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У статті наголошується на тому, що тіньова економіка притаманна в тій чи іншій мірі усім економічB

ним системам, постійно знаходиться в процесі самовідтворення, самоорганізації, поширюється в проB

сторі й часі, характеризується масштабністю, багатофункціональністю, різнорідністю, широкою мереB

жею тіньових структур із стійкими зв'язками. Тіньова економіка закладає фінансовоBекономічну базу

корупції, а корупція в усіх її формах виступає інструментом поширення та укорінення тіньової економіB

ки в різних сферах виробництва й обігу. Для боротьби з корупцією в Україні необхідно в повному обсязі

імплементувати вимоги Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції (UNCAC), що була ухваB

лена Генеральною Асамблеєю ООН 31 жовтня 2003 року. Зокрема, в частині формування ефективної скоB

ординованої політики протидії корупції, яка грунтується на прикладі передових світових практик, а таB

кож проведення оцінки відповідних правових норм й адміністративних заходів з метою визначення їхньої

адекватності цільовим пріоритетам запобігання корупції.

Показано, що корупція невіддільна від тіньової економіки, тому необхідно досліджувати ці два феноB

мени як єдину систему і розглядати антикорупційну політику як складову детінізації економіки. В цьому

зв'язку запропоновано використати стратегічні підходи Фінляндії щодо впровадження превентивних і

наглядових заходів в частині профілактики тіньової діяльності та пов'язаних з нею економічних злочинів.

Це з огляду на досвід Фінляндії, є більш ефективним для суспільства, ніж констатація фактів злочинів та

боротьба з ними, коли вони вже відбулися.

Зазначається, що в умовах існування в Україні високого рівня тіньової економіки, віднесення в АнтиB

корупційній стратегії до показників її успішної реалізації таких індикаторів: а) зменшення частки насеB

лення, яке мало власний досвід корупційної поведінки; б) збільшення кількості громадян, які негативно

ставляться до корупційних проявів, готові повідомляти про корупцію, заявляли про факти корупції комB

петентним органам, є необхідними, але недостатніми умовами для викорінення корупції як негативного

явища.

Ураховуючи необхідність виконання Резолюції Генеральної Асамблеї ООН № 70/1 "Перетворення

нашого світу: Порядок денний у сфері Сталого розвитку до 2030 року", (де визначено, що до 2030 року

необхідно значно зменшити незаконні фінансові потоки й обіг зброї; активізувати діяльність із виявленB

ня і повернення вкрадених активів і вести боротьбу з усіма формами організованої злочинності; істотно

скоротити масштаби корупції та хабарництва в усіх їх формах), пропонується спрямувати державну поB

літику та дії органів влади на зниження рівня тіньової економіки, попередження економічної злочинB

ності та корупційних правопорушень, укорінення в суспільстві моральних принципів непідкупності, сусB

пільної нетерпимості та нульової толерантності до корупції, результативності ведення офіційної підприєB

мницької діяльності.

The article emphasizes that the shadow economy is inherent to some degree in all economic systems, is

constantly in the process of selfBreproduction, selfBorganization, spreads in space and time, is characterized by

scale, versatility, diversity, a vast network of shadow structures with stable links. The shadow economy lays the
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Головними критеріями віднесення економічних

явищ до сфери тіньових відносин економічних агентів
найчастіше вважають:

а) одержання економічної вигоди в результаті при$
своєння економічних благ, або прав на них; розширен$
ня економічних можливостей окремих осіб (груп лю$
дей); зниження обсягу особистих витрат на придбання
різноманітних благ;

б) провадження господарської діяльності поза пра$
вовою регламентацією, з приховуванням, маскуванням
її значимих розмірів від правоохоронних, контролюю$
чих органів, власників, засновників;

в) використання службового становища та ресурсів
суспільних фондів для підвищення власного добробуту
і добробуту близького оточення.

Найчастіше основною ознакою віднесення будь$
якої господарської діяльності до тіньової економіки
вважається її протиправний характер, оскільки вона
здійснюється поза межами чинного законодавства, без
сплати податків до бюджетів усіх рівнів і внесків на за$
гальнообов'язкове державне соціальне страхування, не
враховується офіційною статистикою тощо.

Слід підкреслити, що тіньова економіка породжує
інше антисоціальне явище — корупцію. Взаємопроник$
нення, переплетення корупції та тіньової економіки
створюють "порочне коло", яке є не тільки головною пе$
решкодою для сталого соціально$економічного розвит$
ку суспільства, а й знижує довіру громадян і бізнесу до
публічної влади. Тіньова економіка створює фінансову
базу корупції, а корупція в усіх її формах виступає
інструментом поширення та укорінення тіньової еконо$
міки.

financial and economic base for corruption, and corruption in all its forms is a tool for the spread and rooting of

the shadow economy in various spheres of production and circulation. To combat corruption in Ukraine, the

requirements of the United Nations Convention against Corruption (UNCAC), adopted by the UN General

Assembly on 31 October 2003, must be fully implemented. In particular, in terms of forming an effective

coordinated antiBcorruption policy, based on the example of global best practices and assessing the relevant

legal norms and administrative measures to determine their adequacy to the target priorities for preventing

corruption.

It is noted that corruption is inseparable from the shadow economy, so it is necessary to study these two

phenomena as a single system and consider the antiBcorruption policy as a component of deBshadowing the

economy. In this regard, it is proposed to use Finland's strategic approaches to implementing preventive and

supervisory measures to prevent shadow activities and related economic crimes. This, given Finland's experience,

is more effective for society than ascertaining the facts of crimes and combating them when they have already

taken place.

It is noted that in the conditions of existence in Ukraine of a high level of the shadow economy, the following

indicators relate to the criteria of successful implementation in the AntiBCorruption Strategy: a) reduction of the

share of the population who had their own experience of corrupt behavior; b) increasing the number of citizens

who have a negative attitude to corruption, ready to inform of corruption, report of facts of corruption to the

competent authorities, is a necessary but insufficient condition for the eradication of corruption as a negative

phenomenon.

Considering the need to implement UN General Assembly Resolution 70/1 "Transforming Our World: The

2030 Agenda for Sustainable Development" (which stipulates that by 2030 illicit financial flows and arms

trafficking need to be significantly reduced; intensify activities to detect and return stolen assets and combat all

forms of organized crime; significantly reduce the scale of corruption and bribery in all their forms), it is proposed

to direct state policy and actions of the authorities to reduce the shadow economy, prevent economic crime and

corruption offenses, instill in society the moral principles of incorruptibility, public intolerance and zero tolerance

for corruption, the effectiveness of official business activities.

Ключові слова: тіньова економіка, детінізація економіки, корупція, превенція корупції, антикорупційна
політика, антикорупційна стратегія.

Key words: shadow economy, de�shadowing of economy, corruption, corruption prevention, anti�corruption policy,
anti�corruption strategy.

Корупція як антисоціальне явище спочатку розгля$
далася у морально$суспільній та правовій площині.
Лише із 70$х рр. ХХ ст. корупція почала досліджувати$
ся як економічна категорія і стала предметом систем$
ного економічного аналізу. Варто підкреслити, що в
юридичній практиці корупція найчастіше трактується як
суспільно небезпечне протиправне явище, яке є на$
слідком шантажування, підкупу, продажності посадо$
вих осіб, що використовують свої повноваження для
особистого збагачення, нехтуючи інтересами інших
членів суспільства. Тому корупція зазвичай розгля$
дається як різновид правопорушення та злочинних дій
посадовців у супереч інтересам держави та її громадян.
А заходи протидії корупції пов'язуються із удоскона$
ленням чинного законодавства в частині забезпечення
невідворотності відповідальності за корупційні та по$
в'язані з корупцією правопорушеннями. Водночас, з
огляду на те, що корупція невіддільна від тіньової еко$
номіки, необхідно досліджувати ці два феномени як
єдину систему і розглядати антикорупційну політику як
ключову складову детінізації національної економіки.

Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН № 70/1
"Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері
Сталого розвитку до 2030 року", що прийнята Генераль$
ною Асамблеєю 25 вересня 2015 року, визначено Ціль 16
— Сприяння розбудові миролюбного і всеохоплюючо$
го суспільства задля сталого розвитку, забезпечення
всім доступу до правосуддя і створення ефективних,
підзвітних та інклюзивних інституцій на всіх рівнях [1].
Резолюцією було встановлено, що до 2030 року необхі$
дно значно зменшити незаконні фінансові потоки й обіг
зброї; активізувати діяльність із виявлення й повернен$
ня вкрадених активів і вести боротьбу з усіма видами
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організованої злочинності; істотно скоротити масшта$
би корупції та хабарництва в усіх їх формах; створюва$
ти ефективні, підзвітні та прозорі установи на всіх рівнях
[2, с. 145]. Реалізацію таких завдань можна забезпечити
на засадах зниження рівня тіньової економіки, поперед$
ження економічної злочинності та корупційних право$
порушень, пропагування й укорінення в суспільстві мо$
ральних принципів непідкупності, нульової толерант$
ності до корупції та її проявів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретико$методологічним і прикладним аспектам
дослідження тіньової економіки та корупції як систем$
них проблем розвитку суспільства присвячено праці
А. Алатаса, Г. Беккера, П. Гутманна, А. Ділнота, Т. Ег$
гертсона, Р. Клітгарда, Ф. Мендеса, С. Роуз$Аккерман,
Дж. Хеллмана, Е. де Сото, В. Танзі, Е. Фейга, Ф. Шнай$
дера, П. Хейвуда та інших.

Серед українських науковців проблематику тіньо$
вої економіки та корупції грунтовно досліджують такі
вчені: В. Базилевич, О. Барановський, З. Варналій, О. Вла$
сюк, М. Єрмошенко, Я. Жаліло, Т. Ковальчук, В. Ман$
дибура, В. Мунтіян, Р. Пустовійт, С. П'ясецька$Устич,
В. Тацій, О. Тихонова, Ю. Харазішвілі, В. Чернєй, С. Чер$
нявський та ін.

З метою запобігання корупції в наукових працях
вчених останнім часом пропонується удосконалювати
контроль за виявленням, запобіганням, розкриттям і
розслідуванням корупційних правопорушень з невідво$
ротним покаранням корупціонерів; розвивати інститут
виявлення конфлікту інтересів на державній службі,
формувати інститут викривачів корупції; вдосконалю$
вати порядок фінансування політичних партій; посили$
ти відкритість влади, контроль громадянського суспіль$
ства; прискорити запровадження інструментів елект$
ронного урядування та електронної демократії тощо.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження теоретико$інституціо$

нальних основ антикорупційної політики як складової
детінізації економіки для актуалізації повноважень
профільних органів влади в частині попередження тіньо$
вої економіки та превенції корупції.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Тіньова економіка як явище в світі існує вже трива$
лий час. Водночас проблеми поширення тіньової еко$
номіки, з точки зору аналізу її причин і наслідків, при$
вернули увагу науковців у 30$х роках ХХ ст. У кінці 70$х
років з'явилися грунтовні результати дослідження цієї
сфери в роботі П. Гутманна (США) "Підпільна еконо$
міка" (1977 р.) [3], в якій зверталася увага на неприпус$
тимість ігнорування масштабів і впливу тіньової еконо$
міки на розвиток суспільства.

У 70—80$х роках ХХ ст. вчені і політики в розвине$
них країнах стали усвідомлювати, що реальна еконо$
мічна активність значно вища за ту, що реєструється та
оприлюднюється офіційно. Одна з перших оцінок тіньо$
вої економіки США в третину офіційного ВВП, зробле$
на Е. Фейгом у кінці 70$х років, викликала значний ре$
зонанс, тому це питання розглядалося на спеціальних
слуханнях Економічного комітету Конгресу США [4,
с. 5].

Зважаючи на те, що сфера тіньової економіки по$
стійно розширюється, для більш предметного розумін$
ня суті тіньової економіки та пов'язаної з неї корупції,
необхідно дослідити основні причини, що їх породжу$
ють, наслідки їх впливу на розвиток суспільства, фор$
ми прояву в різних видах економічних і публічних відно$
син тощо. Разом з тим, слід врахувати думки експертів
[5, с. 58], що тіньовій економіці притаманний дуалізм,
що виражається в її подвійній ролі. Вона, з одного боку,

згладжує негативні умови ведення бізнесу; а з іншого —
виконує суто негативну антисоціальну роль, що призво$
дить до перерозподілу доходів суспільства та знижен$
ня якості життя його членів, зниження ефективності
системи управління економікою. Тіньова економіка ха$
рактеризується своєю масштабністю і приховуванням
від обліку і контролю, тому викликає інтерес з точки
зору діагностики її багатофункціональності та різно$
рідності, охоплення надзвичайно широкого спектру
соціально$економічних явищ, що мають різну природу
і спостерігаються в різних сферах виробництва, надан$
ня послуг, обігу матеріальних і фінансових ресурсів,
публічних відносинах тощо.

Найвищий рівень тіньової економіки є характерним
для: виробничої та розподільної діяльності, зокрема
використання продуктивного капіталу; інвестиційної,
банківської, біржової, страхової діяльності; ресурсови$
добувного та ресурсорозподільного секторів; сфери
надання послуг (в освіті, медицині, житлово$комуналь$
ному господарстві); будь$якої посередницької діяль$
ності [6, с. 12].

Крім того, за висновками експертів, високим є рівень
тіньової економіки в державному секторі, а також
рівень корупційних правопорушень в органах влади всіх
рівнів. Досвід показує, чим більш відкритим і гласним у
прийнятті управлінських рішень є орган влади, тим мен$
ше в ньому корупційних проявів. Це пояснюється тим,
що публічність та підзвітність органів влади стають ба$
зовими принципами управління. Особливою прикметою
сучасності в демократичних країнах є зміна відносин
між суспільством і державою, поява нових форм і ме$
ханізмів впливу громадян на державно$управлінські
рішення, активізація участі громадськості у формуванні
державної політики та політичному житті країни. Вар$
то підкреслити, що такі підходи грунтуються та світог$
лядних принципах служіння держави інтересам своїх
громадян та переходу від ідеології "державоцентризму"
до "людиноцентризму". Суспільний контроль дозволяє
не тільки реалізувати важливу функцію держави, а й
встановити діалог громадянського суспільства та дер$
жави. Методологія суспільного контролю грунтується
на ідеях концепції "Good Governance" (належного вря$
дування, доброчесного державного управління). Голов$
на ідея концепції "Good Governance" полягає в тому, що
пріоритетним завданням державного управління має
стати не лише досягнення наперед визначеного резуль$
тату, а й створення прозорого демократичного меха$
нізму прийняття рішень органами влади із залученням
інститутів громадянського суспільства. Ідеї відкритості,
гласності, прозорості дій влади та підприємницьких
структур є основою попередження та протидії корупції.

У міжнародних документах особлива увага при$
діляється питанням превенції (попередження та запо$
бігання) корупції, а не вжиттю заходів по боротьбі з ко$
рупцією постфактум. Тому дуже важливими є викорис$
тання сучасного досвіду та кращих практик країн, які
проводять політику виявлення причин тіньової еконо$
міки та економічних (фінансових) правопорушень.

Зокрема, у Конвенції Організації Об'єднаних Націй
проти корупції (UNCAC), що була прийнята Генераль$
ною Асамблеєю ООН 31 жовтня 2003 року, представ$
лено узгоджене світовою спільнотою розуміння ко$
рупції, її природи, а також визначено заходи протидії
корупції. У Конвенції визнається, що корупція підри$
ває розвиток, послаблює демократію, боротьбу з орга$
нізованою злочинністю, тероризмом та іншими загро$
зами загальної безпеки. Конвенція ООН проти корупції
має на меті розвивати антикорупційне співробітництво
на міжнародному рівні [2, с. 26—28; 8]. У статті 1 визна$
чено цілі Конвенції, які включають необхідність: a) спри$
яння вжиттю й посиленню заходів, спрямованих на
більш ефективне й дієве запобігання корупції та бороть$
бу з нею; б) заохочення, сприяння та підтримка міжна$
родного співробітництва й технічної допомоги в запобі$
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ганні корупції та в боротьбі з нею, зокрема в поверненні
активів; в) заохочення чесності, відповідальності й на$
лежного управління громадськими справами й держав$
ним майном. У статті 5 Конвенції визначено концеп$
туальні підходи політики й практики запобігання та про$
тидії корупції. Зокрема:

а) кожна Держава$учасниця, згідно з основополож$
ними принципами своєї правової системи, повинна роз$
робляти й здійснювати ефективну скоординовану полі$
тику протидії корупції, що сприяє участі суспільства і
яка відображає принципи правопорядку, належного
управління державними справами й державним майном,
чесності й непідкупності, прозорості й відповідальності;

б) кожна Держава$учасниця повинна прагнути до
встановлення й заохочення ефективних видів практик,
спрямованих на запобігання корупції;

в) кожна Держава$учасниця має періодично прово$
дити оцінку відповідних правових інструментів й адмі$
ністративних заходів з метою визначення їхньої адек$
ватності з точки зору запобігання корупції та боротьби
з нею.

Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти ко$
рупції була ратифікована в Україні Законом № 251$V
від 18.10.2006 "Про ратифікацію Конвенції Організації
Об'єднаних Націй проти корупції", а набрала чинності
1 січня 2010 року.

Слід звернути увагу, що ідеї превенції корупції чітко
прослідковуються в нещодавно прийнятій в Бразилії
Національній стратегії по боротьбі з корупцією на
2021—2025 роки, яка розроблена Міжвідомчим коміте$
том по боротьбі з корупцією в Бразилії [9]. У Стратегії
закладена мета систематизації та вдосконалення існу$
ючих механізмів запобігання та виявлення корупційних
злочинів та притягнення до відповідальності за їх вчи$
нення, а також забезпечення координації зусиль між
різними державними органами, які виконують функції
в цій сфері. У Стратегії виділено 15 ключових напрямів,
серед яких: забезпечення непідкупності, попереджен$
ня конфліктів інтересів, посилення внутрішнього конт$
ролю та відповідальності фізичних і юридичних осіб;
проведення розслідувань, посилення уваги до фінансо$
во$бюджетної сфери, боротьби з відмиванням доходів,
повернення активів; здійснення міжвідомчої коорди$
нації, міжнародної взаємодії та координації; проведен$
ня наукових досліджень, накопичення знань та інновації
в антикорупційній політиці. Також у пріоритетах На$
ціональної стратегії по боротьбі з корупцією на 2021—
2025 роки в Бразилії є посилення прозорості, дотриман$
ня публічної етики, удосконалення менеджменту й уп$
равління. Було також розроблено План дій, який вклю$
чає 142 заходи щодо підвищення ефективності держав$
ного управління в сфері запобігання та протидії ко$
рупції, розподілених між компетентними органами.
Водночас найбільша їх кількість — 78 заходів направ$
лені на запобігання корупції, 34 — на її виявлення і ще
30 — на забезпечення фінансового контролю та під$
звітності.

На викорінення глибинних і кореневих (базових)
причин корупції спрямована також прийнята у вересні
2020 року "Державна стратегія з протидії корупції та
ліквідації її причин в Киргизькій Республіці на 2021—
2024 роки" [10]. Стратегія спрямована на створення
ефективної системи міжвідомчої координації держав$
них структур з протидії корупції, впровадження більш
ефективних механізмів координації дій антикорупцій$
них органів; посилення і забезпечення узгодженості дій
щодо попередження корупції, ліквідацію дублюючих
функцій; проведення аналізу базових причин корупцій$
них діянь, визначення точок впливу на корупцію та мо$
тиви економічних правопорушень.

У Молдові парламент затвердив Національну стра$
тегію з непідкупності та боротьби з корупцією на 2017—
2020 роки [11]. У документі особлива увага приділена
попередженню корупції в управлінні фінансовими ре$

сурсами та використанні державної власності, підви$
щенню відповідальності державних установ і створен$
ню здорового конкурентного середовища для бізнесу.
На наступний період стратегія буде розроблятися із
врахуванням звіту про виконання Національної стра$
тегії з непідкупності та боротьби з корупцією на 2017—
2020 роки.

У Нідерландах підходи до подолання корупції грун$
туються на наукових принципах ідентифікації її причин.
Зокрема, створюються спеціально уповноважені групи
експертів$аналітиків та науковців, які узагальнюють
інформацію про вчинення корупційних правопорушень,
аналізують їх, виявляють сфери, де можливе виникнен$
ня корупції, і в подальшому встановлюється жорсткий
контроль над цими сферами [12, с. 185—186].

У багатьох розвинених країнах антикорупційна полі$
тика розглядається як складова детінізації економічних
відносин і є вбудованою в економічну політику. Зокре$
ма, в 2016 році у Франції був ухвалений Закон "Про про$
зорість, боротьбу з корупцією та модернізацію еконо$
міки", а в 2017 році у Великобританії був прийнятий За$
кон "Про кримінальні фінанси", який надає англійським
державним органам нові інструменти у боротьбі з відми$
ванням грошей, корупцією, ухиленням від сплати по$
датків, фінансуванням тероризму. Законом вводиться
поняття "багатство непоясненого походження", яке
можуть вилучити, якщо бенефіціар не пояснить джере$
ла своїх доходів. У законі також унормовуються питан$
ня відносин у сфері кримінальної відповідальності юри$
дичних осіб, зареєстрованих у Великобританії, за не$
сплату загальнообов'язкових податків в інших країнах
[13, с. 104, 105].

Раціональні підходи в частині превенції корупції
напрацьовані в Данії. В Індексі Глобальної Конкурен$
тоспроможності за 2019 рік [14] Данія посіла перше
місце серед країн з найменшим рівнем поширення ко$
рупції. Причому Данія, Норвегія, Фінляндія, Нова Зе$
ландія, Швеція, Швейцарія, Сінгапур, Канада, Німеччи$
на постійно перебувають в числі країн, де корупція най$
менша.

 У Данії політика попередження корупції є складо$
вою детінізації економічних відносин на багатьох рівнях.
Зокрема, діяльність таких органів: Данське Агентство
міжнародного розвитку, Данське Агентство з кредиту$
вання експортних операцій, Торгова рада Данії, Фонд
індустріалізації для країн, що розвиваються, Конфеде$
рація данської промисловості, спрямована на поперед$
ження корупції в різних сферах економіки [15]. Так,
Данське Агентство міжнародного розвитку (DANIDA)
зобов'язує юридичних осіб, що є членами цієї асоціації,
включати "антикорупційні положення" у зовнішньотор$
говельні контракти, а додатковою умовою є підписання
декларації про невчинення корупційних діянь. Водно$
час зобов'язання про незастосування хабарництва
підписують сторони у деклараціях при кожній угоді в
усіх інституціях. Також укладаються спеціальні анти$
корупційні трудові договори, де працівник зобов'язуєть$
ся не брати й не пропонувати хабарі іншим. У разі пору$
шення цих умов роботодавець може звільнити праців$
ника, зробивши відмітку в особовій справі або в харак$
теристиці, чим повідомить суспільство про особу, яка
була помічена в корупційних діях. У Данії існує "гаряча
лінія" при Агентстві міжнародного розвитку, де можна
залишити повідомлення про підозру в корупції, що є
підставою для початку розслідування. Завдяки таким
методам за результатами опитування "Чи стикалися Ви
з корупцією?" позитивно відповіли лише 3% громадян
Данії.

Для визначення прогресивних підходів до форму$
вання антикорупційної політики як складової детінізації
економіки варто зосередити увагу на особливостях ан$
тикорупційних практик Фінляндії, де не існує окремих
законів, спеціально прийнятих для запобігання та про$
тидії корупції, а ухвалюються стратегічні документи
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щодо державної політики в сфері боротьби з тіньовою
(сірою) економікою та попередження економічних зло$
чинів. Зокрема, в останні роки були ухвалені такі доку$
менти:

— Національна стратегія боротьби з тіньовою еко$
номікою та злочинністю у сфері економіки на 2016—
2020 рр. Стратегічними цілями є: сприяння конкуренції
між юридичними особами; запобігання тіньовій еко$
номіці та економічним злочинам; підвищення ефектив$
ності заходів, ужитих органами державної влади для ви$
корінення тіньової економіки та економічної злочин$
ності шляхом удосконалення співробітництва між цими
органами тощо [16];

— Оперативна програма по боротьбі з "сірою" еко$
номікою та фінансовими злочинами на 2016—2020 рр.
[17]. У програмі вказані конкретні заходи та їх цілі,
відповідальні органи (особи), графік і засоби для оцін$
ки впливу.

— Стратегія боротьби з "сірою" економікою та еко$
номічною злочинністю на 2020—2023 рр. [18];

— Резолюція Уряду про Стратегію та план дій щодо
подолання "сірої" економіки та економічної злочинності
на 2020—2023 рр. [19].

Варто підкреслити, що стратегічні підходи Фінляндії
сповідують філософію, що запобігання тіньовій діяль$
ності й економічним злочинам є більш ефективним для
суспільства, аніж констатація фактів та втручання в зло$
чини, коли вони вже відбулися. Крім того, розслідуван$
ня й судові засідання, пов'язані з економічними право$
порушеннями, вимагають потужної доказової бази і
значних витрат часу. Тому заходи щодо боротьби з
тіньовою економікою й економічною злочинністю вклю$
чають превентивні і наглядові процедури, а також ме$
ханізм оперативного внесення змін до законодавства.
Таким чином, у Фінляндії акцент зміщено на упереджу$
вальні заходи на базі створення нових моделей про$
філактики тіньової діяльності та пов'язаних з нею зло$
чинів. Як результат, в Індексі Глобальної Конкуренто$
спроможності за 2019 рік [14] Фінляндія посіла перше
місце по створенню високого безпекового простору в
країні та непоширенню організованої злочинності.

"Стратегія боротьби з "сірою" економікою та еко$
номічною злочинністю на 2020—2023 рр." у Фінляндії
передбачає комплексний, послідовний і ефективний
підхід до виявлення тіньової діяльності при одночасно$
му створенні умов для розвитку здорової конкуренції,
справедливого ринку праці, запобігання тінізації бізне$
су. За висновками фінських експертів, форми "сірої"
економіки і економічної злочинності постійно зміню$
ються. Традиційно "сіра" економіка спостерігається в
трудомістких секторах із використанням незадекларо$
ваної робочої сили, а в секторах із великим і швидким
обігом капіталу — приховується дохід. Нині потенційні
сфери тіньової економіки розширюються за рахунок:
електронної торгівлі товарами та послугами; цифрові$
зації та складності оподаткування операторів цифро$
вих платформ; збільшення міжнародних потоків капі$
талу та руху трудових ресурсів; використання віртуаль$
них валют, посередників, офшорів; збільшення еколо$
гічних правопорушень, шахрайства з продуктами хар$
чування, в тому числі з країною їх походження; торгівлі
людьми з метою трудової експлуатації тощо.

Принцип відкритості та прозорості у Фінляндії
реалізовано дуже креативно. Так, відомості щодо по$
ширених і нових явищ тіньової економіки у Фінляндії
представлено на веб$сервісі "Сіра економіка і економічні
злочини" (www.grey$economy$crime.fi). Також ведеться
активна робота зі створення інформаційних платформ
та систем моніторингу для ідентифікації суб'єктів тіньо$
вої економіки органами влади під час виконання ними
своїх повноважень та надання публічних послуг. Пока$
зовим є те, що індикаторами для моніторингу виконан$
ня Стратегії є: ідентифікація явищ, пов'язаних з тіньо$
вою економікою; внесення змін до законодавства; опе$

ративність органів влади у реагуванні на факти розпов$
сюдження тіньової економіки та корупційні діяння в
органах влади й бізнесі.

Таким чином, можна зробити висновок, що антико$
рупційна політика має грунтуватися на філософії про$
філактики тіньової діяльності та пов'язаних з нею еко$
номічних злочинів, що дозволить кардинально знизити
мотивацію економічних агентів для вчинення корупцій$
них дій.

В Україні антикорупційна політика реалізовується
у напрямі розбудови інституційної системи запобіган$
ня та протидії корупції, що включає спеціалізовані орга$
ни, законодавство, формування спеціальних механізмів
для запобігання та протидії корупції тощо. Наразі в
Україні вже створені та функціонують такі органи: На$
ціональне агентство запобігання корупції (НАЗК), На$
ціональне антикорупційне бюро України (НАБУ), Спец$
іалізована антикорупційна прокуратура (САП), Націо$
нальне агентство України з питань виявлення, розшуку
та управління активами, одержаними від корупційних
та інших злочинів, Вищий антикорупційний суд Украї$
ни, а також певні задачі в сфері протидії корупції вико$
нують органи прокуратури та Національної поліції Ук$
раїни. Збір, аналіз та оприлюднення інформації щодо
ймовірних фактів відмивання коштів можливого кримі$
нального походження здійснює Державна служба
фінансового моніторингу.

У чинному законодавстві України закладено основ$
ний понятійно$категоріальний апарат та тлумачення
дефініцій в сфері корупції. Зокрема, у статті 1 Закону
України "Про запобігання корупції" [20] визначено, що
корупція — це використання особою, зазначеною у ча$
стині першій статті 3 цього Закону, наданих їй службо$
вих повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з
метою одержання неправомірної вигоди або прийнят$
тя такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої
вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/
пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, заз$
наченій у частині першій статті 3 цього Закону, або на її
вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою
схилити цю особу до протиправного використання на$
даних їй службових повноважень чи пов'язаних з ними
можливостей.

У статті 3 Закону України "Про запобігання ко$
рупції" визначено широке коло суб'єктів, на яких по$
ширюється дія цього Закону, зокрема це: особи, упов$
новажені на виконання функцій держави або місце$
вого самоврядування; особи, які для цілей цього За$
кону прирівнюються до осіб, уповноважених на ви$
конання функцій держави або місцевого самовряду$
вання; особи, які постійно або тимчасово обіймають
посади, пов'язані з виконанням організаційно$розпо$
рядчих чи адміністративно$господарських обов'язків,
або спеціально уповноважені на виконання таких обо$
в'язків у юридичних особах приватного права неза$
лежно від організаційно$правової форми, а також
інші особи, які не є службовими особами та які вико$
нують роботу або надають послуги відповідно до до$
говору з підприємством, установою, організацією, —
у випадках, передбачених цим Законом; кандидати на
пост Президента України та кандидати у народні де$
путати України, зареєстровані в порядку, встановле$
ному законом.

У статті 1 Закону України "Про запобігання ко$
рупції" визначено, що неправомірна вигода — це гро$
шові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги,
нематеріальні активи, будь$які інші вигоди нематеріаль$
ного чи негрошового характеру, які обіцяють, пропо$
нують, надають або одержують без законних на те
підстав. Корупційне правопорушення — діяння, що
містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною
у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом
встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивіль$
но$правову відповідальність.
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У збірнику "Методологія оцінювання корупційних
ризиків у діяльності органів влади", затвердженого
рішенням Національного агентства з питань запобіган$
ня корупції від 02.12.2016 № 126, визначено поняття
корупційного ризику як ймовірність того, що відбудеть$
ся подія корупційного правопорушення чи правопору$
шення, пов'язаного з корупцією, яка негативно вплине
на досягнення органом влади визначених цілей та зав$
дань [21].

До корупційних проявів належать: зловживання вла$
дою і службовим становищем; отримання хабаря, різних
послуг; комерційний (кримінальний) підкуп; інше неза$
конне використання особою свого службового стано$
вища для отримання вигоди у формі грошей, цінностей,
рухомого і нерухомого майна, іншої власності тощо.

Корупція, залежно від того, в якій сфері відбуваєть$
ся і хто зловживає службовим становищем, поділяєть$
ся на побутову, політичну, ділову. Залежно від ступеню
регулярності корупція поділяється на епізодичну та
систематичну. Також корупцію часто називають клеп$
тократією, коли вона стає невід'ємним компонентом
відносин в суспільстві, де основні державні рішення
ухвалюються на користь вузького кола осіб для їх осо$
бистого збагачення всупереч інтересам суспільства.

Слід звернути увагу, що в Угоді про фінансування
заходу "Підтримка ЄС для електронного урядування та
цифрової економіки в Україні" від 11.02.2020 у статті 17
"Завдання Партнера щодо боротьби з порушеннями,
шахрайством і корупцією" визначено поняття "активна
корупція" та "пасивна корупція" [22].

Термін "активна корупція" означає навмисну дію
будь$якої особи, яка прямо або через посередника обі$
цяє надати чи надає вигоди у будь$якій формі посадовій
особі, для неї особисто чи для третьої сторони, з тим,
щоб ця посадова особа діяла або утримувалася від дій,
передбачених службовим обов'язком чи в порядку ви$
конання своїх функцій, у порушення своїх службових
обов'язків, внаслідок чого було завдано чи може бути
завдано шкоди фінансовим інтересам ЄС.

Термін "пасивна корупція" означає навмисну дію
посадової особи, яка прямо або через посередника ви$
магає чи отримує вигоди у будь$якій формі для себе чи
для третьої сторони, або приймає обіцянку, що отри$
має ці вигоди, з тим, щоб діяти або утримуватися від дій,
передбачених службовим обов'язком чи в порядку ви$
конання своїх функцій, у порушення своїх службових
обов'язків, внаслідок чого було завдано чи може бути
завдано шкоди фінансовим інтересам ЄС.

Наведене визначення поняття "активна корупція"
вказує, що в ній задіяно широке коло учасників —
зовнішніх щодо органу влади — оскільки є навмисна дія
будь$якої особи, яка прямо або через посередника обі$
цяє надати чи надає вигоди у будь$якій формі посадовій
особі (внутрішньому учаснику), щоб ця посадова особа
діяла або утримувалася від дій на користь інших інте$
ресів, завдаючи фінансової шкоди певній інституції.

Поняття "пасивна корупція" є дещо вужчим віднос$
но кола учасників, оскільки вказує, що ініціатива йде
безпосередньо від посадової особи, яка прямо або че$
рез посередника вимагає чи отримує вигоди у будь$якій
формі для себе чи для третьої сторони, або приймає
обіцянку, що отримає ці вигоди, з тим щоб діяти або
утримуватися від дій на користь інших інтересів, завда$
ючи фінансової шкоди певній інституції. У визначеннях
цих понять явно простежується, що корупція розгля$
дається крізь призму поведінки посадових осіб, що ви$
ражається в нелегітимному використанні ними свого
становища.

В Україні корупція є поширеним явищем. Опитуван$
ня Світовим банком українських підприємців у 2019 р.
показало, що 74% респондентів вважають корупцію най$
більшою перешкодою та значним обмеженням для
бізнес$середовища в Україні [23]. Водночас результати
соціологічних досліджень засвідчили, що частка грома$

дян, які мають безпосередній досвід корупції, протягом
останніх років суттєво зменшилася (якщо у 2013 році
такий досвід мало близько 60%, то станом на початок
2020 року — не більше 40% громадян) [24, с. 4]. Згідно з
дослідженням "Україна проти корупції: економічний
фронт", проведеним у 2018 році, від уже реалізованих
антикорупційних заходів в окремих сферах (зміни на
ринку газу, у публічних закупівлях, дерегуляція, зап$
ровадження автоматичного відшкодування податку на
додану вартість) щорічний економічний ефект становить
150—160 мільярдів гривень [24, с. 5]. За Індексом сприй$
няття корупції, який визначається міжнародною орга$
нізацією "Transparency International", за 2020 р. Украї$
на посіла 117 місце серед 180 країн [25].

За підсумками стандартного опитування щодо
рівня корупції в Україні, проведеного у 2020 році (яке
включало опитування підприємців, експертів та насе$
лення в цілому), інших досліджень щодо стану, дина$
міки та поширеності корупції в Україні, а також за ре$
зультатами аналізу ефективності реалізації антикоруп$
ційної політики, було визначено пріоритетні сфери у
запобіганні та протидії корупції на 2020—2024 роки
[24, с. 5]. Так, ключовими пріоритетами антикорупцій$
ної політики в Україні були визначені завдання щодо
виявлення та запобігання корупції у таких сферах
діяльності, як судова влада, органи прокуратури та
правопорядку, охорона здоров'я, освіта, митна та по$
даткова служба, надання адміністративних послуг,
діяльність політичних партій тощо. Також як пріори$
тет антикорупційної політики була названа проблема$
тика ліквідації корупційних ризиків у певних секторах
діяльності на основі проведення комплексних реформ
і "точкового" усунення ключових системно$структур$
них корупційних ризиків.

Варто підкреслити, що визначення рівня корупції є
непростим завданням з огляду на високий рівень латен$
тності корупційних правопорушень. На сьогодні в Ук$
раїні загальна оцінка рівня корупції формується за ре$
зультатами аналізу та узагальнення звітів про діяльність
антикорупційних інституцій, а також інформації про
притягнення винних осіб до юридичної відповідальності.
Суттєву роль у визначенні рівня корупції відіграють
результати соціологічних, кримінологічних та інших
досліджень, а також дані опитувань різних груп респон$
дентів про сприйняття корупції тощо.

Проте експерти вважають, що існуюча нині система
збору та обліку статистичних даних про притягнення
осіб до юридичної відповідальності за корупційні та
пов'язані з корупцією правопорушення є недосконалою.
Про це підкреслюється в проекті Антикорупційній стра$
тегії на 2020—2024 роки, де зазначено, що антикорупц$
ійна політика не завжди грунтується на повних, об$
'єктивних та достовірних даних; зусилля різних органів
державної влади, органів місцевого самоврядування та
громадськості недостатньо скоординовані [24, с. 8].

Тому аналіз відповідної антикорупційної інформації
не може вважатись повним і таким, що повноцінно відоб$
ражає реальний стан справ з огляду на те, що невідво$
ротність відповідальності за корупцію фактично не за$
безпечена. Наразі відсутні вичерпні переліки корупцій$
них та пов'язаних з корупцією правопорушень, а існую$
чий нині перелік корупційних кримінальних право$
порушень (примітка до статті 45 Кримінального кодек$
су України) є недосконалим [26]. Із цього можна зро$
бити висновок, що антикорупційна політика на даний
час не завжди грунтується на повних, об'єктивних, дос$
товірних даних, а публічний моніторинг та оцінка ефек$
тивності антикорупційної політики здійснюється в об$
межених рамках.

