа в тому,
що природа обдарувала їх додатковими фізіологічни$
ми функціями, якими обділила чоловіків, стримуючи
прояв їх природного потенціалу [2, c. 1707].

За результатами дослідження міжнародної консал$
тингової організації McKinsey & Company виявлено, що
у компаній, керованих жінками, прибуток на 56% пе$
ревищує прибуток компаній, якими керують чоловіки.
Міжнародною аудиторською компанією Ernst & Young
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на основі узагальнення фінансових результатів 22 тис.
публічних компаній в 91 країні, було встановлено, що
організація, яка має в керівництві не менше 30% жінок,
додатково отримує 6% чистого прибутку.

Цікавим є зарубіжний досвід вирішення проблем
розвитку жіночого бізнесу. Нині в глобальний порядок
денний всіх провідних міжнародних організацій внесе$
но питання підприємницької активності жінок. У до$
повіді Генерального секретаря ООН на 69$й сесії Гене$
ральної Асамблеї ООН зазначалося, що "відсутність
фінансових і технічних засобів, а також професійних
навичок у жінок, зокрема, у віддалених районах, стає
вирішальним фактором, що перешкоджає їх працевлаш$
тування та самореалізації". ООН розробила глобальний
портал з питань розширення економічних прав та мож$
ливостей жінок з метою зміцнення конкурентоспро$
можності жінок$підприємців.

Міжнародна організація праці (МОП) закликає
країни "заохочувати надання підтримки розвитку
підприємництва серед жінок. Конференція з торгівлі і
розвитку (ЮНКТАД) — орган Генеральної Асамблеї
ООН — грає ключову роль у сприянні розвитку жіно$
чого бізнесу.

З метою популяризації жіночого підприємництва та
підвищення престижності жінок$підприємців ООН
впровадила Всесвітній день жіночого підприємництва
(Women's Entrepreneurship Day — WED), який з 2014
року святкується 19 листопада кожного року в 144 краї$
нах.

ВИСНОВКИ
Частка жінок, що бажають відкрити свій бізнес, не$

ухильно зростає, але в той же час, недостатній рівень
підтримки обмежує жіночу ініціативу. Сприятливі умо$
ви для ведення бізнесу сприяють швидкій адаптації
жінок до підприємницької діяльності, але не у всіх краї$
нах існують достатні умови для ведення бізнесу, і Ук$
раїна є прикладом цього.

На сьогодні існують певні бар'єри, що перешкоджа$
ють розвитку жінок в якості підприємців:

— недостатність ділових знань та досвіду ведення
бізнесу;

— відсутність можливості весь час присвячувати
бізнесу, оскільки жінка$підприємець змушена поєдну$
вати управління бізнесом з функціями виховання дітей
та ведення домашнього господарства, що може побічно
вплинути на його успішність;

— сформовані в суспільстві гендерні стереотипи, які
заважають розглядати її як бізнес$партнера;

— релігійні стереотипи, що формуються в су$
спільстві, негативно впливають на її бізнес$діяльність;

— низький статус жінок у політиці, державних уста$
новах та пов'язані з цим обмежені можливості.

Очевидно, що жінкам$підприємцям потрібна дер$
жавна підтримка. Водночас підтримка повинна бути
спрямована не на саму компанію, а безпосередньо на
жінку$підприємця. Адже передусім жінкам потрібна
саме можливість повірити в себе, побачити позитивні
приклади інших успішних жінок$підприємців.

Не потрібно бути великим професіоналом, щоб ба$
чити, що власники та працівники МСП знаходяться у
складних умовах. Перспектив створення для них умов
рівня зарубіжних малих підприємств, що забезпечують
високий рівень життя та вносять до держбюджету ве$
личезні кошти, у нас поки не спостерігається. Органі$
зувати ж оптимальні умови діяльності для цих під$
приємств не так складно.
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У статті розкрито питання сутності державної фінансової підтримки аграрного сектору, яка є однією

з форм державного регулювання, а також основним механізмом реалізації державної політики в аграрній

сфері та супроводжується створенням сприятливих економічних, організаційноXправових та інших умов

розвитку аграрного виробництва. Визначено, що державна фінансова підтримка в Українi, відповідно до

законодавства, надається у формі державного регулювання гуртових цін, товарних інтервенцій, фінанX

сових інтервенцій, тимчасового адміністративного регулювання цін, бюджетної позики, кредитної субX

сидії, лізингової субсидії, бюджетної дотації та часткової компенсації вартості сільськогосподарської техX

ніки й обладнання вітчизняного виробництва. Проаналізовано сучасний стан державної фінансової

підтримки аграрного сектору та визначенно, що реальні обсяги фінансування не досягають встановлеX

них нормативів на рівні законодавства. Проте, попри недостатню державну фінансову підтримку, обсяг

випуску в сільському господарстві постійно зростає. Висвітлено підхід СОТ до встановлення видів субX

сидій та проаналізовано досвід країн, що розвиваються. Розглянуто основні проблеми державної фінанX

сової підтримки сільського господарства в Україні, а саме: відсутність реалізації заходів, спрямованих на

підтримку дрібних сільськогосподарських підприємств, неефективність дотацій на фактори виробництX

ва, недостатнє кредитування аграрних підприємств, погіршення умов торгівлі для аграрних виробників

внаслідок диспаритету цін, переважання у структурі державної підтримки програм "жовтої скриньки",

сировинний характер експорту, недосконала система оподаткування. Показано, що задля подальшого

розвитку аграрного сектору в Україні держава повинна виправити цілий ряд недоліків існуючої системи

державної фінансової підтримки та розробити ефективну комплексну стратегію, яка б дозволила максиX

мально використовувати сприятливі можливості, які випливають з подій на світовому сільськогоспоX

дарському ринку.

The article discloses the issues of the essence of state financial support for the agricultural sector, which is

one of the forms of state regulation, as well as the main mechanism for implementing state policy in the agricultural

sector and is accompanied by the creation of favorable economic, organizational, legal and other conditions for

the development of agricultural production. It is determined that state financial support in Ukraine, in accordance

with the law, is provided in the form of state regulation of wholesale prices, commodity interventions, financial

interventions, temporary administrative regulation of prices, budget loans, credit subsidies, leasing subsidies,

budget subsidies and partial compensation for the cost of agricultural machinery and equipment of domestic

production. The current state of state financial support to the agricultural sector is analyzed and it is determined



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 2/2021106

that the real amount of funding does not reach the established standards at the level of legislation. However,

despite insufficient state financial support, agricultural output is constantly growing. The WTO approach to the

establishment of types of subsidies is highlighted and the experience of developing countries is analyzed. The

main problems of state financial support for agriculture in Ukraine are considered, namely, the lack of

implementation of measures aimed at supporting small agricultural enterprises, the ineffectiveness of subsidies

for factors of production, insufficient lending to agricultural enterprises, deterioration of the terms of trade for

agricultural producers due to price disparity, the predominance in the structure of state support programs of the

"yellow box", raw materials nature of export, imperfect taxation system. It is shown that for the further

development of the agricultural sector in Ukraine, the state must correct a number of shortcomings of the existing

system of state financial support and develop an effective comprehensive strategy that would maximize the use

of favorable opportunities that arise from the events in the global agricultural market.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Аграрний сектор займає ключову роль в економіці

України, забезпечуючи при цьому 9% ВВП, 18% зайня$
тості суб'єктів господарювання та 6% податкових над$

Ключові слова: аграрний сектор, видатки Державного бюджету, державна фінансова підтримка, дотації,
"жовта скринька", "зелена скринька", Міністерство аграрної політики та продовольства України, сільське
господарство, СОТ.

Key words: agricultural sector, state expenditures, state financial support, subsidies, "yellow box", "green box",
The Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine, agriculture, WTO.

ходжень. Більше того, аграрний сектор відіграє провідну
роль не лише у вітчизняній економіці. Так, Україна є од$
ним із лідерів із виробництва та експорту багатьох видів
сільськогосподарської та харчової продукції у світі (ча$

стка експорту у 2019 р. складала 40%). Як
наслідок, зростання аграрного сектору є
запорукою розвитку економіки України,
формування позитивного зовнішньотор$
говельного балансу та стабілізації валют$
ного ринку. Більшість відомих вітчизня$
них і зарубіжних вчених вважають, що
ефективного та стабільного розвитку
сільського господарства можна досягну$
ти завдяки належному фінансуванню по$
треб його відтворення. З урахуванням
цього, чинні методи державної підтрим$
ки аграрного сектору потребують удос$
коналення, адже надання дотацій та ком$
пенсацій не відповідає сучасним вимогам
і не впливає на розвиток сільського гос$
подарства, підвищення ефективності гос$
подарювання, створення умов для іннова$
ційної якості відтворення в АПК.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми державної підтримки
сільського господарства досліджувалися
у працях багатьох працях вітчизняних
учених. У наукових виданнях Г. Андру$
сенко [2], К. Бондаревської [3], В. Гмирі
[5], О. Довжика [7], О. Панухника [9] та
ін. відмічається значна кількість публі$
кацій із зазначеної проблематики.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є поглиблення

сутності державної підтримки у забезпе$
ченні розвитку аграрного сектору Украї$
ни та оцінка її сучасного стану, а також
визначення основних недоліків існуючої
системи державної фінансової підтрим$
ки сільського господарства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В умовах сучасної ринкової економі$

ки узгодження інтересів економічних
суб'єктів аграрного сектору досягається
за допомогою їх стимулювання і моти$
вації, які здійснюються з використанням
державних форм регулювання. Держав$

Рис. 1. Форми державної підтримки суб'єктів аграрного сектору

Джерело: складено авторами на основі [10].
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не регулювання аграрної сфери економіки являє собою
процес впливу на її розвиток за рахунок створення мож$
ливості суб'єктам господарювання здійснювати прибут$
кову діяльність та покращувати свої конкурентні по$
зиції. Однією з форм державного регулювання є дер$
жавна фінансова підтримка, яка є основним механізмом
реалізації державної політики в аграрній сфері та суп$
роводжується створенням сприятливих економічних,
організаційно$правових та інших умов розвитку аграр$
ного виробництва.

Відповідно до Закону України "Про дер$
жавну підтримку сільського господарства
України" від 24.06.2004 р., державна
підтримка суб'єктів аграрного бізнесу на$
дається у формі державного регулювання
гуртових цін, товарних інтервенцій, фінан$
сових інтервенцій, тимчасового адміністра$
тивного регулювання цін, бюджетної пози$
ки, кредитної субсидії, лізингової субсидії,
бюджетної дотації та часткової компенсації
вартості сільськогосподарської техніки й
обладнання вітчизняного виробництва (рис.
1).

Пунктом 42 розділу VI Бюджетного
кодексу України встановлено, що у 2017—
2021 рр. щорічний обсяг коштів Державно$
го бюджету України, які спрямовуються на
державну підтримку сільськогосподарсь$
ких товаровиробників, становить не менше
1% випуску продукції у сільському госпо$
дарстві [4]. Для того щоб перевірити
відповідність обсягів державної підтримки
встановленим нормативам, було проаналі$
зовано її динаміку протягом 2014—2019 рр.
(табл. 1).

Так, у 2019 р. Законом України "Про Державний
бюджет на 2019 рік" (зі змінами) Міністерству аграр$
ної політики та продовольства передбачені видатки в
обсязі 15 013,3 млн грн, з яких за програмами підтрим$
ки розвитку АПК — 5 963,3 млн грн (39,7% від загаль$
ного обсягу). Загалом обсяг видатків Міністерства аг$
рарної політики та продовольства України має тен$
денцію до збільшення, в той час як обсяг державної
підтримки розвитку АПК має нестабільний характер
(рис. 2).

Рис. 2. Динаміка обсягу державної підтримки сільського господарства
та темпи її приросту протягом 2014—2019 рр.

Джерело: складено авторами на основі [13].

Таблиця 1. Динаміка обсягів державної підтримки сільського господарства протягом 2014 — 2019 рр., млн грн

Джерело: складено авторами на основі [13].

Роки Коди Найменування видатків за програмною 
класифікацією 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 Програми підтримки розвитку АПК 2424,7 2038,4 1754,6 5448,1 4283,9 5963,3 
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 

2801030 Фінансова підтримка заходів в агропромисловому 
комплексі шляхом здешевлення кредитів 

- 300,0 300,0 300,0 266,0 127,2 

2801180 Фінансова підтримка заходів в агропромисловому 
комплексі 

- - - 55,0 - - 

2801230 Фінансова підтримка розвитку фермерських 
господарств 

- - - - 210,0 800,0 

2801350 Державна підтримка розвитку, закладення 
молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд 
за ними 

- - - 299,3 400,0 400,0 

2801460 Надання кредитів фермерським господарствам - - - 25,0  200,0 
2801540 Державна підтримка галузі тваринництва - 250,0 30,0 170,0 2401,0 3500,0 
2801580 Фінансова підтримка с/г товаровиробників - - - 1248,7 955,0 881,8 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 
2801180 Фінансова підтримка заходів в агропромисловому 

комплексі  
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

2801350 Державна підтримка розвитку хмелярства, 
овочівництва, закладення  молодих садів, 
виноградників та ягідників і нагляд за ними 

100,0 - - - - - 

2801370 Збільшення статутного капіталу НАК 
"Украгролізинг" для закупівлі технічних засобів 
для агропромислового комплексу з подальшою 
передачею їх на умовах фінансового лізингу 

54,0 - - - - - 

2801460 Надання кредитів фермерським господарствам 27,9 25,6 15,8 40,0 43,1 44,5 
2801490 Фінансова підтримка заходів в агропромисловому 

комплексі на умовах фінансового лізингу 
3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 4,8 

2801540 Державна підтримка галузі тваринництва 888,0 - - - - - 
2801560 Формування Аграрним фондом державного 

інтервенційного фонду, а також закупівлі 
матеріально-технічних ресурсів для потреб с/г 
товаровиробників 

1400,0 1400,0 1400,0 - - - 

2801580 Фінансова підтримка с/г товаровиробників - - - 3301,3 - - 
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Проведений аналіз свідчить, що обсяг державної
підтримки суттєво зріс лише у 2017 р., за рахунок введен$
ня механізму бюджетної дотаціїі, і становив 5 448,1 млн
грн (53% у загальному обсязі видатків передбачених
Міністерству аграрної політики та продовольства Ук$
раїни). У 2019 р. спостерігається найбільший обсяг дер$
жавної підтримки у розмірі 5 963,3 млн грн. Протягом
досліджуваного періоду у 2016 р. було виділено наймен$
ший обсяг коштів, спрямованих на державну підтримку
— 1754,6 млн грн, що складало майже 50% загального
обсягу видатків, передбачених Міністерству аграрної
політики та продовольства України.

Якщо аналізувати структуру державної підтримки
сільського господарства, то у 2018—2019 рр. найбільшу
частку складає державна підтримка в галузі тваринниц$
тва — 56% і 59% відповідно, до якої належать дотації
за утримання корів (515 млн грн у 2018 р.) та молодняк
(322 млн грн у 2018 р.), що займають найбільшу частку у
даному виді державної підтримки; компенсація вартості
об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кре$
дитів; часткове відшкодування вартості племінних тва$
рин, сперми та ембріонів; компенсація відсотків та час$
ткове відшодування вартості об'єктів.

Також у 2018—2019 рр. значну частину коштів було
спрямовано за бюджетною програмою 2801230 "Фінан$
сова підтримка розвитку фермерських господарств", за
якою обсяг виділених коштів становив 210 млн грн та
800 млн грн відповідно, що складає частку 5% і 13%
відповідно. Фінансова підтримка фермерських госпо$
дарств передбачає:

— часткову компенсацію вартості закупленого у
суб'єктів насінництва насіння сільськогосподарських
рослин вітчизняної селекції (7,6 млн грн у 2018 р.);

— часткову компенсацію вартості придбаної
сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизня$
ного виробництва (111,32 млн грн у 2018 році);

— надання бюджетної субсидії на одиницю оброб$
лених угідь (1 гектар) — новоствореним фермерським
господарствам та іншим фермерським господарствам
(71,33 млн грн у 2018 р.);

— здешевлення кредитів (10,946 млн грн у 2018 році);
— фінансова підтримка сільськогосподарських об$

слуговуючих кооперативів (8,6 млн грн у 2018 р.) [1].
Проаналізувавши динаміку та структуру державної

підтримки сільського господарства протягом 2014 —
2019 рр., дослідимо їх відповідність встановленим зако$
нодавством нормативам (табл. 2).

Проведений аналіз свідчить, що реальні обсяги
фінансування не досягають задекларованих показників,
оскільки у 2017—2019 рр. частка видатків, які спрямо$
вані на державну підтримку с/г, менше 1% обсягу ви$
пуску в сільському господарстві. У 2014—2016 р. даний
показник також менше 1%, що не відповідає теперішнім
нормативам, які встановлені для 2017—2021 рр. Варто
відмітити, що незважаючи на недостатню державну
фінансову підтримку, обсяг випуску в сільському госпо$
дарстві постійно зростає і у 2017 р. становить 707 792 млн
грн, що на 336 603 млн грн або на 190,7% більше, ніж у
2014 р.

Що стосується державної підтримки аграрного сек$
тору у 2020 р., то відповідно до даних Міністерства аг$
рарної політики та продовольства України, передбаче$
но наступні видатки, що спрямовані на державну
підтримку агарного сектору:

— фінансова підтримка фермерських господарств
(380 млн грн);

— фінансова підтримка на поворотній основі (без$
відсоткові кредити) через Український Державний Фонд
підтримки фермерських господарств (67 млн грн зі спе$
ціального фонду Державного бюджету);

— державна підтримка розвитку тваринництва та
переробки сільськогосподарської продукції (1 млрд
грн);

— фінансова підтримка розвитку садівництва, ви$
ноградарства та хмелярства (400 млн грн);

— часткова компенсація вартості с/г техніки та об$
ладнання вітчизняного виробництва (437 млн грн);

— фінансова підтримка заходів в агропромислово$
му комплексі шляхом здешевлення кредитів (1,2 млрд
грн);

— доступні кредити 5—7—9% (2 млрд грн зі спе$
ціального фонду Державного бюджету) [6].

У результаті поглибленого аналізу стану державної
фінансової підтримки аграрного сектору за період
2014—2019 рр., було виявлено низку ключових проблем,
характерних для сучасного стану фінансових відносин
в аграрній галузі. Вагомим недоліком вітчизняної прак$
тики АПК є те, що нині практично відсутня реалізація
заходів, спрямованих на підтримку дрібних сільськогос$
подарських підприємств, які відчувають найбільшу по$
требу у фінансових ресурсах. Тобто спостерігається
монополізація аграрного виробництва, формування
крупних агрохолдингів, які поступово витісняють із
ринку дрібних виробників. Причина подібного нераціо$
нального розподілу субсидій — "пошук ренти" з боку
великих агрохолдингів, що спричинений готовністю дер$
жави до субсидіювання, яке відбувається шляхом ло$
біювання законопроектів, що максимізують дохід
підприємств. Зокрема, якщо в галузі є великий вироб$
ник, він буде лобіювати розподіл субсидій пропорційно
випуску, в результаті чого значна частка державної
підтримки опиниться в нього. Дрібні фермери виграють
лише за рахунок того, що додаткове фінансування до$
помагає покрити сезонні потреби у ліквідних коштах.

У 2018 р. система підтримки дещо змінилася і тепер
це переважно дотації на фактори виробництва, що змен$
шують вартість засобів виробництва (ресурсів) для агро$
виробників, як$от: розвиток фермерських господарств,
компенсація витрат на будівництво, програми кредит$
ної підтримки, часткова компенсація витрат на купівлю
сільськогосподарського обладнання українського по$
ходження тощо. Однак головною проблемою є те, що
основною групою, хто отримує найбільшу вигоду від
"прив'язаних до виробництва" субсидій, є постачальни$
ки матеріально$технічних ресурсів. Це зумовлено тим,
що аграрні виробники в Україні більшість факторів ви$
робництва купують, а не виробляють, що призводить до
"перехоплення" постачальниками ресурсів доволі знач$

Роки Показник 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Обсяг випуску в сільському 
господарстві, млн грн 

371189,0 544206,0 637791,0 707792,0 847587,0 842767,0 

Видатки Державного бюджету 
на підтримку розвитку АПК, 
млн грн 

2424,7 2038,4 1754,6 5448,1 4283,9 5963,3 

Частка видатків Державного 
бюджету на підтримку розвитку 
АПК в обсязі випуску в с/г, % 

0,7 0,4 0,3 0,8 0,5 0,7 

Таблиця 2. Частка видатків Державного бюджету на підтримку розвитку с./г.
в обсязі випуску с./г. протягом 2014—2019 рр.

Джерело: складено авторами на основі [12; 13].
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ної частини аграрних субсидій. Зокрема за наявності
програми підтримки придбання вітчизняної сільськогос$
подарської техніки, цілком ймовірно, що аграрії (особ$
ливо дрібні) збільшать обсяги придбання сільськогос$
подарської техніки українського виробництва (наприк$
лад, тракторів, плугів тощо). Водночас вітчизняна тех$
ніка, як правило, має гіршу якість та нижчу продук$
тивність, що призводить до втрат продуктивності окре$
мих господарств та сектору в цілому [8].

Важливою проблемою в сучасних умовах господа$
рювання також є недостатнє кредитування аграрних
підприємств. Однією з важливих складових фінансово$
го забезпечення аграрного сектора економіки є держав$
на підтримка підприємств через механізм здешевлення
відсоткової ставки по кредитам аграрним підприєм$
ствам. Однак цей механізм через відсутність коштів у
держави не вирішує проблемних питань у кредитуванні
сільського господарства.

Як було зазначено вище, в 2018 та 2019 рр. найбіль$
шою статтею витрат, спрямованих на державну підтрим$
ку аграрного сектору, є дотація галузі тваринництва.
Відповідно до Закону України "Про державну підтрим$
ку сільського господарства в Україні" її основна мета
— підтримка рівня платоспроможного попиту спожи$
вачів та захист підприємств тваринництва від банкрут$
ства [10]. З економічного погляду це означає збільшен$
ня внутрішньої пропозиції споживчих товарів та підви$
щення продуктивності, що забезпечує реальний захист
від банкрутства. Але проведений аналіз свідчить, що в
Україні не вдалося досягти зазначеного ефекту, адже
пряма підтримка має негативний вплив на розвиток гос$
подарств, не надаючи реального захисту від банкрут$
ства; збільшує частку сировинного експорту; заважає
інклюзивному зростанню галузі через пошук ренти та
надання левової частки підтримки найбільшим вироб$
никам. Якщо в Україні й надалі активно підтримувати$
муться тваринники, то є реальний ризик опинитись в
такій ситуації, в якій опинилась Нова Зеландія 30 років
тому: на той час субсидії складали 40 % доходів фер$
мерів, а частка сировинного експорту в тваринництві
сягала 82 % [16]. Пряма підтримка не сприяє розвитку
продуктивності українських аграрних підприємств,
оскільки відомо, що продуктивність підприємства має
навіть більший вплив на ймовірність банкрутства, аніж
фінансові умови.

У світовій практиці прямі сільськогосподарські суб$
сидії давно не сприймають позитивно. Окрім емпірично
доведених проблем у зниженні продуктивності на рівні
фірми, спотворенні конкуренції та міжнародної
торгівлі, є чимало інших аспектів, що спричинили нега$
тивне ставлення до прямої підтримки. Експерти СОТ
вважають, що мета субсидій — досягти одразу три цілі.
По$перше, вони покращують фінансову стійкість суб$

сидійованих підприємств; по$друге, задовольняють спо$
живачів, зменшуючи ціну на ринку (отримання більшо$
го доходу завдяки субсидії стимулює підприємства
збільшувати пропозицію, що призводить до зменшення
ціни); по$третє, субсидії — один з найкращих стимулів
для підприємств.

На жаль, намагаючись використати підтримку для
досягнення зазначених цілей, держава не завжди зва$
жає на всі ризики такої підтримки для економіки та
інших стейкхолдерів. "Фіаско держави" — класична си$
туація, коли замість допомогти економіці, держава ро$
бить тільки гірше через неспроможність політичного
механізму (рис. 3).

Так, відповідно до рисунку 3, основними наслідка$
ми надання субсидій є наступні:

— спотворення зовнішньої торгівлі полягає в тому,
що субсидії, прив'язані до цін, обсягу виробництва та
певного виду продукції, збільшують обсяг випуску на
аграрних ринках та зменшують ціни на внутрішньому
ринку і як наслідок знижується імпорт;

— спотворення факторних ринків пояснюється тим,
що зростання випуску завдяки субсидіям збільшує по$
пит на фактори виробництва, що підвищує зайнятість
та в разі субсидій на використання ресурсів підвищує
ціни їх залучення (таким чином, позитивний ефект на
пропозицію може нівелюватись зростанням змінних
витрат);

— фінансування субсидій потребує більших подат$
кових надходжень, що сприяє зменшенню попиту на
продукцію та призводить до безповоротних втрат для
економіки;

— порушення конкурентної поведінки відбуваєть$
ся через те, що субсидії створюють додаткові грошові
переваги для підприємств, їхні отримувачі вже не праг$
нуть модернізації та зростання, щоб отримати конку$
рентні переваги [14].

Для того щоб уникнути негативних наслідків, СОТ
встановлює обмеження на обсяги субсидій, які належать
до "жовтої скриньки" та закликає збільшувати обсяги
державної підтримки "зеленої скриньки"1. На нашу дум$
ку, в Україні на фінансування "зелених" програм спря$
мовується недостатньо коштів і, як наслідок, у струк$
турі державної підтримки переважають заходи "жовтої
скриньки". Для порівняння розглянемо структуру дер$
жавної підтримки відповідно класифікації СОТ в інших
розвинених країнах (рис. 4).

Проведений аналіз свідчить, що в таких країнах, як
ПАР та Китай "зелена скринька" складає 100%, в струк$
турі яких переважають видатки на розвиток інфраст$
руктури та державних закупівель. У США заходи "зе$
леної скриньки" займають також вагому частку — 82%,
у той час як у ЄС — 51%, а в Україні лише 9%. Міністер$
ство аграрної політики та продовольства України у

Рис. 3. Наслідки надання субсидій сільськогосподарським виробникам

Джерело: складено авторами на основі [14].
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звітах щодо стану фінансування АПК до державної
підтримки відносить лише заходи "жовтої скриньки", не
беручи до уваги видатки, які спрямовуються на дослід$
ження та наукові розробки, підвищення кваліфікації,
охорону навколишнього середовища тощо.

На нашу думку, заходи "жовтої скриньки" стиму$
люють екстенсивний розвиток аграрного сектору,
збільшуючи обсяги фінансування, в той час, як заходи
"зеленої скриньки" покращують якість виробництва у
сільському господарстві та приносять набагато більше
користі галузі та економіці в цілому, тобто спрямовані
на інтенсивний розвиток.

Одна з основних проблем українського експорту
полягає в тому, що він майже весь сировинний. У струк$
турі експорту України, зокрема агропродукції, сирови$
на займає 84%, тоді як у Німеччині лише 48% [11]. Тому,
на нашу думку, доцільно спрямовувати кошти на впро$
вадження переробки та покращення якості і конкурен$
тоспроможності нашої продукції, оскільки додаткова
пряма фінансова підтримка сприятиме виходу більшої
кількості продукції на міжнародні ринки, не маючи по$
зитивного впливу на запаси продукції всередині краї$
ни. Хоча самі отримувачі можуть залишитись у виграші,
ймовірне збільшення частки сировинного експорту
може мати винятково негативний вплив на економічне
зростання в галузі.

Підсумувавши все вищесказане, можна зробити
висновок, що найбільша проблема поточної політи$
ки державної підтримки полягає в тому, що їй відчут$
но бракує відкритого фахового обговорення, яке б
грунтувалось на фактах та наукових дослідженнях.
Немає чітко визначених та обгрунтованих цілей, і
внаслідок цього неможливо оцінити ефективність
програм. Зазвичай підвищення продуктивності та
конкурентоспроможності галузі повинно бути кінце$
вою метою політики державної підтримки — саме ці
цілі стимулюють зростання сільського господарства.
Фінансова стабільність аграрного підприємства яв$
ляється гарантією продовольчої безпеки країни та
основою експортного потенціалу для сільськогоспо$
дарського виробника, тому держава повинна трима$
ти курс на створення умов для розвитку галузі, впро$

вадження переробки, нових видів аграрно$
го бізнесу, захисту фермерів та реформу$
вання галузі.

Для того щоб повною мірою використати
сприятливі можливості, які випливають з
подій на світовому сільськогосподарському
ринку, необхідно розкрити потенціал
сільського господарства і агробізнесу Украї$
ни за рахунок проведення глибокої, довгост$
рокової і збалансованої реформи, спрямова$
ної на збільшення сільськогосподарської кон$
курентоспроможності і розвиток сільських
територій. Така реформа забезпечить не$
обхідні умови для модернізації та впровад$
ження інновацій у секторі, що призведе до
підвищення ефективності і диверсифікації
сільськогосподарської діяльності та, як на$
слідок, зростання експорту. Такі зміни будуть
забезпечуватися сучасною аграрною політи$
кою, яка має бути простою, спрямованою на
ті напрями, які можуть принеси найбільшу
користь, і спиратися на форми допомоги, які
не призводять до викривлення ринкової рівно$
ваги і дозволяють фермерам орієнтуватися на
ринок під час прийняття ними виробничих
рішень.

ВИСНОВКИ
Державна фінансова підтримка аграрного секто$

ру економіки є основним механізмом реалізації дер$
жавної політики в аграрній сфері, яка супровод$
жується створенням сприятливих економічних,
організаційно$правових та інших умов розвитку аг$
рарного виробництва, що забезпечується фінансови$
ми і матеріальними ресурсами. Вона охоплює бюд$
жетне фінансування програм і заходів, які спрямо$
вуються на розвиток галузі, пільговий режим опо$
даткування, часткову компенсацію процентних ста$
вок за користування кредитами комерційних банків,
списання безнадійної заборгованості перед бюдже$
том.

Проаналізувавши стан державної підтримки сіль$
ського господарства в Україні, дійшли до висновку, що
реальні обсяги фінансування не досягають задекларо$
ваних показників, оскільки у 2017—2019 рр. частка ви$
датків, які спрямовані на держану підтримку с/г, мен$
ше 1% обсягу випуску в сільському господарстві. Ос$
новними проблемами державної фінансової підтрим$
ки аграрного сектору є такі: 1) відсутність реалізації
заходів, спрямованих на підтримку дрібних сільсько$
господарських підприємств, які відчувають найбільшу
потребу у фінансових ресурсах; 2) неефективність до$
тацій на фактори виробництва; 3) недостатнє кредиту$
вання аграрних підприємств; 4) погіршення умов
торгівлі для аграрних виробників внаслідок диспари$
тету цін; 5) переважання у структурі державної
підтримки програм "жовтої скриньки"; 6) сировинний
характер експорту; 7) недосконала система оподатку$
вання.

Вис вітливши основ ні  пробле ми де ржав ної
підтримки аграрного сектору, дійшли до висновку,
що для повноцінного використання сприятливих
можливостей, які випливають з подій на світово$
му сільськогосподарському ринку, необхідно роз$
крити потенціал сільського господарства і агро$
бізнесу України за рахунок проведення ефективе$
ної реформи, спрямованої на збільшення сільсько$
господарської конкурентоспроможності, стиму$
лювання розвитку агробізнесу та сільських тери$
торій.

________________________________
1 У термінології СОТ, субсидії, які надаються державою сільському господарству, визначають як "скриньки", які мають кольори

світлофору: зелений (дозволені заходи, тобто такі, що не підлягають скороченню), жовтий (заходи, які дозволені для використання,
але потребують зменшення) та червоний (заходи, що заборонені СОТ).

Примітка: * — в результаті Уругвайського раунду переговорів СОТ було
створено четверту категорію — "синя скринька", — як компроміс ЄС та США.
До "синьої скриньки" відносять заходи, що належать до "жовтої скриньки" і
тимчасово не підлягають скороченню.

Рис. 4. Структура державної підтримки у 2018 р. у розрізі
класифікації СОТ

Джерело: складено авторами на основі [15; 17; 18].
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STRUCTURE OF INFORMATION SUPPORT OF THE MANAGEMENT OF SALES ACTIVITIES
OF THE ENTERPRISE

У статті розглянуто основні теоретичні та практичні аспекти управлінням збутовою діяльністю на

основі формування системи показників виробничоXгосподарської діяльності підприємства, що характеX

ризується такими групами: показники комплексного аналізу діяльності; організаційноXтехнічного рівня

виробництва; виробництва та реалізації продукції; собівартості продукції; прибутку та рентабельності.

Розглянуто етапи процесу збуту, що передбачає здійснення контролю на кожному з етапів збуту. ВизнаX

чено, що бухгалтерський облік зарубіжних країн методологічно, методично і організаційно відрізняєтьX

ся від обліку вітчизняного. Основними регулюючими документами виступають МСБО. Зазначено, що у

більшості країн Європи ведення обліку доходів і витрат має чітко виражений податковий характер і веX

деться тільки для складання податкової звітності та здійснення розрахунку платежів до бюджету.

The article considers the main theoretical and practical aspects of sales management based on the formation

of a system of indicators of production and economic activity of the enterprise, characterized by the following

groups: indicators of comprehensive analysis of activities; organizational and technical level of production;

production and sales; production costs; profit and profitability. Sales management decisions today are one of

the most important and complex areas of management that requires more inXdepth study. In a broad sense, the

term "sales management" is considered as a general management of sales activities of the firm. In a narrower

sense, this term is understood as planning and real daily management of sales of enterprise products. Management

of agricultural enterprises should be based on a marketXoriented management system. The stages of the sales

process are considered, which involves the implementation of control at each stage of sales. Production costs in

farms and other farms are: material costs, wages for production and other costs. It is expedient to keep records of

materials and other stocks periodically, when all the received stocks are defined as material production costs. In
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ефективність збутової діяльності підприємства ба$

гато в чому залежить від правильності визначення її
функцій, проміжних і кінцевих цілей, тобто від уміння
управляти нею. У найбільш загальному розумінні управ$
ління — це елемент виробничих, підприємницьких і
інших відносин, які ставлять своїм завданням коорди$
нувати, узгоджувати діяльність людей і трудових колек$
тивів щодо організації виробництва матеріальних благ,
їх розвитку, реалізації, продажу, споживання.

Управлінські рішення в сфері збуту сьогодні є од$
нією з найбільш важливих і складних областей управлі$
нської діяльності, яка потребує більш глибокого вивчен$
ня. У широкому сенсі термін "управління збутовою
діяльністю" розглядається як загальне керівництво збу$
товою діяльністю фірми. У більш вузькому сенсі цей
термін розуміється як планування і реальне щоденне
керівництво збутом продукції підприємства. Керівниц$
тво сільськогосподарськими підприємствами має
здійснюватися на основі ринково орієнтованої системи
управління.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання щодо розкриття сутності збутової діяль$

ності, специфіки розробки системи управління збуто$
вої діяльності, а також формування облікового забез$
печення як основи інформаційного забезпечення про$
цесу збутової діяльності підприємства активно вивчали
у своїх наукових працях як іноземні, так і вітчизняні
вчені: Л. Балабанова [1], Г. Болт [2], Дж. Ланкастер [7],
Ф. Котлер [6], Н. Гудзенко [3], Н. Коваль [4], О. Паль$
чук [8], С. Шпилик [13], С. Хрупович [12], Н. Терент'єва
[11] та інші.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є систематизація теоретичних еле$

ментів, які визначають поняття рейдерства, його основ$
них типів та форм вияву, а також визначення взаємо$
зв'язку діяльності підприємства з протидії рейдерству
та силової складової його економічної безпеки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Під сучасним управлінням збутовою діяльністю слід
розуміти систему економічних відносин, що складають$
ся в процесі виробництва і збуту продукції, побудова
ефективних каналів розподілу, організацію раціональ$
ної системи руху товарів, системи комунікацій, ефек$
тивного управління персоналом, а також планування,
організацію, контроль і аналіз збутової діяльності

this case, to accurately determine the amount of actual material costs, adjustments are made for changes in

inventory balances at the beginning and end of the year, which are determined by inventory. In this case, the

inventory acts as an element of the method of accounting.

Modern enterprises for efficient management must realize the need to shift the emphasis of management

from production to sales. The company's policy based on sales management is qualitatively different from the

production orientation flexibility, efficiency, sensitivity to market dynamics, constant optimization of product

range and pricing policy, growth of communications, search for effective tools to promote goods, a high degree

of economic and social responsibility. It is determined that the accounting of foreign countries is methodologically,

methodologically and organizationally different from the accounting of domestic. IASs are the main regulatory

documents. It is noted that in most European countries, accounting for income and expenses has a clear tax

nature and is conducted only for tax reporting and calculation of payments to the budget.

Ключові слова: інформація, управлінські рішення, збутова діяльність, управління збутом, документація.
Key words: information, management decisions, sales activities, sales management, documentation.