Зважаючи на те, що корупція як антисоціальне яви$
ще є породженням іншого негативного явища — тіньо$
вої економіки, необхідно передусім виявляти причини
тіньової діяльності, наприклад, як у Фінляндії, а також
тіньові канали виведення фінансових ресурсів і матері$
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альних активів із компаній та фірм, що створює в по$
дальшому "ліквідну подушку" для корупції.

Тіньова економіка — це складне соціально$еконо$
мічне явище, що є сукупністю неконтрольованих і нере$
гульованих як протиправних, так і законних, але амо$
ральних економічних відносин між суб'єктами еконо$
мічної діяльності з приводу отримання прибутку шляхом
приховування доходів й ухилення від сплати податків.
Тіньова економіка має три складові: неформальну, при$
ховану й підпільну (кримінальну) економіку. Нефор$
мальну економіку утворюють нерегламентовані вироб$
ництво товарів і надання послуг; прихована економіка
— це легальне виробництво та продаж необлікованих
товарів і послуг; підпільна (кримінальна) економіка —
заборонені види діяльності (корупція, наркоторгівля
тощо) [6, с. 11].

Про те, що в Україні довгий час відтворюється і са$
моорганізується тіньова економіка та існують тіньові
канали виведення із фірм і компаній фінансових ресурсів
і матеріальних активів, свідчать результати чотирьох
методів оцінки рівня тіньової економіки, на основі яких
Міністерство економічного розвитку, торгівлі та
сільського господарства України проводить відповідну
діагностику (табл. 1).

Обчислення рівня тіньової економіки за методом
"витрати населення — роздрібний товарооборот і по$
слуги" дозволяє виявити перевищення споживчих гро$
шових витрат на придбання товарів над загальним об$
сягом продажу населенню товарів усіма суб'єктами гос$
подарювання в легальному секторі економіки.

Визначення рівня тіньової економіки за монетарним
методом дає змогу виявити тенденції зміни обсягу го$
тівки, банківських депозитів. Під час здійснення
підприємствами і населенням незареєстрованої еконо$
мічної діяльності розрахунки за товари, роботи і послу$
ги часто проводяться з використанням готівки, що зу$
мовлює збільшення попиту на готівку, що обертається
поза банками. Тому ключовим завданням є розширення
сфери застосування безготівкових розрахунків та пла$
тіжної інфраструктури в Україні.

Обчислення рівня тіньової економіки за електрич$
ним методом полягає в порівнянні приросту внутріш$
нього споживання електроенергії з приростом ВВП з
урахуванням науково$технічного прогресу, досягнуто$
го в реальній економіці при споживанні всіх видів па$
ливно$енергетичних ресурсів.

Визначення рівня тіньової економіки за методом
збитковості підприємств дозволяє виявити ознаки
фіктивної збитковості, коли рівень тіньової економіки
формується на тлі збільшення обсягу збитків або змен$
шення прибутків. Як показують дані таблиці 1, найви$
щий рівень тіньової економіки фіксується за монетар$
ним і електричним методами, методом витрати населен$
ня — роздрібний товарооборот і послуги [27].

Слід підкреслити, що на тлі існування високого рівня
тіньової економіки, віднесення в Антикорупційній стра$
тегії до показників її успішної реалізації низки індика$
торів [24, с. 7—8] є необхідними, але недостатніми умо$
вами для викорінення корупції як негативного для су$
спільства явища.

Зокрема:
— підвищення позиції України в Індексі сприйнят$

тя корупції;
— збільшення частки населення, яка негативно ста$

виться до корупційних
— проявів;
— зменшення частки населення, яка мала власний

корупційний досвід;
— зростання кількості громадян, готових повідом$

ляти про факти корупційних проявів, а також громадян,
які заявили про факти корупції, що мали стосовно них
місце, компетентним органам;

— виконання заходів, передбачених державною ан$
тикорупційною програмою;

— відповідність ухвалених нормативно$правових
актів, передбачених державною програмою, міжнарод$
ним стандартам та найкращим світовим практикам;

Антикорупційну політику необхідно розглядати як
складову комплексної системи детінізації національної
економіки. Тому в стратегічні підходи до формування
антикорупційної політики, представленої в проєкті За$
кону України "Про засади державної антикорупційної
політики на 2020—2024 роки" (№ 4135) [28], доцільно
імплементувати завдання профільним органам влади
щодо виявлення умов і чинників поширення тіньової
економіки та пов'язаної з нею економічною злочинністю
в Україні.

Комітет з питань антикорупційної політики Вер$
ховної Ради України вже розглядав проєкт Закону
"Про засади державної антикорупційної політики на
2020—2024 роки" (№ 4135). При цьому було запропо$
новано затвердити Антикорупційну стратегію на
2020—2025 роки, а також внести зміни до закону "Про
запобігання корупції". Антикорупційна стратегія буде
реалізовуватися шляхом виконання "Державної анти$
корупційної програми по виконанню антикорупційної
стратегії", яку буде розробляти НАЗК, а затверджу$
вати Уряд на 5 років. Координацію процедур реалізації
антикорупційних стратегій і програм буде здійснюва$
ти НАЗК, де передбачено створення координаційної
робочої групи з питань здійснення антикорупційної
політики, основна задача якої — сприяння координації
дій органів виконавчої влади щодо реалізації антико$
рупційної стратегії, виконання заходів державної ан$
тикорупційної програми, підготовка пропозицій по
зміні законодавства.

Основними принципами антикорупційної політики
на 2020—2024 роки визначено [24, с. 6]:

Методи 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1-й кв. 

1. Збитковості 
підприємств  

34 29 31 31 35 30 25 25 23 20 38 

2. Витрати 
населення – 
роздрібний 
товарооборот і 
послуги  

 
30 

 
43 

 
40 

 
40 

 
44 

 
44 

 
38 

 
38 

 
33 

 
30 

 
29 

3. Електричний 
метод 

36 28 28 30 38 35 31 29 27 26 24 

4. Монетарний 
метод  

38 34 30 29 33 33 33 31 32 30 29 

Інтегральний 
показник рівня 
тіньової економіки 

 
36 

 
32 

 
31 

 
31 

 
38 

 
36 

 
35 

 
34 

 
30 

 
29 

 
31 

Таблиця 1. Оцінка рівня тіньової економіки в Україні за окремими методами,
% до ВВП

Джерело: узагальнено на основі [27].
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— оптимізація функцій держави та місцевого само$
врядування шляхом усунення дублювання повноважень,
функцій з високим рівнем корупційних ризиків;

— цифрова трансформація та прозорість повнова$
жень органів влади різних рівнів;

— створення зручних та законних способів надання
публічних послуг фізичним і юридичним особам;

— забезпечення невідворотності юридичної відпо$
відальності за корупційні та пов'язані з корупцією пра$
вопорушення;

— формування суспільної нетерпимості до корупції,
утвердження культури доброчесності та поваги до вер$
ховенства права.

У розвиток цього вважаємо за доцільне започатку$
вати роботу щодо виявлення сфер тіньової економіки
та визначення заходів щодо їх детінізації, і на цій осно$
ві розробляти заходи антикорупційної політики та ан$
тикорупційної стратегії на певний період. Подальше
вдосконалення загальної системи запобігання та про$
тидії корупції, а також мінімізація корупції в найбільш
вразливих з точки зору подолання корупції сферах не$
можливе без впровадження системних заходів детіні$
зації економіки, насамперед у частині виявлення та при$
пинення дії каналів виведення фінансових ресурсів і
матеріальних активів у тіньовий обіг.

Такі підходи спроможні створити дієву платформу
для поступового викорінення фінансово$економічних
умов зародження та поширення корупційних правопо$
рушень. Водночас для визначення дієвих економіко$пра$
вових механізмів антикорупційної політики як складо$
вої детінізації економіки необхідно здійснити грунтов$
не дослідження. Можливість організації проведення
досліджень з питань вивчення ситуації щодо корупції
передбачена пунктом 5 частини 1 статті 11 Закону Ук$
раїни "Про запобігання корупції" [20], де НАЗК як про$
фільному органу визначено такі повноваження.

У НАЗК створено Департамент запобігання та ви$
явлення корупції, який здійснює стратегічний аналіз
корупційних ризиків, про що свідчить аналітична інфор$
мація на офіційному сайті [29]. НАЗК впроваджує но$
вий напрям експертного проактивного стратегічного
аналізу корупційних ризиків для виявлення й усунення
корупційних схем. Як зазначено на офіційному сайті
НАЗК, цей напрям аналітичної роботи передбачає:

— визначення пріоритетних сфер публічного управ$
ління й економіки з високим рівнем корупційних ризиків
для стратегічного аналізу. На основі аналітичного до$
слідження виявляються сфери, які мають стати предме$
том поглибленого вивчення в них корупційних ризиків
та схем;

— проведення із залученням фахових експертів си$
стемного аналізу у визначених сферах на базі всіх існу$
ючих джерел, що описують корупційні ризики та схе$
ми: розслідування правоохоронних органів, жур$
налістські та громадські матеріали, повідомлення про
корупцію, антикорупційні програми державних органів;

— документування зібраної інформації та її розмі$
щення в Каталозі корупційних ризиків, де структуро$
вано представлено кожний задокументований коруп$
ційний ризик;

— підготовка пропозицій щодо ефективного усунен$
ня та/або мінімізації виявлених ризиків із публічним
висвітленням корупційних схем.

Департамент запобігання та виявлення корупції
НАЗК вже розробив пакет аналітичних і експертних
матеріалів у частині:

— узагальнення зовнішніх ризиків, які полягають у
недосконалості нормативно$правових актів (вересень
2020 р.);

— визначення пріоритетних галузей для стратегіч$
ного аналізу корупційних ризиків (жовтень 2020 р.);

— виявлення джерел корупції у сфері землеустрою
та потенціал їх усунення у законопроєкті № 2194 (жов$
тень 2020 р.);

— аналіз впливу електронних аукціонів на джерела
корупції на ринку землі: аналітичний огляд законопроє$
кту № 2195 (жовтень 2020 р.);

— корупційні ризики у закупівлях: огляд запропо$
нованих змін до Закону України "Про публічні за$
купівлі" (листопад 2020 р.);

— корупційні ризики у процедурі безоплатної при$
ватизації: аналітичний огляд корупційних ризиків у
сфері земельних відносин (грудень 2020 р.);

— схеми тіньового обігу землі в умовах мораторію
(грудень 2020 р.) [29].

Зазначені аналітичні матеріали є свідченням пред$
метної діяльності Департаменту запобігання та виявлен$
ня корупції НАЗК, а перспективним напрямом має ста$
ти також діагностика сфер тіньової економіки та роз$
роблення заходів щодо їх детінізації, що відповідає ос$
новним ідеям Конвенції Організації Об'єднаних Націй
проти корупції (UNCAC), де у статті 5 визначено, що
кожна держава згідно з основоположними принципа$
ми своєї правової системи, повинна розробляти й
здійснювати ефективну скоординовану політику про$
тидії корупції, що сприяє участі суспільства і яка відоб$
ражає принципи правопорядку, належного управління
державними справами й державним майном, чесності й
непідкупності, прозорості й відповідальності.

ВИСНОВКИ
Таким чином, актуальність проблематики протидії

тіньовій економіці та економічним правопорушенням
сьогодні має надважливе значення. Не викликає сумні$
ву той факт, що без системного підходу до корупції в
контексті її зв'язку із тіньовою економікою неможли$
во отримати позитивні результати антикорупційної по$
літики. У свою чергу ефективна політика щодо запобі$
гання та протидії тіньовій економіці неможлива без гар$
монізації повноважень державних органів влади всіх
рівнів.

На сьогодні в Антикорупційній стратегії, яка пред$
ставлена в проєкті Закону України "Про засади дер$
жавної антикорупційної політики на 2020—2024 роки"
(№ 4135), в якості основних заходів запобігання ко$
рупції визначено:

— формування скоординованої політики шляхом
визначення ефективних механізмів запобігання і про$
тидії корупції;

— удосконалення повноважень антикорупційних
органів;

— введення прозорих процедур державних закупі$
вель й управління фінансами;

— запобігання відмиванню коштів шляхом регулю$
вання й моніторингу банків та небанківських фінансо$
вих установ;

— посилення відкритості щодо діяльності органів
влади та ухвалення управлінських рішень;

— встановлення етичних стандартів поведінки на
державній службі;

— зміцнення чесності та непідкупності, запобіган$
ня корупції всередині судових органів, органів проку$
ратури, поліції;

— посилення доброчесності приватного сектору та
непідкупності бізнесу;

— забезпечення доступу до інформації, посилення
прозорості та залучення громадян у процес прийняття
рішень.

Пріоритетними секторами державного управління
для впровадження антикорупційних заходів визначено:
судові органи, прокуратуру, поліцію; систему держав$
ного регулювання економіки; сферу державного та при$
ватного секторів економіки; податкові та митні проце$
дури; сфери будівництва, інфраструктури, земельних
відносин; сектори оборони, охорони здоров'я та со$
ціального захисту.

З огляду на зазначений перелік, можна сказати,
що значна кількість заходів може бути віднесена до
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боротьби із тіньовою економікою. Тому суспільство
вправі сподіватися, що початок покладено. Проте в
Антикорупційній стратегії чітко не представлена по$
зиція, що антикорупційна політика є складовою деті$
нізації національної економіки, що є логічним й
підтверджено досвідом країн, зокрема, Фінляндії, які
в Індексі сприйняття корупції та Індексі Глобальної
Конкурентоспроможності посідають перші місця з
найнижчим рівнем корупції та економічної злочин$
ності.

Як зазначалося вище, у Фінляндії ухвалюються стра$
тегії боротьби з тіньовою економікою, де представлено
комплексні заходи, які проводяться в сфері викриття
тіньової економіки та економічних правопорушень і які
стосуються, насамперед, таких процесів:

— боротьби із незадекларованою працею та неза$
явленими доходами;

— виявлення причин неплатоспроможності ком$
паній та фіктивного банкрутства;

— аналізу дотримання корпоративних стандартів та
наслідків корпоративної реструктуризації;

— попередження екологічних правопорушень;
— формування звітності бенефіціарів, частка влас$

ності яких не менше 10%;
— складання національного регістру доходів, реє$

стру власників акцій та інформації щодо торгівлі акція$
ми;

— аналізу стану виконання компаніями своїх фінан$
сових та інших зобов'язань;

— формування міжвідомчого звіту профільних
органів про заходи з боротьби із тіньовою ("сірою") еко$
номікою;

— складання плану дій державних органів з поси$
лення боротьби із порушеннями на фінансових ринках;

— організація обміну даними між органами для ви$
явлення суб'єктів тіньової економіки, де представлена
інформація про потенційних операторів тіньової еко$
номіки.

Варто підкреслити, що індикаторами для оцінки
стану виконання стратегії боротьби з тіньовою
"сірою" економікою у Фінляндії є не такі показни$
ки, як збільшення частки населення, яка негативно
ставиться до корупційних проявів; зменшення
кількості людей, які мали власний корупційний
досвід; зростання кількості громадян, готових по$
відомляти про факти корупційних проявів, а показ$
ники зовсім іншого змісту, зокрема, в частині іден$
тифікації поширених та нових явищ тіньової діяль$
ності; внесення змін до законодавства; оперативність
органів влади у реагуванні на факти розповсюджен$
ня тіньової економіки тощо.

Із зазначеного можна зробити висновок, що у
Фінляндії заходи щодо попередження корупції випли$
вають із стратегії боротьби із тіньовою економікою, які
вживаються на макроекономічному рівні і тому здатні
забезпечити ефект і комплексність дій органів влади як
у боротьбі із тіньовою економікою, так і в сфері пре$
венції корупції. Такі системні підходи доцільно запро$
ваджувати й в Україні.
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THE SOCIALBDEMOGRAPHIC FORECAST'S ROLE FOR THE ECONOMIC DEVELOPMENT
STRATEGY'S REALIZATION

Досліджено значення соціальноBдемографічного прогнозування в реалізації стратегії економічного розвитB
ку. З'ясовано, що динаміка природного руху та домінуючий вектор міграції населення впродовж останніх трьох
десятиліть свідчить про суттєве загострення демографічної ситуації та посилення депопуляційних тенденцій
в Україні. Виявлено особливості динаміки народжуваності та смертності впродовж 1991—2019 років. ВстановB
лено, що реалізація державної стратегії економічного зростання має враховувати результати макроекономічB
ного індикативного планування, виконаного із дотриманням необхідних інституційних обмежень. ПроаналіB
зовано основні підходи до здійснення соціальноBдемографічного прогнозування у країнах з розвиненою і трансB
формаційною економіками. Застосовано диферентні підходи до соціальноBдемографічного прогнозування.
Розкрито базові передумови забезпечення стійкого економічного зростання через реалізацію соціальноBдеB
мографічного потенціалу. СоціальноBекономічне забезпечення, гідну оплату та умови праці, дотримання технB
іки безпеки та охорони праці задля зниження виробничого та побутового травматизму, належні соціальний
захист сімей з дітьми та осіб похилого віку, розв'язання низки питань екологічного характеру, пропаганда
здорового способу життя, якість та доступність медичної допомоги і освіти визначено в якості передумов екоB
номічного розвитку.

The importance of socioBdemographic forecasting in the implementation of economic development strategy was
profoundly investigated. In Ukraine, it was disclosed that the dynamics of natural population growth and the dominant
vector of the population's migration over the past three decades indicated a significant deterioration in the domestic
demographic situation and highlighted the depopulation trends' strengthening. The peculiarities of the dynamics of
births and deaths during 1991—2019 are revealed. It was empirically proved that the government economic growth
strategy's implementation should take the scientific results of the macroeconomic indicative planning — performed
in compliance with the necessary institutional constraints — into account. The main approaches to the socioB
demographic forecasting implementation in countries with developed and transformational economies were analyzed.
The common approaches to the socioBdemographic forecasting were applied. The basic preconditions needed to ensure
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Динаміка природного руху та домінуючий вектор

міграції населення впродовж останніх трьох десятиліть
свідчить про загострення демографічної ситуації та по$
силення депопуляційних тенденцій в Україні. Специ$
фічна статевовікова структура, об'єктивне старіння,
критичний рівень смертності (особливо серед доросло$
го чоловічого населення) якість та доступність базових
медичних послуг призводить до посилення демографі$
чного навантаження. В контексті цього проблематика
розробки та реалізації соціально$демографічної стра$
тегії є надзвичайно актуальною. Генеральною метою
реалізації державної економічної політики є досягнен$
ня стійкого господарського зростання та на цій основі
підвищення рівня життя населення. В більшості сучас$
них моделей розвитку економічно активне населення
репрезентовано у якості уособлення людського інтелек$
туального капіталу. З іншого боку, саме населення є
кінцевим споживачем створюваного продукту. Тому
сучасне індикативне планування макроекономічного
розвитку відбувається у діалектичній єдності із соціаль$
но$демографічним прогнозуванням чисельності і скла$
ду населення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Серед зарубіжних досліджень соціально$демогра$

фічного прогнозування і забезпечення стійкого розвит$
ку слід назвати роботи Д. Блума [1], Т. Лінда [3], Б. Мал$
мберга [3], Дж. Сакса [1]. Комплексу питань посилення
результативності заходів демографічної політики
присвячено праці С. Аксьонової [4], С. Козловського
[3], І. Курило [4], Е. Лібанової [5], С. Пирожкова [6] та
інших. На думку низки вітчизняних дослідників, демог$
рафічна ситуація в Україні одержала кризові характе$
ристики і може становити суттєву загрозу економічній
безпеці держави. Прогнозно$плановий блок соціально$
демографічної політики в контексті методичного
інструментарію потребує суттєвого удосконалення.

Першопричини поточної демографічної ситуації в
Україні слід шукати в площині економічних характери$
стиках, у т. ч. рівня матеріального добробуту та умовах
життя населення. Проблематика аналізу вітчизняної
соціально$демографічної ситуації і висвітлення причин
депопуляції є важливими для забезпечення економіч$
ної безпеки України і потребують дослідження.

Завданням статті є визначення сучасної соціально$
демографічної ситуації в Україні та здійснення її серед$
ньострокового прогнозу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Демографічна динаміка в Україні впродовж періо$

ду 1990—2019 років була переважно негативною. Лише
в 1991—1994 роках, при стійкому скороченні народжу$
ваності (відповідний індикатор у кінці періоду становив
79,5 % базисного року) та зростанні смертності на 21,5%,
середньорічна чисельність наявного населення перебу$

the sustainable economic growth through the realization of socioBdemographic potential were generally revealed.
The assessment of socioBdemographic situation was objectively performed with the respect to the mutual interrelations
between the significant factors. The domestic demographic changes' influence on the financial sector, in particular,
pension provision and tax obligations was estimated as well. The social and economic provisions, the decent pay and
healthy working conditions, the occupational safety and health targeted measures in order to reduce both occupational
and domestic injuries, the proper social protection for the families with children and the elderly members, the significant
improvements in a number of environmental issues, promotion of a healthy lifestyle, highBquality and accessible healthB
care and education systems were identified as the prerequisites for sustainable economic development. The lagged
effect of the fertility on economic growth — in order to evaluate the economic activity of the population properly —
was considered due to the methodology of the International Labor Organization.

Ключові слова: демографія, соціально�демографічний прогноз, економічний розвиток, економічне зростан�
ня, економічна стратегія.

Key words: demography, socio�demographic forecast, economic development, economic growth, economic strategy.

вала на відносно незмінному рівні в межах 100,1—100,6%
відносно 1990 року (рис. 1). Починаючи з 1995 року на$
мітилося стійке скорочення абсолютної та відносної
чисельності населення України як за рахунок природ$
ного, так і механічного руху. Як видно з рисунка 1, в
1991—2014 роках смертність в Україні стійко переви$
щувала відповідний показник 1990 року, народжуваність
же мала спадну динаміку, а надалі показник певним чи$
ном коректується через відсутність інформації про тим$
часово окуповані території.

За попередніми даними Державної служби статис$
тики середньорічна чисельність наявного населення Ук$
раїни у 2020 році складала 41 млн 902,4 тис осіб, без ура$
хування тимчасово окупованої території. Середні втра$
ти наявного населення в 2016—2020 роках становили
205,4 тис. осіб. Якщо 2015 рік (чисельність населення
скоротилася на 2 млн 496,9 тис. осіб через ескалацію
військово$політичного конфлікту і окупацію частини те$
риторій) розглядати як негативну екстерналію, то тік де$
популяції припадає на 2001 рік, коли населення скоро$
тилося на 506,6 тис. осіб. Попри певне незначне по$
ліпшення співвідношення показників народжуваності і
смертності природний приріст чисельності населення в
Україні залишається негативним. Якість і доступність
базових послуг охорони здоров'я, умови життя впли$
вають як на захворюваність та смертність, так і на ре$
продуктивну динаміку. Основними "точками росту" в
управлінні соціально$демографічним розвитком для
нашої держави є: регулювання економічних і соціаль$
них процесів; мінімізація смертності (немовлят і дорос$
лого населення) і захворюваності, пом'якшення нестачі
народжуваності; оптимізація векторів внутрішньої і зов$
нішньої міграції відповідно до пріоритетів соціально$
економічної доктрини держави; поліпшення умов жит$
тя населення, особливо тих його груп, що найменш за$
хищені соціально.

Макроекономічне індикативне планування має вра$
ховувати вказані тенденції, однак не може обмежува$
тися виключно ретроспективним аналізом. До базових
категорій соціально$демографічного прогнозу слід зок$
рема віднести чисельність і статевовікову структуру
постійного та наявного населення (з урахуванням його
проживання у міських та сільських поселеннях), рівні
народжуваності і смертності (загалом, а також за віко$
вими групами), середню очікувану тривалість життя при
народженні, динаміку механічного руху (у розрізі внут$
рішньої та зовнішньої міграції) тощо. В контексті ста$
рої сімейної парадигми досить важливими демографіч$
ними категоріями були кількості зареєстрованих та ро$
зірваних шлюбів, однак наразі значущість цих показ$
ників суттєво знизилася.

Вимогою до прогнозу такого типу має бути його по$
вна наукова обгрунтованість. Типовими його об'єктами
є чисельність населення і темпи її зміни, динаміка ста$
тевовікової структури, народжуваності, смертності
(зокрема немовлят, дорослого чоловічого та жіночого
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населення), зовнішньої і внутрішньої міграції. На основі
вищевказаних об'єктів експертним методом визначаєть$
ся трудовий, економічний, споживчий потенціали і т. д.
У результаті соціально$демографічного передбачення
одержується або ж прогноз як загальна оцінка майбут$
ньої чисельності населення, або ж перспективне обчис$
лення (проекція) структури останнього.

Принциповим є горизонт прогнозування, при чому
між ним та точністю існує обернена залежність. Зде$
більшого в країнах з розвиненою економікою соціаль$
но$демографічні прогнози розробляються на період що$
найменше 15 років. Це пояснюється тим, що за методо$
логією оцінювання трудового потенціалу, запропоно$
ваною Міжнародною організацією праці (надалі —
МОП), економічно активним визнається населення, що
досягло п'ятнадцятирічного віку. Водночас економічне
середовище в таких країнах досить прогнозоване, ймо$
вірність виникнення негативних екстерналій низька. В
країнах що розвиваються, в силу дії низки факторів,
зокрема через низький рівень подушного доходу, про$
цес якісного соціально$демографічно прогнозування
об'єктивно ускладнюється. Верифікація прогнозів стро$
ком понад 15 років становить неабияку проблему як для
розвинених, так і для трансформаційних економік. Од$
нак такі прикладні питання як оптимізація природоко$
ристування, ресурсозбереження, урбаністика, раціона$
лізація розміщення продуктивних сил вирішуються вик$
лючно шляхом довгострокового прогнозування.

Інформаційну базу соціально$демографічних про$
гнозів становлять дані регулярного статистичного об$
ліку, спеціально організовані статспостереження, пере$
писи населення тощо. Водночас переписи є чи найваж$
ливішим джерелом достовірної та повної інформації про
населення країни. Проблемою оцінювання і прогнозу$
вання соціально$демографічної ситуації в Україні є
факт, що останній перепис населення проводився в
2001 році і з того часу неодноразово відтерміновувало$
ся нове масштабне дослідження. За методикою перепис
являє собою суцільний періодичний опис населення за
статтю, віком та іншими значущими соціально$демогра$
фічними характеристиками, збір інформації щодо жит$

лового фонду і відповідних умови населення. Традицій$
ний перепис передбачає отримання інформації від кож$
ного мешканця держави, є досить трудомістким та кош$
товним у плані організації.

Під час здійснення соціально$демографічного про$
гнозування застосовують методи: 1) екстраполяції трен$
ду; 2) динамічного багатофакторного економіко$мате$
матичного моделювання; 3) "руху" вікових груп і когорт;
4) експертного оцінювання. Добір прогностичних мето$
дик визначається поставленою метою та характером ви$
хідної інформації.

Теорія ймовірностей та математична статистика ста$
новить основний апарат екстраполяційних методів. Ці
методи засова на припущенні, що виявлені тенденції ос$
новних демографічних характеристик народжуваності,
смертності (немовлят і дорослого населення), зовнішньої
та внутрішньої міграції тривалий час залишатимуться
сталими. Узагальнені та наближені оцінки одержуються
із застосуванням коефіцієнтів загального та / або серед$
ньорічного абсолютного приросту чисельності населен$
ня за період, що передує прогнозованому.

Соціально$демографічне прогнозування також
здійснюється на основі методу вирівнювання рядів дина$
міки. Експертне оцінювання засновується на досвіді й ком$
петентності прогнозиста. При побудові соціально$демог$
рафічних прогнозів із застосуванням економетрики вико$
ристовуються регресійні моделі, що виражають стохас$
тичні залежності демографічних категорій від обраних
факторів. Широке застосування отримали перспективні
розрахунки, оскільки вони є одночасно методом оцінки
майбутньої зміни вікової структури і загальної флукту$
ації чисельності населення, для чого використовуються
моделі відтворення й прийом "руху" вікових груп.

Узагальнюючи сказане на основі даних Держстату
нами було розроблено два варіанти соціально$де$
мографічного прогнозу для України на період 2021—
2035 років із використанням екстраполяції тренду та пер$
спективних розрахунків. Результати подано у таблиці 1.

Обидва прогнози вказують на збереження найближ$
чим часом стійких депопуляційних тенденцій, що може
поглибити демографічну кризу. Для вирішення наявних

Рис. 1. Зміна середньорічної чисельності постійного населення, народжуваності та смертності в Україні
у 1990—2019 роках, % відносно 1990 року

Джерело: розраховано і побудовано автором за даними Державної служби статистики України [7].
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проблем необхідно змістити акценти з
кількісних на якісні параметри відтво$
рення. Належне соціально$економічне
забезпечення, гідна оплата та умови
праці, дотримання техніки безпеки та
охорони праці задля зниження вироб$
ничого та побутового травматизму, на$
лежні соціальний захист сімей з дітьми
та осіб похилого віку, розв'язання низ$
ки питань екологічного характеру, про$
паганда здорового способу життя,
якість та доступність медичної допомо$
ги і освіти є запорукою поліпшення
соціально$демографічної ситуації.

Отже, економічне зростання за су$
часних умов прямо й опосередковано
визначається низкою соціально$демог$
рафічних факторів, що передбачає
ефективне відтворення поколінь су$
спільства. Структурна динаміка остан$
нього у розрізі статевовікових страт,
композиція і рух трудових ресурсів,
ступінь їх залучення, рівень задоволен$
ня суспільних потреб благах репрезентує водночас базу
та кінцеву мету соціально$демографічного прогнозуван$
ня, стратегічного та поточного індикативного плануван$
ня. Стійке перевищення смертності над народжуваністю,
характерне для України в період 1991—2019 років, ймові$
рно буде характерним для нашої держави і в середньост$
роковій перспективі. Для уникнення кризи та одержання
демографічного дивіденду має реалізовуватися комплек$
сна соціально$економічна політика розвитку.
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Метод екстраполяції тренду Метод перспективних розрахунків 

Період 
Середньорічна 
чисельність 
постійного 
населення 

Живо-
народжених Померлих

Середньорічна 
чисельність 
постійного 
населення 

Живо-
народжених Померлих

2021 41 166,2 315,1 574,9 41 609,5 253,1 579,1 
2022 40 757,5 281,0 571,7 41 404,4 226,7 579,7 
2023 40 348,8 345,1 568,6 41 206,2 308,8 575,5 
2024 39 940,1 311,0 565,5 41 014,1 259,2 575,9 
2025 39 531,4 277,0 562,4 40 808,2 268,4 575,6 
2026 39 122,7 301,0 559,3 40 610,6 282,2 574,0 
2027 38 714,0 267,0 556,1 40 413,0 290,2 572,8 
2028 38 305,3 301,4 553,0 40 213,5 277,5 572,5 
2029 37 896,6 267,3 549,9 40 013,0 293,0 571,3 
2030 37 487,9 233,3 546,8 39 815,4 295,6 570,2 
2031 37 079,2 277,0 543,7 39 615,9 296,6 569,4 
2032 36 670,5 242,9 540,5 39 416,5 299,9 568,5 
2033 36 261,8 208,9 537,4 39 217,5 307,0 567,4 
2034 35 853,1 242,9 534,3 39 018,7 308,1 566,5 
2035 35 444,4 208,9 531,2 38 819,3 312,1 565,6 

Таблиця 1. Соціально>демографічний прогноз для України у 2021—2035 роках

Джерело: авторська розробка.
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CUSTOMS MARKETING: INSTITUTIONALIZATION, POTENTIAL, FEATURES

У статті досліджено теоретикоBприкладні основи митного маркетингу. Ідентифіковано концептуальB

ний зміст, об'єкт, предмет та суб'єктів митного маркетингу. Визначено, що головними суб'єктами митноB

го маркетингу постають: міжнародні організації; органи державної влади країн; фізичні особи, що переB

тинають митний кордон держав (мігранти, туристи та транзитери); юридичні особи, які переміщують

товари через митний кордон держав; юридичні особи, які надають інфраструктурні послуги. Зазначено,

що форми застосування митного маркетингу суб'єктами здійснюються у межах нормативноBправового

поля країн і міжнародного законодавства, а також обираються ними індивідуально виходячи з їх інтеB

ресів та можливостей. Наведено зміст маркетингової діяльності головних суб'єктів системи митного марB

кетингу у сферах: стратегічного планування; бюджетування, товарної, цінової та збутової політики, проB

сування, дій персоналу, процесу обслуговування та оточення.

The article investigates the theoretical and applied foundations of customs marketing.

It is determined that the system of customs marketing is a set of interconnected elements that ensure the process of

legal and mutually beneficial movement of goods across the customs borders of states. This system is complex, dynamic

and constantly evolving due to the operation of certain subsystems, including analytical, legal and organizational.

It is determined that the main subjects of customs marketing are: international organizations; public authorities of

the countries; individuals crossing the customs border of states (migrants, tourists and transit); legal entities that move

goods across the customs border of states; legal entities that provide infrastructure services.

It is noted that the forms of application of customs marketing by the subjects are carried out within the regulatory

framework of countries and international law, as well as chosen by them individually based on their interests and

capabilities.

The use of customs marketing involves strategic and operational measures. Strategic marketing activities cover a

long time horizon of the entity and include: marketing environment research, analysis of consumer needs, selection of

basic markets and justification of their attractiveness, market segmentation, positioning, analysis of the competitiveness

of the entity and its products, marketing strategy development, marketing programs and budget, establishing and

maintaining the maximum possible planning and consistency, choosing the forms of marketing, etc.

Operational (tactical) marketing measures, as actions to implement the strategy and achieve the goals, cover a

shortBterm time horizon (up to 1 year) and consist of: analysis of the current market situation; implementation of current

marketing activities; execution of the marketing budget; implementation of organizational measures to implement the

plan of marketing actions (appointment of those responsible for solving specific tasks, establishing norms and principles

of relations, organization of control over the implementation of marketing programs, etc.). In operational marketing the

main thing is the marketing complex (marketing mix) of the enterprise, which is often identified with the concepts of the

main tools of the seller, including from "4P" to "12P", as well as their saturation "4A", "4C", "4D","4V","2P+2C+3S", etc.).
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сфері митної справи частина питань є чітко інсти$

туціоналізованими у науковій, етичній, юридичній та
господарській площині, однак у зв'язку з безперервним
розвитком міжнародних відносин і виникненням нових
суб'єктів та механізмів їх взаємодії, формуються нові
системи відносин, які постають симбіозом, раніше не по$
в'язаних між собою елементів правової, управлінської,
комерційної та соціальної сфер. Саме цей аспект сто$
сується визначення, становлення, формалізації та роз$
витку системи митного маркетингу.

Враховуючи суттєве зростання чисельності суб'єктів
які залучаються у сферу митної справи (особистостей,
підприємств, установ, органів державної влади та
міжнародних організацій), а також зростання обсягу
товарів, які переміщуються через державні кордони,
проблематика дослідження змісту та перспектив роз$
витку митного маркетингу є актуальною.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Аспекти застосування митного маркетингу дослід$

жували: І.Х. Баширов [1]; А.А. Боздунова, А.С. Смир$
нова, Е.С. Ляшкова [2]; В.В. Макрусєв [3]; Д.А. Міщенко,
В.В. Даценко, В.Д. Хурдей [4]; А.С. Осипенкова, В.С. Та$
ріков [5]; В.В. Пилипчук, Н.П. Плоткіна, А.В. Зирянова
[6]. Однак ми констатуємо, що зміст та сфера категорії
"митний маркетинг" не є чітко визначеними та інститу$
ціоналізованими, що потребує подальших досліджень
у цьому напрямі.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є дослідження теоретико$прикладних

основ митного маркетингу. Для досягнення даної мети
поставлено та вирішено такі завдання: ідентифікація ка$
тегоріального змісту митного маркетингу; визначення
суб'єктів, які приймають участь у процесах переміщення
товарів через митні кордони держав; визначення наявних
та можливих форм застосування митного маркетингу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження потенціалу маркетингу засвідчують
щодо його перманентного поширення у різних сферах
суспільного життя, економіки, а також комерційної та
некомерційної діяльності. Маркетинг застосовуються
на усіх управлінських рівнях (особистісному, мікрорівні,
мезорівні, макрорівні та міжнародному) усіма суб'єкта$
ми цивілізованого соціуму.

Внаслідок розгортання НТП та глобальних тен$
денцій інтернаціоналізації, інтелектуалізації та інфор$
матизації суспільного життя, зростає чисельність
суб'єктів, які залучаються у нові форми взаємовідносин,
які потребують застосування нових видів та інстру$
ментів маркетингу.

На початку третього десятиріччя ХХІ ст. у науковій
літературі констатується наявність таких мовних кон$
струкцій як "митний маркетинг" [1; 2], "система митно$
го маркетингу" [5], "маркетинг митних послуг" [3], "мар$
кетинг у сфері митних послуг" [6], потенціал яких розг$
лядається у площині поєднання, з одного боку, митної
діяльності, а з іншого — маркетингу.

Враховуючи потенціал категорії "маркетинг" і за$
стосовуючи її у сфері митної справи [7], ми пропонуємо

Ключові слова: маркетинг, митна справа, митні послуги, митний маркетинг, Державна митна служба
України, Всесвітня митна організація.

Key words: marketing, customs, customs services, customs marketing, State Customs Service of Ukraine, World
Customs Organization.

визначити що: об'єкт митного маркетингу — це процеси
переміщення товарів через митні кордони держав; предмет
митного маркетингу — теоретичні та прикладні підходи до
організаційно$економічного забезпечення легального,
швидкого, зручного та безпечного переміщення товарів че$
рез митні кордони держав; суб'єкт митного маркетингу —
фізичні та юридичні особи, які приймають участь у проце$
сах переміщення товарів через митні кордони держав.

Концептуально систему митного маркетингу можна
визначити, як сукупність взаємопов'язаних елементів, які
забезпечують процес легального та взаємовигідного пе$
реміщення товарів через митні кордони держав. Така си$
стема є складною, динамічною і перманентно розвиваєть$
ся за рахунок функціонування певних підсистем, у тому
числі аналітичної, правової та організаційної.