підприємства з метою як найповнішого задоволення
потреб покупців і отримання прибутку. Управління збу$
том має бути направлено на завоювання і збереження
підприємством кращою частки ринку і утримання пере$
ваги над конкурентами [1].

Управління збутовою діяльністю має вирішувати
такі завдання:

— визначати цілі збуту в залежності від основної
мети діяльності підприємства;

— ставити завдання, планувати, прогнозувати, роз$
робляти стратегію і тактику для досягнення найкращо$
го результату;

— організовувати і координувати збутову діяльність
підприємства з урахуванням реалізації оптимізаційних
задач;

— контролювати і оцінювати отримані результати;
— організовувати ефективне інформаційне та управ$

лінське забезпечення системи збуту.
Сучасні підприємства для ефективного господарю$

вання повинні усвідомити необхідність переміщення
акцентів управління з виробничою орієнтації на збуто$
ву. Політика підприємства, заснована на управлінні збу$
том, якісно відрізняється від виробничої орієнтації гнуч$
кістю, оперативністю, чутливістю до динаміки ринку,
постійної оптимізацією номенклатури товару і цінової
політики, зростанням комунікацій, пошуком ефектив$
них інструментів просування товару, високою мірою
економічної і соціальної відповідальності [5].

Процес управління збутом передбачає організацію
раціональної системи руху товару, комунікацій і управ$
ління персоналом. Для цього необхідно постійно оці$
нювати і аналізувати процес продажів, виявляти і ран$
жувати слабкі місця для їх поступового вдосконален$
ня.

Управління збутом являє собою безперервний про$
цес, що носить циклічний характер, для здійснення яко$
го на підприємствах створюють спеціальні відділи збу$
ту. Сучасний відділ продажів — це складний багатофун$
кціональний механізм у структурі компанії, для ефек$
тивної роботи якого необхідно передусім підібрати ви$
сококваліфікований персонал. Процес управління збу$
том буде тісно пов'язаний з процесом управління робо$
тою співробітників, а точніше — їх активністю. Для уп$
равління збутових відділом необхідно прийняти основні
рішення, представлені на рисунку 1.

Основним завданням відділу збуту є збільшення об$
сягу продажів з метою найбільш повного задоволення
споживчого попиту і максимізації прибутку підприєм$
ства. Зміст функцій збутового відділу включає три ос$
новних напрями: планування, організацію, контроль і
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координацію. Планування передбачає: вивчення
зовнішніх і внутрішніх умов; визначення цілей; розробку
прогнозів кон'юнктури і попиту; підготовку прогнозів
реалізації товарів; складання планів поставок готової
продукції; планування оптимальних господарських
зв'язків; вибір каналів розподілу товару; планування до$
даткових послуг, зовнішньоторговельних операцій, рек$
ламної діяльності; складання кошторису витрат на управ$
ління збутом і розподіл, планування прибутковості.

Організація збуту включає: організацію збору
інформації про попит; висновок зі споживачами госпо$
дарських договорів на поставку продукції; вибір форм і
методів реалізації продукції, способів доставки її спо$
живачеві; підготовку продукції до відправлення спожи$
вачу; технологію руху товарів; організацію інформа$
ційно$диспетчерської служби, звітності; організацію
торговельної комунікації, правової й претензійної ро$
боти; організацію стимулювання попиту і рекламної
діяльності [15].

Контроль і координація роботи персоналу служби
збуту передбачає: оцінку відповідності реалізації збу$
тових функцій програмі маркетингових досліджень;
аналіз дії збутової служби, а також розроблених заходів
щодо координації збутової діяльності та підвищення її
ефективності; контроль і оцінку ефективності стимулю$
вання збуту і рекламних заходів; тактичний контроль;
контроль за поставками продукції, здійсненням зов$
нішньоторговельних операцій, дотриманням договірних
зобов'язань, своєчасністю оплати рахунків; коригуван$
ня виробничої програми відповідно до надійшли замов$
леннями; пред'явлення споживачам претензій за пору$
шення договірних зобов'язань і несвоєчасну оплату ра$
хунків.

Організація збуту передбачає розподіл існуючих
функцій між учасниками обміну і ключовим питанням
зазвичай є визначення того, хто саме буде виконувати
ті чи інші функції збуту. Принципи роботи збутового
відділу включають вибір організаційної структури, що
дозволяє підприємству працювати найбільш ефективно.

Управління збутом продукції передбачає здійснен$
ня контролю на кожному з етапів збуту. Ми вважаємо,
що процес збуту складається з наступних основних
етапів (табл. 1).

Етап укладання угоди тісно пов'язаний з організа$
цією правової та претензійної роботи. Цю функцію по$
винні здійснювати висококваліфіковані юристи, які во$
лодіють усіма необхідними знаннями та навичками з ре$
гулювання взаємовідносин з покупцями.

Для успішного виходу на ринок підприємство повин$
не запропонувати конкурентоспроможний товар і за$
цікавити ним споживача. В цьому випадку мова йде про
постійне стимулювання збуту. Стимулювання збуту —
це система короткострокових заходів, спрямованих на
організацію швидкого реагування ринку на запропоно$
ваний товар.

Ми вважаємо, що стимулювання збуту на підприємстві
відбувається за трьома основними напрямами:

1. Стимулювання споживачів.
2. Стимулювання торгових посередників.
3. Стимулювання власного торгового персоналу.
На сучасному етапі розроблена система показників

оцінювання результативності й ефективності проведе$
ної підприємством збутової політики, яка представле$
на трьома групами показників:

— узагальнюючі показники ефективності всієї ви$
робничо$господарської діяльності;

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановка задач 
збутового відділу 

Вибір основних 
принципів роботи 
збутового відділу, 
його структури 

Підбір персоналу 

Навчання 
персоналу 

Контроль за 
роботою персоналу 

Оцінка ефективності 
роботи персоналу 

Рис. 1. Основні рішення, які необхідно прийняти для організації управління відділом збуту

Етап Характеристика Результат 
Пошук 
потенційних 
покупців 

Вивчення ринку, освоєння різних 
джерел інформації, підтримання 
особистих контактів 

Формування бази 
потенційних 
покупців 

Ініціювання 
інтересу 

Вибір оптимального способу 
підходу до клієнта, встановлення 
контакту з потенційним покупцем, 
ознайомлення клієнта з 
пропонованим товаром, 

Клієнт зацікавлений 
в детальному 
ознайомленні з 
товаром 

Презентація 
продукту 

Детальне ознайомлення з 
асортиментом пропонованої 
продукції, демонстрація 
конкурентних переваг товару 

Потенційний 
покупець визначився, 
що саме він хотів би 
придбати 

Узгодження 
умов 

Узгодження обсягів поставки, 
ціни, термінів і способів доставки, 
рішення розбіжностей, уточнення 
фінансових і юридичних питань 

Узгоджені всі умови 
продажу 

Укладення 
угоди 

Оплата рахунку і відправка 
продукції 

Потенційний клієнт 
став реальним 
покупцем 

Таблиця 1. Характеристика основних етапів процесу збуту
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— показники ефективності використання основних
видів ресурсів;

— показники перспективності товарних асорти$
ментів, конкурентоспроможності підприємства.

Система показників виробничо$господарської
діяльності підприємства також характеризується таки$
ми групами: показники комплексного аналізу діяль$
ності; організаційно$технічного рівня виробництва; ви$
робництва та реалізації продукції; собівартості про$
дукції; прибутку та рентабельності [9].

Перша група показників є узагальнюючою, синте$
зуючою інші показники діяльності підприємства. На її
основі визначають ефективність роботи підприємства
загалом.

Другий, організаційно$технічний, рівень виробниц$
тва характеризує ступінь раціоналізації виробничої
діяльності, що виражається в удосконаленні знарядь
праці та технології виробництва, засобів і методів орга$
нізації та управління виробництвом, якості продукції.
Він визначає використання виробничих ресурсів і вели$
чину авансованих фондів, обсягу виробництва та со$
бівартості продукції [10]. Тому цей аналіз орієнтований
на обгрунтування таких напрямів, як удосконалення
науково$технічної та матеріальної бази, рівня органі$
зації та управління, які забезпечать умови для розроб$
ки й виробництва оптимального товарного асортимен$
ту продукції. Синтетичними показниками технічного
рівня виробництва є озброєність живої праці основни$
ми фондами, рівень механізації праці, ступінь відновлен$
ня устаткування.

Організаційний рівень виробництва слід розгляда$
ти в таких аспектах: через показники використання ви$
робничої потужності підприємства, частки профільної
продукції в загальному обсязі виробництва. Урахову$
вати ці показники при управлінні асортиментною полі$
тикою необхідно, тому що підвищення технічного,
організаційного рівня виробництва знаходить своє
відображення в економічному рівні виробництва.

Під економічним рівнем виробництва розуміють
ступінь використання живої та упредметненої праці.
Ступінь використання живої праці характеризує вироб$
лення продукції на одного працюючого, а показником,
що характеризує ступінь використання упредметненої
праці, є фондовіддача.

Третю групу показників обсягу виробництва та
реалізації продукції необхідно представляти у двох ви$
дах: товарна і реалізована продукція. Це необхідно для
того, щоб всебічно оцінити виробництво продукції —
головний кінцевий результат діяльності підприємства.

Четвертим, узагальнюючим показником рівня вико$
ристання ресурсів виробництва є собівартість продукції.
У ній синтезуються витрати загальних засобів на вироб$
ництво окремих видів товару, її зниження є стимулом
до впровадження у виробництво нової техніки. Саме в
собівартості, з одного боку, узагальнюється комплекс$
на характеристика ефективності виробництва, а з іншого
— ураховуються основні причини і фактори, що впли$
вають на цю ефективність.

П'ята група показників прибутку і рентабельності є
загальноекономічною категорією. Вони взаємозалежні
з основними показниками, що характеризують ефек$
тивність виробництва: продуктивністю праці, фондо$
віддачею, матеріалоємністю, собівартістю. Крім по$
казників аналізу виробничо$господарської діяльності,
управляючи асортиментною політикою, необхідно та$
кож ураховувати ступінь забезпеченості підприємства
основними видами ресурсів (трудовими, матеріальними,
основними засобами. Це є необхідним, тому що їх
кількість і якість є одним із головних обмежень розвит$
ку системи асортиментної політики.

Для визначення ефективності управління збутовою
діяльністю підприємства використовують таку систему
показників: темп зростання обсягу збуту, темп зростан$
ня прибутку від реалізації, абсолютна зміна рентабель$

ності реалізації, абсолютна зміна товарооборотності у
днях і темп зростання продуктивності праці, визначен$
ня середнього балу.

В управлінні збутом продукції, яка випускається, під
контролінгом розуміють кількісну і якісну підготовку,
а також оцінку оперативних і стратегічних рішень,
аналіз ефективності проведеної асортиментної політи$
ки. Контролінг асортименту — це інструмент управлін$
ня асортиментом продукції, що спрямований на одер$
жання позитивних фінансових результатів. Основною
метою контролінгу є допомога в управлінні асортимен$
тною політикою, яка орієнтована на потреби ринку і
спрямована на координацію збутових заходів у сфері
асортиментної політики та засобів здійснення її цілей
[14].

Інструментом контролінгу є аналіз. За допомогою
аналізу можна з'ясувати вплив сезонності продукту,
сервісних послуг, застосовуваних до нього, конкурен$
тоспроможності, технічних даних тощо на ритмічність
і активність збутової діяльності, а також оцінити наявні
тенденції.

На підприємстві поряд із роботою зі збору й аналі$
зу вторинної інформації використовуються напрацьо$
вані наукою методи генерації ідеї продукту. На біль$
шості підприємств формування товарних асортиментів
продукції здійснюється за напрямом, що передбачає
модернізацію або модифікацію виробів, що вже випус$
кають. Основна причина цього полягає в тому, що
підприємства не мають у своєму розпорядженні достат$
ніх коштів для розробки, купівлі ліцензії та налагоджен$
ня виробництва принципово нової техніки й технологій.

Кожне підприємство основною метою своєї діяль$
ності має отримання прибутку як позитивного фінан$
сового результату. Фінансові результати — це еконо$
мічний результат виробничої діяльності господарства,
виражений у вартості. Саме від визначення фінансово$
го результату, про що свідчить зарубіжний досвід та
вітчизняна практика, буде залежати організація обліку
доходів і витрат.

Усі ресурси, що використовуються у господарстві,
відображаються на витратах за рахунок виплат грошо$
вих коштів, боргів, обміну тощо. Більшість витрат у
сільськогосподарських підприємствах визначається
здійсненням виробничого процесу. Виробничі витрати
у сільськогосподарських підприємствах та інші види
діяльності складають: матеріальні витрати, заробітна
плата за виробництво та інші витрати. Корисно регуляр$
но вести облік матеріалів та інших товарно$матеріаль$
них цінностей, коли весь отриманий запас визначається
як вартість виготовлення матеріалу. У цьому випадку
зміни рівня запасів на початок та кінець року, які ви$
значаються запасом, коригуються для точного визна$
чення фактичних матеріальних витрат. Водночас інвен$
таризація виступає як елемент методу бухгалтерського
обліку. Виробничі витрати на малих підприємствах, та$
ким чином, є алгебраїчною сумою витрат: заробітна пла$
та за виробництво продукції, обсяг придбаних мате$
ріальних активів та послуг, сума інших витрат та сума
зміни запасів. Цей досвід був запозичений у США, де
витрати розраховуються двома методами: касовий (без
урахування залишків матеріальних цінностей на кінець
року) або наростання (з урахуванням залишків мате$
ріальних цінностей на кінець року). За міжнародними
стандартами, законодавство США не вимагає дотриман$
ня єдиної системи обліку, і фермер може вибрати будь$
яку систему, яка об'єктивно відображає його діяльність.
Однак організація обліку передбачає облік кожного
виду діяльності та розподіл сільськогосподарських та
несільськогосподарських (позафермерських) витрат.
Регістри бухгалтерського обліку для фермерів створю$
ються дослідницькими станціями в університетах штатів.

Так, у штаті Айова такими регістрами згідно книги
по фермерському обліку (практичне керівництво) є
Регістр фермерські витрати, Регістр фермерський дохід
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(готівкою), Відомості чистого доходу. Крім того, при
використанні методу наростання для визначення до$
ходів і витрат ведуть опис кормів і худоби для визна$
чення залишку та врахування його при визначенні ре$
зультатів. Під час ведення обліку не використовують ме$
тод подвійного запису, а здійснюють просте групуван$
ня господарських операцій. Витрати відображають у
розрізі елементів і окремо виділяють витрати на оренду
техніки та бартерні операції.

В Європі, зокрема в Польщі, облік у малих сільсько$
господарських підприємствах ведеться на основі спро$
щеної системи методу "витрати$випуск". Як фінансовий
результат визначають такі показники як "доход$брут$
то" та "доход$нетто". Доход$брутто визначається як
різниця усіх доходів та витрат з корегуванням на залиш$
ки запасів та розрахунків без амортизації. Доход$нетто
є результат від різниці доход$брутто та суми аморти$
зації. Облік ведеться з використанням уніфікованих
простих рахунків. Відповідно до Інструкції по впровад$
женню рахівництва основними регістрами обліку є:
Інвентарна книга, Книга внутрігосподарського руху,
Книга доходів і витрат.

Цікавою за побудовою є Книга обліку доходів та
витрат. Вона складається з трьох частин: доходи, ви$
трати і фінансовий результат діяльності. Для зручності
використання кожна з частин різного кольору. Наприк$
лад, витратна частина зеленого кольору, доходна —
синього. Облік доходів здійснюється в розрізі госпо$
дарських операцій за видами надходжень: готівкові роз$
рахунки, безготівкові розрахунки, товарообмінні опе$
рації. Аналогічно відображають витрати у вартісному
виразі. В кінці місяця визначають фінансовий результат:
до сальдо на початок звітного періоду додають доходи
за звітний період і мінусують витрати, здійснені за цей
період.

Взагалі, у більшості країн Європи ведення обліку
доходів і витрат має чітко виражений податковий ха$
рактер і ведеться тільки для складання податкової
звітності та здійснення розрахунку платежів до бюд$
жету. У веденні такого обліку зацікавлений лише сам
фермер.

У сучасній вітчизняній економічній теорії та прак$
тиці обліку витрат відсутні роботи щодо вдосконален$
ня обліку витрат з урахуванням досвіду в конкретних
галузях виробництва. Наступні питання також потре$
бують додаткових досліджень: розробка та встановлен$
ня облікової політики для обліку витрат, облік та роз$
поділ накладних витрат з урахуванням міжнародного
досвіду. Вирішення цих проблем дасть змогу вийти на
новий рівень побудови бухгалтерського обліку витрат,
підвищити його аналітичність та ефективність в управ$
лінні бізнесом компанії.

Лише національні особливості, традиції, що історич$
но склалися в кожній країні, визначають різні підходи
до формування обліку та його побудови. Наявність двох
форматів звіту про прибутки та збитки зумовлена на$
явністю двох основних моделей бухгалтерського обліку,
відомих як англосаксонська та континентальна (євро$
пейська). Обидві моделі базуються на загальновизнаних
принципах бухгалтерського обліку, але мають суттєві
відмінності, в основному, через відмінності в правовій
системі, соціально$економічних факторах, історичних
традиціях [5].

Якщо звернути увагу на англосаксонську систему
бухгалтерського обліку більш детально, то більшість
промислових компаній в англосаксонській групі вико$
ристовували інтегровану систему бухгалтерського об$
ліку, яка забезпечує інформацією зовнішніх та
внутрішніх користувачів в єдиній системі бухгалтерсь$
кого обліку. Це досягається шляхом "вбудовування"
рахунків, які кореспондують з рахункам фінансового
обліку.

Наступну систему обліку розглянемо континенталь$
ну (європейську). Для континентальної моделі обліку

характерним є виділення двох автономних систем ра$
хунків відповідно для цілей фінансового обліку та управ$
лінського обліку.

У системі рахунків фінансового обліку здійснюєть$
ся періодичних облік запасів, витрати групуються за
елементами (матеріали, зарплата, амортизація тощо), а
доходи — за видами діяльності (основна, фінансова,
надзвичайна). Відображаються розрахунки з дебітора$
ми і кредиторами, визначається загальний фінансовий
результат.

У США немає єдиної чіткої системи класифікації
витрат виробництва. На підприємствах їх класифікація
залежить від інформації, яка потрібна менеджеру. Є
чимало випадків, коли всередині однієї фірми застосо$
вують різні види групувань затрат для обчислення со$
бівартості продукції.

У американських фірмах застосовуються переваж$
но два методи обліку виробничих витрат і калькуляції
собівартості продукції: позамовний та попроцесний.
Обидві ці системи обліку витрат в Україні, оскільки по$
ряд з обліком витрат і обчислення собівартості одиниці
з обліком витрат і обчисленням собівартості одиниці
продукції вони включають також контрольну і аналітич$
ну функції за статтями виробництва.

При обліку витрат за замовленням, об'єктами каль$
куляції є вироби, замовлення, партії або групи виробів,
а при обліку витрат за процесами — виробничі операції
та процеси. Незалежно від методу обліку для кожного
калькуляційного об'єкта відкривається аналітичний
облік і виробничі витрати пов'язуються безпосередньо
з кожним замовленням.

Метод обліку витрат за процесами грунтується на
консолідації виробничих витрат різних цехів і процесів
або витрат, за допомогою яких продукт використо$
вується протягом обмеженого часу.

У промисловості США виробничі витрати та каль$
куляції собівартості обчислюються і обчислюються без$
посередньо, адже вони  безпосередньо впливають на
фінансові результати господарської діяльності кожної
фірми.

У Франції є 6 рахунків облікових записів виробни$
чих витрат. Таким чином забезпечується застосування
двоколового принципу бухгалтерського обліку: у фінан$
совому обліку — 9 елементів, а в управлінському — 3—
7 статей, але інтеграція елементів і статей відсутня. Для
цього використовується метод "витрати — випуск", що
надає можливість змінити залишок сировини, товарів,
продуктів, незавершеного виробництва  і відображати
їх на рахунку "Прибутки і збитки".

ВИСНОВКИ
Бухгалтерський облік зарубіжних країн методоло$

гічно, методично і організаційно відрізняється від об$
ліку вітчизняного. Основними регулюючими докумен$
тами виступають МСБО. У країнах з розвиненою рин$
ковою економікою вже декілька десятиліть існує ділен$
ня бухгалтерського обліку на фінансовий і управлінсь$
кий, а бухгалтерських служб — на фінансову і управлі$
нську.
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Статтю присвячено проблемі економічної безпеки, котра значно актуалізувалася в останні роки, бо

результати ліберальних реформ в Україні виявилися досить суперечливими. Держава не отримала вільної

та конкурентоздатної економічної системи. Автор статті висловив думку, що певною мірою така ситуаX

ція може бути пояснена несприятливими зовнішніми та внутрішніми факторами, суперечливим економX

ічним середовищем, у якому функціонує бізнес. На основі аналізу досягнень провідних вчених в Україні

та за кордоном щодо розробки критеріїв економічної безпеки, у цій роботі зроблено наступні висновки:

1) економічна безпека уявляє собою реально існуючий стан економіки, котрий може бути описаний за

допомогою багатьох методів та методик; 2) на сьогодні є велика кількість різноманітних індексів та поX

казників економічної безпеки, котрі дають змогу з різних сторін описати проблему економічної безпеки;

3) економічну безпеку на основі згаданих показників слід описувати та досліджувати системно; орієнтиX

ром може бути розвиток продуктивних сил держави та характер соціальноXекономічних відносин. АвX

тор проаналізував доробок Міністерства економіки України, яке розробило детальний перелік з 9Xти сеX

редньозважених субіндексів (складових економічної безпеки), котрі можуть бути використані у якості

основи для вивчення економічної безпеки, у тому числі такі субіндекси як: 1) виробнича безпека; 2) деX

мографічна безпека; 3) енергетична безпека; 4) зовнішньоекономічна безпека та інші. Результати дослідX

ження дають змогу з іншого ракурсу поглянути на нестабільність світової фінансової системи, яка вистуX

пає додаткової економічною загрозою для багатьох країн. Автор вказав, що важливим фактором економX

ічної безпеки, на котрий мало хто звертає увагу, це та обставина, що створення комплексної системи

економічної безпеки країни завжди уявляє собою досить затратну статтю бюджету. У цьому сенсі, на

думку автора, витрати на економічну безпеку необхідно розглядати як інвестиції у майбутнє, які необхідні

для досягнення корисного ефекту.

The article is devoted to the problem of economic security, which has significantly intensified in recent years,

because the results of liberal reforms in Ukraine turned out to be quite contradictory. The state did not have a

free and competitive economic system. The author of the article expressed the opinion that this situation can be

explained by unfavorable external and internal factors, the contradictory economic environment in which the

business operates. Based on the analysis of the achievements of leading scientists in Ukraine and abroad in

developing criteria for economic security, this paper draws the following conclusions: 1) economic security is on
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the one hand the real state of the economy, which can be described using many methods and techniques;

2) today there are a large number of different indicators of economic security, which allow to describe the problem

of economic security from different angles; 3) economic security on the basis of the mentioned indicators should

be describe and study based on a systems approach; the development of the productive forces of the state and

the nature of socioXeconomic relations can be a guideline. The author analyzed the achievements of the Ministry

of Economy of Ukraine, which developed a detailed list of 9 average subXindices (components of economic security)

that can be used as a basis for studying economic security, including such subXindices as: 1) industrial safety;

2) demographic security; 3) energy security; 4) foreign economic security and others. The results of the study

provide a different perspective on the instability of the global financial system, which poses an additional

economic threat to many countries. The author pointed out that an important factor of economic security, to

which few people pay attention, is the fact that the creation of a comprehensive system of economic security of

the country is always a very expensive budget item. In this sense, according to the author, the cost of security

should be seen as an investment in the future, which is necessary to achieve an additional effect.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

У тій чи іншій мірі усім учасникам економічних відно$
син іманентне бажання захищати та поліпшувати своє
благополуччя. Це стосується нашої сім'ї, роботи, навко$
лишнього середовища та різноманітних проблем, котрі
нам доводиться вирішувати виступаючи у ролі праців$
ників, споживачів, інвесторів і т. д. Успішне вирішення
даних проблем зазвичай фіксується масовою свідомістю
у понятті "безпека", хоча навіть експерти, обізнані з
економічних проблем не завжди можуть подати більш$
менш осмислене визначення даного поняття. З огляду
на це, дослідження економічної безпеки уявляється до$
сить злободенним та актуальним.

Проблеми економічної безпеки значно актуалізува$
лися практикою, оскільки у результаті ліберальних ре$
форм в Україні ми не отримали вільної та конкуренто$
здатної економічної системи. Надії на те, що ринок,
вільна конкуренція та особиста зацікавленість еконо$
мічних агентів автоматично зможуть забезпечити роз$
виток підприємництва та побудову заможного суспіль$
ства, створять мотивацію до інвестування та впровад$
ження інновацій, на жаль, не справдилися. До певної
міри дана ситуація може бути пояснена несприятливи$
ми зовнішніми та внутрішніми факторами, суперечли$
вим економічним середовищем у якому функціонує
бізнес.

Крім вищеозначених обставин, слід також вказати і
на потребу у розвитку теорії економічної безпеки. Спра$
ва в тому, що залишаються невирішеними досить дис$
кусійні питання щодо критеріїв економічної безпеки,
котрі зумовлюють стабільний поступ держави, розви$
ток адекватних підходів до оцінки її рівня та ступеня
впливу на інвестиційну привабливість української еко$
номіки. У цьому ракурсі вважається найбільш перспек$
тивним обгрунтування нового підходу до розробки та
дослідження проблем економічної безпеки, суть якого
може бути зведена до чіткого визначення критеріїв еко$
номічної безпеки, їх переосмислення з точки зору про$
відних теорій.

Ключові слова: економічна безпека, критерії, інвестиції, продуктивні сили.
Key words: economic security, criteria, investments, productive forces.

Очевидно, що ряд економічних криз останніх років
продемонстрував недосконалість принципу невидимої
руки ринку. Національні економіки багатьох країн вия$
вилися досить вразливими перед подібними глобальни$
ми катаклізмами. Звісно, це значно актуалізувало пи$
тання мінімізації негативних наслідків економічних криз
для кожної окремої країни. Нестабільність світової
фінансової системи виступає додатковою економічною
загрозою для всіх країн, надає нову актуальність понят$
тю "економічна безпека". Ще один фактор, на котрий
мало хто звертає увагу це та обставина, що створення
комплексної системи економічної безпеки країни зав$
жди уявляє собою досить затратну статтю бюджету. У
цьому сенсі витрати на безпеку необхідно розглядати
як інвестиції у майбутнє, які необхідні для досягнення
корисного ефекту.

ОГЛЯД НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ
У західних країнах проблема економічної безпеки

привертає увагу багатьох дослідників. Серед них мож$
на назвати Г. Андрусеака, М. Кахлера, Б. Бузана, Д. Бол$
двіна, Б. Буотіна, Вагомий внесок у розвиток теорети$
ко$методологічних аспектів дослідження соціальної
безпеки України здійснили О. Барановський, Я. Гонча$
рук, О. Іляш, У. Садова, М. Флейчук. У дослідження
проблеми економічної безпеки зробили внесок такі ук$
раїнські вчені: Л. Абалкін, І. Бінько, В. Богомолов, З. Вар$
налій, О. Власюк, В. Геєць, Б. Губський, Я. Жаліло,
М. Єрмошенко, В. Мунтіян, І. Мігус, В. Сенчагов, А. Сухо$
руков, В. Шлемко, І. Бінько, С. Воронцов, С. Кирєєва,
В. Косевцова, Ю. Макогон, С. Мочерний, С. Пирожков,
В. Шлемко, З. Варналій, Т. Васильців, О. Власюк, Е. Ліба$
нова, Г. Пастернак$Таранушенко, А. Сухоруков та ін.

На думку Т. Сак, економічна безпека — це свого
роду забезпечення у довгостроковій перспективі таких
системних показників як: 1) економічна незалежність
(фінансова, сировинно$ресурсна, інноваційна тощо);
2) економічна стабільність (рівень розвитку, що гаран$
тує відчуття безпеки сьогодні та в майбутньому); 3) еко$
номічний розвиток (інноваційно$інвестиційна ак$
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тивність, реструктуризація, фінансове оздоровлення).
Саме тому економічну безпеку варто розглядати не
лише як стан захищеності національних інтересів, але і
наявність й можливість застосування інструментів впли$
ву на економічні процеси для гарантування добробуту
в довгостроковому періоді. Такий стратегічний підхід,
на думку дослідниці, є обов'язковим, оскільки лише дії
уряду спрямовані на перспективну безпеку є важливи$
ми [1, с. 338—339]. Такий підхід до трактування суті еко$
номічної безпеки (країни, регіону, підприємства) відоб$
ражає її основне функціональне значення — збережен$
ня економічної самостійності країни та досягнутого
рівня розвитку продуктивних сил, а також підвищення
конкурентоспроможності й розширення можливостей
подальшого розвитку.

На думку науковця Д. Гордієнка, економічна безпе$
ка держави визначається, насамперед, станом продук$
тивних сил і соціально$економічних відносин, масшта$
бами використання досягнень науково$технічного про$
гресу у господарстві країни, структурою зовнішньоеко$
номічних зв'язків. Тому можна стверджувати, що мате$
ріальну основу економічної безпеки держави станов$
лять розвинені продуктивні сили, здатні забезпечити
розширене відтворення та цивілізоване життя громадян.
Д. Гордієнко вважає, що до основних факторів еконо$
мічної безпеки країни також належать: її географічне
розташування; запаси природних ресурсів; промисло$
вий і сільськогосподарський потенціал; ступінь соціаль$
но$демографічного розвитку й, нарешті, якість держав$
ного керівництва [3].

На переконання Л. Гнилицької, оцінка стану та рівня
економічної безпеки повинна грунтуватися на комплек$
сному, багатофакторному пiдходi, оскільки, оперуючи
одним$двома (навіть найвагомiшими) показниками (кри$
теріями), об'єктивно оцінити безпеку функціонування
економічної системи неможливо [4, с. 56].

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — визначити критерії економічної без$

пеки та дослідити їх.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

В сучасній економіці є велика кількість підходів до
складу показників економічної безпеки і немає єдиної
думки з приводу того, які індикатори та показники ма$
ють провідне значення, котрими з них потрібно корис$
туватися для осмислення економічної безпеки у тій чи
іншій галузі, які граничні значення цих показників бу$
дуть характеризувати кризові процеси в економіці. Така
роз'єднаність у думках ускладнює вивчення питань еко$
номічної безпеки на будь$якому її рівні. Деталізація і
систематизація деяких критеріїв, індикаторів і гранич$
них значень визначає актуальність розглянутих у статті
питань.

У глобалізованому світі економічна безпека сто$
сується вже не лише внутрішньої політики країн — вона
стала фактором стабільності чи нестабільності цілих
регіонів у процесі розгортання політично$військових
конфліктів. Значні зміни на міжнародній арені, посилен$
ня глобалізації, підвищення економічної взаємозалеж$
ності, прогрес технологій та ІТ$революція призвели до
розширення концепції економічної безпеки [2, с. 232].

Економічна безпека має бути оцінена за допомогою
об'єктивної системи параметрів, критеріїв, які визнача$
ють граничні значення функціонування економічної
системи. Критерій економічної безпеки — це оцінка ста$
ну економіки під кутом найважливіших процесів, що
відображають сутність економічної безпеки.

Під поняттям критерію економічної безпеки розу$
міють оцінку стану економіки з погляду найважливіших
процесів, що відображають її сутність, дотримання
відтворювальних пропорцій, розвиненості механізмів,
відповідальних за економічне відтворення. Крім цього,

велику увагу економісти також приділяють наявності
умов для еквівалентного обміну в економічній системі,
здатності економіки зберігати критичний рівень су$
спільного відтворення в умовах критичного зменшення
(припинення) поставок ресурсів або кризових ситуацій.
Критерій виступає певним параметром, за яким
здійснюється відбір показників, які зможуть досить точ$
но охарактеризувати рівень та стан економічної безпе$
ки держави.

За рахунок правильно розставлених пріоритетів у
визначенні критеріїв та значень їх відбору визначають$
ся найбільш важливі параметри, котрі можуть надати
можливість ефективно оцінювати економічну безпеку
на певному етапі розвитку суспільства та національної
економіки. Варто зазначити, що критерії не є статични$
ми, а змінюються відповідно до умов зовнішнього сере$
довища. При цьому доцільно було б розподілити кри$
терії на дві групи. До першої можна віднести так звані
"постійні" показники, які завжди будуть присутніми при
визначенні рівня економічної безпеки: рівень ВВП, об$
сяги експортно$імпортних операцій, середній дохід на
душу населення, грошову маса, реальну та номінальну
заробітну плата та ін.

Другу ж групу становлять переважно критерії, які
носять суб'єктивний характер: оцінка проведених ре$
форм у різних галузях промисловості, морально етич$
ний та духовний розвиток, використання міжнародних
норм та стандартів економічної діяльності. Ці показни$
ки досліджують вплив зовнішніх політичних та еконо$
мічних систем на державу в цілому та її економіку зок$
рема, а також потреби суспільства у відповідності зі
змінами в поглядах на ті чи інші події. Безумовно, вони,
носять тільки суб'єктивний характер, однак надають
змогу оцінити погляди населення на одну й ту саму про$
блему, але відповідно до соціальної структури.

На сьогодні є безліч підходів до визначення кри$
теріїв економічної безпеки держави. Проте жоден з них
не можна вважати універсальним, оскільки кожен з них
грунтується переважно на суб'єктивному підході авто$
ра, його погляді на вирішення проблеми економічної
безпеки, а граничні значення не враховують зазвичай
динамічну природу економіки [5, с. 127—128].

Використання суб'єктивних підходів у процесі
здійснення об'єктивної оцінки покликане забезпечити
більш адекватне відображення властивостей і ознак
об'єкту, що підлягає оцінці. Особливе значення такі ме$
тоди відграють в умовах нестабільної економіки, в умо$
вах, коли ступінь невизначеності у результаті різних
соціально$економічних явищ стає дедалі важливішим.

К. Артюшок вказав, що для визначення критеріїв
економічної безпеки і сталого розвитку регіону, слід
орієнтуватися на такі фактори: 1) здатність економіки
функціонувати в режимі розширеного відтворення, що
означає пріоритетний розвиток галузей і виробництв,
які мають життєво важливе значення при функціону$
ванні як у нормальних, так і в екстремальних умовах;
2) забезпечення необхідної якості життя населення і по$
стійна його підтримка; 3) збереження стійкості фінан$
сової системи, яка визначається рівнем дефіциту місце$
вого бюджету, стабільністю цін та ін.; 4) утримання ба$
лансу щодо стану природно$ресурсного потенціалу, яке,
на думку вченого, має відповідати, з одного боку, вимо$
гам самозабезпеченості суспільного відтворення влас$
ними паливно$сировинними та іншими стратегічними
ресурсами (включаючи альтернативні джерела енергії),
а з іншого — критеріям ефективного їх використання,
насамперед з позицій зростання обсягів продукції з
більш високим ступенем переробки сировинних ресурсів
за оптимального співвідношення їхнього експорту та
імпорту; 5) забезпечення раціональної структури еко$
номіки, підтримка прогресивних співвідношень на ко$
ристь наукоємних і високотехнологічних галузей;
6) створення економічних умов для зниження рівня кри$
міналізації економіки [6, с. 60—61].
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На нашу думку, можна погодитися з вищезгаданим
дослідником, що виконання усіх цих вимог має здійсню$
ватися в ході реалізації основних положень концепції
економічної безпеки та збалансованого розвитку дер$
жавними структурами, відповідальними за певні сфери
економічного життя в регіонах. Водночас слід здійсню$
вати постійний моніторинг стану економічної системи
з метою коригування державної політики у сфері забез$
печення економічної безпеки за різними напрямами
діяльності.

У наказі Міністерства економіки України від
29.10.2013 № 1277 "Про затвердження Методики роз$
рахунку рівня економічної безпеки України" було вик$
ладено досить продуману методику оцінки та розумін$
ня сутності економічної безпеки, яке мало реалізува$
тися у системі показників — індикаторів економічної
безпеки: економічних, соціальних, фінансових. Під інди$
катором економічної безпеки розробники наказу розу$
міли реальні статистичні показники розвитку економі$
ки країни, які найбільш повно характеризували явища і
тенденції в економічній сфері. Наказом було введено в
науковий обіг та обіг державних організацій інтеграль$
ний індекс економічної безпеки, котрий складається з
9 середньозважених субіндексів (складових економіч$
ної безпеки): 1) виробнича безпека; 2) демографічна без$
пека; 3) енергетична безпека; 4) зовнішньоекономічна
безпека; 5) інвестиційно$інноваційна безпека; 6) макро$
економічна безпека; 7) продовольча безпека; 8) соціаль$
на безпека; 9) фінансова безпека. Остання, у свою чер$
гу, містить такі складові: 1) банківська безпека; 2) без$
пека небанківського фінансового ринку; 3) боргова без$
пека; 4) бюджетна безпека; 5) валютна безпека; 6) гро$
шово$кредитна безпека [7].