Переміщення товарів через митні кордони держав
здійснюють люди — безпосередньо або із застосуван$
ням технічних засобів. Однак внаслідок розвитку НТП
і ускладнення форм міжнародних відносин, структура
суб'єктів, які приймають участь у процесах переміщен$
ня товарів через митні кордони держав зараз є досить
складною. У таблиці 1 наведено характеристику су$
б'єктів, які приймають участь у процесах переміщення
товарів через митні кордони держав.

Зокрема, до головних суб'єктів митного маркетин$
гу можна віднести міжнародні організації, які переваж$
но здійснюють функцію глобальної координації для
їхніх членів: глобальний моніторинг, участь у форму$
ванні міжнародного законодавства, розробка прогноз$
них та програмних документів, створення спільних стан$
дартів, реалізація програм розвитку, інформаційна
діяльність, врегулювання проблемних питань, обгово$
рення, консультування, узгодження, проведення до$
сліджень, здійснення комунікацій, складання доповідей,
надання допомоги.

Органи державної влади формуються у країнах
індивідуально. Загальними їх властивостями є те, що
вони одночасно є частиною єдиного механізму держа$
ви, але мають певну самостійність, складаються з дер$
жавних службовців, мають чітко визначену структуру,
компетенції, повноваження, ресурсну базу та реалізо$
вують функції держави через державні органи: глава
держави (президент, монарх, колегіальний орган тощо);
органи законодавчої влади (парламент, рада, дума, па$
лата, сейм, сенат, конгрес тощо); органи виконавчої вла$
ди (уряд, міністерства, відомства, служби, органи дер$
жавного управління на місцях); органи судової влади
(суди); силові органи (поліція, органи державної безпе$
ки, прокуратура, збройні сили тощо).

Фізичні особи, що перетинають митний кордон дер$
жав — це люди, які особисто перетинають митний кор$
дон держав і при цьому переміщують особисті речі, гро$
шові кошти та товари інших фізичних чи юридичних осіб.
Тобто це особи, які здійснюють міжнародний рух люд$
ських ресурсів і яких за характером їх переміщення
можна поділити на мігрантів, туристів і транзитерів [13].

Міграція — це переміщення населення з місця свого
проживання в інше, що супроводжується опануванням
ресурсів нової території та їх споживанням у цьому ж
місці протягом тривалого часу. Учасниками міграційних
процесів є мігранти, біженці, переміщені особи та інші.
Класифікаційними ознаками поділу видів міграції поста$
ють: причини, дії мігранта у країні; характер прийняття

The content of marketing activities of the main subjects of the customs marketing system in the areas of:

strategic planning; budgeting, product, pricing and sales policy, promotion, staff actions, service process and

environment.
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мігрантом рішення про міграцію; перетинання адмініст$
ративно$територіальних меж регіону або держави;
відстань, яку долає мігрант; тривалість міграції у часі;
характер довгострокової міждержавної міграції віднос$
но місця виїзду або в'їзду мігранта; отримання дозволу
від органів державної влади на здійснення міграції; очі$
кування мігранта країною$реципієнтом; кількість
мігрантів; чисельність міграцій; відповідність очікувань
результату від міграції; сфера міграції тощо.

Туризм є тимчасовим переміщенням населення з
місця свого проживання з метою ознайомлення та спо$
живання ресурсів нової території. Так, згідно зі статтею
1 Закону України "Про туризм" — "…турист — особа,
яка здійснює подорож по Україні або до іншої країни з
не забороненою законом країни перебування метою на
термін від 24 годин до одного року без здійснення будь$
якої оплачуваної діяльності та із зобов'язанням залиши$
ти країну або місце перебування в зазначений термін"
[14], тобто основним критерієм розмежування мігранта
від туриста є час перебування та характер діяльності поза
місцем проживання. Традиційними класифікаційними оз$
наками поділу видів туризму є: територіальний фактор;
напрям потоку; мета туру; джерело фінансування; спосіб
пересування; засоби розміщення; кількість учасників;
термін туру; розташування туристичного місця; інтен$
сивність потоку; організаційна форма регламентації, роз$
роблення й узгодження із стороною приймання; харак$
тер мотивації подорожей; віковий склад туристів; етніч$
ний склад туристів; форма туристичних послуг.

Транзитно$професійні переміщення персоналу (ком$
паній, установ, організацій), виникають внаслідок тим$
часової територіальної мобільності трудових ресурсів з
місця і країни свого проживання, що викликано вироб$
ничими вимогами їх професійної діяльності: державні
службовці, які здійснюють офіційні візити до інших країн;
працівники дипломатичних відомств і консульських
служб; журналісти; військові; моряки; водії; пілоти; кос$
монавти; ремонтники; охоронці й інші особи. Такі пере$
міщення працюючих осіб (транзитерів) у статистичному
обліку країн відносять до трудової міграції, туризму або
взагалі не враховують і не розглядають як окрему форму
міжнародного руху людських ресурсів. Але у ХХІ ст.
кількість міжнародних переміщень людських ресурсів, що
здійснюється внаслідок транзитно$професійної діяль$
ності осіб, які за умовами своєї праці суто технічно тим$
часово перетинають межі державних кордонів і які за
типовими ознаками не є ані мігрантами, ані туристами,
зросла настільки, що з позиції маркетингу обумовлює її
виокремлення у окремий сегмент.

Юридичні особи, які переміщують товари через мит$
ний кордон держав — це організації, установи, компанії,
підприємства, структури будь$якої форми власності, які
є власником або розпорядником товарів, що переміщу$
ються через митний кордон держав. Тобто в результаті
реалізації різних форм міжнародних відносин, з одно$
го боку, для власників обумовлюється необхідність
підготовки, транспортування, супроводу та оформлен$
ня товарів, а з іншого — для органів, що зобов'язані
здійснювати митну справу, виникає необхідність здійс$
нення митного контролю, оформлення, регулювання,
справляння митних платежів, митної статистики, обміну
митною інформацією, запобігання та протидії контра$
банді, порушенням митних правил у напрямі реалізації
державної митної політики.

Юридичні особи, які надають інфраструктурні по$
слуги — це найбільш численний сегмент організацій,
установ, компаній, підприємств, структур тощо, який
приймає участь та/або сприяє переміщенню товарів че$
рез митний кордон держав. Насамперед, до них необ$
хідно віднести: компанії, які безпосередньо забезпечу$
ють процес територіального переміщення товарів (у
аеропортах, морських та річкових портах, залізничних
станціях і вокзалах, пунктах перепусток тощо); охо$
ронні структури (державні, комунальні та приватні охо$

ронні компанії); компанії, які надають послуги зберіган$
ня та складування товарів; транспортні компанії (авіа$
компанії, залізничні компанії, морські та річкові пере$
візники, автоперевізники); митні брокери (надання кон$
сультацій, декларування товарів, складання товарної
митної декларації та супутньої документації, визначен$
ня коду товарної номенклатури зовнішньоекономічної
діяльності, обчислення вартості всіх митних зборів, пе$
ревірка наявності необхідної документації та її правиль$
не заповнення, надання митному органу декларації на
продукцію, оформлення необхідних документів і відо$
мостей, взаємодія на постійній основі з державними
службовцями); туроператорів та турагентів; а також
численні інші посередники: банки, страхові, аудиторські,
консалтингові компанії, кадрові агентства й ін.

Функціональний зміст діяльності головних суб'єктів
системи митного маркетингу є наступним. Серед міжна$
родних організацій цільовою є Всесвітня митна органі$
зація (ВМО), яка веде свою історію від Групи Вивчення
Європейського Митного Союзу (1947 р.), Ради митного
співробітництва (1950 р.) і створена як міжнародна міжу$
рядова організація у 1994 р. зі штаб$квартирою в Брюс$
селі (Бельгія) [12]. Членами ВМО є митні адміністрації
майже всіх країн світу і її діяльність сконцентровано у
сферах розробки міжнародних інструментів, конвенцій
з питань класифікації товарів, митної вартості, правил
походження товарів, митних зборів, безпеки ланцюгу
постачання товарів, нівелювання неспівпадіння митних
правил у країнах, захисту прав інтелектуальної влас$
ності, спрощення процедур міжнародної торгівлі, бо$
ротьби з правопорушеннями в митній сфері та незакон$
ним переміщенням контрафактної продукції, боротьби
з корупцією. Відповідно, зміст маркетингової діяльності
ВМО не є суто комерційною і полягає у здійсненні:
міжнародного митного моніторингу, аналітичної діяль$
ності, накопичення інформації, інформування, комуні$
каційного обміну, планування, прогнозування, програ$
мування, організації окремих програм, мотивування,
контролювання, регулювання та координації.

Цільовий орган державної влади України, який
здійснює митну справу на території нашої держави —
Державна митна служба України [9] є центральним ор$
ганом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується
та координується Кабінетом Міністрів України через
Міністра фінансів. Державна митна служба України реа$
лізує державну митну політику, державну політику у

№ Суб’єкт Характеристика діяльності 
1. Міжнародні 

організації 
(міжнародні 
міжурядові 
організації) 

Об'єднання трьох або більше незалежних 
держав, їхніх урядів, інших міжурядових 
організацій, спрямоване на вирішення 
певних спільних питань чи організації 
проектів 

2. Органи державної 
влади країн 

Елемент механізму держави, що бере 
участь у виконанні функцій держави й 
наділений при цьому владними 
повноваженнями 

3. Фізичні особи, що 
перетинають 
митний кордон 
держав 

Громадяни та особи без громадянства, які 
особисто перетинають митний кордон 
держав і приймають участь у процесі 
переміщення особистих та інших товарів 

4. Юридичні особи, 
які переміщують 
товари через 
митний кордон 
держав 

Організації, установи, компанії, 
підприємства, структури тощо, які є 
власником або розпорядником товарів, що 
переміщуються через митний кордон 
держав 

5. Юридичні особи, 
які надають 
інфраструктурні 
послуги 

Організації, установи, компанії, 
підприємства, структури  тощо, які 
приймають участь та/або сприяють 
переміщенню товарів через митний 
кордон держав 

Таблиця 1. Характеристика суб'єктів, які приймають
участь у процесах переміщення товарів через митні

кордони держав

Джерело: розроблено авторами за даними [1—12].
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сфері боротьби з правопорушеннями під час застосуван$
ня законодавства з питань державної митної справи. Та$
кож необхідно зазначити, що Державна митна служба
України безпосередньо співпрацює з Державною прикор$
донною службою України [11] яка здійснює контрольо$
ваний пропуск через державний кордон України осіб,
транспортних засобів, товарів та інших предметів, що
переміщуються через державний кордон України. Внас$
лідок того, що ці органи державної влади мають бюджет$
не фінансування, їхня маркетингова діяльність має вик$
лючно некомерційний характер і для громадськості ви$
являється, насамперед, у формі окремих елементів ком$
плексу просування — реклами, заходів зв'язків з гро$
мадськістю та особистих дій персоналу. Переважно, це
заходи щодо формування сайтів, інформаційних покаж$
чиків, стендів, оптимізація товаро$ та пасажиропотоків.

Фізичні особи, що перетинають митний кордон дер$
жав — це громадяни України, іноземці та особи без гро$
мадянства, які при перетинанні митного кордону дер$
жави здійснюють особистісний маркетинг. Зміст їхньої
маркетингової діяльності полягає у визначенні та
здійсненні легального й раціонального для їх потреб
переміщення товарів. Однак потреби фізичних осіб за
їх сегментами суттєво відрізняються: мігранти, як пра$
вило, перевозять більше особистих речей та грошових
коштів; туристи обмежуються мінімальним обсягом сво$
го ресурсного забезпечення; транзитери переміщують
особисті речі, а також документи, майно, технічні засо$
би, зброю тощо за сферою своєї професійної діяльності.
Відповідно зміст їхнього митного маркетингу складаєть$
ся у: попередньому зборі інформації про правила пере$
тину митного кордону діяльності; плануванні маршру$
ту переміщення через кордон; підготовці необхідних
документів для перетинання кордону і перевозу товарів
(паспорти, посвідчення, білети, страховки, накладні,
свідоцтва, чеки, договори, запрошення, довідки, рецеп$
ти лікаря тощо); плануванні обсягу свого ресурсного
забезпечення особистими речами, грошовими коштами,
їжею, товарами та цінностями; правильному оформ$
ленні митної документації; здійсненні легальних торго$
вельних операцій під час переміщення через кордони,
наприклад покупки у магазинах безмитної торгівлі
("дьюті$фрі", англ. "duty free shop", "duty free store").

Юридичні особи, які переміщують товари через мит$
ний кордон держав здійснюють цю діяльність за допо$
могою власного персоналу та/або посередників. Зміст їх
митного маркетингу полягає у: виборі товарів для пере$
міщення; вивченні умов переміщення; обранні оптималь$
ного для них маршруту та форми переміщення товарів;
підготовці необхідної документації; організації пере$
міщення та супроводу товарів; оплати митних витрат.

Юридичні особи, які надають інфраструктурні послу$
ги постають суб'єктами, які максимально реалізовують ко$
мерційний потенціал митного маркетингу, за рахунок за$
стосування широкого набору функцій: діагностики, анал$
ітики, інформування, комунікацій, акумулювання, збері$
гання, виробництва, продукування, креативності, іннову$
вання, оптимізації, превентивної дії, планування, прогно$
зування, програмування, організації, мотивування, конт$
ролю, регулювання, координації тощо. Саме ці суб'єкти
застосовують усі можливі інструменти маркетингу задля
залучення якнаймогабільше фізичних та юридичних осіб
у процес переміщення товарів через митні кордони дер$
жав, отримуючи на цьому цільовий прибуток.

Застосування митного маркетингу передбачає стра$
тегічні та операційні заходи. Стратегічні маркетингові
заходи охоплюють тривалий часовий горизонт діяль$
ності суб'єкта і передбачають: дослідження маркетин$
гового середовища, аналіз потреб споживачів, відбір
базових ринків та обгрунтування їх привабливості, сег$
ментацію ринку, позиціонування, аналіз конкуренто$
спроможності суб'єкта господарювання та його товарів,
розробку маркетингової стратегії, маркетингової про$
грами та бюджету маркетингу, встановлення і підтрим$

ку максимально можливої планомірності й узгодже$
ності, обрання форм застосування маркетингу тощо.

Операційні (тактичні) маркетингові заходи — це дії
щодо реалізації стратегії та досягнення поставлених
цілей. Операційний маркетинг охоплює короткостроко$
вий часовий горизонт (до 1 року) і основними заходами
операційного маркетингу є: аналіз поточної ринкової
ситуації; здійснення маркетингової діяльності підприє$
мства (формування асортименту, вибір упаковки, перед$
продажне та післяпродажне обслуговування, реаліза$
ція цінової політики, організація збутової мережі та
торгівлі, організація маркетинг$логістики, здійснення
комплексу маркетингових комунікацій); виконання бюд$
жету маркетингу; проведення організаційних заходів
щодо виконання плану маркетингових дій (призначен$
ня відповідальних за рішення конкретних завдань, вста$
новлення норм та принципів взаємовідносин, організації
контролю за виконанням маркетингових програм тощо).
У операційному маркетингу головного значення набу$
ває комплекс маркетингу (маркетинг$мікс), який часто
ототожнюється з концепціями основних інструментів
продавця (у тому числі від "4Р" до "12Р", а також їх на$
сичення "4А", "4С", "4D", "4V", "2P+2C+3S" тощо).

Розглянемо зміст маркетингової діяльності голов$
них суб'єктів системи митного маркетингу на прикладі
Всесвітньої митної організації, Державної митної служ$
би України, фізичних осіб, що перетинають митний кор$
дон держав, юридичних осіб, які переміщують товари
через митний кордон держав та юридичних осіб, які на$
дають інфраструктурні послуги (табл. 2).

Всесвітня митна організація у своїй функціональній
діяльності здійснює стратегічне планування своїх мар$
кетингових заходів та формує бюджет витрат. Товарна
політика полягає у визначенні функціональних видів
діяльності та набору послуг; цінова у визначенні вар$
тості послуг; збутова у виборі членів та визначенні форм
взаємодії з ними; просування у інформуванні громадсь$
кості через власний сайт, а інших міжнародних органі$
зацій та держав$членів через власні комунікації та ЗМІ;
дії персоналу здійснюють працівники; процес обслуго$
вування здійснюється у власних приміщеннях, на тери$
торії держав$членів та за допомогою засобів зв'язку.

Державна митна служба України як бюджетна уста$
нова планує та здійснює витрати на маркетингові захо$
ди переважно у: формі внесення пропозицій щодо за$
безпечення формування державної митної політики на
розгляд Міністра фінансів, Кабінету Міністрів та Пре$
зиденту України; вигляді комунікацій з громадськістю
(інформування через сайт, урядову гарячу лінію, відпо$
відальних осіб, пресслужбу, виступи у ЗМІ, друковану
поліграфічну продукцію); сфері здійснення комунікацій
митників з фізичними особами та представниками юри$
дичних осіб при здійсненні митних процедур і формаль$
ностей; сфері облаштування виробничих приміщень і
обладнання в пунктах пропуску (зовнішні та внутрішні
інформаційні покажчики та реклама).

Фізичні особи, що перетинають митний кордон
здійснюють заходи особистісного маркетингу й плану$
ють свої витрати на технічні засоби зв'язку, інфор$
маційні джерела, посередників і самостійно обирають
пункти пропуску. Беручи участь у процесі отримання
митних послуг, громадяни України, іноземці та особи
без громадянства здійснюють комунікації можуть вно$
сити свої пропозиції або скаржитися, але на оточення
вплинути не можуть.

Юридичні особи, які переміщують товари, здійсню$
ють маркетингові заходи у сфері митного обслуговуван$
ня індивідуально. Ними: здійснюється стратегічне пла$
нування витрат та виділення коштів; визначається асор$
тимент, ціна та форми отримання митних послуг;
здійснюється пошук посередників; обов'язково витра$
чаються кошти на особисті дії персоналу, його навчан$
ня та представницькі витрати; здійснюється документо$
обіг та комунікації з митними органами.
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Юридичні особи — посередники, про$
фесійно залучені у систему митного мар$
кетингу, здійснюють максимально можли$
вий набір маркетингових заходів при по$
шуку замовників, продажу товарів та на$
данні послуг. Міра активності, форми за$
стосування маркетингу та набір послуг,
які надають посередники, суттєво зале$
жать від форми власності. Державні та
комунальні структури, як правило, менше
використовують маркетингові заходи у
сфері митної справи, а приватні структу$
ри більш активні.

ВИСНОВКИ
Дослідження теоретико$прикладних

основ митного маркетингу дозволяє зро$
бити такі висновки. Система митного мар$
кетингу є сукупністю взаємопов'язаних
елементів, які забезпечують процес легаль$
ного та взаємовигідного переміщення то$
варів через митні кордони держав. Суб$
'єктами митного маркетингу постають: міжнародні орган$
ізації; органи державної влади країн; фізичні особи, що
перетинають митний кордон держав (мігранти, туристи
та транзитери); юридичні особи, які переміщують това$
ри через митний кордон держав; юридичні особи, які на$
дають інфраструктурні послуги. Форми застосування
митного маркетингу суб'єктами здійснюються у межах
нормативно$правового поля країн і міжнародного зако$
нодавства, а також обираються ними індивідуально, ви$
ходячи з їх інтересів та можливостей.
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Суб’єкти 

№ Заходи митного 
маркетингу 

Всесвітня 
митна 

організація

Державна 
митна 
служба 
України 

Фізична 
особа, що 
перетинає 
митний 
кордон 

Юридична 
особа, яка 
переміщує 
товари 

Юридична 
особа – 

посередник

1. Стратегічне 
планування 

Здійснює Обмежено Здійснює Здійснює Здійснює 

2. Бюджетування 
маркетингу 

Здійснює Обмежено Здійснює Здійснює Здійснює 

3. Товарна політика Здійснює Обмежено Здійснює Здійснює Здійснює 
4. Цінова політика Здійснює Обмежено Здійснює Здійснює Здійснює 
5. Збутова політика Здійснює Обмежено Здійснює Здійснює Здійснює 
6. Просування Здійснює Здійснює Здійснює Здійснює Здійснює 
7. Дії персоналу Здійснює Здійснює Здійснює Здійснює Здійснює 
8. Процес 

обслуговування 
Здійснює Здійснює Здійснює Здійснює Здійснює 

9. Оточення Здійснює Здійснює Споживає Споживає Споживає 

Таблиця 2. Зміст маркетингової діяльності головних суб'єктів системи
митного маркетингу

Джерело: розроблено авторами за даними [1—12].
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SUBSTANTIATION OF INNOVATIONBORIENTED DEVELOPMENT STRATEGY OF AGRICULTURAL
ENTERPRISES FOR MILK PRODUCTION

Стаття присвячена стратегій інноваційноBорієнтованого розвитку сільськогосподарських підприємств

з виробництва молока із урахуванням мінливості зовнішнього та внутрішнього середовища їх функціоB

нування. Доведено, що визначення перспектив розвитку молочного скотарства повинно базуватися на

стратегічному підході, який дозволяє найбільш адекватним способом реагування на виклики динамічноB

го мінливого навколишнього середовища. Встановлено, що розвиток молочного скотарства можна віднеB

сти до четвертого технологічного укладу, який передбачає повну механізацію виробничих процесів, одB

нак внаслідок своєї специфіки воно розвивається на основі поєднання різних технологічних укладів: інтенB

сивноBтехнократичний, природноBінноваційний і натуральний.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

В умовах посилення кризових явищ, зокрема, пан$
демії Covid$19, загострюються питання забезпечення
продовольчої безпеки країни, а також досягнення зро$
стаючої динаміки у розвитку як господарюючих
суб'єктів, так й галузей та економіки вцілому. Виконан$
ня цього завдання базується на комплексному розвит$
ку аграрного сектора економіки як провідного секто$
ра, функціонування якого на принципах сталого роз$
витку передбачає встановлення різних взаємозв'язків із

Результати аналізу розвитку молочного скотарства є суперечливими, оскільки, з одного боку, натуB

ральні показники ефективності виробництва підвищуються, а з іншого — передумови створення

внутрішніх резервів розширеного відтворення відсутні. Розраховано, що попри існуючі позитивні тенB

денції (ріст продуктивності корів, ціни реалізації молока), динаміка темпів збільшення собівартості проB

дукції, які відбуваються на фоні скорочення поголів'я ВРХ, в тому числі корів, нівелює позитивні зміни

економічної результативності функціонування галузі та сільськогосподарських товаровиробників. АрB

гументовано, що ефективний розвиток сільськогосподарських підприємств з виробництва молока в найB

ближчій стратегічній перспективі можливо лише за умови подолання негативних тенденцій.

Розроблено складові елементи стратегії інноваційноBорієнтованого розвитку молочного скотарства,

яка передбачає технікоBтехнологічне оновлення виробничого потенціалу сільськогосподарських

підприємств та впровадження ІТBтехнологій в систему менеджменту. Обгрунтовано стратегічні моделі

розвитку молочного скотарства: збереження існуючих тенденцій розвитку, за яких буде домінувати виB

робництво молока і яловичини в особистих селянських господарствах зі збереженням екстенсивного типу

господарювання; пріоритетність розвитку фермерських господарств з виробництва молока; пріориB

тетність розвиток великих інноваційноBорієнтованих сільськогосподарських підприємств з одночасним

державним стимулюванням кооперативної форми виробництва молока фермерськими і особистими сеB

лянськими господарствами. Систематизовано складові інноваційноBорієнтованої стратегії розвитку моB

лочного скотарства, яка передбачає зміцнення кормової бази, підвищення рівня годівлі тварин, впровадB

ження комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів і переведення галузі на новітні

технології, використання високопродуктивних, спеціалізованих порід худоби, підвищення якості тваB

ринницької продукції, удосконалення організації й оплати праці.

The article is devoted to the strategies of innovationBoriented development of agricultural enterprises for

milk production taking into account the variability of the external and internal environment of their operation.

It is proved that the definition of prospects for the development of dairy farming should be based on a strategic

approach that allows the most adequate way to respond to the challenges of a dynamic changing environment.

It is established that the development of dairy farming can be attributed to the fourth technological way, which

provides full mechanization of production processes, but due to its specificity it develops on the basis of a

combination of different technological ways: intensiveBtechnocratic, naturalBinnovative and natural.

The results of the development analysis of dairy farming are contradictory, because, on the one hand — the

natural indicators of production efficiency are increasing, and on the other — the prerequisites for the creation

of internal reserves of expanded reproduction are missing. It is calculated that despite the existing positive trends

(growth of cow productivity, milk sales prices), the dynamics of the increase in production costs, which occur

against the background of declining cattle, including cows, offsets positive changes in economic performance of

the industry and agricultural producers. It is argued that the effective development of agricultural enterprises

for milk production in the near strategic perspective is possible only if the negative trends are overcome.

The constituent elements of innovationBoriented development strategy of dairy farming have been developed,

which provides for technical and technological renewal of the production potential of agricultural enterprises

and the introduction of IT technologies in the management system. Strategic models of dairy cattle breeding

development are substantiated: preservation of existing development tendencies, which will be dominated by

milk and beef production in private farms with preservation of extensive type of management; priority of

development of farms for milk production; priority is the development of large innovationBoriented agricultural

enterprises with simultaneous state stimulation of the cooperative form of milk production by farmers and private

farms. The components of the innovationBoriented strategy of dairy farming development are systematized, which

envisages strengthening the fodder base, increasing the level of animal feeding, introducing complex

mechanization and automation of production processes and transferring the industry to the latest technologies,

using highByielding, specialized livestock breeds. wages.

Ключові слова: молоко, сільськогосподарське підприємство, молочне скотарство, стратегія, інновація.
Key words: milk, agricultural enterprise, dairy cattle breeding, strategy, innovation.

всіма галузями народного господарства, стабілізації
соціальної складової сільських територій та збережен$
ня природного середовища.

Забезпечення стійкого розвитку сільськогоспо$
дарських підприємств з виробництва молока має стра$
тегічне важливе значення для всієї вітчизняної еконо$
міки, і це повинно проявлятися не лише в контексті до$
сягнення продовольчої незалежності країни, але й для
цілей диверсифікації економіки, розвитку сільських те$
риторій, праце зайнятості сільського населення та ін., і
як наслідок, економічної безпеки країни.
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У якості важливого пріоритету при визначення пер$
спектив розвитку молочного скотарства є стратегічний
підхід, який дозволяє найбільш адекватним способом
реагування на виклики динамічного мінливого навко$
лишнього середовища, зумовлює прояв мультиплікатив$
ний ефект для всіх суміжних сфер економіки із дослід$
жуваною галуззю.

Окрім того, для галузі молочного скотарства на су$
часному етапі має прояв наступних дестабілізуючих чин$
ників внутрішнього середовища, зокрема: відставання в
технологічному забезпеченні, особливо в малих та се$
редніх сільськогосподарських підприємствах; порушен$
ня науково$обгрунтованих вимог відтворення поголів'я
стада; відсутність ефективної кормової бази; порушен$
ням техніко$технологічних вимог утримання худоби; не$
стача потужностей у первинній обробці молока та пе$
реробних потужностей з виробництва молочної про$
дукції на кооперативних засадах; низький рівень дохід$
ності сільгосптоваровироників, який не дозволяє
здійснити розширене відтворення та інші. Перелічене
вище значною мірою визначає актуальність проведення
дослідження щодо обгрунтування стратегічних заходів
реалізації якісних змін у функціонування сільськогос$
подарських підприємств з виробництва молока на інно$
ваційних засадах.

ОГЛЯД ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретико$методологічні та прикладні аспекти ре$

формування організаційно$економічних відносин моло$
копродуктового підкомплексу з іншими секторами на$
ціонального господарства в умовах командно$адмініст$
ративної системи і ринкових відносин розглядаються в
працях таких відомих вчених: П. Березівський, С. Ва$
сильчак, М. Ільчук, О. Іртищева, О. Козак, Д. Крисанов,
М. Пархомець, М. Сичевський, Я. Тивончук, В. Уланчук,
О. Шпичак та ін. Але до цього часу не сформовано на
системній основі стратегічні пріоритети перебудови
організаційно$управлінських та фінансово$економічних
відносин щодо переведення молокопродуктового
підкомплексу на інноваційну модель розвитку з ураху$
ванням викликів глобалізації, загострення продоволь$
чої кризи, нарощення потенціалу вітчизняних агрохол$
дингів, темпів форсування земельної реформи тощо.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Основною метою дослідження є оцінка процесів

змін у молочному скотарстві сільськогосподарських
підприємств, вектори їх вплив на прибутковість та еко$
номічну стійкість, обгрунтування засад та практичних
рекомендації щодо формування стратегії інноваційно$
го розвитку товаровиробників цієї галузі.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОБГОВОРЕННЯ
Розвиток молочного скотарства як галузі сільсько$

го господарства можна віднести до четвертого техно$
логічного укладу, який передбачає повну механізацію
виробничих процесів. Однак поєднання можливостей їх
автоматизації та комп'ютеризації у разі збереження пев$
ної частки ручної праці (масаж вимені, прикріплення
доїльного обладнання та ін.), у рамках універсальної
класифікації, фактично займає проміжне місце. Як заз$
начають дослідники, сільське господарство внаслідок
своєї специфіки, розвивається за власною траєкторією
упродовж усієї історії людства, поєднує технологічних
укладів: інтенсивно$технократичний, природно$іннова$
ційний і натуральний, кожний із яких характерним є для
конкретної категорії господарств [1]. Подібне розме$
жування здійснюється на основі різних масштабів
відтворення, а також можливостями залучення капіта$
лу, землі, трудових ресурсів.

Важливість молочного скотарства у продовольчо$
му забезпеченні пояснюється тим, що молоко і молочні
продукти в харчовому балансі є не тільки базовими для
більшості населення країни, а й з точки зору повного

набору необхідних поживних речовин і обсягів спожи$
вання визначають і впливають на здоров'я нації в ціло$
му [2]. Це єдиний продукт харчування в перші місяці
життя людини і основний за засвоюваністю білкової
частини раціону людей похилого віку. Соціальна зна$
чимість молока і молочної продукції вимагає від держа$
ви забезпечити їх фізичну та економічну доступність.

Однак, починаючи з 1990 р., молочне скотарство заз$
нало занепаду, відбувся стихійний розпад наявних ко$
лективних господарств з нагромадженим за декілька
десятиліть досвідом роботи. Розукрупнення великих
колгоспів та радгоспів призвело до збільшення чисель$
ності господарств, розпорошення основних виробничих
фондів, масового продажу корів, порушення системи
кормо забезпечення, фізичного і морального старіння
матеріально$технічної бази, а здебільшого зубожіння в
минулому успішних підприємств [3]. Темпи росту цін на
матеріально$технічні ресурси значно випереджали за$
купівельні ціни на молоко.

Однією з причин зменшення поголів'я корів у
сільськогосподарських підприємствах було прийняття
необгрунтованого рішення щодо вивезення за межі Ук$
раїни живої худоби в 1995—1997 рр. Фактично було зни$
щено базу відтворення дійного стада в Україні внаслі$
док різкого скорочення кількості маточного поголів'я.

Наслідки таких невиважених рішень відчувається й
нині, коли на світовому ринку племінної великої рога$
тої худоби молочного напрямку продуктивності попит
перевищує пропозиції. Вітчизняні племінні господар$
ства не спроможні задовольнити попит через обмеже$
ну кількість маточного поголів'я, низьку якість плем$
продукції та відсутність адресної фінансової підтрим$
ки суб'єктів племінної справи у тваринництві. Все це є
наслідком руйнації існуючої державної племінної служ$
би натомість не створивши взамін нової структури за
європейськими зразками [4].

Водночас ці зміни зумовили соціально$економічну
структуру сільськогосподарської продукції, зросла ча$
стка господарств населення у виробництві молока. Пе$
реорієнтація сільськогосподарського виробництва на
його подрібнення не сприяла розвитку галузі, оскільки
дрібне виробництво виявилося неконкурентоспромож$
ним, екстенсивним і, як правило, низько ефективним [5].
Ці причини призвели до скорочення виробництва моло$
ка та м'яса, зокрема великої рогатої худоби.

Розглянемо динаміку поголів'я великої рогатої ху$
доби у сільськогосподарських підприємствах та госпо$
дарствах (табл. 1).

Наведені розрахунки таблиці 1 свідчать, що у 2019 р.
поголів'я ВРХ у сільськогосподарських підприємствах
становила 1049,5 тис. гол, або скоротилося порівняно
із 2018 р. на 7,8 в.п. та 2000 р. 79,2 в.п. Подібну тенден$
цію спостерігаємо у динаміці поголів'я корів, яке у 2019 р.
склало лише 438,6 тис. гол, або скоротилося порівняно
із 2018 р. на 6,2 в.п., а 2000 р. на 76,3 в.п.

Водночас темпи скорочення поголів'я ВРХ у госпо$
дарствах населення за досліджуваний період мали нижчі
значення. Так, поголів'я ВРХ у господарствах населен$
ня у 2019 р. склало 2942,5 тис. гол, або знизалося на
6,9 в.п. у 2018 р. та на 55,4 в.п. у 2000 році. Щодо пого$
лів'я корів у господарствах населення, то у 2019 р. воно
становило 1349,9 тис. гол, або скоротилося порівняно з
2018 р. та на 2000 р. відповідно на 7 в.п., на 56,6 в.п.

З метою проведення комплексного аналізу особли$
востей виробництва молока здійснимо групування
сільськогосподарських підприємств за поголів'ям корів
(табл. 2).

Наведені розрахунки таблиці 2 свідчать, що 65 один.
підприємств (3,4% від загальної сукупності), які мали
понад 1000 гол., утримують 103,6 тис. гол (23,6% від за$
гального поголів'я). У середовищі сільськогосподарсь$
ких підприємств з виробництва молока домінують гос$
подарства із чисельністю корів з 100—499 гол., частка
яких становила 42,3% та утримують 191,5 тис. гол., або
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43,7 загального поголів'я.
Кількість сільськогосподарських підприємств із по$

голів'ям до 50 голів склала 625 один., або 33% від за$
гальної сукупності, які утримують 10,1 тис. гол, або
2,3%. Водночас група сільськогосподарських підприємств
із поголів'ям від 50 до 99 гол. становила 228 один., або
12% від загальної кількості, яка утримувала 3,8 % пого$
лів'я корів. Отже, узагальнюючи вищезазначене, мож$
на зробити висновок про те, що кількість висококонцен$
трованих господарств з виробництва молока становила
у 2019 р. 240 один., або 12,7 %, які утримували 50,2%
поголів'я корів. Очевидно, що стратегічні пріоритети
розвитку молочного скотарства у сільськогосподарсь$
ких підприємствах доцільно розглядати у різних за роз$
мірами сільськогосподарських підприємств, однак для
цього доцільно розробити дієві заходи щодо забезпе$
чення ефективного виробництва.

Отже, перспективним напрямом розвитку молочно$
го скотарства країни є інтенсифікація на інноваційні ос$
нові, яка повинна визначати подальшу стратегію галузі.

Вважаємо, що стратегію розвитку молочного ско$
тарства доцільно розглядати як процес формування
системи цілей і вибору шляхів їх досягнення, із зазна$
ченням кількісних та якісних параметрів одержання пев$
них соціально$економічних результатів.

Нині галузь молочного скотарства залишається у
стані системної кризи з такими характеристиками: змен$
шення поголів'я великої рогатої худоби, низький рівень
продуктивності тварин; відсутність повноцінної кормо$
вої бази, низький рівень забезпечення їх повноцінними
кормами, особливо щодо білка; високий фізичний знос
і моральне старіння основних фондів, що пов'язано із
низькими темпами їх оновлення; складний фінансовий
стан більшості підприємств корпоративного сектору
внаслідок росту вартості матеріально$технічних засобів,
високого рівня процентних ставок на кредитні ресурси
й інші негативні чинники; зниження рівня споживання
молока та молочних продуктів; низька інноваційна
активність, пов'язана з відсутністю економічно обгрун$
тованої нормативної бази й дієвого механізму стиму$
лювання інноваційної діяльності [6—7].

Розглядаючи можливі моделі трансформації галузі,
можна виділити такі варіанти:

Перший — залишити все як є. Прогнозованим на$
слідком такого підходу буде переважання виробництва
молока і яловичини в особистих селянських господар$

ствах зі збереженням у них переважно натурального
екстенсивного господарювання, що базується на ручній
праці, відсутності можливості застосування передових
інтенсивних технологій та складнощах з реалізацією
виробленої продукції.

Варіацією цього напряму є паралельне розширення
імпорту тваринницької продукції. У цьому разі імпорт$
на продукція, як більш конкурентоспроможна, неод$
мінно витіснятиме вітчизняну, що створить загрози на$
ціональним інтересам і національній безпеці та прояв$
лятиметься в істотному скороченні внутрішнього вало$
вого продукту. Це призведе до зменшення основних ви$
робничих фондів у галузях виробництва і переробки
продукції тваринництва та суттєвої залежності від ко$
н'юнктури зовнішніх ринків.

Таким чином, такий варіант не може забезпечити
продовольчу безпеку країни, розвинути її експортні
можливості галузі.

Другий — пріоритетний розвиток фермерського
сектору виробництва. Оскільки нинішня його частка у
виробництві тваринницької продукції становить менше
1%, він потребує тривалого часу для будівництва нових
фермських приміщень промислового типу, їх техноло$
гічного оснащення та значних кредитних коштів.

Третій — пріоритетний розвиток великих інвести$
ційно привабливих промислових підприємств, які можуть
забезпечити умови для досягнення високої продуктив$

Рік 2019 р. в % до 
Показник 

2000 2010 2015 2017 2018 2019 2000 р. 2018 р. 
Сільськогосподарські підприємства 

Велика 
рогата 
худоба 

5037,3 1526,4 1270,5 1166,6 1138,1 1049,5 20,8 92,2 

В % до 
всього 

53,5 34,0 33,9 33,0 34,1 33,9 -19,6 в.п. -0,2 в.п. 

у т.ч. 
корови  

1851,0 589,1 505,1 466,6 467,8 438,6 23,7 93,8 

В % до 
всього 

37,3 22,4 23,3 23,1 24,4 24,5 -12,8 в.п. -,1 в.п. 