Очевидно, що, як зазначив український дослідник
Л. Лінгур, варто мати на увазі, що для економічної без$
пеки важливе значення мають не стільки самі показни$
ки, скільки їхні граничні значення. Якщо весь комплекс
індикаторів (показників) знаходиться в межах допусти$
мих граничних значень, а граничні значення одного по$
казника досягаються не за рахунок інших показників,
то таким чином забезпечується найбільша ступінь без$
пеки системи [8].

О. Бандурка подав чітке визначення показника еко$
номічної безпеки: "Показник економічної безпеки —
кількісна характеристика здатності суб'єкта економіч$
ної безпеки зберігати певний стан та витримувати вплив
факторів небезпеки" [9, с.19]. Отже, критерії економіч$
ної безпеки визначають якісну позицію, що в свою чер$
гу формує стратегію стримування та протидії неспри$
ятливим факторам. Водночас показники визначають
кількісну характеристику описаного явища.

Західні вчені наголошують у цьому аспекті на тому,
що розробка заходів національного рівня безпеки є важ$
ливим завданням. Його вирішення необхідне, для того
щоб оцінювати та порівнювати рівні безпеки, відслідко$
вувати зміну структури та контролювати вплив соціаль$
ної та економічної політики. Щоб досягти цього, необ$
хідно покладатися на проксі$показники ефективності.
У зв'язку з цим слід розрізняти "індекс" та "показник".
Кожен індекс складається з різних показників, наприк$
лад: індекс людського розвитку (ІЛР) — індекс, який дає
інтегральну оцінку розвитку людини. Він поєднує три
показники: валовий внутрішній продукт (ВВП) на душу
населення, рівень грамотності й тривалість життя. За$
значений індекс останніми роками часто використо$
вується як статистичний інструмент для порівняння роз$
витку соціальної сфери різних країн. Зміст індексу по$
лягає в тому, що чим ближче ІЛР до одиниці, тим вищі
можливості для реалізації людського потенціалу завдя$
ки поліпшенню рівня освіти, доходу і тривалості життя
[10, с. 51—54].

Західні вчені та дослідники розрізняють велику
кількість економічних індексів, котрі можуть викорис$
товуватися для вивчення економічної безпеки: Глобаль$

ний індекс конкурентоспроможності (The Global
Competitiveness Index); індекс економічної свободи
(Index of Economic Freedom); індекс залучення в міжна$
родну торгівлю (The Global Enabling Trade Index); індекс
стійкості суспільства (The Sustainable Society Index);
індекс рівня глобалізації країн світу (KOF Index of
Globalization); індекс розвитку людського потенціалу
(Human Development Index); рейтинг країн світу за
рівнем щастя (World Happiness); індекс легкості веден$
ня бізнесу (Doing Business); індекси якості державного
управління (The Worldwide Governance Indicators);
індекс демократії країн світу (The Democracy Index);
індекс сприйняття корупції (Corruption Perceptions
Index) та інші. Вони характеризують безпеку країни в
економічній, політичній, соціальній та духовній сферах.
На нашу думку, усі перераховані індекси до певної міри
описують стан економічної безпеки. Однак яким чином
вони корелюють із ним та між собою належить з'ясува$
ти у подальших дослідженнях. Міжнародні експерти з
економічної безпеки вказують, що окремі індекси
відрізняються методикою розрахунку, але є однакови$
ми за економічним змістом. Серед індексів трапляється
дублювання складових та окремих показників. Так, для
оцінки рівня корупції у світовій практиці найчастіше
використовується Індекс сприйняття корупції (Corrup$
tion Perceptions Index) [11], який репрезентує міжнарод$
на некомерційна громадська організація "Transparency
Inernational". Метою використання цього індексу є оцін$
ка уявлень експертів про рівень корупції в державному
секторі різних країн світу. Український вчений М. Ки$
зим справедливо зазначив, що для оцінювання еконо$
мічної безпеки держави доцільно використовувати не
тільки комплексні міжнародні індекси та рейтинги, а
часткові показники, що їх утворюють [12, с. 11—12].

Одним з ефективних інструментів визначення еко$
номічної безпеки (точніше її погіршення), на нашу дум$
ку, є індекс економічної безпеки (ESI). Він вимірює час$
тку громадян, у яких сімейний дохід знизився як мінімум
на 25% через зниження заробітку або різкого зростан$
ня медичних витрат, або комбінації цих двох факторів,
а також людей, у яких немає стабільної фінансової за$
хищеності. Таким чином, цей індекс вказує на зростан$
ня соціально$економічної незахищеності, так само як
зростання рівня безробіття сигналізує про дестабіліза$
цію економіки [13].

ВИСНОВКИ
Таким чином, на основі аналізу досягнень провідних

вчених в Україні та за кордоном щодо розробки кри$
теріїв економічної безпеки, можна зробити такі виснов$
ки: 1) економічна безпека уявляє собою реально існую$
чий стан економіки, котрий може бути описаний за до$
помогою багатьох методів, у тому числі і за допомогою
спеціально розроблених критеріїв економічної безпе$
ки; одночасно економічна безпека є складним теоретич$
ним поняттям, котре може розумітись різними дослід$
никами по$іншому; 2) нині розроблено велику кількість
різноманітних індексів та показників економічної без$
пеки співвідношення між якими та їх кореляція стано$
вить серйозну теоретичну проблему, або можна сказа$
ти, цілу групу проблем; 3) економічну безпеку на основі
згаданих індексів та показників слід описувати та досл$
іджувати системно, звертаючи увагу на стан продуктив$
них сил держави та характер соціально$економічних
відносин, а також наявність інновацій та економічного
поступу у важливих галузях; 4) у наказі Міністерства
економіки України від 29.10.2013 № 1277 "Про затверд$
ження Методики розрахунку рівня економічної безпе$
ки України" було викладено детальний перелік з 9$ти
середньозважених субіндексів (складових економічної
безпеки), котрі можуть бути використані у якості осно$
ви для дослідження економічної безпеки, в тому числі
такі субіндекси: 1) виробнича безпека; 2) демографічна
безпека; 3) енергетична безпека; 4) зовнішньоекономіч$
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на безпека та інші. Водночас підхід до критеріїв еконо$
мічної безпеки можна назвати "технологічним", так як
він приділяє невелику увагу людському капіталу, тому
доцільно доповнювати його рядом інших критеріїв, роз$
роблених західними вченими. Скажімо, можна викори$
стовувати індекс стійкості суспільства, індекс розвитку
людського потенціалу, індекс легкості ведення бізнесу
та подібні.
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У статті досліджено особливості та проблеми розвитку державної підтримки сільськогосподарської обслуговуюX
чої кооперації, зокрема агротехнологічних кооперативів із спільного використання технічних засобів, які виступаX
ють одним із напрямів розвитку ринку агротехнологічного сервісу. Розглянуто зарубіжний досвід державної підтримки
новостворених та діючих обслуговуючих кооперативів, зокрема кооперативів із спільного використання технічних
засобів. Окреслено переваги обслуговуючих кооперативів із спільного використання технічних засобів як одного із
засобів забезпечення аграріїв малих форм господарювання повним комплексом технічних засобів, зростання яких
сприятиме розвитку ринку агротехнологічних робіт та послуг, оскільки після обробки власних полів агротехнологічні
кооперативи виконуватимуть агротехнологічні роботи на полях сільськогосподарських виробників, які не мають у
наявності власної техніки.

Досліджено форми державної підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на сучасному етапі
в Україні та виявлено стримуючі чинники можливості скористатися аграріями деякими формами державної підтримX
ки. Обгрунтовано необхідність доопрацювання існуючих форм державної підтримки для сільськогосподарських виX
робників, зокрема введення в дію довгострокової державної програми підтримки функціонуючих та новостворених
кооперативів, основною метою якої має виступати можливість членів кооперативу здійснювати фінансове плануX
вання придбання технічних засобів у довгостроковій перспективі. Окрім цього, фінансова компенсація як залучених
кредитних ресурсів, так і по програмі здешевлення технічних засобів та обладнання шляхом компенсації вартості
має проходити у встановлені строки, без затримки траншу. Запропоновано розмір компенсації 25% для новоствореX
них та існуючих агротехнологічних кооперативів із спільного використання технічних засобів, у складі яких немає
фермерського господарства, підняти до рівня 40%. Окрім цього, внесено пропозицію в процесі придбання технічних
засобів та обладнання аграріям зменшити вартість машин та обладнання на суму компенсації, що дасть можливість
сільськогосподарським виробникам оплачувати нижчу суму за придбання технічних засобів, що збільшить привабX
ливість програми часткової компенсації. Також внесено пропозицію в перші п'ять років функціонування новоствоX
реного агротехнологічного кооперативу із спільного використання технічних засобів звільнити від сплати податків
та зборів.

Реалізація вказаних пропозицій слугуватиме більш сприятливим умовам для створення нових та розвитку існуX
ючих агротехнологічних кооперативів із спільного використання технічних засобів, що сприятиме розвитку ринку
агротехнологічних робіт та послуг та матиме позитивний вплив на зростання технічного забезпечення аграріїв маX
лих форм господарювання.

The article examines the features and problems of state support agricultural cooperation, in particular agroXtechnological
cooperatives for the joint use of technical means, which are one of the directions of development of the market of
agrotechnological service. The foreign experience of state support of newly created and operating service cooperatives, in
particular cooperatives for joint use of technical means is considered. The advantages of service cooperatives for the joint use
of technical means as one of the means of providing agrarians of small forms of management with a full complex of technical
means are outlined, the growth of which will contribute to the development of the market of agroXtechnological works and
services, because after cultivating their own fields, agroXtechnological cooperatives will perform agroXtechnological work in
the fields of agricultural producers who do not have their own equipment.

The forms of state support of agricultural service cooperatives at the present stage in Ukraine have been studied and the
restraining factors of the possibility of using some forms of state support by farmers have been identified. Disseminating the
necessary improvement of existing forms of state support for agricultural producers, introducing a longXterm state program to
support functioning and newly established cooperatives, the main purpose of which should be the ability of members of the
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Світовий досвід свідчить про важливість малих та

середніх сільськогосподарських виробників у станов$
ленні аграрного сектору [1]. В Україні малі форми гос$
подарювання роблять вагомий внесок у валове вироб$
ництво сільськогосподарської продукції, при цьому
вони компенсують зниження обсягів виробленої про$
дукції на окремих аграрних підприємствах, що забез$
печує продовольчі потреби населення [2—4]. Однак,
попри значимість представників малого та середнього
бізнесу, дослідженнями доведено, що на сучасному
етапі аграрії із площею сільськогосподарських угідь до
500 гектар недостатньо забезпечені технічними засоба$
ми для забезпечення виконання усього комплексу по$
льових робіт, яких потребує вирощування рослинниць$
кої продукції.

Враховуючи вищезазначене, можна стверджувати,
що розвиток агротехнологічних кооперативів із спільно$
го використання технічних засобів сприятиме забезпе$
ченню сільгоспвиробників малих форм господарюван$
ня усім комплексом технічних засобів, оскільки витра$
ти на їх придбання та утримання розділяться між чле$
нами агротехнологічного кооперативу. Окрім цього,
слід враховувати, що розвиток агротехнологічних коо$
перативів сприятиме розвитку ринку технологічних
робіт та послуг, оскільки вказані кооперативи після об$
робки власних полів будуть надавати технологічні по$
слуги сільськогосподарським виробникам, які не облад$
нані повним комплексом технічних засобів. Однак нині
обслуговуюча кооперація в аграрному секторі, в тому
рахунку агротехнологічні кооперативи із спільного ви$
користання технічних засобів, незважаючи на збільшен$
ня рівня державної підтримки, не набуває належного
розвитку. Тому зважений і системний підхід державних
органів стосовно доопрацювання існуючих форм дер$
жавної підтримки та впровадження нових форм може
сприяти розвитку обслуговуючої кооперації, зокрема,
агротехнологічних кооперативів із спільного викорис$
тання технічних засобів, що сприятиме збільшенню
рівня забезпечення технічними засобами аграріїв малих
форм господарювання та розвитку ринку агротехноло$
гічних робіт та послуг.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вагомий внесок у вивчення стану державної

підтримки та пошуку шляхів її покращення, зокрема для

cooperative to carry out financial planning for the acquisition of technical means in the long run. In addition, financial
compensation for both borrowed credit resources and a program to reduce the cost of technical means and equipment by
reimbursing costs must be timely, without delaying the tranche. It is proposed to increase the amount of compensation by 25%
for newly established and operating agroXtechnological cooperatives for the joint use of technical means, which do not include
the farm, to the level of 40%. In addition, in the process of purchasing machinery and equipment, a proposal was made to
reduce the cost of machinery and equipment to farmers through compensation, which will allow farmers to pay less for the
purchase of machinery, which will increase the attractiveness of the partial compensation program. It is also proposed to
exempt from the payment of taxes and fees in the first five years of operation of the newly created agroXtechnological cooperative
for the joint use of technical means.

The implementation of these proposals will provide more favorable conditions for the creation of new and development of
existing agroXtechnological cooperatives for the joint use of technical means, which will promote the market of agroX
technological works and services and have a positive impact on technical support for small farmers.

Ключові слова: забезпечення технічними засобами, державна підтримка, агротехнологічний кооператив,
ринок агротехнологічних робіт та послуг, спільне використання технічних засобів, зарубіжний досвід.

Key words: provision of technical means, state support, agro�technological cooperative, market of agro�
technological works and services, joint use of technical means, foreign experience.

забезпечення розвитку аграрної галузі та її матеріаль$
но$технічного забезпечення зробили такі вчені: О.В. За$
харчук [5], Кропивко М.Ф. [7], Лупенко Ю.О. [8; 9], Ме$
сель$Веселяк В.Я. [9; 10], Марков Р.М. [11], Назарке$
вич О.Б. [12], Саблук П.Т., Лузан Ю.А. [1], Шпику$
ляк О.Г. [9], Шпичак О.М. [13] та багато інших нау$
ковців.

Однак, незважаючи на вагомий вклад науковців у
дослідження державної підтримки розвитку аграрної
сфери, потребує уваги пошук та впровадження додат$
кових шляхів стимулювання об'єднання сільськогоспо$
дарських виробників в агротехнологічні кооперативи із
спільного використання технічних засобів в довгостро$
ковій перспективі.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування основних напрямів

вдосконалення державної підтримки агротехнологічних
кооперативів із спільного використання технічних за$
собів для їх подальшого розвитку на основі досліджен$
ня особливостей системи державної підтримки в Україні
та в провідних країнах світу.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На сучасному етапі в сільському господарстві Ук$
раїни відбулась поляризація у виробництві сільськогос$
подарської продукції — самозайняті найменші форми
господарювання домінують у виробництві трудомісткої
та низькорентабельної продукції, тоді як великі індус$
тріальні високотоварні агроформування — високопри$
буткової та низько трудомісткої [14]. Однак, попри ва$
гому роль невеликих агроформувань у виробництві
сільськогосподарської продукції, їх технічне забезпе$
чення залишається на невисокому рівні: згідно зі стати$
стичними даними, у підприємств з площею сільгоспугідь
до 100 гектар відбулося зниження кількості основних
видів техніки у 2014—2017 рр.: кількість тракторів знизи$
лася на 16 % від загальної кількості або на 2272 штуки,
зернозбиральних комбайнів на 18 % від загальної кіль$
кості або на 527 штук та вантажних та вантажно$пасажи$
рських автомобілів знизилася на 27% або на 1572 штуки
(рис. 1).

Окрім зменшення наявності технічних засобів, слід
враховувати, що кількість зношеної техніки, яку щоро$
ку списують підприємства, значно перевищує кількість
техніки, що закуповується. Крім того, низький рівень її
якості та надійності призводить до збільшення строків
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виконання механізованих робіт, річного та сезонного
навантаження на машинно$тракторний парк і втрат
сільськогосподарської продукції" [12]. Окрім цього, слід
враховувати, що виробники продукції рослинництва з
площею сільськогосподарських угідь до 100 гектар
фінансово неспроможні сформувати повний комплекс
машинно$тракторного парку для своєчасного виконан$
ня польових робіт. Також слід враховувати, що по ма$
лим та середнім підприємствам допускається віро$
гідність того, що їм недоцільно мати весь комплекс тех$
ніки, враховуючи високу вартість збиральної техніки та
рівень прибутковості підприємств. Згідно зі статистич$
ними даними, середня вартість зернозбирального ком$
байну "Єнісей" у 2017 році становила 1167 тис. гривень,
вартість зернозбирального комбайну "Полісся" — 2667 тис.
гривень, середня ціна зернозбиральних комбайнів іно$
земного виробництва складала від 2625 тисяч гривень
("ТС") до 5837 тис. гривень ("Fendt"). Комбайн "John Deere",
на який найвищий попит у сільгоспвиробників (у 2017 році
було придбано 276 штук), коштував 5 003 тис. гривень
[15]. Виробник з прибутком 924 тис. гривень (господар$
ства з площею угідь до 100 га) фінансово не спромож$
ний придбати найдешевший зернозбиральний комбайн
"Єнісей" з урожаю одного року навіть за умови спря$
мування всього отриманого прибутку на його купівлю
[16]. Зважаючи на потребу сільгоспвиробників у більш
надійній і якісній техніці, про що свідчить структура
її придбання, підприємства з площею угідь від 100,1 до
500 гектар, прибуток яких у 2016 році складав 1591 тис.
гривень, зможуть купити комбайн "John Deere" за при$
буток мінімум 3$х років. Очевидно, що підприємствам
малих та середніх форм господарювання із площею
сільгоспугідь до 500 гектарів фінансово досить пробле$
матично сформувати весь необхідний машинно$трак$
торний парк, враховуючи високу вартість техніки та
рівень прибутковості. Виробникам продукції рослин$
ництва в процесі її вирощування та збору урожаю не$
обхідно мати в наявності для ефективного та своєчас$
ного здійснення робіт хоча б мінімальний комплекс тех$
нічних засобів: трактор, комбайн, борони, культивато$
ри, плуги, розкидачі гною та добрив. Для придбання
мінімального комплексу техніки вітчизняного вироб$
ництва (комбайн зернозбиральний "Єнісей", трактор
"ХТЗ" з потужністю понад 100 кВт, плуг, культиватор,
борона та розкидач гною та добрив) сільгоспвиробнику
з площею сільськогосподарських угідь до 100 га по$
трібно працювати 4,5 роки. Сільгоспвиробнику з пло$
щею сільськогосподарських угідь від 100,1 до 500, 0 га
для придбання зазначеного комплексу техніки необ$

хідно працювати 2,6 роки. Однак слід враховувати, що
аграріям, окрім придбання мінімального комплексу тех$
ніки необхідні інші технічні засоби в залежності від спе$
ціалізації підприємства (кормозбиральні комбайни,
сівалки, машини і пристрої для поливу, вантажні авто$
мобілі тощо) та здійснювати інші витрати, а саме: купу$
вати насіннєвий матеріал, здійснювати захист сільсько$
господарських культур, виплачувати заробітну плату
працівникам, оплачувати податкові платежі, перевози$
ти урожай, зберігати та обробляти його, купувати паль$
не тощо. Тому виробникам продукції рослинництва ма$
лих та середніх форм господарювання недоцільно мати
в наявності весь комплекс машин та обладнання, який,
окрім високої вартості, потребує сервісного технічно$
го обслуговування. Фірмовий сервіс у післягарантійний
період, особливо для технічних засобів іноземного ви$
робництва, сільгоспвиробникам невеликих форм госпо$
дарювання, фінансово складно забезпечити. Недо$
статній рівень техніко$технологічного оснащення
аграріїв в Україні спричиняє недоодержання ними ва$
лових зборів з одиниці площі, які є у 2,1—3,2 рази мен$
шими від показника валових зборів зарубіжних країн.
Адже на збирання врожаю аграрій має не більше двох
тижнів, якщо час подовжується, то частина врожаю гине
[17].