Господарства населення 
Велика 
рогата 
худоба 

4386,4 2968,0 2479,8 2364,2 2194,8 2042,5 46,6 93,1 

В % до 
всього 

46,5 66,0 66,1 67,0 65,9 66,1 19,6 в.п. 0,2 в.п. 

у т.ч. 
корови  

3107,3 2042,1 1661,5 1551,2 1451,6 1349,9 43,4 93,0 

В % до 
всього 

62,7 77,6 76,7 76,9 75,6 75,5 1,8 в.п. 0,1 в.п. 

Таблиця 1. Динаміка та структура поголів'я ВРХ, у т.ч. корів сільськогосподарських підприємств
та господарствах населення, тис. гол.

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України.

Кількість 
підприємств 

Кількість 
сільськогосподарсь

ких тварин Показник 

одиниць 
у % до     

загальної 
кількості 

тис. 
голів 

у % до      
загальної 
кількості 

Підприємства 1894 100,0 438,6 100,0 
  з них мали, голів     
  до 50 625 33,0 10,1 2,3 
  50 – 99 228 12,0 16,5 3,8 
  100 – 499 801 42,3 191,5 43,7 
  500 – 999 175 9,3 116,9 26,6 
  більше 1000  65 3,4 103,6 23,6 

Таблиця 2. Групування сільськогосподарських
підприємств за кількістю корів, 2019 р.

Джерело: розраховано за даними Державної служби статис�
тики України.
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ності тварин і конкурентоспроможність виробництва з
одночасним державним стимулюванням кооперативної
форми виробництва фермерськими і особистими се$
лянськими господарствами. Отже, створюється мож$
ливість вирішення таких актуальних проблем, як підви$
щення ефективності виробництва і якості продукції у
дрібнотоварному секторі, зайнятості сільського насе$
лення та соціальних питань.

Варіант третій вбачається як найбільш прийнятний
на перспективу до 2030 року і можливий на основі реа$
лізації концептуальних засад зонального розвитку
підгалузей тваринництва із використанням основних
принципів агрологістики, стабільної державної підтрим$
ки у розв'язанні пріоритетних завдань за прикладом
західних країн, обгрунтування необхідності рівних еко$
номічних умов для всіх учасників аграрного ринку.

Підвищення ефективності молочного скотарства за
цим сценарієм повинно базуватися на активізації дер$
жавного впливу, з урахуванням збільшення рівня пла$
тоспроможного попиту на молоко і молокопродукцію.
Параметри розвитку галузі визначено як на основі про$
грамних документів розвитку галузі та факторів, що
впливають на неї (платоспроможний попит, інвестицій$
ний клімат, рівень державної підтримки і т.д.), так і з
урахуванням реально можливих темпів росту. За цим
сценарієм у молочному скотарстві передбачається реа$
лізація системи заходів підтримки й розвитку галузі за
такими напрямами: удосконалення нормативної бази з
питань регулювання і саморегулювання економічних
відносин; підвищення рівня фінансової підтримки галузі,
особливо у частині забезпечення підприємств племін$
ною продукцією; структурно$технічна модернізація
підприємств галузі й поліпшення кормової бази, стиму$
лювання її формування; підвищення ефективності інно$
ваційних процесів у розробці й освоєнні ефективніших
технологій утримання тварин; створення економічних
умов для підвищення попиту населення на молоко та
молокопродукти. Підвищення темпів збільшення об$
сягів виробництва молока буде забезпечено через акти$
візацію інвестиційних процесів, виведення нових порід
худоби, покращення організації її годівлі, удосконален$
ня технології виробництва. Для реалізації інноваційно$
го варіанта стратегії, з урахуванням перелічених про$
позицій, необхідно розробити економічно обгрунтова$
ну довгострокову цільову програму, працювати над
удосконаленням організаційно$економічних важелів
регулювання розвитку молочного скотарства, які б
сприяли підвищенню ефективності виробництва моло$
ка і молочної продукції, забезпеченню населення про$
дукцією галузі за доступними цінами [8].

ВИСНОВКИ
Основним напрямом подальшого розвитку скотар$

ства й підвищення його економічної ефективності є
інтенсифікація виробництва молока та яловичини на
основі зміцнення кормової бази, підвищення рівня
годівлі тварин, впровадження комплексної механізації
та автоматизації виробничих процесів і переведення га$
лузі на новітні технології, використання високопродук$
тивних, спеціалізованих порід худоби, підвищення
якості тваринницької продукції, удосконалення орга$
нізації й оплати праці.

Отже, розвиток скотарства і рівень його економіч$
ної ефективності залежить від багатьох чинників. Го$
ловне завдання на сучасному етапі — це стабілізація
поголів'я великої рогатої худоби і корів, з подальшим
його нарощуванням до передбачених показників.

З урахуванням перелічених особливостей сучасного
стану молочного скотарства необхідно вирішити
найбільш важливі завдання: узгодити нормативну базу
щодо стимулювання розвитку молочного скотарства, яка
б відповідала завданням інтенсифікації галузі, за умови
надання державної підтримки, передусім у питаннях кре$
дитування та формування соціальної інфраструктури;

розробити і забезпечити реалізацію дієвого механізму
активізації інвестиційної активності для оновлення ос$
новних фондів із раціональними пропорціями формуван$
ня виробничих потужностей; підвищити ефективність
наукових досліджень та активізувати інноваційні проце$
си щодо створення високопродуктивних порід худоби,
розведення племінних тварин; створення умов для фор$
мування ефективної інфраструктури ринку молочної
продукції, на основі розвитку кооперації та інтеграції.

Можливості підвищення ефективності інтенсифі$
кації виробництва молока зумовлені впливом системи
ресурсних, економічних, організаційних, політико$пра$
вових факторів, серед яких найбільший вплив мають:
породний склад тварин; виробництво високоякісних
кормів та оптимізація кормових раціонів; технологія
утримання худоби; механізація та автоматизація вироб$
ничих процесів; механізм економічних відносин.
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The article is devoted to the study of the forms of the hotel product and the main features of the hotel

business. Modern economic changes in our country, which consist in the globalization of the economy,

the use of new forms of government, increased international competition, have significantly affected the

activities of the hotel industry. The crisis caused by the CovidB19 pandemic has a significant impact on

the further development of the hotel industry. Accordingly, the aim and purpose of this article is to

investigate modern forms of hotel product in terms of tangible and intangible services, key features of

hotel business, as well as the principles and methods of managing of hotel business. The research is based

on the following methods: analysis and generalization to identify the newest principles of management in

the field of hotel business, to investigate modern forms of hotel product in terms of tangible and intangible

service and features of hotel business, to form conclusions; synthesis, induction to build the conceptual

scheme of hotel business management; schematic and graphic images for the visual display of the results

of research and analytical data. The analysis of the newest principles of management in the field of hotel

business is carried out. Such principles as economic efficiency, scientific substantiation, sustainability,

systematization, normativeBlegal conformity, concreteness is substantiated. Features of hotel business

are opened: satisfaction of consumers with the basic and additional services and a possibility of

transformation of additional services into the main; costs of production, use of basic and additional

services, their comparison with the results of the enterprise; high structure of the internal business system

and significant dynamics of processes in it; mandatory development and variability of its criteria. A

conceptual scheme of business management, which consists of six methods, has been developed. The main

provisions can be adopted by local authorities of the economy, managers of hotel enterprises. The analysis

is the basis for the formation of strategies and programs for development of hotel business, improving the

competitiveness of hotel business. This analysis makes it possible to understand how principles of

management, modern forms of hotel product and features of business determine functioning and future

development of hotel business.
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PROBLEM STATEMENT
As noted by L.G. Agafonova, global transformations

that are relevant in society today, cause a significant impact
of the hotel business on economic and social processes in
society [1, p. 34]. The reason for this is that a significant
part of the gross national product falls on the hotel industry.
In some developed countries, the hotel business of walruses
brings in half the income in the tourism industry. The above
guarantees the hotel business the potential for further
development.

Modern economic changes in our country, which consist
in the globalization of the economy, the use of new forms of
government, increased international competition, have
significantly affected the activities of the hotel industry. The
crisis caused by the Covid$19 pandemic has a significant
impact on the further development of the hotel industry.
Globally, hotels are seeing lower occupancy rates depending
on the level of the virus were down 62% for the year, MGM
resorts down 75%. The effects range from significantly lower
occupancy rates to the closure of hotels in some destinations.
STR report that between 15—21 larch, occupancy
decreased more than 90%, compared to 2019 in 11 countries
for which data is available (Czech Republic, Italy, Greece,
Austria, Lebanon, Poland, Romania, Israel, Bulgaria,
lungary and Serbia), and in 39 countries occupancy for the
same week was more than 70% down compared to 2019.
STR also points to the fact that in China 87% of hotels that
were operating in January had re$opened on the 25 March.
China occupancy had fallen by 89% in the first two weeks
of February. Occupancy went below 10%. The virus
outbreak is putting transport and accommodation
platforms, such as Airbnb under pressure (Airbnb has seen
its bookings collapse by 40% in big European cities and

Статтю присвячено дослідженню форм готельного продукту та основних особливостей готельного

бізнесу. Сучасні економічні зміни в нашій країні, які полягають у глобалізації економіки, застосуванні

нових форм управління, посиленні міжнародної конкуренції, суттєво вплинули на діяльність готельного

господарства та й туристичної сфери загалом. Криза, спричинена пандемією CovidB19, має значний вплив

на подальший розвиток готельного господарства. Відповідно, метою цієї статті є дослідження сучасних

форм готельного продукту з точки зору матеріальних та нематеріальних послуг, ключових особливостей

готельного бізнесу, а також принципів та методів управління готельним бізнесом. В основі дослідження

лежать такі методи: аналіз та узагальнення для виявлення новітніх принципів управління у сфері готельB

ного бізнесу, дослідження сучасних форм готельного продукту з точки зору матеріальних та нематеB

ріальних послуг та особливостей готельного бізнесу, формування висновків; синтез, індукція для побуB

дови концептуальної схеми управління готельним бізнесом; схематичні та графічні зображення для віB

зуального відображення результатів досліджень та аналітичних даних. Проведено аналіз новітніх принB

ципів управління в галузі готельного бізнесу. Обгрунтовано такі принципи, як економічна ефективність,

наукове обгрунтування, стійкість, систематизація, нормативноBправова відповідність, конкретність. РозB

криваються особливості готельного бізнесу: задоволення споживачів основними та додатковими послуB

гами та можливість перетворення додаткових послуг в основні; витрати на виробництво, використання

основних та додаткових послуг, їх порівняння з результатами діяльності підприємства; висока структуB

ра внутрішньої бізнесBсистеми та значна динаміка процесів у ній; обов'язкова розробка та мінливість

його критеріїв. Розроблено концептуальну схему управління бізнесом, яка складається з шести методів.

Основні положення можуть приймати місцеві органи економіки, менеджери готельних підприємств.

Аналіз є основою для формування стратегій та програм розвитку готельного бізнесу, підвищення конкуB

рентоспроможності готельного бізнесу. Цей аналіз дозволяє зрозуміти, як принципи управління, сучасні

форми готельного продукту та особливості бізнесу визначають функціонування та майбутній розвиток

готельного бізнесу.

Key words: management, principles, methods, hotel business.
Ключові слова: менеджмент, принципи, методи, готельний бізнес.

China because of the COVID$19 pandemic, according to
independent data). In Seoul, the first week of March saw a
decrease of 46% in short$term rental booking, compared
to the first week of January, and similarly Rome saw a
decrease of 41% over the same timeline [2]. The crisis is
highlighting the need to regulate gig economy workers and
people dependent on these platforms for income. Gig
economy workers are among the most vulnerable as the
virus spreads, both because of the very social nature of their
jobs and because they don't tend to qualify for sick leave as
independent contractors.

Thus, the effective management of the hotel business is
important, which will not only allow companies to fight in a
complex competitive environment, and, at the same time,
to operate permanently.

The main problem is the systematization of modern ideas
about the organization and functioning of the hotel
enterprise, the form of its product, as well as the justification
of the principles and methods on the basis of which
management is carried out.

ANALYSIS
OF RECENT RESEARCH

AND PUBLICATIONS
In general, the theoretical foundations for the enterprise

were set by such classics of world philosophical and
socioeconomic thought as K. Jaspers, who conceived and
systematized thoughts about the meaning, origins and goals
of humanity [3]. M. Weber, who explored the methodology
of science through the lens of capitalism [4], D. Ricardo,
who developed the theory of distribution, explaining how
the value of products is shared between different classes of
society [5], A. Smith, who covered various aspects of
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functioning of markets, monetary economy, factors of
production and foreign trade [6].

Such scientists as I.V. Segeda, summarized the problems
of macroeconomic and microeconomic nature in the
management of the hotel industry [7], L.D. Zavidna, who
has developed theoretical and methodological approaches
and practical tools for hotel business development strategies
[8], T.M. Skoryna, who proposed a system for forecasting
the international competitiveness of hotel enterprises and
measures to improve the forecasting of the international
competitiveness of hotel enterprises [9], О.О. Lupych, who
comprehensively studied the development of the hotel
industry in the regions of Ukraine and developed
recommendations for improving its efficiency in the context
of the concept of competitive advantage [10], as well as a
number of other scientists.

Consequently, such scientists as Davidova A.Yu.
(substantiated the general theoretical, methodological and
practical foundations of innovative management of hotel
business enterprises development [11]), Zavidna L.D.
(developed theoretical and methodological approaches and
practical tools for hotel business enterprise development
strategies [8]), Zaitseva V.M. (outlined the current state of
hotel industry development, analyzed the issues of strategic
management of hotel enterprises, taking into account the
specifics of their activities and the impact of globalization
factors [12]), Lupych O.O. (comprehensively researched the
hotel industry development in the regions of Ukraine and
developed recommendations for improving its efficiency

within the concept of competitive advantage [10]) and a
number of other scientists devoted their works to studying
the hotel industry of Ukraine and the world in general.

Despite the considerable amount of scientific works of
the above$mentioned scientists, they have not fully explored
the modern forms of hotel product through the prism of
the latest management principles and methods.

THE AIM OF THE ARTICLE
Accordingly, the aim and purpose of this article is to

investigate modern forms of hotel product in terms of
tangible and intangible services, key features of hotel
business, as well as the principles and methods of managing
it.

THE STATEMENT OF KEY STUDY RESULTS
The modern hotel industry in the world is characterized

by a number of different types of management, represented
by both sole management and corporate management,
franchising, consortia, as well as different variations of their
combination. A significant number of hotel owners base
their managing on professional management, which services
are purchased from specialized management companies by
treaty. Nowadays, the usual form of management is when
individual companies operate not only their own hotels but
also the hotel business owned by other owners. A part of
the ownership of a hotel can be represented in a joint stock
form — the owners own a controlling stake or represent
only a small part of it, they can sell franchise rights, or they

 

Hotel production 

Tangible services 

Rooms, furniture, equipment, food, 
etc. 

Real, objective, comparative, value 
for money is understandable to the 

client 

Have a short-term effect

Intangible services 

Service, atmosphere, courtesy, 
linguistic services 

Abstract, subjective, no pre-
assessment. Have a significant 
impact on customer experience 

Have a long-term effect 

Consumption

Fig. 1. Hotel product forms

Source: Developed by the authors.

 

Features of hotel business 

Satisfying consumers with basic and additional services and possibility of turning 
additional services into basic ones

Production costs, use of basic and additional services, their comparison with the results 
of the enterprise 

High structuredness of the internal business system and the significant dynamics of its 
processes 

Development obligation and its criteria variability 

Fig. 2. Features of hotel business
Source: Developed by the authors.
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own a part of the property included in the consortium. Other
market participants only deal with management or
franchising [13, p. 68].

One of the major trends in hotel industry in recent
decades by large hotel corporations has been the
involvement of large real estate investment funds. In
combination with other forms of financing, investment funds
have fundamentally changed the structure of the hotel
business organization, separating ownership and hotel
management. The introduction of this type of financing has
created a new type of owners of only income$generating
hotels and administrators who provide effective
management in a highly competitive environment [13, p. 67].

Thus, in the modern form, hotels have become complex
systems that provide a "hotel product", which is the result
of economic activity, which is presented in tangible and
intangible forms (Fig. 1).

Considering the historical aspect of the development of
business management and economic processes in general, it
should be noted that the hotel business belongs to the
complex socioeconomic system relations, within which
there are two leading components: tertiary industries and
management. Each of them interact and are subordinate to
each other [14, p. 56]. The purpose of the activities of such
organizational entities is the basis for their interaction.
Accordingly, to achieve this, the management system must
influence tertiary industries. A manifestation of feedback is
changes in tertiary industries that lead to some adjustments
in management process.

Thus, hotel business is characterized by certain features
(Fig. 2), which have a significant impact on its functioning
and require considerable attention when managing the
development.

Taking into account that hotel business has undergone
a certain evolution, from providing paid hotel accommo$
dation services [15, p. 49] to accommodation itself, along
with providing food and ancillary services, the specific
management principles have been developed which have led
to the theoretical developments of the economists of the
past.

Nowadays, hotel business must develop its own
principles of development management in order to be
successful, depending on size, focus, etc. In our opinion,
currently, the most significant are the principles that are
reflected in Fig. 3.

The principle of scientific validity involves applying
modern scientific developments and achievements of
scientific and technological progress to guarantee the
economic effect; specificity covers the sphere of interaction
with the labor potential and takes into account its
interrelation with economic, organizational, social and
other factors; economic efficiency ensures the business
profitability, systemacity, looks at business as a complex
set of elements with a variety of functional links; regulatory
legal responsibility is compliance with the laws, rules and
norms of the state; sustainability — provides continuous
functioning and adaptability to different external conditions.

The development of hotel business centers around,
first of all, macroeconomic management. For this
purpose, it is necessary to reveal the concept essence of
management.

Based on the theoretical conclusions of world eco$
nomists, studying the category "management" as a
component of the economy, it should be noted that in
economic and social sciences, the term "management" does
not yet have a clear definition. Thus, in social sciences,
management has long been identified with the power and
influence of the management subject on its object.

The most generalized definition of the term "ma$
nagement" is given in dictionaries. For example, in the
"Dictionary of the Ukrainian Language" management means
"to perform, to complete a job, to do a job; to give someone
the right look, meet the needs; to cope with something", or
"to direct the activity, the work of someone; be responsible
for something, someone; to lead something" [16, p. 103—104].

In the "Philosophical Encyclopedic Dictionary"
management is defined as "an element, function of organized
systems of different nature, ensuring the preservation of
their particular structure, maintenance of the mode of
activity, the implementation of the program, goals of
activity" [17, p. 132]. That is, management acts as a
phenomenon that is inherent in any system, as well as an
element and function.

The broad interpretation of the concept of
"management" is related, first of all, to the emergence of
computer science and cybernetics. Management began to
be understood as a universal property of mechanical,
biological and social systems. The basis of this theory is
based on several principles in terms of which certain
phenomena relate to management. These include the process
of transmitting, processing and storing information;
targeting; the presence of a feedback mechanism for
monitoring and the vector changes in case of necessity to
adjust the achievement of goals [18, p. 61].

Atamanchuk G.V. notes that management occurs when
the beginning, goals, energies, and actions of the human
being are presented in relationships and processes [19].
Management cannot exist outside and without conscious,
purposeful activity of the person. The need for management
arises when there is a need to allocate and coordinate certain
activities. The interpretation of the word "management"
confirms this — to direct activity, work and its course, the
course of a process, to influence the development and state
of something [20, p. 49].

Marmaza I.O. notes that the tasks of management as a
science are to develop, validate and put into practice
scientific approaches, principles and methods that ensure
the effective performance of the organization. The goal of
management as a practice is to ensure the competitiveness
of the organization through effective governance and
productive work of the organization. Thus, the author
concludes that management is a science: it is possible to
learn; management is a practice: you can master it; mana$
gement is an art: it can be created, improved [21, p. 92].

 

Scientific validity 
Persistence 

Economic efficiency Systemacity 

Specificity Legal Compliance 

Modern principles of 
hotel business 
management 

Fig. 3. Modern principles of hotel business management

Source: Developed by the authors.
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 Solodkaya M.S. in her research understands
management as goal$oriented rational regulation of activity
and characterizes it as such, which occupies a super$active
position. Solodkaya M.S. concludes that management as an
activity is an interaction with other types of human activity
[22].

In economic literature, there is a narrow definition of
management as a way of influencing a managed entity. In
the well$known economic and mathematical dictionary, this
category is represented in the following definition:
"management is development and implementation of
purposeful control effects on an object or system including
the collection, transmission and processing of necessary
information, making and implementing appropriate
decisions" [23, p. 83]. In modern educational literature, the
concept of management is most commonly used in a highly
specialized context, such as demand management, resource
management, etc. Modern presentment in economic
literature of control schemes has its own peculiarities,
namely: they are presented without feedback and reflect
only the hierarchy in the system. Based on the above, we
present the basic definition of the management category as
the process of formation and realization of purposeful
influence of the subject on the object based on feedback,
information exchange between the management subject and
object (Fig. 4).

Managing the enterprises' development, it is advisable
to base on the achievements of the management theory of
socioeconomic systems and to take into account the
following mechanisms: stimulation, development and as well
functioning of dynamic organizational systems; management
of organizational systems.

The category "management" has been studied by repre$
sentatives of many directions and schools of management
science. Khmil F.I. for the first time offered a kinematic
representation of enterprise management in the form of "a
general scheme of the management mechanism perfor$
mance" [24, p. 74—75]. He depicted a vertical axis that
shows the relationship between the system being steered and
the system doing the steering and, using methods and tools
of management, provides the organization's internal
performance, as well as the horizontal axis related to the
organization's performance, its rotation in the external
environment.

Other authors in terms of management [25] understand
the system. The management mechanism, in their opinion,
includes: apparatus for the development of goals and
objectives of production management; means of imple$
mentation of laws and principles of management; function
system and management methods. There are interco$
nnections between all components of the management
mechanism.

Individual scholars [22, p. 71—72] define management
as a complex category that integrates such elements as goals;
criteria; factors; methods; resources, etc.

A number of scholars consider management as a
system that provides effective influence on the factors
that determine the outcome of an object's activity [26,
p. 38].

Palamarchuk O.M. proposed to use the concept of
"enterprise management mechanism" on the assumption of
internal factors. In the case of external factors, it is proposed
to apply the concept of "mechanism of interaction with
other enterprises and organizations" [26].

Many researchers consider the concept of "management
mechanism". Thus, Rumyantseva Z.P. notes that the manage$
ment mechanism is a set of elements such as organizational
forms and structures of management, methods and levers of
influence that ensure the effective implementation of the
production$specific goals and most fully satisfy public,
collective and individual interests and needs [27].

According to Kutsenko A.V. the management
mechanism is the optimal set of forms, structures, methods,
tools and functions of management, which are intended to
promote purposeful operational regulation of the activity
in the areas of efficiency management to ensure compliance
of the enterprise's actual condition with the set parameters
[28].

Shevchenko L.S. distinguishes the organizational
management structure as a component of the enterprise's
overall structure, that is a set of functional units of the
enterprise and interconnections, firstly, between them, and
secondly — between them and units of the production
structure [29]. It is possible to determine the management
potential as its component. It is a set of management
competencies that determine the ability of the management
system to provide a synergistic effect from the use of
resource potential [30, 31].

It should be noted that at the heart of any management
is an organization consisting of a specific set of tools and
which form the mechanism and methods.

The main management elements are the methods of
organizing the activity process, that is, the impact on the
object and the activity itself.

Thus, management is not just a process of regulation, it
is a system of linked elements that interact to make the
management process possible. At the same time, the essence
of regulation as an activity is ordering to a certain order
and submission to certain rules. The process of regulation
without regulators is not carried out. Such regulators are
norms in this case. The generally accepted rules governing
the activities of all people and each person individually
include moral and normative legal norms. Moral norms are
produced by society, and legal and normative norms are
developed by the state. Both the first and the second kind
of generally accepted norms apply to both the society and
the citizens of the country. The effect of these norms is
supported by the imposition of sanctions on those who
violate these norms. The sanctions are either in the form of
public opinion or in the form of one or another type of legal
liability. The state through the system of legal and
regulatory rules regulates the activity of all activity subjects,
both individuals and legal entities, as well as different
organizations.

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
Thus, in the course of its development, the modern hotel

product has been transformed into two forms — tangible

Object 

Links 

Subject 

Vector
Fig. 4. Business management process

Source: Developed by the authors.
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and intangible. The tangible form has existed since the very
beginning of the hotel industry. The intangible one has
developed and expanded with the development of additional
services and increased competition.

Due to the fact that the hotel business has undergone a
certain evolution, from providing paid hotel accommo$
dation services to accommodation itself, along with
providing food and ancillary services, the specific
management principles have been developed which have led
to the theoretical developments of the economists of the
past.

The development of hotel business centers around, first
of all, macroeconomic management. At the heart of any
management is an organization that consists of a set of tools
and which form the mechanism and methods. The main
elements of management are the methods of organizing the
activity process, that is, the impact on the object and the
activity itself. The organization of a successful business
process consists of planning methods; structuring; legal
influence; controlling, analytical reporting and correction.

We consider it expedient to carry out further research
on the theoretical and methodological aspects of hotel
business management in Ukraine. First of all, this concerns
the European integration context, as the European vector
of Ukraine's development opens new horizons for the rise
of Ukrainian hotel industry by using the latest management
techniques and scientific and practical developments.
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У статті здійснено типологію просторових інноваційних форм та визначено їх вплив на формування

технологоBсингулярних регіональних економічних систем. Узагальнено досвід та можливості регіонів

України у створенні просторових форм інноваційного розвитку. Визначено пріоритети вдосконалення

інституційної основи формування технологоBсингулярних економічних систем в Україні. Вивчено можB

ливості впровадження в Україні моделі "Smart City" як просторової одиниці технологоBсингулярної реB

гіональної економічної системи. Охарактеризовано складові моделі "розумного міста" та вказано на персB

пективність її впровадження в областях Карпатського регіону України.

У статті проаналізовано необхідність вивчення регіональної економіки в контексті інтелектуалізації.

Сформовано ієрархію факторної множинності розвитку регіональної економіки. Проаналізовано вплив

факторів на розвиток регіональної економіки в своїй сукупності. Обгрунтовано значимість виявлення

взаємозв'язків і залежностей між економічними та соціодуховними, моральними процесами. Виявлено

специфіку факторних впливів на розвиток регіональної економіки як супровідний процес інтелектуаліB

зації суспільства. Розкрито значення політичного фактора в розвитку регіональних економічних систем.

Розглянуто складові інфраструктури міста з сучасних точок зору. Серед пріоритетів удосконалення

інституційної основи формування технологоBсингулярних економічних систем в Україні визначено розB

виток науковоBінноваційних центрів; технопарків і технополісів; бізнесBінкубаторів. Визначено основні

риси формування конкурентного середовища між різними інститутами та просторовими утвореннями з

технологоBсингулярною спеціалізацією.

У статті здійснено характеристику дисонансів науковоBтехнічного прогресу з економічними, політичB

ними, духовними, соціальними, біологічними та екологічними змінами. Виявлено характер детермінацій

науковоBтехнічним прогресом розвитку регіональної економіки в площині факторної множинності. ОбB

грунтовано можливості регіонів визначати вектори науковоBтехнічного прогресу через посилення екB

стернальних ефектів та практику інтерналізації.

The typology of the spatial innovative forms was implemented and their influence on formation of technologyB

singular regional economic systems was identified. The experience and opportunities of regions of Ukraine in
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Просторовий аспект розміщення та управління по$

тужностей технолого$сингулярного розвитку є необх$
ідною умовою побудови ефективної економічної інно$
ваційної системи. Регіональна економічна система в
будь$якому разі повинна володіти "точками" техноло$
го$сингулярного зростання, що формують осередки
інноваційної проактивності й інтелектуальної праці та
визначають пріоритети соціально$економічного розвит$
ку регіону в цілому.

Створення технолого$сингулярних регіональних
економічних систем в Україні це запорука забезпечен$
ня інноваційного прориву економіки випереджувально$
го типу. Це економічна модель, яка орієнтується на
новітні технології, перспективністю створення техно$
логій штучного інтелекту, використання роботизованих
систем як у підприємництві, так і в побуті, на що нині
націлені всі передові країни світу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання створення технолого$сингулярних регіо$
нальних економічних систем в українській літературі
піднімається поки рідко. Окремі напрацювання знахо$
димо в публікаціях С. Іносова, В. Кончина, Л. Піддуб$
ної, В. Скіданова, К. Сідуна, Т. Соболевської, А. Шев$
чука, О. Шестакової та ін. Більш розкритим є просто$
ровий контекст інноваційного розвитку економіки. У
цьому напрямі працюють такі українські вчені: К. Ва$
щенко, І. Єпіфанова, Ю. Ковбасюк, В. Куйбіда, А. Ма$
зур, В. Сенченко, В. Соловйов, Д. Стеченко, Ю. Сурмін,
Л. Федулова, Р. Чорний та ін.

МЕТА СТАТТІ
Актуальність цієї публікації підтверджує її мета, яка

полягає в науковому обгрунтуванні пріоритетних про$

the creation of innovative spatial forms were generalized. The priorities of improvement of institutional basis of

formation technologyBsingular regional economic systems in Ukraine were detected. The possibilities of

implementation in Ukraine the model "Smart City" as the spatial units of technologyBsingular regional economic

systems were substantiated. The components of the "Smart City" model were described and perspective of its

implementation in areas Carpathian region of Ukraine was proved.

In the article generated a hierarchy of factorial multiplicity for regional economic development. Proved the

need to identify relationships and dependencies between economic, social, spiritual, moral processes. Discovered

the features of factorial influences on the development of the regional economy in terms of intellectual society.

The components of the city infrastructure from modern points of view are considered. Among the priorities

for improving the institutional basis for the formation of technological and singular economic systems in Ukraine,

we have identified the development of research and innovation centers; technoparks and technopolises; business

incubators. The features of the formation of a competitive environment between different institutions and spatial

formations with technologicalBsingular specialization are determined.

A very important feature of a "smart city" is "smart mobility". It provides both real spatial and virtual mobility

of the population and is a measure of the level of "reasonableness" of the city. That is, if the corresponding

spatial formation is characterized by "reasonable mobility", it indicates the level of development of society,

economy and landscaping. "Smart" landscaping and the environment are indicators of the level of development

of the city according to the criteria of "reasonableness", as well as a determinant of further progressive changes.

This article describes character of dissonances of scientific and technical progress with economic, political,

spiritual, social, biological and ecological changes. Discovered the character of influence of scientific and

technological progress on the development of regional economy in the plane of the factorial multiplicity. Proved

the possibilities of regions to influence on vectors scientific and technological progress through strengthening

the externality effects.
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сторових форм інноваційного розвитку як основи фор$
мування технолого$сингулярних регіональних еконо$
мічних систем в Україні. Цілями публікації будуть такі:

— здійснити типологію просторових інноваційних
форм та визначити їх вплив на формування технолого$
сингулярних регіональних економічних систем;

— узагальнити досвід та можливості регіонів Украї$
ни у створенні просторових форм інноваційного розвит$
ку;

— визначити пріоритети вдосконалення інституцій$
ної основи формування технолого$сингулярних еконо$
мічних систем в Україні;

— вивчити можливості впровадження в Україні мо$
делі "Smart City" як просторової одиниці технолого$
сингулярної регіональної економічної системи.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У коло стратегічних пріоритетів розвитку техно$

лого$сингулярних регіональних економічних систем в
Україні входить розвиток інноваційно спеціалізованих
просторових утворень. Типи таких утворень диферен$
ціюються від практики інноваційної діяльності окре$
мих інститутів та їх об'єднань в обмежених просторо$
вих координатах до формування цілісних територіаль$
них утворень, у межах яких діють специфічні закони,
що стимулюють розвиток знаннємістких сфер. За умов
ефективного їх функціонування забезпечується роз$
виток регіональної ІТ$інфраструктури з технолого$
сингулярними орієнтирами, а в підсумку — цілісної
технолого$сингулярної регіональної економічної си$
стеми (рис. 1). Дуже важливо, щоб такі процеси суп$
роводжувались формуванням конкурентного середо$
вища між різними інститутами та просторовими утво$
реннями з технолого$сингулярною спеціалізацією. Це
забезпечить довготривалий ефект економічного зрос$
тання з пріоритетною детермінованістю інноваційни$
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ми процесами та результатами інтелектуальної діяль$
ності.

Загалом для регіонів України в плані просторової
концентрації ресурсних можливостей інноваційного
розвитку характерний вибірковий досвід інституційно$
го забезпечення. Серед специфічних просторових утво$
рень зі спеціальним режимом господарювання пошире$
ним є створення технопарків, успішність розвитку кот$
рих в Україні не прослідковувалась. Однією з "фаталь$
них" помилок їх створення було надання їм права та
обов'язку займатись комерційною діяльністю; свідчен$
ням цьому, зокрема, є надання податкових пільг на при$
буток і додану вартість; насправді технопарки повинні
всього лише сприяти налагодженню понятійного інтер$
фейсу між тими, хто спроможний запропонувати но$
вації, і тими, кому ці новації можуть бути цікаві, а при$
буток і додаткову вартість повинні отримувати ті
підприємства, які зацікавлені у своєму розвитку на осно$
ві запропонованих новацій [11, с. 19].

Таким чином, базова умова успішності розвитку
інноваційних форм просторової організації технолого$
сингулярних регіональних економічних систем — їх
конкурентність і орієнтація на кооперацію в мережі
"ідея — інновація — результат (прибуток)" — на проти$
вагу очікуванню пільгового режиму господарювання.

В Україні абсолютно не використовується мож$
ливість розвитку технополісів (згідно досвіду Японії),
чому є об'єктивні причини — постійний брак бюджет$
ного фінансування з високим рівнем централізації вла$
ди. У 2012 році законодавчо закріплено реалізацію на$

ціонального проекту "Технополіс" — створення інфра$
структури інноваційного розвитку та високих техно$
логій, в якому пріоритетними містами визначено Київ,
Харків, Львів, Дніпропетровськ і Донецьк [4]. Подальші
події нівелювали можливості реалізації цього проекту,
які за існуючого владного режиму і так були ускладнені
багатьма суб'єктивними обставинами. Водночас практи$
ка розвитку технополісів може слугувати відмінним
шансом формування на рівні малих і середніх міст по$
тужних осередків інтелектуальної та інноваційної діяль$
ності з утворенням на перспективу поліцентричних ядер
інноваційних метрополій.

Серед інших рекомендованих фахівцями ефектив$
них інституційних форм стимулювання інноваційного
розвитку — науково$інноваційні центри. Створення си$
стеми таких центрів на цьому етапі розвитку економіки
України являється одним з найбільш оптимальних
організаційних методів стимулювання інноваційної
діяльності малих і середніх наукоємних підприємств [10,
с. 44]. Значимість науково$інноваційних центрів є дуже
великою для мобілізації наукового потенціалу, який в
Україні нині втрачає свою прикладну цінність через
формальність виробничого й управлінського впровад$
ження.

Узагальнюючи наведені вище положення, серед
пріоритетів удосконалення інституційної основи фор$
мування технолого$сингулярних економічних систем в
Україні нами визначено розвиток:

— науково$інноваційних центрів як осередків
співпраці науки, бізнесу і влади, що мобілізує науковий

Рис. 1. Інституційна основа формування технолого>сингулярної регіональної економічної системи
та умови її розвитку

Джерело: побудовано авторами.
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потенціал регіонів, створить належну мотиваційну осно$
ву якісної науково$дослідної діяльності (базова умова
поступового розвитку інституційного забезпечення
формування технолого$сингулярної системи);

— технопарків і технополісів як просторових
ареалів підвищеної концентрації зацікавлених суб'єк$
тів в обміні інноваційними ідеями та способами їх ре$
алізації;

— бізнес$інкубаторів та індустріальних парків як
просторових ареалів впровадження, вдосконалення і
продукування інновацій у знаннємістких секторах про$
мислових видів діяльності.

До цього переліку слід додати новітню форму про$
сторового розвитку інноваційного типу — розумне
місто. Концепція розумного міста виникла в результаті
теоретико$прикладних обгрунтувань моделі поселення
майбутнього, яке, за твердженнями фахівців, мусить
забезпечувати громаді самостійне, а за необхідності —
цілком автономне існування, а також створювати мож$
ливості для всебічної індивідуальної самореалізації [1].
На поселення майбутнього, згідно з модерними концеп$
туальними обгрунтуваннями, покладається додаткове
функціональне навантаження. Як відомо, інфраструк$
тура міської економіки визначає: систему обслуговуван$
ня, основне завдання якої полягає в забезпеченні вироб$
ничої діяльності і наданні різних послуг населенню; су$
купність одиниць, діяльність яких спрямована на забез$
печення нормального функціонування муніципальної
економіки; накопичення матеріального багатства, су$
купності об'єктів і будівель, що забезпечують необхідні
матеріально$технічні умови для успішного функціону$
вання підприємств промисловості, як частини національ$
ного багатства, яка покликана забезпечити безпереш$
кодне поле діяльності [13, с. 85—86]. Інфраструктура
поселення в майбутньому розширює свою функціо$
нальність до створення середовища інтелектуальної та
інноваційної діяльності, можливостей формування
креативного класу та інших соціальних груп зі специ$
фічними проявами технологічної культури.

Якщо розглядати складові інфраструктури міста в
сучасному (класичному) його розумінні, то вони вклю$
чають [13, с. 86]: 1) управління (центрова складова); 2)
житлову, побутового обслуговування населення, рин$
кову, освіти, фізичної культури і спорту, охорони здо$
ров'я, культури і мистецтва; 3) громадської безпеки,
транспортну, інформаційну, благоустрою та озеленен$
ня, комунальну. Концепція розумного міста ставить
нові вимоги до даних складових з підсиленням їх оріє$
нтації на можливості людського розвитку, формуван$
ня цілісного соціуму. Розумне місто — це місто, в яко$
му особливу роль відіграють людський і соціальний ка$
пітал; міста, які інвестують у соціальний капітал, от$
римують можливість посилити свій інноваційний і кон$
курентний потенціал [2, с. 107]. Таким чином, першою
умовою практичної реалізації концепції розумного
міста є пріоритет розвитку людини, її інтелекту та
створення сприятливих умов для реалізації її потенці$
алу.

Упровадження підходу "Smart City" висвітлене в
науковій доповіді "Модернізація державного управлін$
ня та європейська інтеграція України". Автори зазна$
чають, що "Smart City" стає тим інструментом, який
можливо запроваджувати на територіях для підвищен$
ня якості життя людей та вдосконалення системи управ$
ління містом і його сталого розвитку; місто можна вва$
жати "розумним", якщо інвестиції в людський і соціаль$
ний капітал, а також у традиційну (транспортну) та су$
часну комунікаційну інфраструктуру створюють підста$
ви для сталого економічного розвитку і високої якості
життя, із розумним управлінням природними ресурса$
ми завдяки врядуванню за широкої участі громадян [7,
с. 10].

Відповідно до європейської моделі "Smart City" такі
міста можна визначити за шістьма основними критерія$

ми: 1) розумна економіка (Smart economy); 2) розумна
мобільність (Smart mobility); 3) розумне довкілля (Smart
environment); 4) розумні люди/населення (Smart people);
5) розумне/належне життя/проживання (Smart living);
6) розумне врядування (Smart governance) [14; 7, с. 10].
Вважаємо, що модель розумного міста в технолого$син$
гулярній регіональній економічній системі має забезпе$
чувати:

— системну цілісність — через розвиток мережі та$
ких міст та специфічної приміської інфраструктури;

— економічну інноваційність — через стимулюван$
ня розвитку знаннємістких сфер господарювання і зай$
нятості;

— соцієтальність — через формування цілісного
соціуму, задоволеного рівнем організації життя та здат$
ного впливати на процеси розвитку свого регіону;

— технокультурологічність — через формування
технологічної культури соціуму з повсюдним споживан$
ням новітніх технологій, баченням пріоритетів їх удос$
коналення та можливостями продукування у виробничій
сфері;

— мотиваційність — через формування підвищено$
го попиту на інноваційну продукцію (послуги).

На рисунку 2 відобразимо системну структуру ро$
зумного міста як просторової одиниці технолого$син$
гулярної регіональної економічної системи. Основою
його формування має бути розвиток "розумного соціу$
му" — з балансуванням гомогенізації на основі довіри і
спільності та індивідуалізації, збільшення ваги приват$
ного життя [9, с. 55]. "Розумний соціум" передбачає:
високий рівень відкритості, самоорганізації, можливо$
стей громадського контролю; практику неперервного
навчання і розвитку особистісного інтелектуально$тру$
дового потенціалу; практику творчості, інноваційної
діяльності в формальних видах зайнятості і вторинних
її формах; вагомість креативного класу в соціальній
структурі. "Розумний соціум" — це передусім цілісний
соціум, який розвивається згідно новітніх викликів, од$
нак зберігає соціоєднавчі архетипні норми, забезпечу$
ючи таким чином його вирізнення з$поміж інших сусп$
ільних систем.

Наявність "розумного соціуму" є передумовою
формування інституту "розумного врядування". Він
має розвиватись на основі врядування електронного,
яке охоплює внутрішню урядову інформаційну інфра$
структуру (аналог корпоративної мережі) та зовніш$
ню інформаційну інфраструктуру, що взаємодіє з орга$
нами й організаціями [6, с. 249]. Насправді створення
"розумного врядування" не є складною задачею, а рад$
ше політичним питанням. Як стверджують фахівці,
новітні технології, навіть можливості соціальних ме$
реж, здатні забезпечити прозору систему електронно$
го врядування з доланням бюрократизму, так пошире$
ного в Україні не лише на центральному, але й місце$
вому рівні влади.

"Розумна економіка" є специфічним концептом для
різних суспільних систем. Технолого$сингулярна ре$
гіональна економічна система вимагає такої економіки,
яка б: формувала конкурентне середовище інновацій$
ної діяльності бізнесу і соціального підприємництва;
забезпечувала розвиток ринку товарів і послуг з полі$
сегментною структурою та достатньою вагомістю знан$
нємістких секторів; формувала мотиваційне середови$
ще інтелектуальної праці, інноваційної діяльності у
різних видах зайнятості (формальної (основної) і вто$
ринної); підтримувала імідж регіону (міста) як інновац$
ійного центру, центру результативної інтелектуальної
праці; забезпечувала динамічність розвитку і гнучкість
відповідно до нових викликів локальних ринків праці;
підтримувала мотивацію неперервного розвитку еконо$
мічно активного населення; забезпечувала якісні струк$
турні трансформації з урахуванням новітніх викликів та
збереженням територіальних особливостей (історія,
культура господарювання).
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Дуже важливою ознакою "розумного міста" є "ро$
зумна мобільність". Вона забезпечує як реальну просто$
рову, так і віртуальну мобільність населення та є пев$
ним мірилом рівня "розумності" міста. Тобто, якщо
відповідне просторове утворення характеризується "ро$
зумною мобільністю", то це засвідчує рівень розвитку
соціуму, економіки та благоустрою. "Розумні" благо$
устрій і довкілля є індикаторами рівня розвитку міста
за критеріями "розумності", а також детермінантою
подальших прогресивних змін.

Українські міста, перебуваючи на різних щаблях
розвитку, по$різному оцінюють свої можливості у впро$
вадженні моделі поселення майбутнього. У межах Кар$
патського регіону такий орієнтир почало декларувати
місто Львів. На базі Українського католицького універ$
ситету спільно з Львівською бізнес$школою та
Львівською міською радою у 2015 році був запущений
перший в Україні 5$денний проект для міст "Smart City".
Мета такого проекту — зробити управління у містах Ук$
раїни більш ефективним [12]. Місто Львів має порівня$
но кращі можливості стати "пілотним" у впровадженні
моделі "розумного міста" у зв'язку з постійно вдоско$
налюючою практикою електронного врядування, впро$
вадженням інтелектуальної системи відеонагляду (че$
рез так званий ситуативний центр), початком реалізації
ініціативи створення "креативного кварталу" — як те$
риторії комунікацій людей з нестандартним мисленням
та ін.

Якщо місто Львів більш активно позиціонує себе як
пілотний просторовий ареал розвитку поселення май$
бутнього, зокрема за моделлю "smart", то значний по$
тенціал у цьому плані має Івано$Франківськ, який про$
тягом останніх років стабільно входить у трійку міст$
лідерів за рейтингом найкращих міст для життя в Ук$
раїні за версією журналу "Фокус". Стрімко увірвалось
у групу лідерів місто Чернівці. Ужгород теж потрапляє
у 10 найкращих міст для життя. Івано$Франківськ по$
зиціонується як найбезпечніше місто, Чернівці — саме
торгове, Ужгород — саме "живуче", тобто місто, в яко$

му тривалість життя мешканців є найдовшою [8]. Згідно
з іншим дослідженням соціологічної групи "Рейтинг"
спільно з "International Republican Institute" станом на
2015 рік серед міст Карпатського регіону найвищий рей$
тинг за сприятливими умовами проживання займають
місто Львів (4 позиція), Чернівці (5), більш відстаючі
позиції — в Івано$Франківська (12) та Ужгорода (18).
Водночас Ужгород займає перше місце в Україні за як$
істю медичних послуг, Чернівці — друге. Також висо$
кою є позиція обласного центру Закарпаття за наявні$
стю об'єктів спортивного типу (4 позиція). Львів вхо$
дить у трійку лідерів за якістю послуг збору сміття, ву$
личного освітлення, якості доріг, водопостачання.
Чернівці обіймають другу позицію за якістю послуг
ВНЗ, Львів — четверту. Найкраща забезпеченість за$
кладами дошкільного навчання — в Чернівцях (1 місце)
та Ужгороді (4 місце) [3].

Рейтинги якості проживання наближають наші міста
до моделі "Smart City", однак у контексті розвитку тех$
нолого$сингулярних регіональних економічних систем
це недостатньо. Складова "розумна економіка" має по$
силювати значимість міст у стимулюванні технолого$
сингулярних процесів. Відтак слід розробляти сучасні
методики оцінювання потенціалу впровадження моделі
"Smart City" як передумови формування цілісної техно$
лого$сингулярної регіональної економічної системи.

Наразі в Україні модель "Smart City" більше сприй$
мається в екологічному контексті. Зокрема з 2013 року
за фінансування компанії "Siemens" розпочав реалізо$
вуватись веб$проект "Smart City", покликаний познай$
омити українців з можливостями підвищення рівня жит$
тя в українських містах; у рамках цього проекту прово$
диться конкурс під назвою "Еко$місто" [5].

ВИСНОВКИ
На наше переконання, впровадження моделі "розум$

ного міста" слід розпочинати не лише з удосконалення
благоустрою, але й розвитку "розумного соціуму". Це
базова умова подальшого поширення принципів "Smart

Рис. 2. Системна структура розумного міста як просторової одиниці
технолого>сингулярної регіональної економічної системи

Джерело: побудовано авторами на основі джерел: [14; 7, с. 10].
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City", які з впровадженням в економічні процеси змо$
жуть знайти своє відображення в стимулюванні техно$
лого$сингулярного переходу.

Отже, формування технолого$сингулярних регіо$
нальних економічних систем вимагає просторової ви$
значеності. Це складний процес, який на перших етапах
потребує концентрації ресурсів в обмежених просторо$
во$часових координатах. Практична реалізація концеп$
ту технолого$сингулярної економічної системи Кар$
патського регіону має здійснюватись з допомогою пріо$
ритетних інноваційних форм просторової організації
суспільства, які можуть бути як інституційними одини$
цями, так і цілісними просторовими утвореннями типу
технополісів та "розумних міст". Цінність практики "ро$
зумних міст" полягає не лише у формуванні розвиненої
економічної системи з можливістю декларувань пріо$
ритетів технолого$сингулярного характеру, але й роз$
витку цілісного соціуму, здатного підтримувати функ$
ціонування осередків інтелектуальної праці, структуро$
ваного з наявністю потужного креативного класу як
ядра всієї суспільної системи.
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ЛОГІСТИЧНІ МОДЕЛІ КОНКУРЕНТНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
ВИРОБНИЧИХ ТА МАРКЕТИНГОВИХ БІЗНЕСBПРОЦЕСІВ

Contemporary operational management is focused on rational organization of business processes in

combination with a high level of efficiency for satisfying demands of customers. Manufacturing and marketing

represent one of the main operational processes which at the same time act as essential centers of costs and

profits at an enterprise. Efficient modeling of development in such business processes can be achieved by modern

methods of rationalistic logistics. However one of the actual issues remains unsolved — the optimal combination

of such methods with the focus on current purposes of business, strategy, market situation, development of the

field and so on. Considering the above, the article grounds the formation of the alternative complex of rationalistic

logistics methods which can provide efficient planning of the competitive development in manufacturing and

marketing operational processes in the system of managing an enterprise. The materials for the research included

data of the operational activity of business entities, which work on the Ukrainian market of building materials.

The process of the research included the application of such special methods as graphic design, logistical

modeling, SРАСЕBanalysis, matrix methods and so on. Each of the stages was focused on solving local tasks,

which in the complex made possible to showcase the efficacy of applying the integrated packet of logistical

models. In particular the research represented firstly, the application of the method of econometric modeling as

one of the ways of rationalistic logistics; secondly, usage of the logistical model of profiling for comparing the

achieved level of an enterprise with current market demands for organizing businessBprocesses; thirdly, to carry

out logistical modeling of the competitive development of the organization based on SРАСЕBanalysis; fourthly,

to draw up the logistical model of strategic development in manufacturing and marketing business processes

based on the matrix BCG. According to the results of the research, the integrated complex of logistical models of

competitive development in manufacturing and marketing business processes in operational management at

enterprises have been suggested. The practical value of the research can be found in the development of various

possibilities for the business in implementing the integrated packet of logistical modeling. The results of the

research can be used in strategic planning of the operational activity at modern enterprises.
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SETTING A TASK
Nowadays in the contemporary conditions of business

activity by different types of organizations there is an
essential task of improving the level of economic stability.
The improvement of positions for the sustainable economic
development of enterprises depends on the proximity to
strategic and tactical aims. In times of crises which
frequently accompany the process of economic activity, the
key tactical aims are the termination of insolvent companies,
restoration of economic sustainability, changes in the
management strategy with the purpose of promoting social
and economic growth, and so on.

Modern statistics demonstrates inefficient application
of manufacturing$commercial potential by many enterprises
in Ukraine. It represents a low efficiency of business in many
fields of economy. Therefore the growth in manufacturing
efficiency is one of the most essential tasks for the
government as well as of enterprises. The base for the success
of any organization is constant enhancement of the business
efficiency, systematic analysis of manufacturing$business
activity, in particular implementation of means which are
aimed at promoting social$economic efficiency of
management in the entrepreneurial activity.

At that business processes represent an essential object
of management in the system of modern operational
management. And under the conditions of high paces of
innovations and competitive development such spheres as
manufacturing and marketing require special attention.
Efficient strategic planning of their competitive
development can be provided by implementing different
methods. However special attention should be paid to the
ways of rationalistic logistics [13]. These ways, unlike
provision logistics, are directly focused on modeling efficient
managerial decisions based on rational or quantitative
approaches. But for each separate situation or a field of
business it is important to determine the optimal complex

Сучасний операційний менеджмент орієнтований на раціональну організацію бізнесBпроцесів у поB

єднанні з високим рівнем ефективності задоволення вимог споживачів. Виробництво та маркетинг є одB

ними із основних операційних процесів, які одночасно виконують роль важливих центрів витрат та доB

ходів на підприємстві. Ефективне моделювання розвитку цих бізнесBпроцесів може бути забезпечено за

допомогою сучасних засобів раціоналістичної логістики. Однак однією із актуальних проблем залишаєтьB

ся оптимальна комбінація таких засобів з орієнтацією на поточні цілі бізнесу, стратегію, ринкову ситуаB

цію, розвиток галузі та ін. Зважаючи на це, у статті обгрунтовано формування альтернативного комплекB

су засобів раціоналістичної логістики, який може забезпечити ефективне планування конкурентного

розвитку виробничих та маркетингових операційних процесів у системі управління підприємством.

Матеріалами для дослідження стали дані операційної діяльності суб'єктів підприємництва, які працюB

ють на українському ринку будівельних матеріалів. Процес наукового пошуку передбачав застосування

таких спеціальних методів, як графічний дизайн, логістичне моделювання, SРАСЕBаналіз, матричні метоB

ди та ін. Кожен із етапів був зорієнтований на вирішення локальних завдань, що у комплексі дозволяло

продемонструвати ефективність застосування інтегрованого пакету логістичних моделей. Зокрема, доB

слідження передбачало, поBперше, застосування методу економетричного моделювання як одного із заB

собів раціоналістичної логістики; поBдруге, задіяння логістичної моделі профілювання для зіставлення

досягнутого рівня підприємства та поточних вимог ринку щодо організації бізнесBпроцесів; поBтретє,

проведення логістичного моделювання конкурентного розвитку організації на основі SРАСЕBаналізу; поB

четверте, формування логістичної моделі стратегічного розвитку виробничих та маркетингових бізнесB

процесів на основі матриці BCG. За результатами досліджень запропоновано інтегрований комплекс лоB

гістичних моделей конкурентного розвитку виробничих та маркетингових бізнесBпроцесів в управлінні

операційною діяльністю підприємств. Практична цінність дослідження полягає у розвитку варіативних

можливостей для бізнесу щодо застосування інтегрованого пакету логістичного моделювання. РезультаB

ти можуть бути використані в стратегічному плануванні операційної діяльності сучасних підприємств.

Key words: operation, solution, marketing, manufacturing, logistics, complex, process, modeling, integration,
strategy

Ключові слова: операції, рішення, маркетинг, виробництво, логістика, комплекс, процес, моделювання,
інтеграція, стратегія.

of ways which might provide high$quality modeling of the
strategic development of an enterprise in competitive
conditions. Therefore the search for such combination of
instruments of logistical modeling is an essential and actual
task for the scientific research.

ANALYSIS OF THE LATEST PUBLICATIONS
The system of the operational management has been the

object of a large number of researches carried out by many
scientists. Typically it is considered as the priority
component of the competitive development of an enterprise
in the long$term strategic measurement. At that the issue
of interconnection between the process of the operational
management and stable development in business systems
appears [7].

The processes of manufacturing and marketing are also
widely spread objects of strategic planning of the
competitive development. In particular it is demonstrated
in publications by A. Shokuhi and S.A. Nabavi Chashmi [11],
M.M. Aliu and E.O. Oni [2], M. Rakic et. al. [9]. Particularly
A. Shokuhi and S.A. Nabavi Chashmi consider the initial
role in provision of the competitive development in the
differentiation strategy based on the not precise method
TOPSIS [11]. At the same time M.M. Aliu and E.O. Oni
emphasize the importance of any marketing strategy in
achieving competitiveness of business [2]. Similar estimation
takes place in competitive advantages of manufacturing
strategies [6].

Wherein P.R. Kleindorfer et. al. propose the integrated
approach to development of strategic decisions in
manufacturing and marketing business strategies [7]. And
this approach regularly promotes efficient solution to
complex managerial situations.

Modeling method is of great importance in this case [14].
For instance, D. Breuker et. al. claim that predicting models
in the system of management provide the way of resolving
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business processes [3]. Within this context J. Brunk et. al.
add that predicting modeling of unfavorable events makes
possible to keep the consistency of processes with the aims
of the company [4]. However N. Mehdiyev et. al. determine
modeling monitoring of business processes as an important
competitive advantage of a company in the system of its
strategic planning [8].

According to Ye.V. Krykavs'kyj et. al., logistical models
and methods are some of the most essential components in
the complicated integrated approach to efficient planning
of business processes in the creation of the value chain [1].
For example W.E. Soto$Silva et. al. researched such models
for managing operations in the agricultural supply chain.
Furthermore the authors illustrate the prospect of applying
such tools of the grounded decisions in the operational
management [12].

Moreover S. Chang et. al. pay close attention to the
possibility of optimizing the selection of strategic initiatives
[5]. And ways or rationalistic logistics can be widely used
for providing such optimization [13]. Besides such methods
were used by T.R.P. Ramos et. al. when evaluating the
alternative approaches of the operational management to
organization of waste collection. However several logistical
methods have been used simultaneously for this purpose
[10].

In spite of a wide range of the research, carried out in
the field, such approaches require additional development
and improvement. In particular it concerns formation and
implementation of the integrated packets of logistical
models adapted to the market situation, development of the
field, and so on.

METHODOLOGY
The purpose of the research is to form a set of measures

of rationalistic logistics, which can provide efficient planning
of the competitive development in manufacturing and
marketing operational processes in the system of managing
an enterprise.

The object of the research is the process of logistical
modeling a competitive development of manufacturing and
marketing business processes in the management of the
operational activity of enterprises.

Materials of the research were the data of the
operational activity between 2015 and 2019 of business
entities which work at the Ukrainian market of building
materials. In particular LLC 'Albatross', PE 'Syaivo$Invest',
PE 'Kapro', LLC 'Mikshor', LLLC 'Light$Lux', PJSC 'KZS',
and LLC 'Prombudpostach'.

In the process of the scientific research special methods
were used such as econometric modeling, SРАСЕ$analysis,
graph design, matrix modeling, and so on.

The research was carried out in four stages, each stage
designed to solve certain tasks. In particular:

— first stage — implementation of the economical
modeling method as one of the ways of rational logistics in
modern conditions;

— second stage — application of the logistical model of
profiling for comparing the achieved level of an enterprise
with requirements of the market in organization of business
processes;

— third stage — carrying out logistical modeling of the
competitive development of organizations based on SРАСЕ$
analysis;

— fourth stage — formation of the logistical model of
strategic development in manufacturing and marketing
business processes based on Boston Consulting Group
Matrix.

RESULTS OF THE RESEARCH
At the first stage such method of the rationalistic

logistics as econometric modeling has been used. With the
help of this method the affects of costs on improving business
processes and expenses on staff developing on the formation
of the profit generated by LLC 'Albatross' have been

studied. As a result the regression equation was determined,
which defines quantitative correlation between the costs and
profits. Estimation of forming the profit of an enterprise
with the help of the econometric modeling requires a set of
factors. They can affect the amount of profit; create the
array of statistic information, create correlation$regression
dependencies, build regression models, evaluation of general
adequacy of models and their financial$economic
interpretation.

Essential costs which affect the amount of financial
results d, are the costs spent on improving business processes
p and staff development k. Data on economic results and
costs spent on improving business processes and staff
development of enterprises in 2014—2019 have been
represented in table 1.

In particular, based on the provided data the linear
progressive model was built, which determines the
dependency of the profit of enterprise id  on the sum of costs

spent on improving business processes ip , ( ni ,1= , n —
number of years which are considered).

iii lpaad ++= 10 (1),
where а

0 
— constant component of profit d

i
 (reference

point);
a

1
 — regression coefficient;

l
i
 — deviation of actual values of profit d

i
 from the

estimate (expected value) y
i
 of the mean value of costs spent

on improving business processes and staff development.
The comparative analysis of econometric models

showed that if the costs spent on improving business
processes increased by one thousand UAH, if all other
conditions remain unchanged, the profit  of  the
enterprise would increase only by 0.27 thousand UAH.
At the same time if costs on staff development increase
by one thousand UAH, the profit of the enterprise will
increase by 0.76 thousand UAH. Thus it is possible to
conclude that the costs spent on improving business
processes affect significantly lower the amount of the
profit generated by the enterprise rather than the costs
spent on staff development. However the costs spent on
improving business processes impact the amount of the
generated profit more systematically. It is essential to
take into account while modeling the competitive
development of the enterprise.

At the second stage of the research, the model of
profiling has been used to compare the requirements of the
market to the level of organizing business processes with
the achieved level of the enterprise. In the modern
conditions after the clear description of the corporative and
marketing strategies, the process of creating corresponding
capacities should begin. In practice it happens not
frequently. The enterprise already exists and its capacities
to a bigger extent meet the set requirements. The formation
of completely new capacities is rather unlikely. However at
that it is essential to determine the direction of the
competitive development correctly. To boost this process
the method of profiling is typically used. The most essential
characteristics of the activity of the enterprise and the
market have been formed using the matrix (table 2).

The analysis proved that while carrying out the order
of sandwich$panels is faster than the mean value required

I 
Variables 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

id  125 -239 542 668 923 996 

ip  5 5 10 14 22 39 

ik  4 3 5 8 12 17 

Table 1. Data of observation for determining the affect
of costs spent on improving business processes and staff

development on generation of financial results
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by the market. Therefore it can be used as an advantage
over competitors. Besides it is possible to save resources
and meet market requirements by this criterion. The similar
situation concerns the quality of supplying the goods
manufactured by LLC 'Albatross'. Again there are two
options: 1) decrease the level of organizing business
processes to the requirements of the market; 2) leave the
level of organizing business processes at the same level as an
advantage over competitors. The latter will be more
reasonable. Moreover the enterprise does not have a
sufficient level in the reliability of own sandwich$panels
which is required by the average consumer at the market.
Overall by the sum of technical characteristics the company
provides a relatively low quality of goods that it is required
at the market. Undoubtedly it is necessary to modernize the
technology and improve the level of competitiveness.
Furthermore the goods manufactured by LLC 'Albatross'
are cheaper than they are ready to be bought by customers
at the Ukrainian market. It is also a corresponding advantage
over competitors. However in prospect, after improving
technological parameters of the goods, it is reasonable to
focus on increasing the price at the Ukrainian market.

In this case the operational management can provide
such a useful thing as the creation of logical and consequent

strategy. Firstly it makes possible to
identify its distinctive competence
(whether the organization is better by
volumes, quality, reaction to changes in
demands of customers and so on). If it
is possible to determine the distinctive
area of competence, it will be necessary
to develop and popularize it.
Operational strategic management has
to be focused on strong directions, and
the enterprise as a whole has to
encourage and improve their deve$
lopment (if there is sufficient sales
market). Secondly, operational mana$
gement can compare the company's
strategy with the demands of the
market where the company operates.
Hence, all inconsistencies will be
revealed in processes, workforce,
equipment, location and systems of
control. Then it is necessary to
prioritize and rationally correct them
if possible.

At the third stage of the research
logistical modeling of the competitive
development of the company based on

SPACE$analysis was carried out. To estimate the level of
competitiveness, the input information on different facets
of business activity was used from enterprises which
specialize in manufacturing building materials. Therefore
initial analysis of strengths and weaknesses was carried out
(table 3). Thus in 2019 for LLC 'Albatross' the competitive
strength was estimated only at 54 points which is 7 points
lower than the leader PE (private enterprise) 'Kapro'.
Moreover it is 3 points less than LLC 'Light$Lux' (second
position at the market). However, in 2018 the competitive
strength of LLC 'Albatross' was 66 and 68 points
respectively. Consequently this company took the highest
position among all enterprises$competitors so it was the
leader at that time. But it is essential to note that for all the
studied companies it is preferable to implement methods of
overcoming weaknesses.

Then the application of the SPACE$analysis model was
used to evaluate the market position, and strategy of the
enterprise at the market of building materials. The main
stage of SРАСЕ$analysis is to build the vector of strategy
of competitiveness in the coordinate system SРАСЕ (figure
1). The weighted estimate of the financial power (FP) is 4.0
points; competitiveness (CP) — 8.0 points; attractiveness of
the field (AF) — 6.5 points; stability of the field (SF) — 3.8

points. The vector starts in point А. The end of
the vector is concentrated in point В. General
coordinates: у = FP — SF; х = AF— CP.
Respectively for the enterprises which are the
objects of the estimate the coordinates equal: х
= 6.5 — 8.0 = $1.5; у = 4.0 — 3.8 = 0.2.

A conservative strategy is an essential
direction in the competitiveness of LLC
'Albatross' in the SPACE coordinate system.
Thus the enterprise must keep its positions at
the market and manufacture diversified goods.
Such a strategy will satisfy the demands of
customers; the existing advertising and
marketing features of the company should be
implemented It is vital to find innovation
partners to expand the sales markets.

Overall, based on the algorithm of the graph$
analytical estimation method 'Square potential',
qualitative and quantitative interconnections
between separate components of the potential of
the studied enterprise have been determined. It
was made with the purpose of timely grounding
and implementing managerial decisions on
increasing efficiency of LLC 'Albatross' as well

Estimation 

# Indicator LLC 
‘Albat
ross’ 

PE ‘Syaivo-
Invest’ 

PE 
‘Kapro’ 

LLC 
‘Mikshor’ 

LLC 
‘Light-
Lux’ 

Competitive strength  54 51 61 42 57 
1 Index of 

autonomy  
1 5 7 7 10 

2 Productivity of 
labor  

10 3 5 4 2 

3 Index of labor 
loyalty  

8 10 10 8 4 

4 Index of ratio of 
commodity units 

8 8 10 10 10 

5 Stock turnover  4 10 6 4 5 
6 Index of revenue 

growth  
9 7 9 7 10 

7 Profitability of 
product sales  

10 3 6 4 6 

8 Profitability of 
own capital  

4 5 8 -2 10 

Table 3. Estimation of efficiency indicators in business processes
at enterprises at the market of building materials, 2019

Range 
Indicator 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Flexibility of 

projecting  

Standard    * #      If ordered  

Quality of supply  Possible 

deviations  

 #      *  Non-deficit 

supply  

Flexibility of the 

amount  

Stable   # *       Variable 

Time of carrying out 

the order  

Long-term     #   *   From the stock  

Price 

competitiveness  

Low      * #    High  

Reliability  Tolerant    *    #   Critical 

*  achieved level by the enterprise  #  average requirements of the market to 

the level of business processes  

Table 2. Model of profiling for sandwich>panels by LLC 'Albatross' at the market
of Ukraine (based on the market research)
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as its level of development and compe$
titiveness (figure 2).

Vectors of the enterprise are differently
developed. In particular the most problematic
is vector 'Marketing'. It decreases the level of
competitiveness of the potential at LLC
'Albatross'. Therefore to increase the
competitiveness it is necessary to urgently
balance elements of the potential:
manufacturing, logistics marketing, and
finances. The company does not pay sufficient
attention to the formation of the professional
system of promoting goods at the market.
Thus it is reasonable to reconsider the
organization of the management process at
the enterprise in order to balance the
components of the enterprise's potential. To
create the competitive advantages of LLC
'Albatross' it is worth considering the affect
of the competitive environment, survey the market
and demands of customers.

At the fourth stage of the research modeling
of the strategic development of manufacturing and
marketing processes was carried out on the basis
of the Boston Consulting Group Matrix.
According to the methodology of building the
BCG Matrix, the mean share of LLC 'Albatross'
at the market and its competitors have been
determined (figure 3).

The results of building the model testify that
Sector 'A' includes manufacturing and sale of
building metal profiles. Those are the leaders of
the product portfolio manufactured by LLC
'Albatross'. Fast market growth is typical for that
kind of goods. The most efficient strategy towards
those kinds of goods can be investing profits in
production increase (widen the areas, allocation
of profits into additional machinery, labor force,
and so on). Sector 'B' includes manufacturing and
sale of corrugated board. These goods take a
relatively high share at the market though their
potential for further growth has almost run out.
Therefore it is obvious that this sector gets more
financial resources than it needs. The most efficient
marketing strategy for this kind of goods is the
strategy of keeping market advantages with partly
reduction in manufacturing capacities. As for the
manufacturing and sale of sandwich$panels (sector
'C'), it is characterized by a fast market growth
and insufficient market share. At the initial
stage these goods will provide either small
profits or cause losses for LLC 'Albatross'.
However there is potential development of
the market share in prospect. For this type
of goods the efficient strategy is to expand
the market share at the expense of the
intensive management. Moreover it is
reasonable to redistribute general technical,
staff and financial resources for developing
goods from sector 'C'. As for sector 'D', it
includes manufacturing and sale of roofing
materials. This type of goods is characterized
by a relatively low market share and a slow
growth rate. Hence the market of these
goods does not develop and there is almost
no prospect for developing it. The demand
for these goods decreases and there are
strong competitors which specialize in
manufacturing similar goods. In particular
the competitors are PJSC 'KZS' and LLC
'Prombudpostach', which respectively offer
high$quality and cheap technology. The$
refore it might be reasonable to gradually
withdraw this type of business activity and
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Figure 1. Determination of the vector of the competitiveness strategy
at the market of building materials in the SPACE coordinate system
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Figure 2. Square of the competitive potential of the company
at the market of building materials
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release resources for manufacturing other types of goods
for LLC 'Albatross' (in particular manufacturing and sale
of sandwich$panels).

CONCLUSIONS
Efficient planning of the competitive development of

manufacturing and marketing business processes in the system
of operational management can be provided by means of
combined implementation of several rationalistic logistics
approaches. For enterprises which operate at the market of
building materials, the complex approach can be
recommended: method of econometric modeling, profiling
logistical model; method of SРАСЕ$analysis and logistical
model of the strategic development of a company based on
the BCG Matrix. Simultaneous application of these approaches
made possible to determine that for the stable economic
development of an enterprise it is necessary to provide
optimization of costs spent on improving manufacturing and
marketing business processes, which create a relatively high
labor motivation. Moreover it is essential to systematically
allocate finances for staff development with the purpose of
increasing their influence on improving financial results.
Furthermore technical$innovation refit of certain business
processes can increase manufacturing capacities of goods with
appropriate quality and widen the product range. It will
promote competitiveness of the business. And the suggested
operational strategies in prospect may significantly improve
the existing competitive status. Further research is worth
focusing on optimizing the processes of provisional logistics in
the sphere of manufacturing$sale activity.
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FORMATION OF THE INFORMATION SYSTEM OF MANAGEMENT OF REAL ESTATE OBJECTS
IN THE CONDITIONS OF DIGITAL ECONOMY

Статтю присвячено важливій економічній проблемі — формуванню єдиної цифрової інформаційної системи обB
ліку та управління об'єктами нерухомого майна (земельні ділянки, будівлі, споруди, передавальні пристрої,техноB
логічні комплекси та інші), їх інвентаризації, постановки на облік, оформленню прав власності як основи цифровіB
зації економіки цього процесу по кожному підприємству та компанії, загалом, для реалізації політики компанії по
ефективному використанню та розпорядженню нерухомим майном. Цифрові технології приносить нові можливості
і інструменти, які допомагають подолати побудовані людиною штучні бар'єри традиційних моделей ведення бізнесу
і дозволяють вивести його на новий рівень. Цифрові технології бізнесBпроцесів спрямовані на те, щоб компанія опеB
ративно ухвалювала рішення, швидко адаптувала роботу до вимог поточного моменту та задовольняла потреби
клієнтів. Розроблені та впроваджені цифрові моделі почали впроваджуватись у 2010—2017роках. Експеримент проB
довжувався понад 3роки. Після розробки повного комплексу системи, розгляду її та затвердження було видано метоB
дичні матеріали, підручники, проведено регіональні наради та навчання спеціалістів. Кількість спеціалістів не зменB
шилась, а значно збільшилися суміщення професій та заробітна плата.

The article is devoted to an important economic problem — the formation of a single digital information system of
accounting and management of real estate (land, buildings, structures, transmission devices, technological complexes, etc.),
their inventory, registration, registration of property rights as the basis of digitalization economics of this process for each
enterprise and company, in general, to implement the company's policy on the use and disposal of real estate.

Economics and business process management in the digital world, in the context of building an information society, is a
rethinking of traditional approaches to work within the company, with customers, creating a unique experience of a new look
at partnership and competition, and, of course, forms new models and approaches operating model. At this stage, all companies,
under the influence of new digital technologies are on the verge of largeBscale transformations because now there are
multidimensional changes both globally and at the level of countries, industries, companies, corporations and people
themselves. Organizations change both externally and internally. It is necessary to pay special attention to this because it is
the external transformation that implies a new concept of working with customers, partners, contractors and a change in the
company's system of planning, accounting, management and marketing. Even now it is not enough to meet customer
expectations. You need to be able to anticipate customer expectations, and their requirements are growing every day. Numerous
surveys of top managers around the world show that the time to market a product or service — days, not months or years, as
before — has become one of the most important tasks. The concept of working in the digital world will not work on existing
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Економіка та управління бізнес$процесами у циф$

ровому світі, в умовах побудови інформаційного су$
спільства, це переосмислення традиційних підходів до
роботи в середині компанії, з клієнтами, створення ун$
ікального досвіду нового погляду на партнерство і кон$
куренцію, і, безумовно, формує нові моделі і підходи в
їх операційній моделі. На сучасному етапі всі компанії,
під впливом нових цифрових технологій стоять на по$
розі масштабних перетворень, тому що зараз відбува$
ються багатовимірні зміни як на глобальному рівні, так
і на рівні країн, індустрій, компаній, корпорацій і самих
людей. Організації змінюються як зовні, так і внутріш$
ньо. На це необхідно звернути особливу увагу тому що,
саме зовнішня трансформація має на увазі нову концеп$
цію по роботі з клієнтами, партнерами, контрагентами і
зміну в компанії системи планування, обліку, менедж$
менту та маркетингу. Уже зараз недостатньо відповіда$
ти очікуванням клієнта. Очікування клієнта потрібно
вміти передбачати, а їх вимоги з кожним днем ростуть.
Численні опитування топ$менеджерів підприємств по
всьому світу показують, що термін виведення продукту
або послуги на ринок (time$to$market) — дні, а не місяці
або роки, як раніше, — став однією з найважливіших
задач. Концепція для роботи в цифровому світі не за$
працює на існуючих управлінських і операційних моде$
лях. Для цього організації повинні перебудувати себе з
середини і це чітко визначено, як у Законі України "Про
бухгалтерський облік", у "Національному Положенні
(стандарті) бухгалтерського обліку №1", так і перед$
бачено "Цифровою аджентою України — 2020".Тради$
ційна модель побудови бізнесу — система управління і
операційна модель підприємств — в основному статич$
на, орієнтована на повільний поступовий розвиток, по$
требує переосмислення з урахуванням вимог часу. Реа$
гування на зміни в традиційній моделі стримується чис$
ленними бар'єрами, закладеними в саму її природу: тра$
диційна вертикальна культура ведення бізнесу і систе$
ма прийняття рішень; складність і неповороткість тра$
диційних автоматизованих корпоративних систем; тра$
диційна модель впровадження нововведень і управлін$
ня змінами, яка в основному спирається на традиційні
проектні методології. Цифрові технології приносить
нові можливості і інструменти, які допомагають подо$
лати побудовані людиною штучні бар'єри традиційних
моделей ведення бізнесу і дозволять вивести його на
новий рівень. Цифрові технології бізнес — процесів
спрямовані на те, щоб компанія оперативно ухвалюва$
ла рішення, швидко адаптувала роботу до вимог поточ$
ного моменту та задовольняла потреби клієнтів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню окремих питань цифровізації об'єктів

нерухомого майна, використанню передових техно$
логій, які відкривають компаніям нові можливості ро$
ботизованих автоматизаційних процесів, інтелектуаль$
ної автоматизації, застосуванню штучного інтелекту,

management and operational models. To do this, organizations must restructure themselves from the inside and this is clearly
defined in the Law of Ukraine "On Accounting", in the "National Regulation (Standard) of Accounting №1" and provided by
the "Digital Agent of Ukraine 2020". The traditional business model — the management system and the operating model of
enterprises — is mostly static, focused on slow gradual development and needs to be rethought in the light of time. Responding
to changes in the traditional model is constrained by numerous barriers inherent in its very nature: the traditional vertical
business culture and decisionBmaking system; complexity and clumsiness of traditional automated corporate systems;
traditional model of innovation implementation and change management, which is mainly based on traditional project
methodologies. Digital technology brings new opportunities and tools that help to overcome manBmade artificial barriers to
traditional business models and bring it to a new level. Digital business process technologies are aimed at the company to
quickly make decisions, quickly adapt to the requirements of the current moment, and meet customer needs.

Ключові слова: нерухоме майно, цифрові технології, цифровізація, підприємство, галузь.
Key words: real estate, digital technologies, digitalization, enterprise, industry.