Враховуючи значимість малих форм господарюван$
ня у розвитку аграрного сектора та недостатній рівень
їх технічного забезпечення, одним із шляхів вирішення
питання забезпечення сільськогосподарських вироб$
ників малих форм господарювання повним комплексом
технічних засобів виступає розвиток ринку технологіч$
них робіт та послуг, на якому формування та розвиток
обслуговуючих агротехнологічних кооперативів із
спільного використання технічних засобів виступає од$
ним із напрямів його розвитку. Метою агротехнологіч$
них кооперативів являється забезпечення його членів
виконанням польових робіт в процесі вирощування про$
дукції рослинництва, а саме оранки, культивації, вне$
сення добрив, захисту сільгоспкультур, збору урожаю
та інших видів польових робіт, яких потребує виробни$
чий процес та виконання зазначених видів робіт іншим
сільськогосподарським виробникам, які не мають у на$
явності технічних засобів відповідного призначення.
Основними перевагами формування агротехнологічних
кооперативів із спільного використання технічних за$
собів саме для сільськогосподарських виробників із пло$
щею сільгоспугідь до 500 гектар, являються, окрім за$
безпечення виробничого процесу повним комплексом
технічних засобів, економія постійних витрат (витрати

Джерело:розраховано за даними Державної служби статистики України [15].

Рис. 1. Зміна наявності основних видів технічних засобів у підприємств з площею сільськогосподарських угідь
до 100 гектарів за 2014—2017 рр.
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по зберіганню технічних засобів та обладнання, їх ре$
монту, сервісному обслуговуванню тощо), яка на сучас$
ному етапі займає значну частку витрат аграріїв. Однак
нині розвиток обслуговуючих кооперативів, зокрема,
агротехнологічних, не відповідає очікуваним результа$
там, незважаючи на здійснення державними органами
певних кроків для їх розвитку. Згідно зі статистичними
даними, станом на 01.02.2020 року, кількість обслуго$
вуючих кооперативів, до яких відносяться агротехно$
логічні кооперативи із спільного використання техніч$
них засобів, зросла порівняно з 2013 роком, на 272 оди$
ниці [15]. Однак, попри позитивну динаміку, за даними
міністерства аграрної політики та продовольства Украї$
ни, відомо, що станом на 01.01.2017 року функціонува$
ло лише 54% із зареєстрованих [14]. Стосовно агро$
технологічних кооперативів із спільного використан$
ня технічних засобів, згідно даних Урядового порталу,
у 2019 році в порівнянні з 1 січня 2018 р., їх кількість
збільшилась та становить 162 одиниці, що показує по$
зитивну динаміку. Однак на сучасному етапі, попри зро$
стання їх кількості, більшою мірою застосовуються не$
формальні відносини між суб'єктами агробізнесу, що
підтверджують результати опитування сільськогоспо$
дарських виробників із незначними площами сільгос$
пугідь Черкаської області. Водночас респонденти вис$
ловили готовність до кооперування та закупівлю мате$
ріально$технічних ресурсів та розглядали його одним
із найважливіших напрямків формальної кооперації
[18]. Також слід зазначити, що під час обстеження ма$
шино$тракторного парку деяких працюючих обслуго$
вуючих кооперативів виявлено, що переважна більшість
обладнана технічними засобами лише для виконання
певних видів польових робіт (оранка, культивація) [19].

Нині в Україні органи державної влади виконують
дії для стимулювання розвитку обслуговуючих коопе$
ративів, до яких відносяться агротехнологічні коопера$
тиви із спільного використання технічних засобів. В
Податковому законодавстві відбулися зміни, в ре$
зультаті чого легітимізовано правовий режим непри$
бутковості обслуговуючих кооперативів. Окрім цього,
в останні роки впроваджено ряд державних програм з
підтримки сільськогосподарських виробників, у тому
рахунку обслуговуючої кооперації: в 2020 році згідно з
бюджетною програмою КПКВК "Фінансова підтримка
сільгосптоваровиробників" передбачено фінансування
аграріїв за 5 напрямами, серед яких три можуть засто$
совувати виробники продукції рослинництва в процесі
придбання технічних засобів вітчизняного виробницт$
ва, та, зокрема, обслуговуючі агротехнологічні коопе$
ративи із спільного використання технічних засобів,
фінансування якої здійснюється згідно з Постановою
КМУ № 109 та за наказом Міністерства розвитку еко$
номіки, торгівлі та сільського господарства України
№ 687 [21; 22].

Першим напрямом, який має прямий вплив на фор$
мування та розвиток обслуговуючих, зокрема агротех$
нологічних кооперативів із спільного використання тех$
нічних засобів, виступає "Програма розвитку фермер$
ства та кооперативів", на яку в 2020 році заплановано
фінансування обсягом 400 млн грн. Згідно з вказаною
Програмою, сільськогосподарським обслуговуючим ко$
оперативам компенсуються консультаційні послуги до$
радчих служб у розмірі 90% від вартості консультацій$
них послуг (сума має бути не більше 10 тис. грн). Окрім
цього, 03.06.2020 р. Постановою № 447 [23] КМУ вніс
зміни до Порядку використання коштів, передбачених
у державному бюджеті для надання фінансової підтрим$
ки розвитку фермерських господарств, згідно з якими
фінансова підтримка надається сільськогосподарсько$
му обслуговуючому кооперативу, до складу якого вхо$
дить фермерське господарство, часткова компенсація
вартості придбаних технічних засобів в розмірі 70% об$
ладнання без урахування суми ПДВ. Сума компенсації
має бути не більше 3 млн грн та сільськогосподарський

виробник має попередньо оплатити 100% вартості тех$
нічних засобів з ПДВ. У разі залучення кооперативом
банківського кредиту на строк до 1 року, аграрії мають
сплатити 30% вартості технічного засобу з ПДВ [9].

Одним із напрямів програми "Фінансова підтримка
сільгосптоваровиробників", який опосередковано впли$
ває на розвиток обслуговуючих кооперативів, являєть$
ся програма здешевлення компенсації вартості вітчиз$
няної техніки та обладнання для всіх підприємств аг$
робізнесу, які придбали техніку, починаючи з 1 січня
2020 року, у розмірі 25%. Тобто у разі створення агро$
технологічного кооперативу, у складі якого немає фер$
мерського господарства, аграрії можуть розраховува$
ти на компенсацію вартості сільськогосподарської тех$
ніки та обладнання вітчизняного виробництва у розмірі
25% згідно з Постановою КМУ № 130 [19].

Третім напрямом використання бюджетних коштів,
яка також опосередковано впливає на розвиток обслу$
говуючих, зокрема агротехнологічних кооперативів,
виступає фінансова підтримка заходів в агропромисло$
вому комплексі шляхом здешевлення кредитів для аг$
ропідприємств усіх форм власності, якою також можуть
скористатися агротехнологічні кооперативи. Програма
здешевлення кредитів стосується кредитних коштів,
отриманих з 01.01.20 р. згідно з Постановою КМУ №300
від 29.04.15 р. [24]. При цьому слід зазначити, що про$
грама зі здешевлення кредитів надається на конкурсній
основі та аграрії можуть скористатися лише однією із
програм державної підтримки протягом року. Окрім
цього, учасники зазначеної програми мають відповіда$
ти певним вимогам, а саме: не мати порушених справ про
банкрутство, не бути банкрутом та не перебувати на
стадії ліквідації; не мати простроченої більш ніж шість
місяців заборгованості перед держбюджетом, Пенсій$
ним фондом та фондами загальнообов'язкового дер$
жавного соціального страхування; не користуватися
іншими державними програмами.

Стосовно кредитної програми "АгроКуб", яка та$
кож виступає одним із напрямів програми здешевлення
кредитів та по якій держава компенсує 1,5% облікової
ставки, в результаті чого сільгоспвиробник сплачує 1%
річних, для придбання дорогокоштуючих транспортних
засобів не можна застосувати, оскільки максимальна
вартість кредитних коштів по кредитній програмі "Аг$
роКуб" складає 1 млн грн із максимальним строком по$
гашення кредитних коштів 12 місяців.

Вищезазначене підтверджує, що державні органи
для розвитку обслуговуючої кооперації впроваджують
програми фінансової підтримки в Україні, однак при
цьому сільськогосподарські виробники зіштовхуються
із низкою стримуючих чинників для можливості скори$
статися вищезазначеними формами державної підтрим$
ки, для виявлення яких було досліджено заплановані та
фактично спрямовані суми державного фінансування
аграріям за період 2014—2019 рр., якими могли ско$
ристатися обслуговуючі кооперативи, в тому рахунку
агротехнологічні із спільного використання технічних
засобів (табл.1). Дослідження показує, що єдиною про$
грамою, яка має прямий вплив на формування та розви$
ток обслуговуючих, зокрема агротехнологічних коопе$
ративів із спільного використання технічних засобів,
являється програма "Фінансова підтримка розвитку
фермерських господарств", яка почала діяти лише з
2018 року. По вказаній програмі було профінансовано
в 2018—2019 рр. 96,8% (із запланованих 210,0 млн грн
було профінансовано 203,26 млн грн) у 2018 році та в
2019 році фінансування становило 89,7% (із заплано$
ваних 465,0 млн грн було фактично профінансовано
416,9 млн грн). Із зазначених сум фінансування на роз$
виток обслуговуючих кооперативів лише в 2018 році
здійснилося на 99,8 % (із запланованих 8,6 млн грн було
профінансовано 8,58 млн грн). У 2019 році фінансуван$
ня обслуговуючих кооперативів становило лише 56,0%
(із запланованих 5 млн грн було профінансовано лише



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

127www.economy.in.ua

2,8 млн грн). Окрім зазначеного, необ$
хідно враховувати, що по вказаній про$
грамі обслуговуючі кооперативи мо$
жуть скористатися одним із зазначених
напрямів лише за умови, якщо в склад
кооперативу буде входити фермерське
господарства. Програми, яка спрямова$
на виключно на підтримку обслуговую$
чих кооперативів без прив'язки до фер$
мерського господарства, не розробле$
но.

Стосовно програм фінансової
підтримки, які мають опосередкований
вплив на формування та розвиток об$
слуговуючих кооперативів, досліджен$
ня показало, що у періоді 2014—2019 рр.
жодна із програм, окрім фінансової
підтримки заходів в агропромисловому
комплексі на умовах фінансового лізин$
гу в 2017 році, не була профінансована
на 100%. Програма "Фінансова підтрим$
ка заходів в агропромисловому комп$
лексі шляхом здешевлення кредитів",
яка почала діяти з 2015 року, була про$
фінансована за період 2015—2019 рр. на
96,9% — 99%. Також слід відмітити
недостатнє фінансування в 2018—2019 рр.
програми "Фінансова підтримка заходів
в агропромисловому комплексі на умо$
вах фінансового лізингу", по якій було
розпочато фінансування з 2017 року та
було профінансовано 100% із заплано$
ваних 3,82 млн грн. У 2018 році ситуація
змінилася та було профінансовано
лише 0,96 млн грн із запланованих 3,8
млн грн, що складало 25,3%. У 2019 році
по вказаній програмі із запланованих
4,77 млн грн взагалі не відбулося фінан$
сування.

По програмі 2801580 "Фінансова
підтримка сільгосптоваровиробників",
одним із завдань якої виступає оновлен$
ня машинно$тракторного парку
сільськогосподарських виробників та
по якій передбачено отримання бюд$
жетної дотації у вигляді компенсації на
закупівлю сільгосптехніки та облад$
нання, яка почала діяти з 2017 року та
по якій планувалися значні суми фінан$
сової підтримки, фінансування не було
здійснено на 100%. У 2017 році фактич$
на частка фінансування складала 90,9%
(4 134,06 млн грн із запланованих 4 550,0 млн
грн), у 2018 році заплановану суму фі$
нансування було зменшено до 955,0 млн
грн, із якої було профінансовано
сільгосптоваровиробникам грошові
кошти в сумі 912,86 млн грн, що склада$
ло 95,6% та в 2019 році із запланованих
681,79 млн грн було профінансовано
93,9%, що складало 640,22 млн грн. При
цьому слід зазначити, що в 2019 році
сільгоспвиробниками було використа$
но 4,34 млрд грн державної підтримки,
із яких сільгоспвиробниками було
придбано 25 065 одиниць техніки,
426 підприємствами було залучено
пільгові кредити в процесі придбання
[10]. Однак слід відмітити, що в травні
2020 року ще було не виплачено компен$
сацію придбання сільськогосподарської
техніки та обладнання вітчизняного
виробництва за жовтень — листопад
2020 року розміром 563 млн грн [30].
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У 2020 році у державному бюджеті на поточний рік
передбачено видатки на суму 4,2 млрд грн, з яких на зде$
шевлення компенсації техніки та обладнання вітчизня$
ного виробництва заплановано 1 млрд грн. Також для
підтримки фермерських господарств та кооперативних
підприємств заплановано 400 млн грн, у тому числі
сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам у
сумі 30 млн грн. Однак сума в 400 млн грн порівняно з
обсягом у 1 млрд грн в 2018—2019 рр. менша в 2,5 рази
[30]. Вищезазначене підтверджує, що державні органи
здійснюють певні кроки для підтримки розвитку обслу$
говуючої кооперації, однак її розвиток нині не відпові$
дає очікуваним результатам. Дослідження шляхів забез$
печення технічними засобами сільськогосподарських
виробників малих форм господарювання завдяки ство$
ренню нових та розвитку існуючих агротехнологічних
кооперативів потребує вивчення досвіду європейських
держав, де саме завдяки державній підтримці відбу$
вається розвиток обслуговуючої кооперації. Дуже роз$
винена сільськогосподарська кооперація у Франції, яка
об'єднує близько 90% фермерів та завдяки кооперати$
вам із спільного використання техніки (GUMA) фран$
цузькі фермери забезпечують виробничий процес сучас$
ними технічними засобами та висококваліфікованими
кадрами. Машини та обладнання кооперативів являють$
ся колективною власністю та частково приватною влас$
ністю членів кооперативів. Слід зазначити, що підтрим$
ка сільськогосподарської кооперації у Франції органа$
ми державної влади полягає як у зменшенні податково$
го навантаження, так і в бюджетному фінансуванні:
сільськогосподарські кооперативи звільнені від подат$
ку на прибуток та перші п'ять років діяльності держава
фінансує адміністративні витрати та утримання спе$
ціалістів по освоєнню новітніх технологій. Окрім цьо$
го, кооперативи GUMA у разі колективного придбання
технічних засобів отримують від держави компенсацію
у розмірі 20%. Також кооперативи GUMA звільнені від
податку на нерухомість та для них зменшені місцеві по$
датки [20].

У Литві державна підтримка в період формування
новостворених сільськогосподарських кооперативів
передбачає в перші п'ять років діяльності отримання
поза конкурсом компенсації витрат (перший рік — 100%,
другий — 80%, третій — 60%, четвертий — 40%, п'ятий —
20%) [17], що сприяє розвитку кооперації. У Люксем$
бурзі не підлягають оподаткуванню кооперативи,
діяльність яких зосереджена на колективному викори$
станню техніки [14]. У Німеччині на організацію коопе$
ративів машинним товариствам надається компенсація
у розмірі до 50% [29]. Дослідження досвіду розвинених
країн світу свідчить про пріоритетність аграрної пол$
ітики в руслі формування моделі сталого розвитку
сільських територій [28].

Стосовно України, незважаючи на вказані дії дер$
жавних органів із підтримки обслуговуючої кооперації,
зокрема агротехнологічних кооперативів із спільного
використання технічних засобів, їх розвиток не відпо$
відає очікуваним результатам. Аграрії в процесі ство$
рення та діяльності обслуговуючих кооперативів, в тому
рахунку агротехнологічних, стикаються із низкою пе$
решкод:

по$перше, компенсація вартості технічних засобів у
розмірі 70% можлива лише у випадку, якщо членом об$
слуговуючого кооперативу є хоча б одне фермерське
господарство. У разі створення обслуговуючого коопе$
ративу, у складі якого немає фермерського господар$
ства, аграрії можуть розраховувати лише на компенса$
цію вартості придбаних технічних засобів вітчизняного
виробництва на компенсацію лише у розмірі 25%, що
являється недостатнім для новоствореного кооперати$
ву. Підтримуємо думку О.В. Захарчука, що на сучасно$
му етапі сільськогосподарські виробники віддають пе$
ревагу технічним більш продуктивним засобам інозем$
ного виробництва, тому 25% компенсації не зможе по$

вною мірою зацікавити покупців. Показник компенсації
необхідно підняти як мінімум до рівня 40% для всіх
сільськогосподарських виробників, не лише для фер$
мерських господарств [5];

по$друге, стримуючим чинником для використання
вказаної програми виступають попередня оплата вар$
тості технічного засобу. Необхідність оплатити вартість
придбаної техніки в розмірі 100 %, для аграріїв пробле$
матично, враховуючи невисокий рівень доходу сільсько$
господарських виробників та високу вартість збираль$
ної техніки. Середня вартість зернозбиральних ком$
байнів згідно статистичних даних у 2018 році на склада$
ла 5 074 100 грн, аграріям дуже складно внести в банк
повну вартість технічного засобу;

по$третє, проблеми в забезпеченні кредитними ре$
сурсами, оскільки обслуговуючі кооперативи, до яких
відносяться агротехнологічні, являються неприбутко$
вими організаціями, що створює перешкоди в отриманні
кредитних коштів. Водночас слід враховувати, що в Ук$
раїні кредитні ресурси кооперативам із спільного вико$
ристання техніки надаються на конкурсній основі. Оск$
ільки вони мають статус неприбуткової організації, це
може призвести до виникнення додаткових обтяжень
під час процедури отримання кредитних коштів;

по$четверте, нерівномірність, затримка фінансуван$
ня за програмами державної підтримки призводить до
стримування аграріїв у процесі прийняття рішення сто$
совно можливістю скористатися державною фінансо$
вою підтримкою в процесі придбання технічних засобів
та обладнання як усіма сільськогосподарськими вироб$
никами, так і обслуговуючими агротехнологічними ко$
оперативами із спільного використання технічних за$
собів. У 2019 році сільськогосподарським виробникам
по програмі державної фінансової підтримки, до якої
було включено компенсацію придбання сільськогоспо$
дарської техніки та обладнання вітчизняного виробниц$
тва, із запланованих 127 млн грн було профінансовано
лише 43, 408 млн грн [25];

по$п'яте, державні програми розвитку обслуговую$
чої кооперації недієві або аграрії необізнані стосовно
можливості ними скористатися. За даними соціологіч$
ного дослідження "Оцінка інструментів державної під$
тримки сільськогосподарських виробників", у 2017 ро$
ці 31,3% господарств населення та 32,3% сільськогос$
подарських підприємств вважали, що без попередніх
домовленостей стати учасником програми державної
фінансової підтримки неможливо. Водночас інформа$
цією стосовно можливої участі у державних програмах
фінансової підтримки володіли лише 15,1% [26].