поглибленої аналітики і сформованих даних на визна$
чену дату, нових сучасних засобів бізнес$моделювання
— імітаційного моделювання присвячена значна
кількість наукових робіт. Це роботи Веретюка С.М.,
Пілінського В.В., Коляденко В.В., Добриніна А.П., Чер$
них К.Ю., Куприяновського В.П. та інших. Слід визна$
чити, що практично усі публікації, за останні роки, по
управлінню нерухомістю пов'язані з орендою, довірчим
управлінням, лізингом, страхуванням. Економіко$пра$
вові аспекти управління своєю нерухомістю на
підприємстві розглядаються вченими [4; 5; 6 та ін.], але
значні зміни в житті та у нормативно$правових доку$
ментах, прийнятих за останній період, потребують вне$
сення нових вимог та правил до системи корпоративно$
го обліку та управління в сучасний етап фінансового
життя підприємства, тому що нерухоме майно підприє$
мства, його кількісний та якісний склад, є основою для
здійснення господарської діяльності, підвищення кон$
курентоспроможності і надійності, характеризує мож$
ливість економічного росту та стійкості до кризових
явищ, тому кожний власник зацікавлений в його збере$
женні та примноженні.

Спеціалісти вважають що нові технології можуть
змінити традиційні операційні моделі компаній шляхом
впровадження роботизованих, автоматизованих процесів
(RPA) — комп'ютерних програм$роботів, які виконують
певні дії працівника в різних програмах так, як їх вико$
нувала б людина [3; 4]. За прогнозом спеціалістів 80% ру$
тинних операцій будуть виконуватись програмними ро$
ботами без участі людини [3]. Програмних роботів мож$
на досить швидко підключати до певних ділянок роботи і
повністю замінювати ними людину, що виконує операції
в декількох традиційних системах. Програмні роботи
спілкуються з традиційними системами через інтерфей$
си, для їх підключення в продуктивну операційну середу
компанії не потрібна прив'язка до системи управління ре$
лізами [3]. Вже зараз в Україні технологія RPA застосо$
вується на підприємствах ПАТ "Укртелеком", ПАТ "Ук$
рзалізниця". Менеджмент цих підприємств пройшов на$
вчання і втілює нові технології у дію. За даними Центра
дослідження інформаційних технологій у Школі менед$
жменту Слоуна при Масачусетскому технологічному
інституті, автори дійшли до висновку, що ціфровізація
примушує компанії переходити від ланцюжка створення
доданої вартості до екосистем, та отримувати більш гли$
боке розуміння вимог кінцевих користувачів.

У США і Європі, де RPA впроваджують протягом
років, компанії досягли вражаючих результатів. На$
приклад, телекомунікаційні компанії США, які перекла$
ли свої рутинні операції на програмних роботів від аме$
риканського розробника RPA$платформ Automation
Anywhere, в кілька разів скоротила число співробітників
операційного бек$офісу. Компанія більше не орендує
величезні офісні приміщення в центрі міста, її співро$
бітники працюють віддалено і замість рутинних одно$
манітних операцій зосереджені на роботі з клієнтами.
Водночас низка питань ефективного корпоративного
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управління об'єктів нерухомого майна (далі ОНМ) за$
лишається недостатньо дослідженими, потребують
більш детального дослідження. Актуальними є питання
корпоративного обліку та управління ОНМ для реалі$
зації політики компанії по використанню та розпоряд$
женню нерухомим майном, забезпечення стандарти$
зації, ідентифікованої та облікової інформації про май$
но, що накопичуватиметься в Єдиній Базі Даних в умо$
вах цифрової економіки.

МЕТА СТАТТІ
Формування єдиної системи бази даних ОНМ кож$

ного підприємства та галузі загалом, шляхом впровад$
ження цифрової системи формування, обліку і управ$
лінню корпоративним нерухомим майном.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аналіз літературних джерел дозволив визначити, що

особливістю сучасного розвитку економічної системи усіх
країн є цифрова трансформація процесів функціонуван$
ня економіки, посилення внутрішньої і зовнішньої інфор$
маційної взаємодії усіх ланок економічної системи, у тому
числі і інформаційного середовища підприємств [1—3; 5].
Внутрішнє середовище підприємства поступово перетво$
рюється із низки окремих відділів, центрів відповідальності
і прийняття рішень в єдиний інформаційний простір, у рам$
ках якого кожен відповідальний виконавець може вико$
ристовувати бази даних, бачити графіки і структуру
внутрішніх процесів, вплив інших учасників на сферу влас$
ної діяльності тощо [2]. Звертаючи свій погляд у майбутнє,
компанії приступили до реалізації спільної стратегії по
створенню центру компетенцій з технологій роботизова$
ної автоматизації процесів і штучного інтелекту. У найб$
лижчому майбутньому компанії планують спільно побу$
дувати сучасну систему, яка об'єднає замовників, партнерів
та експертів, відкриє всім учасникам можливості реалізації
своїх амбітних планів, роботизованої автоматизації про$
цесів і штучного інтелекту. У найближчому майбутньому
компанії планують спільно побудувати сучасну систему,
яка об'єднає замовників, партнерів та експертів, відкриє
всім учасникам можливості реалізації своїх амбітних
планів, проривних концепцій і бізнес$моделей. Вже зараз
у найближчому майбутньому компанії планують спільно
побудувати сучасну систему, яка об'єднає замовників,
партнерів та експертів, відкриє всім учасникам можливості
реалізації своїх амбітних планів, проривних концепцій і
бізнес$моделей. За роботизацією рутинних операцій прий$
де інтелектуальна автоматизація. Подібні технології ма$
ють успішний досвід впровадження. Наприклад, компані$
ями та банками, (компанії як позичальники комерційних
банків), на різних етапах, як при первинному зверненні,
так і на наступних етапах обслуговування.

 Програмний комплекс "К", який використовується
Акціонерними товариствами "Укрзалізниця" та "Укртеле$
ком", це система де об'єктом цифровізації є: компанія;
структурні підрозділи компанії,які виконують комплекс
робіт по цифровізації корпоративного обліку об'єктів не$
рухомого майна (земельних ділянок, будівель, споруд, тех$
нологічних комплексів та ін.) і його управлінням; органі$
зації (підрядні), які ведуть комплекс робіт по інвентари$
зації ОНМ, їх описанню, постановки на кадастровий облік,
виконуванню комплексу робіт по державній реєстрації
прав власності ОНМ, та інше; єдина база даних — реєстр
майна цілісного майнового комплексу компанії в цілому з
чітким визначенням його по підприємствам, структурним
підрозділам та відповідальним особам.

 Основні задачі цифровізації, які вирішує програм$
ний комплекс:

— інвентаризація даних по земельним ділянка та
іншої нерухомості компанії, кожного підприємства,
підрозділу, матеріально відповідальній особі;

— облік і управління земельним фондом и фондом
нерухомості компанії, підприємства та кожного підроз$
ділу;

— облік прав на земельні ділянки та іншу неру$
хомість компанії загалом та кожного підприємства,
структурного підрозділу;

— інформаційне забезпечення аналізу ефективності
використання ОНМ компанії, кожного її підприємства
та підрозділу;

— формування єдиної системи бази даних ОНМ
кожного підприємства та компанії загалом, шляхом
впровадження корпоративної цифрової системи фор$
мування, обліку, та управління ОНМ.

 Програмний комплекс "К" враховує специфіку ве$
ликих, значних для України компаній і, як автономна
цифрова система, яка показана на рисунку 1 і враховує
всі об'єкти в процесі інвентаризації, постановки їх на
кадастровий облік та при реєстрації прав на нерухоме
майно. У цій системі значну увагу приділено підрядним
організаціям, які, на договірній основі, по єдиній мето$
дології, виконують комплекс робіт по інвентаризації,
описанню ОНМ, оцінки, а також по оцінюванню прав
власності на ОНМ як нематеріального активу. Крім того
у системі пов'язані інші зовнішні організації, що вико$
нують, наприклад, страхування майна.

Цифрова трансформація бізнес$процесів корпоратив$
ного обліку та управління ОНМ спрямована на те, щоб
компанії оперативно ухвалювали рішення, швидко адап$
тували роботу до вимог поточного моменту та задоволь$
няли потреби клієнтів. Цифрова трансформація — це впро$
вадження сучасних технологій у бізнес$процеси підприє$
мства. Цей підхід передбачає не лише встановлення сучас$
ного обладнання або програмного забезпечення, а і фун$
даментальних змін у підходах до корпоративного управ$
ління, обліку, корпоративної культури, зовнішніх комун$
ікацій, організації виробництва і праці, навчання спе$
ціалістів, підвищення кваліфікації. Як наслідок, підвищу$
ються продуктивність кожного працівника, його заробіт$
на плата, рівень задоволеності клієнтів, а компанія здобу$
ває репутацію прогресивної і сучасної організації.

Цифровізація процесів корпоративного обліку та уп$
равління ОНМ актуальна на рівні окремих підприємств та
цілої галузі, яка обирає для себе цей шлях розвитку, як
єдину можливість відповідати умовам навколишнього
світу, що дуже швидко змінюються. Завдяки цьому циф$
рова трансформація Укрзалізниці, Укртелекому, промис$
ловості, роздрібної торгівлі, державного сектора та інших
сфер вже сьогодні змінює життя кожної людини і кожної
компанії. Ціфровізація процедур корпоративного обліку
і управлінні ОНМ у даному комплексі, як уже про це го$
ворилось, вирішується на рівні їх інвентаризації, постанов$
ки на кадастровий облік, реєстрації прав на ОНМ кожно$
го структурного підрозділу, підприємства, компанії та
повсякденної роботи до зняття об'єкта з обліку.

Основні складові ПК$ЄБД системи управління кор$
поративним майном підприємств та підрядними зов$
нішніми організаціями з якими взаємодіє система "К" по$
казана на рисунку 2.

Система управління корпоративним майном тісно
пов'язана з іншими напрямами менеджменту та марке$
тингу на підприємстві, особливо з управлінням фінан$
сами, інвестиціями, витратами, асортиментом продукції,
послуг, технічним і інноваційним розвитком.

Дослідження показують, що економіко$правові аспек$
ти управління ОНМ та їх ефективність залежить, пере$
дусім від розробленої, затвердженої та впровадженої си$
стеми [7], а також від грамотності менеджменту, його ком$
петентності, розуміння законодавчих та нормативно$пра$
вових документів на основі яких до системи, за необхід$
ності, вносяться зміни для рішення нових задач.

 Архітектура програмного комплексу "К" наведена
на Рис. 3 та включає наступні дві складові:

— набір модулів, які забезпечують ведення семан$
тичних даних (ієрархія суб'єктів — майнових відношень,
ієрархія суб'єктів — виробничі відношення, ієрархія
майна, ієрархія засобів виробництва, адресна система,
документи та інше);
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— ГІС — компоненти, які забезпечують функції ро$
боти з графічними ( оглядові картографічні матеріали,
графічні образи) ОНМ.

Основними модулями семантичної компоненти ПК є:
— "Об'єкти"; "Ієрархія суб'єктів"; "Документи"; "Ад$

ресна система" (адміністративно$територіальне ділен$
ня та префікси); "Класифікатори"; "Бібліотека запитів";
"Адміністратор"; модуль "Ієрархія суб'єктів" — майнові
відношення між суб'єктом і об'єктом.

Засоби комплексу забезпечують зв'язок між се$
мантичною інформацією про об'єкти і його графіч$
ним уявленням. Систему реалізовано як модульну
територіально розподілену, багато разів викорис$
товувану, що забезпечує колективну роботу персо$
налу.

ПК "К" використовується і надає відповіді на такі
запроси:

— показати усі об`єкти нерухомості компанії, які
знаходяться у стані "Оформлення технічних паспортів"
на 11 квітня 2021 р.";

— показати усі об`єкти нерухомості компанії, що зна$
ходяться у Вишгородському районі Київської обл. і зна$
ходяться у стані "Реєстрації прав на ОНМ" на 21 квітня
2021 р.";

— показати, де знаходиться об'єкт нерухомого май$
на (графічний запит );

— показати на карті об'єкт "Лінія електропередачі
ВЛ$330$30 Київ — Бахмач";

— показати історію змін складу та стану конкрет$
ного об'єкта нерухомості.
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Рис. 1. Програмний комплекс по цифровізації системи управління корпоративним нерухомим майном

Рис. 2. Складові ПК — ЄБД системи управління корпоративними ОНМ
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— показати які майнові відношення,
з яким суб'єктом і у який період були у
вибраного майна "ОРУ$110 кВ";

— показати, до якого майна має
відношення суб'єкт № і які відношення
у нього з об'єктом в ієрархії майнових
відношень компанії;

— показати усі об'єкти нерухомого
майна, до яких має майнові відношення
тов. "ФСК ЕЭС";

— показати, які суб'єкти в ієрархії майнових відносин
компанії пов'язані з заданим об'єктом (об'єктами) майна;

— показати усі суб'єкти, які мають майнові відно$
шення з вибраним об'єктом майна "Лінія електропере$
дачі ВЛ$330$30 Бориспіль — Київ";

— показати засоби виробництва, у склад яких вхо$
дить (повністю або частково) задане майно;

— показати усі засоби виробництва, що мають зв'я$
зок з вибраним об'єктом нерухомого майна "Будівлі
ОПУ — 330";

— показати майно, у склад якого входять (повністю
або частково) заданий засіб виробництва;

— показати усі об'єкти нерухомого майна, що ма$
ють зв'язок з вибраним засобом виробництва "Опора
№145 лінії електропередачі ВЛ$330$30 Харків — Львів";

— показати історію змін майнових відношень по за$
даному об'єкту нерухомості № 234525;

— показати які суб'єкти, коли и які мали майнові
відношення з вибраним майном "ОРУ$330";

— показати історію змін виробничих відношень по
заданому засобу виробництва;

— показати виробничі підрозділи, коли та які мали
виробничі відношення з засобом виробництва "Опора
№145 лінії електропередачи ВЛ$330$30 Львів — Ужгород";

— показати усі об'єкти нерухомого майна,що знахо$
дяться, на земельній ділянці з кадастровим номером
61:54:0102:0167.

Варіанти використання не вичерпуються наведени$
ми. Тут показані тільки основні и найбільш значимі. Під
запитом "Показати" розуміється не тільки візуалізація
об'єктів (у виді семантичних даних і /або графічних об$
разів на електронній карті), що задовольняє заданому
критерію, з наданням результатів у вигляді усіх звітів
(файл$формат doc, електрона таблиця, плановий мате$
ріал и подібне) [7]. У загальному випадку суб'єкт може і
не входити у структуру компанії. Наприклад, право во$
лодіння сусідньою земельною ділянкою

ВИСНОВКИ
У сучасних умовах становлення та вирішення задач,

які передбачені нормативними документами, "Цифро$
вою аджентою України$2020" [1; 2], підприємства та
компанії самі автоматизують та цифрують свої систе$
ми, впроваджують цифровізації всіх технологічних про$
цесів обліку та управління ОНМ від прийняття рішення
про будівництво, виконання проектних робіт, форму$
вання ОНМ, постановку на державний кадастровий
облік, державну реєстрацію прав на ОНМ, експлуата$
цію, систему аналізу ефективності використання ОНМ,
прийняття рішення про продаж, ліквідацію, зняття з
корпоративного обліку.

 На кожному підприємстві доцільно проаналізува$
ти, провести дослідження та оптимізувати бізнес$про$
цеси обліку, аналізу ефективності, управління своїм
корпоративним майном. Необхідність оптимізації та
цифровізації цих бізнес$процесів найчастіше виклика$
на зростанням послуг (продажів) компанії й відповід$
них змін її структури. Це період переходу до компанії —
"корпорації". І це актуально, тому що бізнес на сучас$
ному етапі, переживає не прості часи.
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Забезпечення збереження та розвитку людського потенціалу великою частою залежить від стану

індустрії гостинності, а саме санаторноBкурортні та оздоровчі заклади. На сьогодні ринки послуг цієї сфери

в Україні розвиваються диспропорційно, а мережа закладів скорочується. Такі тенденції вимагають пеB

регляду загального підходу до розвитку цієї сфери: залучення фахівців із створення нових та удосконаB

лення існуючих продуктів та послуг, передусім використання останніх наукових досягнень. Рівень смертB

ності збільшується, причиною цьому є і проблеми харчування через умови життя, і проблеми з системою

охорони здоров'я. Тривалий та глибокий дефіцит мікронутрієнтів, особливо небезпечний тим, що значB

ний час не проявляється клінічно, споживання продуктів ультрапереробки швидко витісняє із споживB

чого кошику необроблені або мінімально оброблені продукти та свіжоприготовані страви. Неінфекційні

захворювання є серйозною проблемою глобальної громадської охорони здоров'я, проблема інтоксикації

тісно пов'язана із загальним станом здоров'я людини. Програми "детоксикації" можуть пропонуватись у

TOOLS FOR ENSURING THE COMPETITIVENESS OF SANATORIUMS IN UKRAINE
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Згідно з останнім звітом UNWTO "Барометр світо$

вого туризму", колапс у сфері міжнародних подорожей
спричинив втрату експортних доходів у розмірі 1,3 триль$
йона доларів США, що в понад 11 разів перевищує втра$
ти, зафіксовані під час глобальної економічної кризи
2009 року, при цьому розширені сценарії на 2021—2024
роки показують, що для повернення міжнародного ту$
ризму до рівня 2019 року може знадобитися від двох з
половиною до чотирьох років [1]. Важливим елементом
забезпечення збереження та розвитку людського потен$
ціалу є санаторно$курортні та оздоровчі заклади, але
регіональні ринки послуг цієї сфери в Україні розвива$
ються диспропорційно, а мережа закладів тенденційно
скорочується [2, c. 173—177]. Сучасний стан матеріаль$
но$технічної бази санаторно$лікувальних закладів Ук$
раїни залишається на рівні, далекому від світових стан$
дартів і тому ключовим питанням органів державного
управління та місцевого самоврядування варто вважа$
ти налагодження конкурентоспроможного ринку рек$
реаційних послуг шляхом модернізації існуючих за$
кладів, підвищення якості життя населення, що забез$
печить зростання їхньої купівельної спроможності [3,
c. 26—30]. Негативні тенденції вимагають залучення
фахівців із створення нових та удосконалення існуючих
продуктів санаторно$курортної сфери, зміну ставлен$
ня медичного персоналу до споживачів послуг та роз$
роблення програм оздоровлення і лікування на основі
останніх наукових досягнень.

медичних центрах або бути частиною лікування та включати якийсь один процес або декілька різних

підходів. ЛікувальноBоздоровчі заклади гостинності мають запропонувати потенційним споживачам суB

часні послуги: програм діагностики та оздоровлення, пропозиції поліпшення харчування, wellnessBпоB

слуги тощо.

An important element in ensuring the preservation and development of human potential are sanatoriums

and health facilities, but the regional markets for services in this area in Ukraine are developing disproportionately

and the network of facilities is declining. Negative trends require the involvement of specialists to create new

and improve existing products of the spa sector, change the attitude of medical staff to consumers of services

and the development of rehabilitation and treatment programs based on the latest scientific advances. Reducing

mortality and increasing life expectancy is primarily the result of improved living conditions through increased

wellBbeing, access to better nutrition, health care and sanitation. A common problem inherent in the nutrition of

the population of all countries of the world is the insufficient intake of micronutrients. Prolonged and profound

micronutrient deficiency, especially dangerous because it does not manifest itself clinically for a long time and

leads to serious illness and can be fatal. NonBcommunicable diseases are a serious public health problem,

especially in Europe. A separate problem is intoxication of the body: toxins that come from the outside or are

produced inside, and their accumulation that can be harmful to health. Toxins are primarily eliminated from the

body through healthy kidneys, liver and colon, but if there is poisoning by potent toxins, then there are

scientifically sound procedures and medical programs to detoxify the body. In general, 'detox' programs can be

advertised for commercial purposes, offered in medical centers, or be part of treatment and involve one process

or several different approaches, which include: fasting; consumption of only clearly defined products; use of

medicinal herbs; consumption of only natural juices; bowel cleansing using hydrotherapy; use of food additives;

use of sauna. Recent studies confirm the exponential growth in the production and consumption of ultraBprocessed

products, which are rapidly displacing unprocessed or minimally processed products and freshly prepared foods

from the consumer basket. These trends are already having a negative impact on the health of people and

hospitality institutions should offer potential consumers modern areas of medical services, ranging from

diagnostic and rehabilitation programs to a variety of wellness services.

Ключові слова: інтоксикація, продукти ультрапереробки, санаторно�курортні заклади, оздоровлення,
wellness�послуги.

Key words: intoxication, ultra�processed products, sanatoriums, health improvement, wellness services.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Особливості розвитку лікувально$оздоровчих за$
кладів гостинності в Україні та регулювання економіч$
них процесів їх функціонування відображені у наукових
працях Н.І. Ведмідь [4; 5], Н.М. Влащенко [6], Ю.М. Во$
робйова [7, c. 46—49], П.І. Гамана [8], О.В. Чайковсь$
кої [9]. В наукових роботах розглянуто і запропоно$
вано шляхи налагодження ефективного управління та
удосконалення сервісної діяльності санаторно$ку$
рортних закладів з метою досягнення максимальних
економічних показників та соціального результату.
Однак постійні зміни уподобань споживачів та їх ба$
жання досягти оптимального духовного і фізичного
стану обумовлює необхідність подальшого дослід$
ження можливих шляхів забезпечення конкурентос$
проможності санаторно$курортних та лікувальних
закладів.

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є аналіз стану ринку послуг, що

надають санаторно$курортні і лікувальні заклади та ви$
явлення сучасних тенденцій розвитку цієї сфери з ме$
тою залучення нових споживачів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Негативні тенденції у сфері санаторно$курортного
господарства України, через хронічне недофінансуван$
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ня та втрату споживачів послуг, призвели до погіршен$
ня матеріально$технічної бази, відставання у розвитку
лікувально$оздоровчого туризму. Відірваність від мар$
кетингових інструментів просування продукту санатор$
но$курортного господарства поглиблює, з однієї сто$
рони, економічні проблеми в операційній діяльності зак$
ладів, а з іншої сторони, втрату потенційних комерцій$
них споживачів, що можуть бути залучені через мере$
жу підприємств туристичної сфери та забезпечувати
підприємства доходами. Нинішня структура санаторно$
курортної сфери пов'язана із системою фінансування
підприємств та потребує заходів законотворчого харак$
теру та створенням умов для залучення інвестицій [10,
c. 37—45].

Зменшення кількості санаторно$курортних і оздо$
ровчих закладів пов'язано із скороченням державного
фінансування соціальних гарантій різних верств насе$
лення, зниженням можливостей профспілкових орга$
нізацій в оздоровленні працівників та проблемами із
відповідністю пропозицій закладів більш високим вимо$
гам сучасних споживачів (табл. 1 і 2). На відміну від по$
слуг курортного лікування, які створювалися в держав$
ному секторі економіки послуг охорони здоров'я, інно$
ваційна пропозиція SPA&Wellness розвивається в при$
ватному секторі курортно$рекреаційної сфери. Wellness
став однією із найбільш ефективних форм рекреації, що
забезпечує концентрацію життєвих сил людини, розши$
рює можливості відтворення здоров'я нації, а найбільш
успішними в освоєнні "філософії доброго самопочуття"
і перетворення її на професійну основу інноваційного
підприємництва виявились оздоровниці і готельні ком$
плекси. Основні світові тенденції інноваційного розвит$
ку курортно$рекреаційних комплексів ще недостатньо
закріпилися на ринку послуг України, і тому wellness $
індустрія розвивається не системно та має фрагментар$
но$точковий характер [11, c. 186—200]. Ще однією про$
блемою у розвитку wellness$індустрії є те, що попит,
стосовно певного виду послуг, може суттєво залежа$
ти від цінової пропозиції і важко спрогнозувати дов$
готривалість уподобань зі сторони потенційних спо$
живачів.

Зниження рівня смертності і збільшення тривалості
життя, передусім, є результатом поліпшення умов жит$
тя за рахунок зростання добробуту, доступу до кращо$
го харчування, охорони здоров'я та санітарії, а також
політичної стабільності в країні. Екологічна ситуація,
особисте ставлення до власного здоров'я та умови праці
значною мірою впливають на самопочуття людини, тому
ефективна система профілактики, лікування і реабілі$
тації в санаторно$курортних умовах дозволяють не
лише поліпшити стан здоров'я, а і підвищити продук$
тивність праці та стати необхідною складовою зростан$
ня економіки країни. Фонд соціального страхування
України співпрацює із значною кількістю санаторно$
курортних закладів, що надають послуги із лікуванні
органів травлення (табл. 3).

Санаторії та пансіонати 
з лікуванням 

Санаторії-
профілакторії рік 

усього у них ліжок, 
тис. усього у них 

ліжок, тис.
2014 320 79 118 17 
2015 309 78 79 12 
2016 291 70 63 10 
2017 284 71 55 10 

Джерело: [12].

Таблиця 1. Санаторно>курортні та оздоровчі заклади
України

Загальна кількість 
закладів Заклади оздоровлення 

рік 
усього у них 

ліжок, тис. усього у них ліжок, 
тис. 

2014 13977 126 452 112 
2015 9743 113 333 81 
2016 9669 112 316 79 
2017 9745 106 299 73 
2018 9328 94 244 63 
2019 8808 98 241 63 

Джерело: [13].

Таблиця 2. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку

Кількість санаторно-курортних закладів 
в тому числі за профілем лікування 

захворювань: 

 Регіон (область) 
розташування 
санаторно-

курортного закладу 
всього органів 

травлення 
ендокринної 
системи 

нервової 
системи

1 Вінницька 1 1 1 1 
2 Волинська 2 2 1 1 
3 Дніпропетровська 3 3 1 3 
4 Донецька 1 - - 1 
5 Житомирська 1 1 - 1 
6 Закарпатська 7 5 5 2 
7 Запорізька 7 7 5 6 
8 Івано-Франківська 2 1 - 1 
9 Київська (м. Київ) 6 2 1 5 
10 Кіровоградська 1 - - 1 
11 Луганська 1 1 1 1 
12 Львівська 13 11 11 12 
13 Миколаївська 2 1 - 2 
14 Одеська 11 4 5 10 
15 Полтавська 4 4 - 1 
16 Рівненська 1 1 - 1 
17 Сумська 1 1 1 1 
18 Тернопільська 2 1 1 2 
19 Харківська 2 1 1 2 
20 Херсонська 3 - 2 3 
21 Хмельницька 2 2 1 - 
22 Черкаська 1 1 1 1 
23 Чернігівська 1 1 1 1 
 Разом: 75 51 39 59 

Таблиця 3. Санаторно>курортні заклади, з якими співпрацює Фонд соціального страхування України

Джерело: [14].
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Останнє десятиріччя характеризується зростанням
попиту на лікувальний туризм, що пов'язано, з однієї
сторони, із погіршенням стану здоров'я населення, а з
другої — із зростанням фінансових можливостей. В
свою чергу стан здоров'я людини значною мірою зале$
жить від харчування, що забезпечує не лише поповнен$
ня енерговитрат, а і є джерелом побудови клітин і син$
тезу регуляторів обмінних процесів. Загальною пробле$
мою, що притаманна для харчування населення усіх без
винятку країн світу, є недостатнє надходження з їжею
мікронутрієнтів. Тривалий та глибокий дефіцит мікро$
нутрієнтів, так званий "прихований голод", особливо
небезпечний тим, що значний час не проявляється
клінічно і призводить до тяжких захворювань та може
бути причиною смерті [15, c. 63—68].

У 1980 році Міністерство сільського господарства
разом із Міністерством охорони здоров'я та соціальних
служб США вперше опублікували дослідження "Харчу$
вання і ваше здоров'я: рекомендації по харчуванню для
американців", в якому було описано сім принципів здо$
рового харчування, покликаних допомогти здоровим лю$
дям у щоденному виборі продуктів харчування. Зміст ре$
комендацій оновлюється кожні 5 років і опубліковані у
грудні 2020 року дослідження свідчать про те, що хронічні
захворювання, пов'язані з дієтою, являють собою серй$
озну проблему суспільної охорони здоров'я, адже 60%
дорослих американців страждають на одне або декілька
хронічних захворювань, пов'язаних із дієтою. Статис$
тичні дані про стан здоров'я мешканців США фіксують,
що близько 74% дорослих та 40% дітей і підлітків мають
надлишкову вагу або ожиріння, більше 11% дорослих і
7% дітей та підлітків мають високий загальний рівень хо$
лестерину, а близько 45% дорослого населення США
страждає на гіпертонію і серцево$судинні хвороби по$
сідають перше місце серед причин смертності. Типові ре$
жими харчування, які нині використовуються багатьма в
Сполучених Штатах, не збігаються з дієтичними реко$
мендаціями і індекс здорового харчування (показник
якості дієти, який використовують для оцінки дотриман$
ня дієтичних рекомендації за шкалою від 0 до 100) хоч і
незначно покращився за останні роки, але для вікової гру$
пи 14…18 років складає 51, для вікової групи 19…30 років —
56, для вікової групи 31…59 років — 59, для вікової групи
60+ — 63. При цьому 90% жінок і 97% чоловіків не дот$
римуються рекомендованої кількості споживання харчо$
вих волокон; 75% американців традиційно споживають
мало овочів та фруктів; 63% — перевищують дозволені
ліміти на доданий цукор; від 70 до 75% їдять більше, ніж
рекомендовано, насичених жирів; 90% — перевищують
норми щодо споживання солі, що вказує на наявність
значних можливостей для покращення харчування [16].

Для зниження ризику неінфекційних захворювань,
включаючи гіпертонію, серцево$судинні захворювання
та інсульт, пов'язаних із високим споживанням NaCl,
дослідниками розглядається кілька стратегій знижен$
ня вмісту солі в харчових продуктах. Доведено, що
сприйняття високої солоності корелює із високою
швидкістю розчинення солі, на що впливає морфологія
кристалів. Некубічні і агломеровані кристали, такі як
кошерна і мальдонська солі, розчинялися швидше
(швидкість розчинення в 3,8 рази вище) і проявляють
максимальну солоність (до 17% більше) в більш короткі
терміни (до 40% менше) [17, c. 676—679].

Аналіз більшості відомих дієт і рекомендацій по хар$
чуванню створює неоднозначну уяву про базові вимоги
до продуктів та черговості їх споживання, а спросту$
вання і критика конкурентів лише ще більше дезорієн$
тують потенційних клієнтів. Окрім того, замість пози$
тивного ефекту сучасні рекомендації по здоровому спо$
собу життя можуть призвести до негативного резуль$
тату та розладів харчової поведінки при використанні
дієт, що радикально відрізняється від навколишньої
культури і звичок харчування [18, c. 72—75]. Ряд дослі$
джень вказує на те, що більшість людей обирають їжу з
більшою енергетичною цінністю і значним розміром
порції, оскільки очікуване насичення відіграє при цьо$
му ключову роль [19, c. 1885—1889]. Нині переїдання є
світовою проблемою, і сукупні дані показують, що стрес
викликає надмірне прагнення до смачної їжі. За класич$
ною інтерпретацією надмірне переїдання — це спроба
зменшити неприємне почуття, пов'язане з реакцією на
стрес, за рахунок гедоністичних властивостей дуже
смачної їжі. Але стресовий стан викликає поведінку, по$
в'язану з пошуком їжі, незалежно від того, чи виника$
ють позитивні емоції під час споживання, чи ні [20, c.
209—213].

Неінфекційні захворювання є серйозною пробле$
мою глобальної громадської охорони здоров'я, що
особливо актуально в Європі, де вони викликають 89%
смертей і 84% років, прожитих з інвалідністю. Перше
загальнонаціональне дослідження STEPS від Всесвітньої
організації охорони здоров'я в Україні, виявило дуже
високу поширеність неінфекційних захворювань і їх
факторів ризику, включаючи високе споживання тютю$
ну і алкоголю, дуже високе споживання солі та низьке
споживання фруктів і овочів. Попри відносно низький
рівень показнику нестачі фізичної активності, в країні
має значне поширення надмірна вага і ожиріння грома$
дян [21]. Відомо, що помірні та високо інтенсивні фізичні
навантаження є корисними для здоров'я, але не менш
важливим показником оцінки загального стану є
кількість часу, що люди проводять сидячи вдома, в офісі

помірна фізична 
активність / 
низький час 
сидіння

7%

помірна фізична 
активність / 
високий час 
сидіння

71%

низька фізичн
активність / 
високий час 
сидіння

22%

Рис. 1. Діаграма розподілу респондентів за категоріями співвідношення фізичної активності / часу сидіння
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або у вільний час. Дані, отримані від респондентів віком
від 18 до 29 років (32% юнаків і 68% дівчат), щодо за$
гальної фізичної активності та загального часу сидіння
оцінювались за допомогою міжнародного опитувальни$
ка з фізичної активності (IPAQ). Високий показник си$
діння визначався часом у 240 та більше хвилин на день,
а фізична активність визначалась за трьома рівнями:
низьким, помірним та високим. Серед усіх респондентів
не виявилось жодного, хто відповідав би критеріям ви$
сокого рівня фізичної активності, а розподіл анкет за
співвідношенням фізичної активності / показника сиді$
ння відображено на рисунку 1. Отримані дані свідчать
про те, що незважаючи на значний відсоток респон$
дентів із помірною (достатньою) фізичною активністю,
абсолютна більшість молоді має високий показник щодо
часу сидіння.

Дані анкетування щодо режиму харчування в Ук$
раїні свідчать про те, що 37,5% молодих респондентів
дотримується меншої кількості прийомів їжі, які харак$
теризуються нерегулярністю, при цьому більшість ра$
ціону складають вироби з високим вмістом вуглеводів і
незначна частина овочів та фруктів. Значний час, що
проводить молодь за комп'ютером у соціальних мере$
жах або за відеоіграми, має негативний вплив на стан
здоров'я.

Дослідження взаємозв'язку між емоційним станом
і споживанням їжі призвело до появи ряду методів ви$
мірювання емоцій, які сильно розрізняються за своїм яв$
ним або неявним підходом до вимірювання та за ступе$
нем усвідомлення з боку учасників експерименту. Ці
методи є суб'єктивними і існують сумніви щодо незалеж$
ності їх результатів від традиційних вимірювань (сим$
патії, бажання і доречності), адже вони не дають
відповіді на питання про специфіку емоційного змісту,
а також чітко не регламентують час застосування (до,
під час або в різні моменти після споживання їжі) [22,
c. 183—189].

1 квітня 2016 року Генеральна Асамблея ООН про$
голосила Десятиліття харчування, яке триватиме з 2016 по
2025 рік у рамках ініціативи ООН, адже на сьогодні май$
же 800 мільйонів людей хронічно недоїдають, а понад
два мільярди — страждають від дефіциту поживних
мікроелементів. Ця резолюція визнає, що поліпшення
продовольчої безпеки та харчування мають визначаль$
не значення для сталого розвитку і для досягнення усьо$
го Порядку денного на період до 2030 року [23]. На
підтримку ініціатив ООН у вересні 2016 року Глобальна
група експертів по сільському господарству і продоволь$
чим системам для харчування, опублікувала свій звіт,
який прогнозує різке погіршення ситуація протягом
наступних 20 років, оскільки потужні рушійні зміни,
пов'язані із зростанням населення, змінами клімату та
урбанізацією поєднаються із реорганізацією продоволь$
чих систем. Згідно із оцінками, до 2030 року кількість
людей з надмірною вагою і ожирінням збільшиться з
1,33 мільярда у 2005 році до 3,28 мільярда, що склада$
тиме близько однієї третини прогнозованого населен$
ня світу. Це серйозна проблема, оскільки на сьогодні в
жодній країні не вдалося зупинити зростання ожирін$
ня і у цьому контексті особливу увагу має бути приділе$
но виробництву та споживанню продуктів харчування і
напоїв, які зазнали ультрапереробки [24]. Найважливі$
шим фактором, коли мова йде про харчові продукти,
харчування та громадське здоров'я, є не поживні речо$
вини і не самі продукти, а більшою мірою те, якій пере$
робці продукти підлягали, тобто характер, масштаб і цілі
обробки, а також що відбувається з харчовими продук$
тами в результаті цієї обробки [25, c. 729—731].

Класифікація NOVA групує харчові продукти за
характером, ступенем і метою промислової обробки, яка
включає в себе фізичні, біологічні та хімічні процеси, які
використовуються після того, як продукти відокреми$
ли від природи, а також застосовуються перед вживан$
ням або приготуванням страв. Ця класифікація дозво$

ляє систематизувати переробку харчових продуктів на
основі аналізу і оцінки характеру її впливу на здоров'я
людини, виявленим і виділеним типам та ефектам оброб$
ки, чітко визначеної термінології. За класифікацією
NOVA харчові продукти розділено на 4 групи: 1 — не$
оброблені або мінімально оброблені харчові продукти;
2 — оброблені кулінарні інгредієнти; 3 — оброблені хар$
чові продукти; 4 — продукти харчування і напої, що
пройшли ультраперероблення. До 4 групи відносять
промислово виготовлені продукти, що зазвичай містить
п'ять або більше інгредієнтів, які можуть використову$
ватись як у оброблених харчових продуктах, віднесе$
них до 3 групи (цукор, масло, жир, сіль, антиоксиданти,
стабілізатори і консерванти тощо), так і інгредієнти, що
містяться тільки в ультраперероблених продуктах (до
цих інгредієнтів відносять речовини, метою додавання
яких є імітація сенсорних якостей продуктів 1 групи або
кулінарних приготувань із цих продуктів, або ж прихо$
вування небажаних сенсорних якостей кінцевого про$
дукту). Харчові продукти 1 групи становлять невелику
частину або навіть відсутні в ультраперероблених про$
дуктах, зокрема йдеться про солодкі, жирні або солоні
упаковані закуски, морозиво, цукровмісні напої, шоко$
лад, кондитерські вироби, картоплю фрі, гамбургери і
хот$доги, а також курячі та рибні нагетси [26, c. 29—36].