ВИСНОВКИ
Одним із важливих чинників стійкого розвитку аграр$

ного ринку виступає розвиток ринку агротехнологічних
робіт та послуг, на якому формування та розвиток коо$
перативів із спільного використання технічних засобів
виконує значущу роль. Для зростання кількості обслу$
говуючих агротехнологічних кооперативів із спільного
використання технічних засобів та їх розвитку державні
органи мають розробити та ввести в дію довгострокову
державну програму підтримки функціонуючих та ново$
створених кооперативів без прив'язки до фермерських
господарств, основною метою якої має виступати мож$
ливість членів кооперативу здійснювати фінансове пла$
нування придбання технічних засобів в довгостроковій
перспективі. Окрім цього, фінансовій компенсації як
залучених кредитних ресурсів, так і по програмі здешев$
лення технічних засобів та обладнання шляхом компен$
сації вартості має проходити у встановлені строки, без
затримки траншу.

Також слід враховувати, що новостворені агротех$
нологічні кооперативи в період становлення потребу$
ють державної фінансової підтримки в процесі придбан$
ня технічних засобів та обладнання у вигляді зменшен$
ня вартості машин та обладнання на суму компенсації,
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у результаті чого сума за придбання трактору, чи ком$
байну буде значно менша, що збільшить привабливість
програми часткової компенсації.

Окрім цього, розмір компенсації 25% для новоство$
рених та існуючих агротехнологічних кооперативів із
спільного використання технічних засобів, у складі яких
немає фермерського господарства, варто підняти до
рівня 40%, що сприятиме зростанню придбання
сільськогосподарськими виробниками технічних засобів
вітчизняного виробництва.

Також, враховуючи зарубіжний досвід розвитку
агротехнологічних кооперативів із спільного викорис$
тання техніки Люксембургу, в перші п'ять років функ$
ціонування новоствореного агротехнологічного коопе$
ративу із спільного використання технічних засобів не$
обхідно звільнити від сплати податків та зборів.

У результаті реалізації зазначених пропозицій в
Україні буде створено більш сприятливі умови для ство$
рення нових та розвитку існуючих агротехнологічних
кооперативів із спільного використання технічних за$
собів, що матиме позитивний вплив на зростання забез$
печення аграріїв малих форм господарювання повним
комплексом технічних засобів, яких потребує виробни$
чий процес та розвитку ринку агротехнологічних робіт
та послуг.
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SOCIAL RESPONSIBILITY MANAGEMENT OPTIMIZATION

Сформовано економікоXматематичну модель оптимізації результатів управління соціальною відпоX

відальністю. Визначено, що у процесі управління оцінювати не лише вартість соціальних інвестицій, але

й ефективність здійснених заходів. Визначено, що ефект впливу менеджменту соціальної відповідальX

ності на підприємство має характеризуватись середньою ефективністю від провадження заходів за всіма

векторами соціальної відповідальності. Виокремлено цільову функцію — ефективність менеджменту соX

ціальної відповідальності. Умовами досягнення максимуму обрано прибуток та витрати на впровадженX

ня заходів соціального спрямування. Доведено, що результат менеджменту соціальної відповідальності

залежатиме від схильності управлінського персоналу до ризику. На основі Звіту соціальної відповідальX

ності та фінансової звітності ТОВ СП "Нібулон" здійснено апробацію оптимізаційної моделі. ПроаналізоX

вано економікоXматематичну модель у результаті чого встановлено її адекватність.

The economicXmathematical model of optimization of results of management of social responsibility is formed.

In the process of research the methods of generalization, systematization and economicXmathematical modeling

of economic processes are used in order to minimize risks and maximize the target function. It is determined that

in the management process to assess not only the cost of social investment, but also the effectiveness of the

measures taken. he directions of social responsibility implementation, which are most often found in the social

reports of domestic enterprises, have been identified. It is determined that the effect of social responsibility

management on the enterprise should be characterized by the average efficiency of measures for all vectors of

social responsibility. The target function is singled out — the effectiveness of social responsibility management.

It is proved that its optimization is the achievement of the maximum value. The conditions for achieving the

maximum are the profit and expenses for the implementation of social measures. It is substantiated that it is not

possible to achieve 100% efficiency due to the constant growth of profits. It is proved that the result of social

responsibility management will depend on the risk appetite of management staff.

The forecast of a condition of stability at certain expenses under condition of introduction of measures of

social responsibility at the enterprise is reflected. Based on the Social Responsibility Report and financial

statements of JV Nibulon LLC, the optimization model was tested. The economicXmathematical model is analyzed

as a result of which its adequacy is established. The dependence of the value of the company's profit on the costs

of implementing social responsibility management is calculated and the economic meaning of this dependence
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Соціальна відповідальність в Україні лише набуває

стану обов'язкового компоненту в управлінні підприє$
мством. Можливість розвитку виникає за умови долу$
чення суб'єктів господарювання до практики відпові$
дального бізнесу, що відповідає Цілям сталого розвит$
ку.

Порядок денний сталого розвитку до 2030 року,
прийнятий усіма державами$членами Організації Об'єд$
наних Націй у 2015 році, забезпечує спільний план миру
та процвітання для людей та планети, як зараз, так і в
майбутньому [5].

На сьогодні існує безліч методик аналізу соціаль$
ної відповідальності підприємства, але кожна з низ має
свої характерні особливості, які відрізняють її від інших.
Основне, що їх поєднує — це необхідність вартісної
оцінки соціальних проектів та визначення їх ефектив$
ності. Зважаючи на відсутність нефінансової звітності,
управлінським структурам важко ідентифікувати необ$
хідну для аналізу інформацію щодо соціальної відпові$
дальності і тим більше визначити критерії її ефектив$
ності. Формування методичних рекомендацій щодо ви$
значення ефективності менеджменту соціальної відпо$
відальності та її оптимізування є актуальним та своє$
часним завданням.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням проблематики оцінювання стану ме$

неджменту соціальної відповідальності присвячені праці
таких вчених: Березіна О. [1], Буян О. [2], Воробей В.
[3], Ворона О. [4], Євтушенко В. [9]. Всі вони схильні до
думки, що оцінка має визначати місце у рейтингу со$
ціальної активності в межах певної оціночної системи.
Проаналізувавши всі існуючі методики можна стверд$
жувати, що більшість з них є трудомісткі через не$
обхідність оцінювання значної кількості критеріїв, що
потребує залучення додаткових експертів. Попри грун$
товні дослідження не існує єдиних підходів до оцінки
ефективності заходів соціального спрямування та їх оп$
тимізації на рівня, що дає можливість підприємству
впроваджувати й інші стратегічні цілі розвитку.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є розроблення методичних рекомен$

дацій щодо економіко$математичного моделювання
ефективності менеджменту соціальної відповідальності
задля її максимізації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Соціальна відповідальність підприємства має мож$

ливість здобути більшу довіру як у зовнішніх, так і
внутрішніх стейкхолдерів, включаючи своїх споживачів,
співробітників, інвесторів та громади, що з часом при$
носить більшу цінність ніж просто отримання прибут$
ку. Застосування стійкої ділової практики може також
допомогти зменшити витрати та стимулювати інновації.

В Україні стрімко розвивається процес переосмис$
лення важливості і змісту соціальної відповідальності з
благодійництва у сторону цілей сталого розвитку. Ди$
ректор Альянсe глобального розвитку, USAID Даніел
Рунде зазначає, що відбувається так звана зміна у сприй$
нятті КСВ. А саме:

— компанії почали усвідомлювати, що узгодження
проектів зі стратегічними бізнес$цілями може покращи$
ти їх конкурентні переваги. Це може покращити навич$
ки та залучення своїх співробітників, їхнє розуміння
місцевих ринків та допомогти їм бути повноцінними та
продуктивними членами громад, яким вони служать.
Вони все частіше використовують основні активи для
цих цілей;

— люди все частіше вважають, що компанії є важ$
ливими учасниками суспільства з важливими засобами
та наслідками; що відповідальний бізнес має силу роз$
вивати більш згуртоване суспільство; і що вони можуть
сприяти стійкості економічної системи;

— підприємства визнають потенціал відповідальної
практики щодо надання важливих переваг з точки зору
управління ризиками, економії коштів, доступу до ка$
піталу, відносин із клієнтами, задоволеності праців$
ників, стійкості діяльності, здатності до інновацій та от$
римання прибутку [10].

У процесі управління рішення приймаються найчас$
тіше на основі досвіду, наших знань, інтуїції, поставле$
ної мети або суб'єктивної думку особи, що приймає це
рішення. Управління вимагає від кожного володіння
ефективними прийомами міркувань і дій, застосування
яких дасть змогу досягти поставленої мети. При цьому
дуже важливо, щоб особа, що приймає управлінське
рішення, була здатна знайти найкращі у визначеному
відношенні оптимальні шляхи і засоби прийняття рішен$
ня [7, с. 5].

Ключовим показником реалізації заходів менедж$
менту соціальної відповідальності ми вважаємо "Ефект
впливу на підприємство". У зв'язку з тим, що ефекти від
деяких факторів успіху оцінити важко, як наприклад
підвищення іміджу підприємства, з метою математич$
ного моделювання задля оптимізації варто обрати ефек$
тивність впровадження заходів соціальної відповідаль$
ності. На нашу думку, ефект впливу має характеризу$
ватись середньою ефективністю від провадження за$
ходів за всіма векторами соціальної відповідальності (1),

,   (1),

де  — загальний ефект від впровадження заходів
соціальної відповідальності;   — ефективність функ$
ціонування менеджменту соціальної відповідальності за
внутрішніми та зовнішніми векторами, , де n —
кількість векторів здійснення заходів соціальної відпо$
відальності.

Ми ідентифікували напрями здійснення соціальної
відповідальності, які найчастіше зустрічаються у со$
ціальних звітах вітчизняних підприємств.

Ключові слова: управління, економіко�математичне моделювання, оптимізація, соціальна відпові�
дальність.

Key words: management, economic and mathematical modeling, optimization, social responsibility.

is established. It is determined that the optimal efficiency of social responsibility management in 2019 has not

been achieved and the optimal costs are several times less than critical. The company has the potential to increase

the efficiency of social responsibility management to a critical cost limit of UAH 24 million, subject to constant

profit growth.
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Рис. 1. Прогноз стану стабільності при певних витратах за умови впровадження заходів соціальної відповідальності на
підприємстві

Примітка:   — сума витрат, що забезпечує стабільність;  — сума витрат, що покриватимуть антикризові заходи"; І — сектор
стабільності; ІІ — сектор прогнозу.

Джерело: побудовано автором.

Рис. 2. Графік залежності ефективності менеджменту соціальною відповідальності від прибутку

Джерело: побудовано автором у процесі апробації моделі як прогноз на 2020—2022 рр.

У нашому випадку чисельник матиме вигляд (2):

(2),
  — вектору "Відповідальність перед персоналом у

напрямках забезпечення безпеки праці, охорони здоро$
в'я, мотивування та розвитку персоналу";  — "Відпо$
відальність за формування сприятливого психологічно$
го клімату, як всередині колективу так і за його межами
(з контрагентами)";  — "Відповідальність щодо вико$
нання податкового, митного, господарського, трудово$
го законодавства у процесі господарської діяльності";

 — "Відповідальність за якість та безпечність продук$
ції перед покупцями та замовниками";  — "Відпові$
дальність щодо екологічної безпеки всього процесу ви$
робництва";  — "Відповідальність перед громадою";

 — "Відповідальність за збереження навколишнього
середовища та ресурсів";  — "Відповідальність перед
державними фіскальними органами та державою";  —
"Відповідальність перед покупцями та замовниками"; 
— "Відповідальність перед контрагентами та партнера$
ми".

Ефективність функціонування за кожним векто$
ром складатиметься з двох частин — ефекту від якіс$
них показників та ефекту від кількісних показників
(див. 3).

(3),
де  — ефект від якісних критеріїв;   — ефект від

кількісних критеріїв.
Для визначення ефекту від якісних показників, тоб$

то тих, що характеризуються критеріями, з оцінкою за
двійковою системою — "1, 0", будемо враховувати
кількість таких критеріїв та його вагу. Вага, на нашу
думку може визначатись на основі експертного оціню$
вання. При цьому такий ефект можна розрахувати за
формулою (4).

,   (4),

де  — сума показників, що оцінюють наявність на
підприємстві одного з якісних критеріїв вектору со$
ціальної відповідальності, m — кількість таких критеріїв;

— коефіцієнти, що визначають вагу критеріїв, ,
де j — кількість оцінок експертів.

Але може статись ситуація, що на думку експертів
або згідно з рішенням управлінського персоналу такі
критерії матимуть однакову вагу. В цьому випадку кое$
фіцієнти, що визначають вагу критеріїв приймають за
1. Частина формули  буде тотожна m і її можна
буде скоротити, відповідно формула 4 матиме вигляд 5.
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(5).
Відповідно ефективність від менеджменту соціальної

відповідальності за кількісними критеріями — це ефек$
тивність від впровадження кожного окремого вектору
соціальної відповідальності, яка розраховується, як відно$
шення загального прибутку підприємства до витрат на
впровадження заходів соціальної відповідальності. Тоб$
то показник   можна представити у вигляді формули (6):

  (6),

де Р — прибуток підприємства за звітний період;
 — витрати на здійснення заходів у межах і$го век$

тора менеджменту соціальної відповідальності.
Витрати на запровадження заходів соціальної відпо$

відальності не є податковими витратами, тобто мають
здійснюватися за рахунок доходу підприємства. Є лише
певний законодавчо встановлений обсяг доходу, попе$
реднього звітного періоду, на який ми маємо право змен$
шити суму оподатковуваного доходу звітного періоду
у випадку здійснення благодійності. Зважаючи на те, що
здійснюючи безоплатну передачу будь$якого виду
активу, навіть у благодійних цілях, у нас виникає зобо$
в'язання з ПДВ у частині залишкової вартості такого ак$
тиву, з метою моделювання ми не будемо враховувати
частину таких витрат під час розрахунку прибутку
звітного періоду. Такі витрати ми будемо вважати час$
тиною . У свою чергу розрахунок прибутку матиме ви$
гляд (7)

,

,   (7),
де  — сума доходів від всіх видів діяльності, d —

вид діяльності, , s — кількість видів діяльності; 
— сума витрат згідно статутної діяльності, v — витрати
діяльності,  , де h — кількість витрат діяльності;
множник $го виду, що вказує на зменшення витрат чи
r$го виду — вказує на збільшення доходів за рахунок
впровадження векторів соціальної відповідальності, що
мають вплив на зменшення витрат та збільшення до$
ходів. Свого роду кількість таких множників частково
вказує на фактори успіху.

Для отримання інформації про максимізацію ефек$
ту від підвищення ефективності менеджменту соціаль$
ної відповідальності, функція прибутку має розгляда$
тись з точки зору стабільності зростання. Тобто при$
буток кожного наступного звітного періоду має бути
більшим за попередній, з цієї точки зору прибуток стає

не цільовою функцією а умовою.
, (*),

де  — прибуток попереднього звітного періоду.
З іншого боку зростанні прибутку забезпечується

мінімізацією витрат. У нашому випадку, ми не ставимо
за мету зменшення витрат діяльності підприємства, але
витрати на здійснення заходів соціальної відповідаль$
ності мають забезпечувати розвиток підприємства за
всіма його напрямками, тобто не лише не обмежувати
звичайну діяльність підприємства, але сприяти досяг$
ненню стратегічних цілей. Друга умова економіко$ма$
тематичної моделі матиме вигляд (**).

(**),
де W — критичний обсяг витрат, що може спричи$

нити порушення стратегічних планів.
Для кожного підприємства поняття стабільності і

його вартісна оцінка, обсяг витрат на соціальні заходи,
на який готове піти керівництво підприємства не пору$
шуючи при цьому інші стратегічні цілі, залежатиме від
багатьох факторів. Визначальним для нас є схильність
керівництва підприємства до ризику. Саме цей чинник
сприятиме досягненню позитивного прогнозу. Графіч$
но можна відобразити прогноз стану стабільності при
певних витратах за умови впровадження заходів со$
ціальної відповідальності на підприємстві (рис. 1).

Відповідно, чим більше особа, яка приймає стратегічні
цілі схильна до ризиків, тим далі вона може вийти з сектору
стабільності. Але варто зважати, що ймовірно можуть ви$
никнути ситуації коли понісши витрати на соціальні захо$
ди, наприклад підвищення енергоефективності, може зміни$
тись крива витрат і зміститись межа зони стабільності.

Економіко$математична модель оптимізації ефектив$
ності з виконанням умом постійного зростання прибутку
та не досягнення критичних витрат матиме такий вигляд (8):

(8).

Рис. 3. Залежність оптимального прибутку від загальних витрат на здійснення заходів
соціального спрямування за всіма векторами ( )

Джерело: побудовано автором у процесі апробації моделі.
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Наведена математична модель є задачею лінійного
програмування. Її розв'язання доцільно виконувати з
використанням спеціальних прикладних програм. На$
приклад підпрограма "Пошук рішення" офісного паке$
ту Microsoft Excel.