За даними дослідження у США основними джере$
лами доданих цукрів серед харчових продуктів були:
безалкогольні напої (17,1% від споживання доданих
цукрів); морси (13,9%); напої на основі молока (4,6%);
торти, печиво і пироги (11,2%); хліб (7,6%); десерти
(7,3%); солодкі закуски (7,1%); сухі сніданки (6,4%);
морозиво (5,9%) [27]. Дані 2020 року показують, що
57 відсотків середнього споживання калорій американ$
цями припадає на продукти, які зазнали ультраперероб$
ки. У цих продуктах відсутні поживні речовини, вони
багаті хімічними добавками, маслом, цукром та сіллю, і
на їх частку припадає 90 відсотків споживання додано$
го цукру в США [28, c. 447—454].

В організмі людини також є токсини, які надхо$
дять ззовні або виробляються всередині, накопичен$
ня яких може бути шкідливими для здоров'я. При ви$
користанні слова "токсини" у людини виникає відчут$
тя, що в організмі є щось дуже погане, від чого необ$
хідно обов'язково позбутись, але здорові нирки, печ$
інка та товста кишка самостійно повинні видаляти усі
незначні токсичні речовини. Якщо відбулось отруєн$
ня сильнодіючими токсинами, то в такому випадку є
науково обгрунтовані процедури і медичні програми
з детоксикації організму. Загалом, програми "деток$
сикації" можуть рекламуватись в комерційних цілях,
пропонуватись у медичних центрах або бути частиною
лікування та включати якийсь один процес або де$
кілька різних підходів, до яких відносяться: голоду$
вання; споживання тільки чітко визначених продуктів;
застосування лікарських трав; споживання тільки на$
туральних соків; очищення кишківника з використан$
ням гідротерапії; використання харчових добавок;
використання сауни.

Одним із прикладів вдалого поєднання відпочинку і
оздоровлення є діяльність медичного центру Palace
Merano — Espace Henri Chenot 5* (Італія), що працює
за методикою Анрі Шено (Henri Chenot) [29; 30]. Ця
методика, основною метою якої є очищення організ$
му від шлаків та токсинів, заснована на дослідженні
психофізичного старіння і його уповільненні та направ$
лена на покращення самопочуття і формування корис$
них звичок харчування у пацієнтів. Лікувальна мето$
дика грунтується на декількох складових: режим
харчування створюється індивідуального для кожно$
го пацієнта на основі принципу помірності; виведенню
токсинів сприяє велика кількість напоїв із лікарських
трав; використання досвіду вчень китайської медици$
ни при проведенні масажу енергетичних точок; СПА$
процедури.
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ВИСНОВКИ
Продовольчі системи і постачання змінюють масш$

таби і цілі обробки харчових продуктів, а супермаркети
швидко витісняють спеціалізованих дрібних продавців.
Продукти ультрапереробки є портативними, зручними і
доступними та спонукають до нових харчових звичок
(пропуск основних прийомів їжі або прийом їжі під час
інших справ). Останні дослідження підтверджують екс$
поненціальне зростання виробництва і споживання про$
дуктів ультрапереробки, що розроблені як готові до вжи$
вання або лише до остаточного нагрівання перед спожи$
ванням, і ці продукти швидко витісняють із споживчого
кошику необроблені або мінімально оброблені продук$
ти та свіжоприготовані страви. Ці тенденції вже мають
негативний вплив на стан здоров'я людей і лікувально$
оздоровчі заклади гостинності мають запропонувати
потенційним споживачам сучасні напрями медичних по$
слуг, починаючи від програм діагностики та оздоровлення
і до різноманітних пропозицій Wellness$послуг.
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DUAL EDUCATION AS A MEANS OF EFFECTIVE COMBINATION THEORY AND PRACTICE

У статті визначено основні аспекти організації дуальної форми здобуття освіти в Україні. ПроаналізоB

вано моделі організації системи дуальної освіти в провідних країнах світу. Визначено, що саме дуальна

форма може стати вирішенням проблем сьогодення у взаємовідносинах між навчальним закладом, здоB

бувачем освіти та роботодавцем. Метою статті є визначення переваг та недоліків дуальної освіти для всіх

учасників її організації. Методика. Для вирішення даної наукової проблематики використано: структурB

ний метод; порівняльний аналіз; абстрактноBлогічне узагальнення. Результати. Здійснено аналіз сутності

дуальної освіти, можливих моделей її організації, а також виявлено переваги та недоліки цієї форми здоB

буття освіти. Доведено, що впровадження дуальної форми здобуття освіти у є запорукою підвищення

якості підготовки фахівців з урахуванням вимог роботодавців. Здобувачі дуальної форми освіти мають

більше шансів отримати своє перше робоче місце після здобуття освіти. Заклади вищої освіти підвищать

свою конкурентоздатність на ринку освітніх послуг, адже під час організації дуальної освіти відбудеться

оновлення навчальних планів, які будуть пристосовані до потреб суб'єктів господарювання. Установи та

організації, що співпрацюватимуть із закладами вищої освіти в межах організації дуальної форми наB

вчання, підвищать свій імідж та рейтинг серед споживачів як передові осередки, що підтримують проB

гресивні форми навчання. Практична значимість: отримані результати можуть бути використані заклаB

дами вищої освіти, суб'єктами господарювання та здобувачами освіти в разі залучення до дуальної форB

ми здобуття освіти.

Object. The article is devoted to identify the main aspects of the organization of the dual form of education in

Ukraine. Methods. To solve this scientific problem applied: structural method; comparative analysis of empirical

data; abstractBlogical generalization. Models of organization of the dual education system in the leading countries

of the world are analyzed. Results. The author determines that the dual form can be the solution of today's problems

in the relationship between the school, the student and the employer. Applicants for dual education are guaranteed

to get their first job, which will eventually help stop the departure of qualified personnel from Ukraine abroad.

Higher education institutions will increase their competitiveness in the market of educational services, as the

organization of dual education will update the curricula, which will be adapted to the needs of business entities.

Enterprises that will cooperate with higher education institutions within the organization of dual education will

certainly increase their image and rating among consumers as advanced enterprises that support progressive

forms of education. Final Conclusions. Dual education is undoubtedly an advanced form of education.In order to

consolidate the relationship between the subjects of the dual form of higher education in the legal field, it is

necessary to develop standard agreements, which should clearly define the rights and obligations of the

parties.Among the advantages of dual education are the following: coordination of the content of work programs
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Освіта є основою інтелектуального, духовного,

фізичного і культурного розвитку особистості, її успі$
шної соціалізації, економічного добробуту, запорукою
розвитку суспільства, об'єднаного спільними цінностя$
ми і культурою, та держави.

Згідно із ст.17 Закону України "Про освіту": "Ме$
тою вищої освіти є здобуття особою високого рівня нау$
кових та/або творчих мистецьких, професійних і загаль$
них компетентностей, необхідних для діяльності за пев$
ною спеціальністю чи в певній галузі знань", при цьому
згідно із ст. 9 цього ж Закону, передбачаються наступні
форми здобуття освіти: інституційна (очна (денна, веч$
ірня), заочна, дистанційна, мережева); індивідуальна
(екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патро$
наж, на робочому місці (на виробництві); дуальна [1].

Водночас ринок освітніх послуг у сучасній Україні
функціонує переважно сам по собі, майже не взаємодіє
із ринком праці [2].

Враховуючи проблеми, з якими стикаються випуск$
ники ЗВО (вимоги до наявності досвіду роботи за фа$
хом зі сторони роботодавця, відсутність системи цент$
ралізованого і гарантованого розподілу випускників),
роботодавці (прийом на роботу випускників, теоретичні
знання яких не підкріплені грунтовними практичними
навичками), та держава загалом (масовий виїзд моло$
дих фахівців за кордон), вважаємо що наукові дослід$
ження стосовно дуальної форми здобуття освіти є до$
волі актуальною темою.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Терміни "дуалізм", "дуальний", "дуальність" (від лат.

dualis — подвійний) досить широко застосовуються в
різних галузях знань (філософії, політології, економіці,
соціальних та природничих науках). Дуальна освіта ви$
значається як така, що поєднує навчання у навчально$
му закладі та на підприємстві.

Дуальність як методологічна характеристика про$
фесійної освіти передбачає узгоджену взаємодію осві$
тньої та виробничої сфер з підготовки кваліфікованих
кадрів певного профілю в межах організаційно$
відмінних форм навчання [3]. Основне завдання впро$
вадження елементів дуальної форми навчання — усу$
нути основні недоліки традиційних форм і методів на$
вчання майбутніх кваліфікованих робітників, подолати
розрив між теорією і практикою, освітою й виробницт$
вом і підвищити якість підготовки кваліфікованих
кадрів, ураховуючи вимоги роботодавців у межах но$
вих організаційно$відмінних форм навчання [4].

Дуальна форма здобуття освіти — це спосіб здобут$
тя освіти, що передбачає поєднання навчання осіб у за$
кладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприє$
мствах, в установах та організаціях для набуття певної
кваліфікації, як правило, на основі договору про
здійснення навчання за дуальною формою здобуття
освіти [5].

Дуальна форма професійної освіти — це освітній
процес, що поєднує практичне навчання з частковою
зайнятістю на виробництві та навчання в традиційному
освітньому закладі. Подібна форма професійної освіти
представляє собою механізм тісної взаємодії держави,
роботодавців, профспілок і різних громадських об'єд$

between the educational organization and employers; obtaining a set of competencies that meet the requirements

of the modern economy in general and employers in particular; the possibility of mastering an individual set of

additional competencies on the basis of a variable part of the educational program; training on modern material

and technical base, which has production; the formation of clear and unambiguous descriptions of professional

competencies of a particular profession; reduction of terms of adaptation of graduates on production.

Ключові слова: освіта, дуальна освіта, дуальність, форми здобуття освіти, методи здобуття освіти.
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нань з підготовки висококваліфікованих кадрів відпо$
відно до потреб ринку праці [6, с. 9—11].

У праці "Дослідження про природу і причини багат$
ства народів" (1776 рік) Адам Сміт підкреслював, що си$
стеми учнівства і наставництва в дуальном навчанні не$
обхідно вважати традиційними методами професійно$
го навчання на робочому місці, тому що працюючи по$
руч з майстром, молоді робітники вивчали ази професії
[7].

У дуальній моделі створюються умови для залучен$
ня підприємств до процесу підготовки кадрів, зокрема
ідеться про значні витрати, пов'язані з підготовкою
фахівців [8].

У широкому розумінні поняття "дуальне навчання"
використовується для опису європейських універси$
тетських програм, що поєднують університети й
підприємства, щоб створити нові можливості для на$
вчання на робочих місцях [9].

Дуальна освіта — це повноцінне виконання обо$
в'язків, отримання заробітної плати і паралельне здо$
буття знань [10].

Автор Кушнірецька наполягає, що впровадження в
професійну підготовку кваліфікованих робітничих
кадрів елементів дуальної форми навчання створить
передумови для якісної підготовки конкурентоспро$
можних фахівців [11].

У статті [12] досліджено сучасний стан взаємо$
зв'язку освіти та ринку праці, визначено сучасні вимоги
ринку праці до випускника закладу вищої освіти, окрес$
лено основні напрями діяльності відповідних суб'єктів
із метою реалізації діалогу ринку освіти й ринку праці,
зокрема розвиток дуальної форми навчання.

Формалізована корпорація між організаціями та
державою з метою забезпечення достатньої кількості
Здобувачів робочими місцями є шляхом вперед, вважає
науковець у статті [13].

Потрібні фахівці, які можуть тримати баланс між
теорією та практикою, з досвідом роботи в мультидис$
циплінарному стані, здатні до командної роботи та з
комунікативними навичками [14].

Науковець з Мексики наголошує на необхідності
попереднього навчанняі наставників, що будуть навча$
ти студентів на робочих місцях [15].

Впровадження дуальної форми здобуття освіти у є
запорукою підвищення якості підготовки фахівців з ура$
хуванням вимог роботодавців. Обгрунтовано, що дуаль$
на форма здобуття освіти передбачає використання най$
новіших наукових досягнень, інноваційних розробок і
технологій не лише університетської науки і виробниц$
тва, а й досягнень академічної науки [16].

Дуальна модель навчання передбачає залучення
підприємств до процесу підготовки кадрів, які йдуть на
досить істотні витрати, пов'язані з навчанням праців$
ників, бо добре знають, що витрати на якісну професій$
ну освіту є надійним капіталовкладенням в майбутнє
розвиток компанії. Водночас вони стають зацікавлени$
ми не тільки в результатах навчання, але і в змісті на$
вчання, його організації [17].

Впровадження дуальної системи освіти потребує
розширення кількості закладів освіти з підготовки
кадрів за професіями, в яких є потреба відповідно до
стратегій розвитку регіонів [18]. Саме такий вид підго$
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товки дозволяє студенту розкритися, проявити свої
знання, розвинути в собі креативне мислення, навчити$
ся планувати свою діяльність і домагатися очікуваних
результатів [19].

Дуальність як методологічна характеристика про$
фесійної освіти, за словами Хеберта Баумана, передба$
чає узгоджену взаємодію освітньої та виробничої сфе$
ри з підготовки спеціалістів певного профілю в рамках
організаційно відмінних форм навчання [20].

Створення гармонійних стосунків між вищою шко$
лою та потребами на ринку праці дасть можливість не
тільки забезпечити високий рівень кваліфікації випус$
кника, зекономити кошти підприємству, а й водно$
час підвищити рівень працевлаштування майбутніх про$
фесіоналів і зробити їх більш спроможними на ринку
праці [21].

Для студентів дуальна освіта надає гарні шанси пра$
цевлаштування та подальшої кар'єри за отриманою
спеціальністю, оскільки навчання за дуальною системою
максимально наближене до запитів роботодавців. До$
сягається висока мотивація в отриманні не тільки знань,
але і умінь, професійних навичок та компетенцій. Сту$
денти, закріплені за робочим місцем, працюють не тільки
з текстами, але і з виробничими ситуаціями. За таких
умов студенти перестають бути пасивними споживача$
ми навчальної інформації і навчаються свідомо та заці$
кавлено. Дуальне навчання сприяє успішній адаптації
молодих людей до виробничих відносин та дорослого
життя в цілому [22, с. 67—68].

Особливості дуального навчання від традиційного
наводить науковець Дернова. По$перше, дуальне на$
вчання зосереджено навколо рефлексії щодо робочої
практики; це не просто опанування набором технічних
навичок, але критичне мислення і навчання через досвід.
По$друге, модель дуального навчання розглядає навчан$
ня як результат дії і рішення проблем у робочому сере$
довищі, і, таким чином, зосереджена навколо живих
проектів і проблем [23].

Згадуючи про постійне оновлення сучасних техно$
логій на виробництві та недостатньої матеріально$тех$
нічної бази в ЗВО, автори в [24] теж наголошують на
актуальності впровадження дуальної освіти в України
та діляться першим позитивним досвідом від застосу$
вання цієї форми навчання.

Соціально$економічні зміни у сучасному суспільстві
потребують таких трансформацій у системі вищої осві$
ти, що покращують якість підготовки фахівців [25].

Дуальна форма здобуття вищої освіти взаємопов'я$
зана з тенденціями розвитку суспільства та потребами
ринку праці у висококваліфікованих кадрах [26, с. 284].

Проблема дуального навчання в університетах інших
країн посідає одну з провідних позицій. Це підтвер$
джують роботи відомих європейських дослідників,
як$от: Д. Бауд, Дж. Бреннан, Дж. Гарнетт, І. Каннінгем,
К. Костлі, Б. Літтл, І. Ніксон, Дж. Релін, Н. Соломон,
Б. Уокмен та інші.

Науковці І. Андрейців [27], В. Вем'ян [28], С. Драж$
ниця [29], О. Костюченко [30], К. Яковенко [31], О. Кор$
кіна [32] у своїх дослідженнях досвіду інших країн сто$
совно впровадження дуальної освіти, доходять виснов$
ку про позитивний вплив цієї форми освіти та надають
рекомендації щодо успішного впровадження дуальної
освіти в українських ЗВО.

МЕТА СТАТТІ
Робота присвячена визначенню основних аспектів

організації дуальної форми здобуття освіти в Україні
на підставі аналізу діяльності системи дуальної освіти в
інших країнах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Вперше про впровадження системи дуальної освіти
для підготовки фахівців в Україні зазначається в Наказі

Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2015 р.
№ 298 "Про проведення дослідно$експериментальної
роботи за темою "Професійна підготовка кваліфікова$
них робітників з використанням елементів дуальної си$
стеми навчання" на базі закладів професійнотехнічної
освіти" [33].

Розпорядженням Кабінету Міністрів від 19 вересня
2018 р. № 660$р. затверджено Концепцію підготовки
фахівців за дуальною формою здобуття освіти [5]. Ця
Концепція грунтується на німецькому досвіді дуальної
форми здобуття освіти. В період 2020—2023 роки Кон$
цепція передбачає створення кластерів дуальної освіти
на базі конкурентоспроможних закладів освіти та заін$
тересованих роботодавців — підприємств, установ,
організацій, у тому числі, тих, що належать до сфери
управління органів державної влади.

Під дуальною формою здобуття професійної осві$
ти розуміється спосіб здобуття професійної освіти, що
передбачає поєднання навчання осіб (далі — Здобувачі
освіти) у Закладах освіти з навчанням на робочих місцях
на підприємствах, в установах та організаціях для на$
буття відповідної кваліфікації, як правило, на основі
договору.

Дуальна форма здобуття освіти спрямовується на
адаптацію здобувача освіти до першого робочого місця,
що відповідає його освітній спеціальності та кваліфі$
кації.

При організації освітнього процесу за дуальною
формою здобуття професійної (професійно$технічної)
освіти обов'язково підписується тристоронній Договір,
який враховує права та обов'язки трьох сторін: здобу$
вача, закладу освіти та суб'єкта господарювання. Серед
ключових моментів можна виокремити наступні:

Заклад освіти зобов'язаний: надавати Здобувачу
освіти освітню послугу на рівні відповідного стандарту
професійної (професійно$технічної) освіти; надавати
Суб'єкту господарювання погоджені з ним освітні про$
грами; призначати майстрів виробничого навчання (аси$
стентів майстра виробничого навчання), відповідальних
за організацію і виконання освітньої програми Здобу$
вачами освіти; спільно із Суб'єктом господарювання
розробляти графік навчання за дуальною формою здо$
буття освіти;

Суб'єкт господарювання зобов'язаний: призначати
Здобувачу освіти наставника (працівник Суб'єкта гос$
подарювання, який передає набутий досвід та знання
Здобувачам освіти під час практичної підготовки та
сприяє адаптації Здобувача освіти до робочого місця),
при цьому на роботах із підвищеною небезпекою за на$
ставником може бути закріплено не більше одного Здо$
бувача освіти. Суб'єкт господарювання має право відбо$
ру Здобувачів освіти для проходження практичної
підготовки на робочому місці за дуальною формою здо$
буття освіти.

Здобувач освіти зобов'язується досягти резуль$
татів навчання, передбачених стандартом професійної
(професійно$технічної) освіти. Здобувач освіти має
право обирати місце для проходження практичної
підготовки відповідно до переліку Суб'єктів господа$
рювання, які уклали договори про співпрацю із Закла$
дом освіти. Здобувачі освіти можуть включатися до
штатного розпису працівників Суб'єктів господарю$
вання під час здобуття професійної освіти за дуальною
формою, у разі укладення строкових трудових дого$
ворів. Здобувачі освіти отримують заробітну плату
(крім зареєстрованих безробітних), іншу грошову ви$
нагороду та види матеріального заохочення під час
практичної підготовки на робочому місці Суб'єкта гос$
подарювання. Здобувач освіти веде щоденник, який
включає поточні записи щодо виконання графіку освіт$
нього процесу, набуття професійних і ключових ком$
петентностей, визначених освітньою програмою/
стандартом професійної освіти, результати поточно$
го оцінювання результатів навчання.
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План заходів з реалізації Концепції підготовки
фахівців за дуальною формою здобуття освіти, затвер$
джений розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 3 квітня 2019 р. № 214$р. передбачає наступні орга$
нізаційні заходи: розробку комплексу методичного за$
безпечення для підготовки Здобувачів професійної
(професійно$технічної), фахової передвищої та вищої
освіти за дуальною формою; розробку та апробацію
освітніх програм і навчальних планів в закладах профес$
ійної (професійно$технічної), фахової передвищої та
вищої освіти за дуальною формою здобуття освіти; на$
вчання, стажування науково$педагогічних працівників
закладів освіти на підприємствах; реалізацію пілотних
проектів; створення кластерів дуальної освіти на базі
конкурентоспроможних закладів освіти та зацікавлених
роботодавців; інформування населення про позитивний
досвід підготовки кадрів за дуальною формою здобут$
тя освіти; моніторинг працевлаштування випускників,
які здобули освіти за дуальною формою [34].

Потрібно підкреслити, що діючі державні освітні
стандарти припускають в кращому випадку рівне
співвідношення теоретичного і практичного навчання,
хоча актуалізація професійних компетенцій вимагає
превалювання практико$орієнтованих форм. Окрім
умов організації дуального навчання, вважаємо за доц$
ільне провести оглядовий аналіз існуючих моделей, що
використовуються у різних країнах світу при застосу$
ванні дуальної форми здобуття освіти [35]:

1. Модель ринку.
Застосовується на практиці у Великобританії, ха$

рактеризується невеликим прямим впливом держави
[36]. В основному, саме ринкові сили визначають освіту
кваліфікованої робочої сили. Навчання проводиться на
конкретному підприємстві, при цьому зміст навчання
визначається конкретним завданням. Вважаємо, що за
такої моделі навчання Здобувач отримує занадто вузь$
кий кваліфікаційний профіль, який може стати стриму$
ючим фактором для нього у майбутньому при пошуку
нового місця роботи.

2. Модель, що контролюється державою.
Ця модель широко застосовується у Франції, де

змістом навчання та регулюванням повністю опікуєть$
ся державою. Система дуального освіти у Франції
відкриває учням дорогу до всіх професійних сертифі$
катів, що зареєстровані в національному каталозі про$
фесійних кваліфікацій. Уклавши контракт на учнівство
(від 1 до 3 років), молоді люди мають такий же статус і
права, як і інші співробітники підприємства, а також
отримують зарплату. Навчання проходить як на робо$
чому місці, так і в навчальному центрі для учнів. Систе$
ма регулюється національним законодавством, регіо$
нальними радами, політичними установами і соціальни$
ми партнерами, які здійснюють керівництво центрами
підготовки. Фінансується навчання з трьох джерел: від
держави, яке звільняє підприємства від внесків робото$
давців на суму зарплати кожного учня, регіональних рад
(бонуси за наймом, субсидії на навчання) та компаній
(податок на навчання).

Урядом Франції було прийнято різні заходи для роз$
витку альтернативного навчання. Наприклад, введена
мінімальна квота на учнівські контракти для компаній.
Компанії з кількістю співробітників більше ніж 250, по$
винні надати 5 % контрактів для учнів альтернативного
освіти [37].

3. Кооперативний режим.
Ця модель використовується в Німеччині. Тут діє

принцип подвійної освіти (навчання плюс робота на кон$
кретному робочому місці).

М.Г. Дернова, досліджуючи Європейський досвід
дуальної освіти, зазначає, що у німецьких університе$
тах розрізняють 3 усталені дуальні моделі [38, с. 142]:

1. Вища освіта інтегрована з професійною освітою:
містить в собі класичну вищу освіту з практичною про$
фесійною. Умовою навчання за цією моделлю є атестат

про середню або середню фахову освіту, а також угода
з підприємством.

2. Вища освіта інтегрована з професійною діяль$
ністю: розрахована на тих, хто має завершену профес$
ійну освіту або багаторічний досвід роботи за будь$якою
спеціальністю. Навчання припускає продовження про$
фесійної діяльності, якщо вона змістовно пов'язана з
напрямом навчання. Обов'язковою є тристороння уго$
да між університетом, студентом і підприємством.

3. Вища освіта інтегрована з виробничою практикою:
передбачає проходження тривалої практики на
підприємстві. Умовою прийому на цю модель освіти є
атестат про середню або середню фахову освіту.

У статті [39] теж окреслено моделі дуальної освіти,
що функціонують у закладах вищої освіти різних країн
світу:

1. Вища освіта інтегрована з тривалою виробничою
практикою студента на підприємстві. Навчання сту$
дентів відбувається за схемою: теоретичний цикл та
формування теоретичний знань, елементарних вмінь та
навичок відбувається у закладі освіти, а формування
складних комплексних вмінь та навичок — на робочих
місцях.

2. Модель дуального консорціуму. Така модель
включає теоретичну (дистанційну) частину навчання на
основі інтернет$технологій та практичну складову, що
відбувається на виробництві. Теоретичне навчання
відбувається ввечері, одержання практичних навичок та
вмінь вдень. Реалізація такої моделі дуальної освіти
дозволяє скоротити термін навчання.

3. Вища освіта інтегрована з професійною діяльні$
стю. Навчання за цією моделлю передбачає переквалі$
фікацію спеціалістів за спорідненими спеціальностями,
забезпечує безперервність освітнього процесу.

4. Сендвіч$освіта передбачає чергування періодів
теоретичного та навчально$виробничого (виробничо$
го) навчання. Теоретична частина такого навчання
відбувається у закладі освіти, тоді як навчально$вироб$
нича чи виробнича — на дуальних підприємствах, в ус$
тановах чи організаціях. Сендвіч$освіта — це іннова$
ційна форма навчання, здебільшого на бакалавраті,
освітній процес здійснюється протягом 4 років, з них 3 ро$
ки студент навчається у закладі вищої освіти та 1 рік —
в університеті іншої країни або стажується на під$
приємстві.

5. Коопероване навчання широко практикується у
навчальних закладах США та Канади. Підготовка спе$
ціалістів визначає кооперацію закладу вищої освіти та
підприємства, на якому відбувається практична складо$
ва навчання. Кооперована освіти була запроваджена у
Німеччині в якості моделі навчання інтегрованого з ро$
ботою [40]. Сьогодні у Німеччині діють програми на$
вчання у різних галузях, найбільше в інженерії — 39%,
економіці — 32%. Суміжне навчання на виробництві
дозволяє підготувати висококваліфіковані кадри [41].

Дуальна система професійної освіти відіграє важ$
ливу роль в успішному економічному розвитку Німеч$
чини [42].

На думку професора Х. Крамера, економіка Німеч$
чини орієнтована на експорт, і однією з її сильних сторін
є високоякісна високотехнологічна продукція. Але для
її отримання потрібні висококваліфіковані робітники,
підготовка яких забезпечується в рамках дуальної сис$
теми [43].

На федеральному рівні в Німеччині прийнято Закон
"Про професійну освіту", "Ремісниче укладення", "Ди$
ректива про придатність інструкторів", які регулюють
взаємовідносини учня з підприємством і освітньою ус$
тановою.

Враховуючи, що Німеччина є "піонером" у запровад$
женні дуальної форми здобуття освіти, вважаємо за
доцільне більш повно охарактеризувати систему навчан$
ня в цій країні та зробити акцент на досвіді підготовки
поліцейських.
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Підготовка співробітників правоохоронних органів
у Німеччині здійснюється, як правило, в поліцейських
школах (центрах підготовки співробітників поліції).
Існують і коледжі поліції (академії), де готують офіцерів
поліції. Незважаючи на те, що програми підготовки по$
ліцейських можуть відрізнятися в кожному окрузі,
принцип дуальності є спільним для всіх.

Так, наприклад, підготовка співробітників поліції
Гамбурга здійснюється за спеціалізацією діяльності
портової та кримінальної поліції і загалом займає
2,5 роки. Основною метою Програми навчання
поліції Гамбурга є: навчання та розвиток особис$
тості, сприяння побудові кар'єри Здобувача. Теоре$
тична підготовка включає вивчення таких дисциплін:
кримінальне та кримінально$процесуальне право,
філософія, деліктне право, професія поліцейського,
доктрина поліції, судово$медична експертиза, за$
гальне адміністративне (поліцейське право), Закон
про застосування зброї, Закон про державні послу$
ги, громадянське право, навколишнє середовище,
політика. Поліцейські вивчають дві мови — німець$
ку та англійську.

Організація навчальної
діяльності в Німеччині на 1 році
навчання включає 31 тиждень те$
оретичного курсу. Після закін$
чення першого курсу прово$
диться десятитижневий тренінг
в навчальному центрі та п'яти$
тижнева практична підготовка в
районних відділеннях поліції.
На другому курсі передбачаєть$
ся теоретична підготовка трива$
лістю 35 тижнів. При цьому ча$
стка практичної складової в на$
вчанні збільшується до 15 тиж$
нів.

Навчання на третьому курсі
починається з практичної підго$
товки в районних відділеннях
поліції і становить 12 тижнів.
Теоретична підготовка передба$
чена в середині навчання і ста$
новить 15 тижнів. Потім Здобу$
вачі проходять тренінг (6 тиж$
нів), практичні заняття (6 тиж$
нів) у навчальному центрі та
практичні заняття у вигляді
підсумкової практики (4 тижні).

У середньому практична
складова навчання в Німеччині
за програмами підготовки
фахівців 1$го базового рівня
(основного, що дозволяє пра$
цювати в поліції) за три роки
становить близько 40 %. У
Німеччині з фахівцями, які до$
сягають високих показників у
службовій діяльності, а також є
найбільш підготовленими і здат$
ними до педагогічної діяльності
співробітниками, укладають
контракт на чотири роки. Рівень
відповідності викладача вимо$
гам, що пред'являються до педа$
гогічних кадрів, визначають
фахівці навчального центру: ви$
являють таких фахівців, органі$
зовують з ними заняття з мето$
дики викладання дисциплін. Пе$
редбачена можливість продов$
ження контракту з викладачем
максимум ще на 1 рік. Таким чи$
ном, термін перебування викла$

дача в навчальному центрі максимум становить 5 років.
Після цього він повертається до підрозділу, з якого був
направлений в навчальний центр. Тобто викладач чітко
усвідомлює, що через певний період йому необхідно
буде повернутися в той підрозділ, з якого він прибув, і
перебувати в освітній організації до закінчення своєї
служби він не зможе [44; 45]. У таких умовах педагогічні
кадри намагаються проявити себе якнайкраще, постійно
підвищують рівень майстерності, внаслідок чого вигра$
ють і Здобувачі освіти, і роботодавці. Отже, маючи
інформацію про позитивний досвід впровадження ду$
альної освіти в провідних країнах світу, вважаємо, що в
українських закладах вищої освіти є всі підстави для
проведення відповідних реформ в освіті.

Підкреслимо, що дуальна освіта є засобом профес$
ійної соціалізації молоді, оскільки надає їй найкращі
можливості для отримання кваліфікації. Вона є основ$
ним джерелом формування молодої генерації кваліфі$
кованих робітників і завдяки тісному зв'язку зі сферою
праці забезпечує оптимальний старт трудового життя.
Особливе значення у справі розроблення тих чи інших
аспектів політики і стратегії професійної освіти має

Рис. 1. Переваги дуальної форми здобуття освіти

Джерело: розробка Груздєва О.В.
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процес узгодження позицій і співпраця представників
роботодавців і профспілок, державних і недержавних
структур у рамках спільної діяльності.

Узагальнимо проаналізовану у статті інформацію на
рисунку 1.

ВИСНОВКИ
Дуальна освіта є передовою формою організації

здобуття освіти. Для закріплення взаємовідносин
суб'єктів дуальної форми здобуття вищої освіти в пра$
вовому полі необхідно розробити типові угоди, в яких
мають бути чітко прописані права та обов'язки сторін.

Серед переваг дуальної освіти можна виділити на$
ступні: узгодження змісту робочих програм між освіт$
ньої організацією і роботодавцями; отримання набору
компетенцій, що відповідають вимогам роботодавців;
можливість засвоєння індивідуального набору додатко$
вих компетентностей на основі варіативної частини
освітньої програми; навчання на сучасній матеріально$
технічній базі; скорочення термінів адаптації випуск$
ників.

Водночас дискусійними питаннями в сфері органі$
зації дуальної форми здобуття освіти, на наш погляд, є:

для Здобувачів освіти: майже відсутність вільного
часу; отримання нижчої заробітної плати при виконанні
тих самих обов'язків, що і досвідчений працівник;
відсутність гарантії отримання робочого місця після
закінчення навчання з боку роботодавця;

для установ та організацій: необхідність признача$
ти наставників для Здобувачів освіти; вірогідне знижен$
ня іміджу установи чи організації внаслідок неякісного
виконання службових обов'язків Здобувачами освіти,

для ЗВО: глобальна переробка навчальних планів,
графіків навчання, створення нових навчально$методич$
них комплексів в умовах відсутності стандартів; загро$
за виключення із загального списку загальнорозвиваю$
чих дисциплін; можливе скорочення штату НПП; не$
обхідність самостійного пошуку установ та організацій —
партнерів в організації дуальної форми здобуття осві$
ти; можлива недовіра до ЗВО з боку старшого поколін$
ня, що отримало класичне навчання.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF FOOD INDUSTRY OF UKRAINE

Забезпечення продовольчої безпеки держави напряму залежить від рівня розвитку харчової промисB

ловості України. Слідування європейським стандартам функціонування галузей харчової промисловості

є пріоритетним завданням, яке поставлено перед Україною в умовах глобалізації та інтеграції до ЄвроB

пейського Союзу. Здатність забезпечити потреби вітчизняного ринку та підвищити рівень конкурентоB

спроможності українських підприємств залежить від чіткого розуміння викликів, які стоять перед страB

тегічно важливою галуззю вітчизняної промисловості.

У статті розглянуто основні проблеми, які стосуються харчової промисловості України, окреслено

перспективи розвитку вітчизняного харчового виробництва. Звернуто увагу на сучасні деструктивні

процеси та негативні тенденції, що характерні галузям харчової промисловості. Розкрито наукові спосB

тереження та узагальнення щодо пріоритетів політики у галузі харчової промисловості. Наголошено на

необхідності розробки стратегічного документу, що визначатиме цілі та пріоритети як підприємств харB

чової промисловості, так і галузі загалом. Відзначено, що в умовах сучасності необхідно покращити інвеB

стиційний клімат та обсяги державної підтримки, підвищити якість управління провідною галуззю екоB

номіки.

Серед основних проблем традиційно залишаються такі позиції: неефективність нормативноBправоB

вого регулювання, відсутність ефективних програм залучення інвестицій, недостатність матеріальноB

технічної бази, відсутність ринків збуту, зменшення прибутковості підприємств тощо. Під впливом складB

них економічних, політичних та епідеміологічних чинників харчова та переробна промисловість УкраїB

ни зазнали змін, які позначилися на попиті на продовольства, процедурі постачання товарів та розвитку

бізнесу.

 Перспективні напрями розвитку галузі повинні бути націлені на підвищення конкурентоспроможB

ності підприємств харчової промисловості, покращення інвестиційного клімату, розроблення стратегічB

них документів, оптимізацію управлінських процесів, захисту інтересів споживачів та працівників, удосB

коналення законодавчої бази.

Дослідження розвитку однієї з найбільш необхідних галузей вітчизняної промисловості надасть можB

ливості для поступового врегулювання економічної ситуації в країні, забезпечення населення високоB

якісною продукцією, підвищення стандартів якості та безпеки продуктів харчової промисловості.

Тому варто сказати, що перспективи розвитку харчової промисловості напряму залежатимуть від

зростання галузі, її конкурентоспроможності та ефективності економічних важелів впливу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Прогресивний розвиток харчової промисловості є

важливим аспектом сучасної політики держави. Не$
обхідність досягнення рівня економічно розвинених
країн світу змушує переглядати інвестиційні, інно$
ваційні, фінансові орієнтири, які забезпечують функ$
ціонування підприємств харчової промисловості в Ук$
раїні. Зважаючи на вагоме значення харчової промис$
ловості у контексті розвитку економіки, забезпечення
продовольчої безпеки, дослідження проблем та перс$
пектив зростання вказаної галузі є актуальним напря$
мом вітчизняної науки.

Виокремлення проблемних аспектів та напрямів по$
дальших теоретичних і практичних спрямувань дозво$
лить грунтовно попередити та подолати труднощі, які
виникають у зазначеній сфері, і сформувати дієві та кон$
структивні заходи щодо дозволять у перспективі досяг$
нути покращення у розвитку харчової промисловості
України, наблизивши її показники до рівня провідних
країн світу. В умовах глибоких кризових явищ опрацю$
вання стратегічно важливих питань розвитку промис$
ловості та промислової політики є ефективним засобом
знаходження шляхів забезпечення подальшого розвит$
ку вказаної галузі, дослідження тенденцій та перспек$
тив її функціонування.

МЕТА РОБОТИ
Метою роботи є розкриття сучасного стану розвит$

ку харчової промисловості, проблем та перспектив її
розвитку. Визначена мета передбачає виконання таких
завдань:

— визначити проблеми, які виникають на сучасно$
му етапі функціонування галузі харчової промисловості;

— сформувати бачення перспективних напрямів
розвитку промисловості України в умовах складної еко$
номічної ситуації.

Ensuring food security of the state directly depends on the level of development of the food industry of Ukraine.

Adherence to European standards for the functioning of the food industry is a priority for Ukraine in the context

of globalization and integration into the European Union. The ability to meet the needs of the domestic market

and increase the level of competitiveness of Ukrainian enterprises depends on a clear understanding of the

challenges facing a strategically important branch of domestic industry.

The article considers the main problems related to the food industry of Ukraine, outlines the prospects for

the development of domestic food production. Attention is paid to modern destructive processes and negative

trends that characterize the food industry. Scientific observations and generalizations on food policy policy

priorities are revealed. Emphasis was placed on the need to develop a strategic document that will define the

goals and priorities of both the food industry and the industry as a whole. It is noted that in modern conditions it

is necessary to improve the investment climate and the amount of state support, to improve the quality of

management of the leading sector of the economy.

Among the main problems traditionally remain such positions as: inefficiency of legal regulation, lack of

effective programs to attract investment, lack of material and technical base, lack of markets, reduced profitability

of enterprises and more. Under the influence of complex economic, political and epidemiological factors, the

food and processing industry of Ukraine has undergone changes that have affected the demand for food, the

procedure for supplying goods and business development.

The study of the development of one of the most necessary branches of domestic industry will provide

opportunities for the gradual settlement of the economic situation in the country, providing the population with

high quality products, raising standards of quality and safety of food products.