Оскільки цільова функція не містить взаємозалеж$
них факторів, вона може бути проаналізована та вико$
ристана з метою визначення ефективності менеджмен$
ту соціальної відповідальності.

Апробація оптимізаційної моделі здійснювалась
на основі Звіту соціальної відповідальності та фінан$
сової звітності ТОВ СП "Нібулон". Було визначено,
що оптимальної ефективності менеджменту соціаль$
ної відповідальності у 2019 році не досягнуто і опти$
мальні витрати у декілька разів менші від критичних
(W). Підприємство має потенціал її зростання до кри$
тичної межі витрат 24 млн грн за умови постійного
зростання прибутку. Якщо розрахувати ефективність
менеджменту соціальної відповідальності на сьогодні
то вона становить 69 %. Що є досить високим показ$
ником. Графік залежності ефективності менеджмен$
ту соціальної відповідальності від прибутку наведе$
но на рисунку 2.

З рисунку 2 видно, що після досягнення оптимуму,
відбувається спад ефективності, що ще раз підтверджує
не можливість досягнення 100 % за умови зростання
прибутку. Таке явище можна пояснити бажанням
підприємства впроваджувати інші стратегічні цілі, що
потребують більших витрат.

З метою оцінювання адекватності цільової функції
(1) розрахуємо залежності значення прибутку підприє$
мства від витрат на впровадження менеджменту соціаль$
ної відповідальності і покажемо економічний сенс цієї
залежності. Значення цільової функції (1) і оптималь$
ного обсягу прибутку при різних витратах на соціальні
заходи представлено на рисунку 3.

З рисунка 3 бачимо, що при зменшенні оптимально$
го значення прибутку відбувається зменшення витрат
на соціальні заходи і відповідно зменшується значення
цільової функції.

Основні витрати по модернізації обладнання та
технологічного процесу у частині економного викори$
стання ресурсів та безпеки для навколишнього сере$
довища вже здійснено відбулась процедура сертифі$
кації. Відповідно, підприємство може значно збільши$
ти витрати на внутрішні вектори соціальної відпові$
дальності щодо мотивування працівників та вектори
співпраці з громадою.

На підставі проведеного аналізу залежності
ефективності менеджменту соціальної відповідаль$
ності від параметрів цільової функції можна зроби$
ти висновок, що ця функція адекватно відображає
дійсність.

ВИСНОВКИ
Таким чином розроблено метод розрахунку оп$

тимальних витрат на менеджмент соціальної відпо$
відальності за всіма векторами із забезпеченням
стабільно зростаючого прибутку, досягнення яко$
го призведе до максимізації ефективності цього
процесу. Як результат — виникнення та зростання
критеріїв факторів успіху за різними напрямками
соціальної відповідальності. Плановий обсяг витрат
на соціальні заходи має бути максимально набли$
женим до оптимального в межах даних граничних
значень.
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THE CONCEPT OF EMPLOYER BRAND FOR GRADUATES OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS

У статті розглянуто різні підходи до визначення поняття "бренд роботодавця", розглянуто його

особливості для випускників освітніх закладів. У результаті аналізу запропоновано нове визнаX

чення бренду роботодавця для цільової аудиторії — покоління Z. За дослідженнями уже сьогодні

20% працівників відносяться до покоління Z. За дослідженням міжнародно аудиторської та консалX

тинговою компанією Deloitte, позитивною тенденцією є прихильність 80% ТОПXменеджерів з розX

витку ціннісної пропозиції до високого рівня. Досліджено основні етапи формування ціннісної проX

позиції роботодавця та запропоновано основні його складові: реклама бренду, команда, бонуси та

переваги на роботі, завдання працівників. Також визначено економічний вплив бренду роботодавX

ця на результати компанії, а саме: відбувається зменшення витрат на підбір персоналу у два рази.

The article considers different approaches to defining the concept of "employer brand". The general

features of the employer's brand are defined, first, the set of qualities, characteristics and emotions that

are associated with existing and potential employees of the company; secondly, the list of tangible and

intangible activities of the company; third, the twoXlevel structure of formation. The study did not reveal

the peculiarities of the formation of the employer brand for university graduates. According to research

by Dell Technologies in 2020, 20% of employees are Generation Z. Therefore, it is necessary to take into

account the characteristics of the generation, their preferences and priorities when they are looking for

work.

As a result, the representatives of the HR department had a need to form a value proposition for

university graduates. According to Deloitte research, according to 80% of top managers of international

companies, the development of a value proposition to a high level is important. The main stages of forming

an employer's value proposition are to define the goals and objectives of the brand, form a responsible

team, analyze the market, determine the target audience, conduct a focus group test, develop a work plan,

identify shortcomings and make changes as needed.

The main components of the value proposition of the employer are the team, brand advertising, image

of company, bonuses and benefits at work, the tasks of employees. Intangible motivation of employees is

health insurance, payment of a season ticket to the gym, the organization of team building. Leadership

development, professional training, leadership mentoring, career growth, international experience are all

components of team development. An important characteristic of modern models of the employer's value
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах світової кризи зумовленої епідемією

COVID$19 існує потреба у пошуку нових шляхів в уп$
равлінні брендом роботодавця в онлайн режимі. Високий
рівень розвитку бренду роботодавця сприяє утриманню
кваліфікованого персоналу в компанії та розвитку лояль$
ності з боку потенційних працівників — молодих спе$
ціалістів. Відповідно компанія зменшує рівень фінансо$
вих ризиків.

proposition is the implementation of interesting projects for employees, the formation of favorable

conditions for professional development of the team and the workXlife program, creating conditions of

trust between company and employee, forming a positive image for potential employees.
According to a LinkedIn study in 2019, the company's recruitment costs decreased by 50%, the rate of

job vacancies doubled, and the number of qualified candidates increased by 50%. However, only 55% of
companies have a developed value proposition and a developed employer brand.

Ключові слова: бренд роботодавця, студенти та випускники освітніх закладів, ціннісна пропозиція робо�
тодавця, рекрутинг.

Key words: employer brand, students and graduates, employer value proposition, recruitment.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Сутність поняття "бренд роботодавця", основних
його складових та місце в структурі управління компа$
нією було досліджено вітчизняними та закордонними
науковцями Т. Амблер, С. Берроуз, Л. Сартейн, М. Шу$
ман, Б. Мінчингтон, С.О. Цимбалюк, С.М. Мокіна, Л.В.
Степанова, О.В. Тужилкіна, Т.В. Білорус, С. Г. Фірсова,
О.В. Хитра, І.В. Гонтарева, К.А. Тимошенко, О.А. Сме$

Таблиця 1. Аналіз підходів до визначення концепції бренду роботодавця

Автор (джерело) Визначення 
С.О. Цимбалюк 
[4, с. 249] 

«…є стійким, емоційно забарвленим образом підприємства, 
сформованим на основі досвіду взаємодії певних категорій людей 
із підприємством як наявним чи потенційним місцем роботи, який 
визначається набором характеристик (переваг роботи), зокрема 
унікальних, котрі вирізняють підприємство з-поміж інших, що 
характеризує привабливість роботи для працівників та наявних і 
потенційних кандидатів, а також конкурентоспроможність 
підприємства на ринку праці» 

С.М. Мокіна  
[5, c. 190] 

«…сукупність цілеспрямовано сформованих якостей компанії як 
роботодавця, які асоціюються у цільової аудиторії з однозначно 
позитивним і унікальним набором матеріальних і нематеріальних 
переваг умов зайнятості, що виділяють дану організацію на ринку 
праці» 

Л.В. Степанова,  
О.В. Тужилкіна 
[6, с. 126] 

«…сукупність економічних, професійних і психологічних вигід, 
що одержує працівник, приєднуючись до підприємства; 
спосіб, у який власники/керівники формують ідентичність свого 
бізнесу, починаючи з базових основ і цінностей і закінчуючи тим, 
як вони доносять її до всіх зацікавлених осіб» 

Т.В. Білорус,  
С.Г. Фірсова  
[7, c. 318] 

Це репутація, цілісний образ компанії, головною метою якого є 
привернення та утримання висококваліфікованого персоналу 

О.В. Хитра  
[8, c. 151] 

Поділяє бренд роботодавця на два рівні: I рівень – результат 
функціонування механізмів розвитку бренду роботодавця і бренду 
персоналу; ІІ рівень – сукупність HR-брендів підприємств, що 
мають спільну галузеву специфіку, об’єднані 
внутрішньогалузевими зв’язками й є залежними від ситуації на 
галузевому ринку праці 

І.В. Гонтарева,  
К.А. Тимошенко 
[9, с. 60] 

«…розглядати і як заходи, які проводить компанія з метою 
взаємодії з існуючими співробітниками і потенційними 
кандидатами для того, щоб робити її привабливим місцем роботи, 
і як активне управління іміджом компанії і побудову 
корпоративної культури, і як образ компанії, яка є комфортним 
місцем роботи з можливостями для кар’єрного росту та 
підвищення ефективності їх праці» 

О.А. Сметанюк 
[10] 

«…внутнішньоорієнтовані заходи щодо забезпечення 
налагодженого зворотнього зв’язку із співробітниками, 
ефективної системи мотивації (як матеріальної, так і 
нематеріальної), дієвої системи оцінювання персоналу, 
ефективної системи розвитку та навчання працівників (тренінги, 
наставництво, методичне забезпечення тощо), інформаційної 
відкритості та залучення персоналу в «життя» організації та на цій 
основі формування його прихильності» 
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танюк. За умов недостатності наукового дослідження
концепції бренду роботодавця для випускників освітніх
закладів існує потреба в його аналізі, основних етапів
формування та вплив на фінансові результати компанії.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження — визначити поняття бренд ро$

ботодавця для випускників освітніх закладів, проаналі$
зувати етапи формування ціннісної пропозиції та її
складові.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
Матеріалами дослідження слугували наукові статті

щодо визначення поняття "бренд роботодавця" та фор$
мування ціннісної пропозиції роботодавця. Для цього
використано загальнонаукові та спеціальні методів дос$
лідження, зокрема узагальнення, аналізу, синтезу, по$
рівняння та систематизації.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Бренд роботодавця для сучасних компаній є необх$

ідним явищем. Це зумовлено ринком праці, а саме: шу$
качами роботи. Різноманіття компаній з різними фінан$
совими результатами, соціальним впливом та умовами
роботи спричинює складність вибору, тому бренд ро$
ботодавця є сукупністю необхідних параметрів для оц$
інки майбутнього місця роботи шукачем. Для визначен$
ня концепції бренду роботодавця, передусім, постає
завдання в аналізі існуючих підходів до його визначен$
ня (табл. 1).

У результаті аналізу концепції бренду роботодавця
виявлено наступні характерні особливості:

1. Сукупність якостей, характеристик та емоцій, які
асоціюються в працівників компанії та потенційних кан$
дидатів та вирізняють її порівняно з іншими роботодав$
цями.

2. Перелік матеріальних та нематеріальних заходів
спрямованих на формування позитивного іміджу ком$
панії серед цільової аудиторії.

3. Дворівнева структура формування: внутрішній
(для працівників компанії) та зовнішній (для потенцій$
них кандидатів).

На нашу думку, бренд роботодавця для випуск$
ників освітніх закладів є сукупністю характеристик
та заходів спрямованих на формування позитивних
асоціацій з компанією в стажерів та студентів і ви$
пускників освітніх закладів, враховуючи особливості
економічних, соціальних поглядів сучасного поко$
ління.

Теперішніми випускниками освітніх закладів є пред$
ставники покоління Z — люди народжені з середини
90$х років XX ст. За дослідженням компанії Dell
Technologies, у 2020 році вони становлять 20% праців$
ників компанії. Учасниками опитування стали 12 086 мо$
лодих осіб віком 16—23 роки в 17 країнах світу. Це по$
коління у виборі майбутнього місця роботи орієнтуєть$
ся на соціальний вплив та вплив на навколишнє середо$
вище в результаті діяльності компанії (38%), можливість
навчатися та отримувати новий досвід (50%),  рівень зна$
чущості їхньої роботи для роботодавця (45%). При цьо$
му 46% опитуваних хочуть бути залученими до розвит$
ку технологій в компаній та 71% готові стати діджитал
амбасадором для колег. Основними факторами моти$
вації є соціальне значення виконаної роботи, мож$
ливість розвитку й навчання в компанії та оплата праці
[11].

За дослідженням С. Мокіної, бренд роботодавця
характеризується поняттями: уявлення про роботодав$
ця, прихильністю до нього та експериментом, тобто го$
товністю кандидата податися на вакансію. Водночас
бренд компанії як роботодавця являє собою переліком
обіцяних матеріальних та нематеріальних умов для пра$
цівників та потенційних кандидатів [12, с. 240].

На думку Р. Мослі, віце$президента з стратегії кон$
салтингової компанії Universum, кожна компанія са$
мостійно визначає бажаний її образ для потенційних
кандидатів. Як наслідок, існує поняття ціннісна про$
позиція роботодавця (EVP — employer value pro$
position) [13].

М. Ткалич визначає ціннісну пропозицію бренда
роботодавця як сукупність переваг та благ, які станов$
лять цінність для теперішніх працівників та потенцій$
них кандидатів при виборі місця роботи [14, c. 138].

Рис. 1. Складові ціннісної пропозиції роботодавця

Джерело: розроблено автором на основі [14; 19].
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Водночас така цінність впливає на поставлену кількість
завдань для працівників та їх балансом між робочим та
особистим часом.

Д. Максишко, експерт Спілки кадровиків та спе$
ціалістів з управлінням персоналом HR$liga, вважає на$
явність EVP в компанії як ключовою перевагою при по$
шуку роботи для потенційних кандидатів. За даними
міжнародної аудиторської та консалтингової компанії
Deloitte, високий рівень EVP є важливим для 80% ТОП$
менеджерів роботодавців [15]. За даними grc.ua, для 84%
опитуваних шукачів репутація компанія та активний HR$
бренд є важливими при виборі майбутнього місця ро$
боти. Економічний вплив для компаній відображається
у скороченні витрат на оплату праці на 10%, на пошук
персоналу — на 25% та зменшується плинність кадрів —
на 28% [16].

Сучасна ціннісна пропозиція роботодавця для ви$
пускників освітніх закладів потребує нового визна$
чення у зв'язку з особливостями менталітету покол$
іння Z та новими підходами при роботі з персоналом.
На нашу думку, ціннісна пропозиція роботодавця
для випускників освітніх закладів є екосистемою
підтримки, визнання та цінностей, яка існує в ком$
панії для досягнення працівниками найвищого рівня
професійного розвитку працівників та потенційних
кандидатів.

Для створення EVP у компанії необхідно проана$
лізувати основні етапи його формування. Передусім
визначаються цілі та завдання позитивного бренду ро$
ботодавця, наприклад, відсоток зменшення плинності
персоналу, зростання впізнаваності  компанії ,
кількість нових працівників. Основне запитання, на
яке потрібно відповісти,  — "Навіщо вашій компанії
потрібен EVP та який результат в кількісному визна$
ченні потрібно досягти?". По$друге, формування ко$
манди спеціалістів, які будуть займатися реалізацією
EVP. Оскільки ціннісна пропозиція роботодавця ство$
рюється за допомогою методів управління персона$
лом, розвитком їх професійних якостей, маркетингу
та комунікацій, необхідно підібрати відповідних спец$
іалістів.  По$третє, проведення аналізу ринку — на$
явних ціннісних пропозицій у компаній$конкурентів,
створення нових складових та підходів в комунікаці$
ях. Наступним етапом є визначення цільової аудиторії
з урахуванням їх потреб. Для цього потрібно відпов$
істи на запитання: який вік вашої аудиторії, курс на$
вчання, цільові університети, спеціальність, мінімаль$
ний досвід роботи або його відсутність, сфери захоп$
лення та шляхи комунікації. Для цього доцільно про$
вести тестування сформованої ціннісної пропозиції
компанії фокус$групою,  результатом якого стане
визначення її переваг і недоліків та внесення змін.
Розробка плану реалізації сформованої ціннісної
пропозиції, призначення відповідальних осіб та його
впровадження. Важливим елементом під час реалізації
EVP є встановлення показників моніторингу її ефек$
тивності за певний період, наприклад, щомісячно або
щоквартально. Під час виявлення відхилень від плану
необхідно переглянути стратегію ціннісної пропо$
зиції роботодавця та внести зміни рисунку 1 [17; 18,
с. 23].

Нематеріальною мотивацією працівників є медич$
не страхування, оплата абонементу в спортзал, орган$
ізація тімбілдингів. Розвиток лідерських якостей, на$
вчання на професійних курсах, менторство керівника,
кар'єрне зростання, міжнародний досвід є складови$
ми розвитку команди.  Важливою характеристикою су$
часних моделей ціннісної пропозиції роботодавця є ре$
алізація цікавих проектів для працівників, формуван$
ня сприятливих умов для професійного розвитку ко$
манди та програму "робота$життя", створення умов
довіри між компанією та працівником, формування
позитивного іміджу для потенційних працівників [14,
c. 138].

EVP для випускників освітніх закладів має бути
спрямованою на розвиток професійних та лідерських
якостей та можливість зростання в компанії. Рівень за$
робітної плати є менш важливим фактором для канди$
датів без досвіду роботи або з його мінімальною наявн$
істю. У зв'язку з особливостями покоління Z необхідно
дослідити та проаналізувати спосіб комунікації на
різних етапах рекрутингу: впізнаваність бренду, первин$
на оцінка, співбесіда, пропозиція роботи та період адап$
тації [20].

За дослідженням LinkedIn у 2019 році, витрати ком$
панії на підбір персоналу зменшилися на 50%, у два рази
зросла швидкість закриття вакансії, на 50% зросла
кількість кваліфікованих кандидатів. Однак лише 55%
компаній мають розроблену ціннісну пропозицію та
розвинутий бренд роботодавця [21].

ВИСНОВКИ
Бренд роботодавця модифікується під впливом

COVID$19 та зростання відсотку покоління Z серед
працівників компанії. Водночас етапи формування
ціннісної пропозиції роботодавця не зазнали змін.
Складовими ціннісної пропозиції визначено: бонуси та
переваги на роботі, команда, робота в компанії, образ
компанії та реклама бренду. Доведено, що розвинутий
бренд роботодавця має позитивний вплив на фінансові
результати компанії та пришвидшує процес набору
персоналу. Нові підходи до створення EVP для сту$
дентів та випускників освітніх закладів потребують по$
дальшого дослідження та пропозицій в умовах відда$
леної роботи та навчання.
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