Therefore, it should be noted that the prospects for the development of the food industry will directly depend

on the growth of the industry, its competitiveness and the efficiency of economic levers of influence.

Ключові слова: харчова промисловість, інвестиції, виклики та перспективи, інновації, стратегія.
Key words: food industry, investments, challenges and prospects, innovations, strategy.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Гарантування продовольчої безпеки держави напря$

му залежить від розвитку харчової промисловості. Не$
обхідність реалізації потенціалу вказаної галузі в ни$
нішніх соціально$політичних умовах є серйозним ви$
кликом для усіх суб'єктів забезпечення інноваційного
розвитку промисловості. Попри наявні труднощі, хар$
чова промисловість є одним з найбільш конкурентоздат$
них секторів економіки, стрімкий розвиток якого важ$
ливий для української промисловості.

Прогресивність розвитку харчової промисловості
підтверджується статистичними даними. Так, обсяги
реалізації від виробництва харчових продуктів, напоїв
та тютюнових виробів становить більше 20% від загаль$
ного обсягу реалізованої промислової продукції Украї$
ни [1].

Науковці М.П. Сичевський та А.Е. Юзефович наго$
лошують, що харчова промисловість є стратегічним чин$
ником соціально$економічного прогресу суспільства.
Науковці звертають увагу, що поряд із гарантуванням
соціальної безпеки харчова промисловість надає ста$
більну підтримку щодо функціонування ринку для
сільськогосподарських підприємств і домогосподарств
сільського населення; є необхідною складовою агропро$
мислового комплексу[ 2, c. 48—49].

Дійсно, харчова промисловість має серйозний вплив
на економіку держави, обсяг надходжень до бюджетів
різних рівнів, розвиток різних галузей вітчизняної про$
мисловості. Водночас як і більшість напрямів держав$
ного будівництва, у вітчизняній практиці існує значна
кількість проблем, що впливають на потужність націо$
нальної системи харчової промисловості.

1. Низька якість управління харчовою промислові$
стю.

Ефективний менеджмент дозволяє якісно стандар$
тизувати роботу підприємства харчової промисловості,
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упорядкувати управлінські процеси відповідно до вимог
ринкової економіки, задовольняючи інтереси суспіль$
ства та держави.

Іванечко П.М. розглядає проблеми в управлінні, які
виникають на зовнішньому та внутрішньому рівнях
(рівень держави та рівень підприємства відповідно). За$
гальними проблемами залишаються існування застарі$
лих методів управління, використання неефективних
програм, невідповідність облікового забезпечення та
управлінського забезпечення [3].

 Ігнорування процесу впровадження інновацій в уп$
равлінську складову розвитку харчової промисловості
позначається на ефективному контролюванні, прогно$
зуванні та прийнятті якісних рішень. Ефективне управ$
ління галуззю є одним з актуальних проблем, вирішен$
ня якої дозволить оптимізувати процес менеджменту на
підприємствах, розширити виробничі потужності та
ринки збуту.

2. Недостатні обсяги фінансування, інвестиційні
вкладення у розвиток галузей харчової промисловості.

Реалії сьогодення змушують шукати нові інвестиції,
які здатні оновити технологічні процеси та технічну базу
на підприємствах.

Покращення виробничого потенціалу підприємств
та формування потужної система виробництва про$
дуктів харчування, на переконання науковців, визна$
чається належним фінансовим забезпеченням. Гальму$
вання розвитку харчової промисловості, відсутність
інноваційного оновлення, недостатність ефективних
технологій пояснюється неналежним рівнем фінансово$
го забезпечення [4, с. 4].

Низьке фінансування не дозволяє оновити застарі$
ле обладнання, забезпечити впровадження інновацій,
розкрити потенціал, який історично закладений у роз$
витку вказаної галузі на теренах України.

Дослідження, проведені О.В. Коваленко, продемон$
стрували, що обсяги залучених інвестицій є недостат$
німи і майже не застосовуються на вітчизняних підприє$
мствах. Вкладення в українську промисловість 1% ка$
пітальних інвестицій здатне забезпечити підвищення
рівня чистого доходу від реалізації продукції в промис$
ловості лише на 0,292% [5, c. 238].

Незначні витрати на інновації, низькі обсяги фінан$
сування призводять до зношення основних фондів, зни$
ження ступеня технологічного забезпечення поглиблю$
ють проблемні питання матеріально$технічного забез$
печення галузі.

3. Низька якість законодавчих положень, що регла$
ментують особливості функціонування харчової про$
мисловості.

Попри те, що укладання Угоди про Асоціацію пе$
редбачало гармонізацію та підвищення стандартів ре$
гулювання харчової промисловості, очікуваного вдос$
коналення не відбулося.

Вихід на європейський ринок збуту залишається
значною проблемою галузі, вирішення якої передбачає
рішучі та ефективні кроки щодо поширення та викори$
стання кращого європейського досвіду регламентації та
реалізації політики у зазначеній сфері.

Фахівці вважають, що якісні зміни, пов'язані з гар$
монізацією українського законодавства з європейським
відкриє для українських виробників широкі можливості
диверсифікації експорту продукції на світовий та євро$
пейський ринок, дозволить бути учасником процесу дер$
жавних закупівель в ЄС [6, c. 9].

4. Складна економічна, політична та епідеміологіч$
на ситуація.

Кризові явища суспільного життя в Україні створю$
ють несприятливу ситуацію як на внутрішньому, так і
на зовнішньому ринках, що впливає на обсяги постачан$
ня продукції, інвестиційний клімат, ринки збуту тощо.

Швець Ю.О та Бутенко А.А. переконані, що неста$
більна економічна та політична ситуація у країні є знач$
ною проблемою, що спричиняє несприятливий клімат

для іноземних інвесторів. Це призводить до погіршен$
ня економічних показників скорочення попиту і обсягів
виробництва продуктів харчової промисловості [7, c. 73].

Важливо, щоб навіть у складних умовах управління
галуззю харчової промисловості, керівники орієнтува$
лися на кінцевого споживача та підтримували високі
стандарти, які притаманні вітчизняній моделі вказаної
галузі господарства.

У Стратегії розвитку експорту продукції сільсько$
го господарства, харчової та переробної промисловості
України на період до 2026 року виділено також пробле$
ми, пов'язані зі зміною агрокліматичних умов, стиму$
люванням пропозиції в умовах обмеженого попиту, га$
рантуванням безпечності продукції, поліпшенням умов
доступу вітчизняних експортерів до зовнішнього ринку
[8].

Безумовно, кон'юнктура вітчизняного та зарубіж$
ного ринків повинна братися до уваги при створенні
можливостей реалізації продукції з метою розкриття
потенціалу агропромислового сектору та забезпечення
промислової безпеки держави.

Аналіз стану галузей АПК, проведений Міністер$
ством розвитку економіки, торгівлі та сільського гос$
подарства у 2020 році, продемонстрував, що збільшен$
ня обсягів сільськогосподарської продукції відбулося
тільки у 6 областях країни, що змушує переглянути пи$
тання практичної реалізації стратегічних орієнтирів у
зазначеній сфері [9].

Потрібно розуміти, що покращення показників це
результат не тільки ефективної реалізації програм та
заходів, це і державна підтримка, механізми контролю,
економічні важелі впливу. Питому вагу також відіграє
стимулювання та субсидування товаровиробників.

Надскладні економічні та епідеміологічні проблеми
також істотно вплинули на харчову промисловість та
агробізнес. Ю. Терещенко переконана, що основними
викликами сьогодення є порушення процедури поста$
вок, зниження ефективності торгівлі на міжнародній
арені, труднощі в управлінні робочою силою [10].

Не менш важливою проблемою в умовах пандемії
стає забезпечення захисту та підтримки здоров'я пра$
цівників харчової промисловості. Фактори забезпечен$
ня безпеки працівників, безпеки та якості продукції сьо$
годні напряму залежать від управлінської складової
функціонування галузі.

 Беззаперечно, харчова промисловість потребує
впровадження дієвих систем управління безпечністю
харчових продуктів (СУБХП), заснованих на принципах
аналізу небезпеки та критичного контролю, які дозво$
лять харчовій промисловості якісно виконувати свої
функції та підтримувати довіру споживачів до безпеки
та доступності продуктів харчування в часи складної
епідеміологічної обстановки [11, с. 1].

Умови ринку стали максимально несприятливими
для експорту та ведення міжнародної торгівлі. Засто$
сування різноманітних обмежень має негативний вплив
на обсяги постачань вітчизняної продукції.

Безумовно, зміна існуючих умов розвитку галузі
зумовили появу нових викликів для виробництва та
реалізації продукції харчового промисловості. Водно$
час невирішеними залишаються проблеми, які і раніше
деструктивно впливали на різні сектори та галузі про$
мисловості.

До таких чинників стримувань вчені традиційно
відносять:

— недостатній рівень платоспроможного попиту на
харчові продукти;

— диференційовану привабливість галузей харчової
промисловості для іноземних інвесторів;

— вплив неконтрольованих та непередбачуваних
факторів на результати виробництва; недосконалість
економічних регуляторів [2, c. 51].

Потрібно погодитися, що недостатність оновлення
виробничої бази, недостатність доходів населення, не$
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ефективність економічних регуляторів, пріоритетність
одних галузей харчової промисловості (олієжирової,
тютюнової) над іншими продовжують порушувати
стійкість та стабільність вітчизняного промислового
виробництва.

Інакше кажучи, в сучасних умовах окрім традицій$
них викликів, які дестабілізують розвиток харчової про$
мисловості, з'являються нові проблеми, які спричинені
обмеженнями та наслідками пандемії COVID$19.

Перспективи розвитку галузі в Україні значною
мірою визначатиметься процесами пошуку нових ринків
збуту, підвищенням якості продуктів, забезпеченням
стійкого інноваційного розвитку.

О.Л. Мармуль вважає, що перспективи розвитку
харчової промисловості оцінюються потенціалом зро$
стання галузі, оцінкою обсягу інвестицій, конкуренто$
спроможності галузі як на внутрішньому, так і зовніш$
ньому продовольчих ринках, стабільністю попиту на
продукцію, коливаннями що його супроводжують на
короткостроковій та довгостроковій перспективі [12,
c. 128].

Значною мірою, інноваційна та управлінська скла$
дова розвитку харчової промисловості залишатимуть$
ся актуальними питаннями перспективного планування

Існує висока ймовірність, що попит на продукцію
харчової промисловості не буде таким значним, як ран$
іше, обсяг витрат на продукцію харчової промисловості
суттєво скорочуватиметься. Нові шляхи управління ри$
зиками повинні бути адаптовані до змін, які відбувають$
ся у зв'язку з нестабільністю та невизначеністю сучас$
ного стану ринку.

Науковці пропонують такі кроки, які у перспективі
будуть корисними для врегулювання процесів, що відбу$
ваються у галузі харчової промисловості. Зокрема, слід:

— проводити моніторинг ринків попиту за допомо$
гою системи гнучких прогнозів;

— розвивати альтернативні джерела постачання
продукції;

— створити алгоритми та заходи, що мінімізують
наслідки пандемії щодо усунення дисбалансів;

— здійснювати моніторинг ризиків та забезпечити
підтримку бізнесу [13].

Система прогнозування та управлінський вплив
істотно впливають на подальше функціонування харчо$
вої промисловості в господарському комплексі Украї$
ни. Не потрібно забувати і про створення ресурсної
бази, здійснення економічних кроків та процедур, оріє$
нтування на споживача, створення конкурентоспро$
можної продукції тощо.

Основними чинниками, які визначають тенденції
подальшого розвитку харчової промисловості, є на$
явність сировинних ресурсів, потужностей для розвит$
ку, попиту на продукцію та коштів для фінансування
розвитку підприємства [14, c. 134].

На порядку денному також знаходиться питання
підвищення конкурентоспроможності галузі як на внут$
рішньому, так і на світовому рівні. Окрім модернізацій$
них процесів та залучення інвестицій, повинні відбува$
тися кардинальні зміни в системі управління. Потрібно
передбачити застосування механізмів контролю за
діяльністю підприємств, розвивати сировинну базу, про$
водити комплексні заходи щодо впровадження кращих
практик використання ресурсів, реалізовувати антикри$
зову політику.

Сьогодні як ніколи необхідно розробити програм$
ний документ, що враховуватиме основні виклики та
тенденції розвитку галузі, прогнозуватиме розвиток
ринкових відносин та враховуватиме взаємозв'язок хар$
чової промисловості з іншими галузями.

І.М. Семенчук, К.Ю. Мала наголошують на важли$
вості розробки окремої стратегії, щоб визначала би цілі
діяльності підприємств харчової промисловості з ура$
хуванням конкурентних переваг та сучасних форм та
методів конкурентної боротьби [15, c. 60].

Вважаємо, що існує також необхідність розробки
загальнодержавного стандартизованого документу,
який містив би рекомендації та пріоритети роботи
різних суб'єктів реалізації політики в галузі харчової
промисловості.

Окремі науковці вважають, що стратегія розвитку
харчового підприємства повинна бути спрямована на
розширення сфери діяльності цього підприємства з ме$
тою отримання додаткового прибутку [16, c.114].

Однак говорити про те, що забезпечення ефектив$
ності роботи підприємств обмежується виключно роз$
ширенням потужностей та отриманням доходу також
можна вважати помилковим. Стратегічне планування
повинно дозволити розкрити потенціал підприємства,
удосконалити організаційно$управлінську складову,
правильно розподілити ресурси, зміцнити позиції
підприємства і забезпечити його конкурентоспро$
можність.

Важливо також оптимізувати виробничі процеси,
передбачити механізми реалізації продукції, підвищи$
ти якість та безпечність продуктів харчування. Це пи$
тання лежить у площині вітчизняних інструментів кон$
тролю, що повинні ретельно слідкувати за дотриманням
вимог щодо безпеки продукції, її відповідністю стандар$
там якості.

ВИСНОВКИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ

ДОСЛІДЖЕНЬ
Проведений огляд проблемних питань функціону$

вання галузі харчових промисловості продемонстрував,
що існує ряд проблем управлінського, економічного,
нормативного характеру, які деструктивно впливають
на розвиток харчової промисловості. Відсутність необ$
хідних інвестиційних вкладень, заходів державної
підтримки, створюють несприятливих клімат для роз$
витку галузі. Глибока економічна, політична та епіде$
міологічна кризи загострюють існуючі проблем, що де$
стабілізують роботу підприємств та галузей харчової
промисловості, змушують шукати нові можливості фун$
кціонування ринку збуту продукції. Особливого значен$
ня набуває питання прийняття стратегічного докумен$
ту, який повинен визначити перспективні напрямки роз$
витку харчової промисловості у короткостроковій та
тривалій перспективі.

Перспективи розвитку харчової промисловості на$
пряму залежатимуть від зростання галузі, її конкурен$
тоспроможності, ефективності економічних важелів
впливу, розвитку ринкової моделі виробництва, адап$
тованої до вітчизняних реалій.

Подальші напрями досліджень повинні розкрива$
ти особливості управління галуззю в умовах кризо$
вих явищ, визначати актуальні шляхи залучення інве$
стицій, містити глибокі соціологічні та статистичні
дослідження ринку. Особливу увагу необхідно звер$
нути на прийняття стратегічних документів, зміст
яких повинен стосуватися питань подальшого розвит$
ку галузі харчової промисловості та забезпечення її
зростання.
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RISKBORIENTED MANAGEMENT OF CORPORATE ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS

У сучасному світі господарюючі підприємства функціонують в умовах невизначеності та схильні

до низки ендогенних й екзогенних ризиків, а успішність їхньої діяльності залежить від організації

цілісної системи управлінню ризиками. Це зумовлює необхідність формування в підприємстві сисB

теми ризикBорієнтовного менеджменту, тому метою статті є визначення особливостей реалізації

ризикBменеджменту корпоративних підприємств. У статті використано такі наукові методи: аксіоB

матичний, графічний, системного підходу та узагальнення. Встановлено внутрішні та зовнішні риB

зики діяльності корпоративних підприємств, у тому числі й специфічні ризики, притаманні для корB

поративної форми організації, зокрема: ризик "розмивання" частки акціонерів у статутному капіB

талі, конфлікту інтересів; банкрутства; обгрунтованого трансфертного ціноутворення; реорганізації

підприємства та виходу акціонерів із складу стейкхолдерів; зміни корпоративної структури комB

панії (незавершеність консолідації холдингів); відсутності представників міноритарних акціонерів

у складі ради директорів; ризик, пов'язаний з участю корпоративних підприємствах держави як

акціонера. Окреслено особливості системи ризикBменеджменту підприємств, націленої на забезпеB

чення стійкості та конкурентоспроможності корпоративного підприємства в мінливих економічB

них умовах. Запропоновано схему формування ризикBорієнтовного менеджменту корпоративних

підприємств, яка передбачає управління ризиками на основі процесу їх ідентифікації, оцінки та

аналізу, а також вибору і використання методів нейтралізації наслідків ризиків з метою забезпеB

чення стабільності та конкурентоспроможності підприємства. Визначено, що ризикBменеджмент

має стати невід'ємною складовою частиною загальної системи управління діяльністю корпоративB
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні умови господарювання характеризуються

динамічно мінливим зовнішнім середовищем, посиленням
глобалізації, появою нових ринків, ускладненням і появою
нових передових технологій, зміною споживчої поведін$
ки та соціальних запитів суспільства, тому вимагають від
підприємств оперативного виявлення та управління ризи$
ками. Впровадження системи ризик$менеджменту сприяє
досягненню підприємствами стратегічних і операційних
цілей, а також високої ефективності господарської діяль$
ності в умовах постійної невизначеності бізнес$середови$
ща. Оскільки нині переважна частина діючих в Україні ве$
ликих підприємств мають корпоративну організаційну
форму, важливо розглянути особливості системи ризик$
орієнтованого менеджменту корпоративних підприємств
у сучасних умовах господарювання.

ного підприємства, що реалізується з дотриманням принципів структурованості та повноти менедB

жменту, системності, економічної обгрунтованості, адаптованість до зовнішнього та внутрішнього

середовища, динамічності, актуальності та оперативності, постійного моніторингу й удосконаленB

ня. Крім того, наголошено, що в основі ризикBорієнтовного менеджменту корпоративних

підприємств лежить індивідуальний підхід, адже для кожної організації залежно від виду діяльB

ності, фінансової стійкості, участі акціонерів в управлінні, ринкової кон'юнктури та інших

внутрішніх і зовнішніх чинників ризики є різними за характером та силою впливу.

In today's world, businesses operate under uncertainty and are subject to a number of endogenous

and exogenous risks, and the success of their activities depends on the organization of a holistic risk

management system. This necessitates the formation of a system of riskBoriented management in the

enterprise, so the purpose of the article is to determine the features of the implementation of risk

management of corporate enterprises. The following scientific methods are used in the article: axiomatic,

graphical, system approach and generalization. The internal and external risks of corporate enterprises,

including specific risks inherent in the corporate form of organization, in particular: the risk of "erosion"

of the share of shareholders in the authorized capital, conflict of interest; bankruptcy; reasonable transfer

pricing; reorganization of the enterprise and withdrawal of shareholders from stakeholders; changes in

the corporate structure of the company (incomplete consolidation of holdings); absence of representatives

of minority shareholders in the board of directors; risk associated with the participation of corporate

enterprises of the state as a shareholder. The peculiarities of the risk management system of enterprises

aimed at ensuring the stability and competitiveness of a corporate enterprise in changing economic

conditions are outlined. The scheme of formation of riskBoriented management of corporate enterprises is

offered, which provides risk management on the basis of the process of their identification, assessment

and analysis, as well as selection and use of risk neutralization methods to ensure stability and

competitiveness of the enterprise. It is determined that risk management should become an integral part

of the overall management system of a corporate enterprise, implemented in compliance with the principles

of structure and completeness of management, system, economic feasibility, adaptability to external and

internal environment, dynamism, relevance and efficiency, constant monitoring. and improvement. In

addition, it is emphasized that the riskBoriented management of corporate enterprises is an individual

approach, because for each organization depending on the type of activity, financial stability, shareholder

participation in management, market conditions and other internal and external factors, the risks are

different and the force of influence.

Ключові слова: ризик�орієнтовний менеджмент, корпоративні підприємства, ризики діяльності, страте�
гія менеджменту.

Key words: risk�oriented management, corporate enterprises, business risks, management strategy.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження теоретичних і практичних питань про$
блематики ризик$менеджменту на підприємстві
здійснювали багато вчених, серед них: В.І. Антоненко
[2], К.В. Балдин [5], Т.А. Берегова [10], І.Г. Волинець [11],
О.М. Довганець [9], Д.В. Дячков [8], Ю.М. Кривець [13],
Т.А. Ковернега [4], Г.І. Коломієць [3], Н.В. Корж [12]
та інші, праці яких присвячені аналізу окремих ас$
пектів сутності ризиків, визначенню факторів і при$
чин їх виникнення та управління. Проте необхідно
зазначити, що існуючі підходи щодо вирішення про$
блемних аспектів ризик$орієнтовного менеджменту
корпоративних підприємств є недостатньо висвітле$
ними у наукових працях, тому потребують детальні$
шого вивчення.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення особливостей системи

ризик$орієнтовного менеджменту корпоративних
підприємств у сучасних економічних умовах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Нині тенденцією розвитку вітчизняної економіки є

формування великої кількості корпоративних підприєм$
ницьких утворень, які функціонують переважно у формі
акціонерних товариств. Корпоративне підприємство
утворюється, як правило, двома або більше за$
сновниками за їх спільним рішенням (договором), діє на
основі об'єднання майна та/або підприємницької чи тру$
дової діяльності засновників (учасників), їх спільного
управління справами, на основі корпоративних прав, у
тому числі через органи, що ними створюються, участі
засновників (учасників) у розподілі доходів і ризиків
підприємства [1]. Ця форма господарювання в умовах
економічної нестабільності має певні переваги:

1) мінімізує фінансовий ризик діяльності акціонерів
внаслідок виключення за чинним законодавством їхньої
відповідальності перед кредиторами товариства за ме$
жами капіталу, що розміщений в акціях;

2) сприяє збільшенню концентрації виробництва,
підвищенню рівня капіталізації, вигідному інвестуван$
ню та інноваційному розвитку;

3) дозволяє здійснювати підприємницьку діяльність,
розширювати та диверсифікувати її навіть після зміни
складу акціонерів;

4) можливість участі працівників у розподілі при$
бутків, що дає змогу власникам корпорацій успішно реа$
лізовувати стратегічні плани на засадах колективних
інтересів, корпоративної соціальної відповідальності
тощо [2, с. 123].

Водночас, попри можливості мінімізації ризиків,
корпоративні підприємства все ж діють в умовах дина$
мічних змін та невизначеності середовища, що призво$
дить до виникнення ризикових ситуацій, що характери$
зуються [3]: випадковим характером події, невизначе$
ністю можливості досягнення суб'єктом господарських
цілей; наявністю декількох варіантів розвитку події чи
стану середовища, включаючи негативні, пов'язані з ви$
никненням збитку, упущеної вигоди, недосягнення су$
б'єктом своїх цілей; можливістю прогнозування ймові$
рності очікуваних результатів; можливістю розуміння
суб'єктом господарювання об'єктивних невизначенос$
тей, урахування ймовірного негативного та позитивно$
го впливу в процесі прийняття рішень щодо діяльності
підприємства, націлених на забезпечення його фінансо$
вої стабільності та стійкості [4].

За таких умов, першочерговим є впровадження ри$
зик$орієнтованого менеджменту — управління під$
приємством загалом з урахуванням впливу ризиків на
основі процесу їх ідентифікації, оцінювання та ана$
лізування, а також вибору та використання методів ней$
тралізації їх наслідків задля досягнення оптимального
співвідношення рівня ризику та стратегічних можливо$
стей підприємства [5, с. 33].

Рис. 1. Система ризик>орієнтовного менеджменту корпоративних підприємств

Джерело: складено авторами.
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В Україні основою для ризик$орієнтовного менедж$
менту підприємств, незалежно від організаційної фор$
ми, є міжнародний стандарт ISO 31000:2018 [6], який
встановлює принципи, структуру та процес управління
ризиками та має допомогти регулювати фактори невиз$
наченості функціонування суб'єктів господарювання. В
Україні застосовують аналог Державного стандарту
ДСТУ ISO 31000:2018 "Менеджмент ризиків. Принципи
та настанови" [7] введений в дію з 1 січня 2019 року.
Стандарт визначає концепцію загального оцінювання та
управління ризику, яка повноцінно може застосовува$
тися у менеджменті корпоративних підприємств і перед$
бачає такі кроки:

— аналіз оточення — збір інформації та обробка да$
них про структуру та властивості об'єкту, визначення
стратегічних й тактичних цілей підприємницької діяль$
ності в умовах ризику, аналіз стану та перспектив роз$
витку внутрішнього та зовнішнього середовища.

— ідентифікація ризику — моніторинг змін, що
відбуваються у зовнішньому та внутрішньому середо$
вищі організації, переходячи до розкриття всіх еле$
ментів ризиків; оцінка ймовірності настання ризикових
подій, визначення площин підвищеного ризику, визна$
чення ступеня впливу ризику, рівня небезпеки та мож$
ливі наслідки і розміри збитку та документація їх ха$
рактеристик.

— аналіз ризику — одержання необхідної інфор$
мації щодо структури та властивостей об'єкту ризику,
виявлення основних видів ризику, що впливають на цей
об'єкт та його оцінювання: розуміння кожного ризику,
його наслідків та ймовірностей цих наслідків (допусти$
мий для підприємства рівень ризику).

— оптимізація ризиків — розробка механізмів уп$
равління ризиками (планування та фінансування заходів

з управління ризиками, оцінка ефективності системи уп$
равління ризиками, моніторинг динаміки зміни ризиків,
звітність з управління ризиками, періодичне навчання
персоналу ризик$менеджменту тощо), складання стра$
тегічного плану заходів, спрямованих на зниження еко$
номічних втрат і пом'якшення дії факторів ризику, роз$
робка методів та технологій нейтралізації впливу ризи$
ку, прийняття ризику, передача частини або всього ри$
зику третім особам [8].

За реалізацію оцінювання та управління ризиками
підприємства відповідає система ризик$орієнтовного
менеджменту, яка включає в себе суб'єкта, об'єкт, ме$
тоди, способи, інструменти управління та грунтується
на окремих принципах ефективного менеджменту.
Проте, на наш погляд, варто зважати, що система ри$
зик$орієнтовного менеджменту корпоративних
підприємств (рис. 1) у сучасних умовах має певні особ$
ливості.

Насамперед, розглядаючи об'єкт системи ризик$
орієнтованого менеджменту — зовнішні та внутрішні
джерела та чинники ризику, що негативно впливають на
діяльність підприємства, а також виявлені небезпеки і
загрози, яким піддається корпоративне підприємство
(табл. 1) у ході своєї діяльності, стає очевидним, що воно
вразливе до певних ризиків корпоративного управлін$
ня, зокрема:

— рівень ризику "розмивання" частки акціонерів у
статутному капіталі;

— ризик конфлікту інтересів;
— ступінь обгрунтованості введення трансфертно$

го ціноутворення;
— ступінь імовірності банкрутства;
— рівень ризику від реорганізації підприємства та

виходу акціонерів із складу стейкхолдерів;

Ризики Характеристика 
Зовнішні 

Політичні Спричинені війнами, революціями, демократичні зміни в уряді, інші 
політичні 

Законодавчі Недостатність законодавчого забезпечення, часта зміна, протиріччя у 
законодавчих актах, що регулюють діяльність підприємства, вплив 
реформ 

Соціальні Залежать від соціального стану населення, суспільного незадоволення 
тощо 

Макроекономічні Вплив інфляції, зміни у відносних цінах, валютних курсах, відсоткових 
ставок, умов торгівлі 

Природні Ймовірність стихійних лих, природних катастроф, зміни клімату 
Внутрішні 

Виробничо-
операційні 

Ризики засобів виробництва, нестача сировини, зміна якості продукції, 
трудові конфлікти та зниження продуктивності праці, технологічні 
обмеження виробництва, випадкові виробничі негаразди 

Інвестиційні Пов’язані з інвестуванням проектів, що можуть не принести інвесторам 
їх очікувані прибутки 

Ринкові Пов’язані зі зміною кон’юнктури ринку, зміни споживчих уподобань, 
наявності товарів-замінників, дефіцит комплементарних товарів, 
нерівномірність технологічності та інноваційної продукції, нові 
учасники ринку тощо 

Підприємницькі Пов’язані з розширенням масштабів виробництва, неповним 
використанням виробничих потужностей, непередбаченими витратами 
й втратами, зменшенням прибутку та банкрутством 

Фінансово-
комерційні 

Ризики непередбачених штрафів, втрат при здійсненні валютних 
операцій і операцій з цінними паперами, невиконання партнерами умов 
контракту 

Науково-технічні Ризики не впровадження інноваційних технологій та нових методів 
виробництва, інновацій в управлінні, неточні результати науково-
практичних досліджень  

Професійні Пов’язані із низьким кваліфікаційним рівнем управлінського персоналу 
підприємства, який складає недостатньо обгрунтовані виробничі та 
фінансові плани 

Корпоративного 
управління 

Ризики зміни корпоративної структури компанії, реорганізації, 
банкрутства, недобросовісності акціонерів, незацікавленості 
керівництва справами підприємства тощо   

Таблиця 1. Основні ризики діяльності корпоративних підприємств

Джерело: доповнено авторами за [9; 10].
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— рівень ризику від зміни корпоративної структу$
ри компанії (незавершеність консолідації холдингів);

— рівень ризику від відсутності представників міно$
ритарних акціонерів у складі ради директорів;

— рівень ризику, пов'язаний з участю в акціонер$
них товариствах держави як акціонера.

Щодо визначення суб'єктів системи ризик$орієнтов$
ного менеджменту корпоративних підприємств у сучас$
них умовах, вважаємо за доцільне впроваджувати сис$
тему управління ризиками в межах усього підприємства,
за якої управлінням ризиком займаються не тільки
фахівці з ризик$менеджменту, а й акціонери, безпосе$
редні керівники підприємства та його структурних
підрозділів, всі працівники кожного функціонального
відділу підприємства. Такий комплексний підхід дозво$
лить встановити зацікавленість кожної ланки корпора$
тивного підприємства та відповідальність за протидію
всім видам ризику, що загрожують його діяльності. Як
наслідок, можна оптимізувати стратегію компанії,
бізнес$процеси, управління людськими ресурсами, а
також виробничо$операційними й технологічними про$
цесами.

Серед методів системи ризик$менеджменту виділя$
ються загальні (до яких належать економічні, органі$
заційні, соціально$психологічні) та спеціальні (які ви$
користовуються для виконання окремих функцій ризик$
менеджменту), а способами управління ризиками ви$
значаються: уникнення (виключення, відмова від висо$
коризикових бізнес$процесів); скорочення (оптимізація,
мінімізація, зниження ризиків); обмін (передача ризиків
третім особам, страхування); утримання (прийняття і
створення резервного плану дій в разі настання ризи$
кового випадку).

Як інструменти системи ризик$орієнтовного менед$
жменту корпоративних підприємств можна застосову$
вати:

1. Страхування — захист майнових інтересів під$
приємства або окремих його структурних підрозділів
при настанні страхової події спеціальними страховими
компаніями. Найчастіше страхування здійснюється від
ринкових, підприємницьких, природних, законодавчих
і політичних ризиків. У випадку страхування підприєм$
ство повинно вносити страхові внески, тобто згодне
передати частину доходів задля уникнення ризику. Крім
того, можливе внутрішнє страхування, коли страхуван$
ня ризиків здійснюється в рамках самого підприємства
шляхом створення децентралізованих резервних і стра$
хових фондів з відшкодування збитків та/або визначе$
них запасів за рахунок прибутків чи власних оборотних
коштів. Такий інструмент ризик$менеджменту виправ$
даний у випадках, коли витрати на резервування засобів
менше, ніж вартість страхових внесків при страхуванні.

2. Хеджування — специфічна форма страхування ри$
зиків від несприятливих змін цін на будь$які товарно$
матеріальні цінності по контрактах і комерційних опе$
раціях, що передбачають постачання (продаж) товарів
в майбутніх періодах. Дає змогу виключити або обме$
жити ризики фінансових операцій через несприятливі
зміни курсу валют, цін на товари, послуги, відсоткових
ставок тощо в майбутньому.

3. Лімітування — передбачає обмеження верхніх і
нижніх порогів грошових, товарних, кредитних, інвес$
тиційних витрат на величину можливого збитку, тим
самим знижуючи ступінь ризику. Цей інструмент вико$
ристовують для зменшення ризику в кредитній та інве$
стиційній діяльності суб'єкта господарювання: під час
продажу товарів у кредит, наданні позичок, при прий$
нятті рішень щодо визначення обсягу коштів, що спря$
мовуються на інвестування.

4) диверсифікація — застосовується для зменшен$
ня ризику за рахунок його розподілу між різними об'єк$
тами вкладення, які безпосередньо не пов'язані між со$
бою складовими, що характеризуються певним рівнем
ризику. Здійснюється шляхом збільшення числа інвес$

торів, постачальників і споживачів, розширення видів
діяльності тощо, адже якщо в результаті непередбаче$
них подій один вид діяльності буде збитковим, інший
приноситиме прибуток.

5. Забезпечення якості виготовленої продукції при
одночасній мінімізація витрат на її виготовлення. Важ$
ливим шляхом забезпечення якості процесів виробницт$
ва є підвищення керованості технологічними процеса$
ми виготовлення продукції, покращення операційного
управління, покращення професійності працівників та
якості їхньої роботи.

6. Розподіл ризику — перенесення частки відпові$
дальності за ризик на співучасника інвестиційного
проекту, здатного контролювати його краще від інших.
Здійснюється передача всього ризику або його частини
замовникові, субпідрядникові або третій стороні: стра$
хування об'єкта і, відповідно, передача ризику страховій
компанії; включення відповідальності за ризик у кон$
тракт із підрядником; фіксування ціни контракту, ціно$
утворення у твердій валюті і т.п.

7. Бізнес$планування — передбачає пошук подаль$
ших резервів зменшення витрат і зростання доходів
підприємства. Особлива увага приділяється не тільки
визначенню очікуваного обсягу прибутку від реалізації
бізнес$ідеї, а й вивченню умов на ринку даних послуг,
виявленню можливостей розширення обсягів їх реалі$
зації у майбутньому, можливих джерел фінансування
проекту з урахуванням умов отримання кредиту та
строків його погашення. Ефективне планування з необ$
хідними розрахунками, обгрунтуваннями дозволяє зро$
зуміти перспективи своєї справи, передбачити можливі
коливання та проблеми в майбутньому й пристосувати$
ся до змін кон'юнктури ринку, контролювати поточні
операції, знизивши в такий спосіб рівень ризику [11; 12].

Зважаючи на те, що для кожного корпоративного
підприємства залежно від видів діяльності, фінансової
стійкості, участі акціонерів в управлінні, ринкової ко$
н'юнктури та інших внутрішніх й зовнішніх чинників, ри$
зик є індивідуальним, тому і використання інструментів
управління ним має передбачати індивідуальний підхід.
Тому залежно від аналізу середовища та ідентифікації
ризиків обирається оптимальний інструмент або їх ком$
бінації, яка дозволить максимально ефективно мінімізу$
вати втрати від настання несприятливих бізнес$обста$
вин.

Щодо принципів системи ризик$орієнтовного ме$
неджменту, вважаємо, що вони є загальнішими та по$
винні базуватися на засадах ISO 31000: 2018 [6] та вклю$
чати: структурованість та всеосяжність менеджменту;
інтегрованість в загальну систему управління; сис$
темність; економічна обгрунтованість; адаптованість до
зовнішнього та внутрішнього середовища організації;
динамічність; актуальність та оперативність; постійно$
го моніторингу та удосконалення.

Таким чином, ризик$орієнтовний менеджмент у
корпоративних підприємствах є вимогою сучасних
умов господарювання та, як нова тенденція в сучас$
ному управлінні, здатний створити можливості для
контролю та уникнення (зменшення впливу) ризиків,
які в майбутньому можуть позначитися на діловій ре$
путації [13] та загальній економічній ефективності
діяльності, за рахунок формування та функціонуван$
ня повноцінної системи ризик$менедженту підприємст$
ва.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Головною запорукою ефективної діяльності корпо$
ративного суб'єкта господарювання в існуючому нині
невизначеному середовищі має стати формування сис$
теми ризик$орієнтовного менеджменту на підприємстві,
яка передбачає управління ризиками на основі процесу
їх ідентифікації, оцінки та аналізу, а також вибору і ви$
користання методів нейтралізації їх наслідків з метою
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забезпечення стабільності та конкурентоспроможності
підприємства, повинна стати невід'ємною складовою
частиною менеджменту та стратегічного планування
корпоративного підприємства, об'єднуючи всі його фун$
кціональні підрозділи у контролі та управлінні ризика$
ми, що досягається визначеними способами, інструмен$
тами та принципами.

Тому загалом можемо дійти висновку, що прове$
дене дослідження має теоретичну та практичну
цінність. Теоретична цінність полягає у розширенні
наукових поглядів щодо системи ризик$орієнтовного
менеджменту корпоративних підприємства, урахову$
ючи специфічні ризики їх діяльності. Практична
цінність полягає у формулюванні рекомендацій щодо
формування такої системи ризик$орієнтовного менед$
жменту корпоративних підприємств та її структурних
елементів.

Подальші дослідження варто спрямувати на розроб$
лення методичних підходів до оцінки ефективності си$
стеми ризик$орієнтовного менеджменту корпоративно$
го підприємства.
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THE MECHANISM FOR ENSURING THE FOUNDATIONS OF "HUMANBCENTRICITY"
IN THE PROCESS OF THE ENTERPRISE PERSONNEL MANAGEMENT

У статті виявлено, що на вітчизняних підприємствах за останні роки зростає показник плинності кадрів.
Встановлено, що не лише недостатній рівень заробітної плати є причиною звільнень з причин плинності. ЗазB

начено, що однією із причин звільнень робітників є застаріла економічна модель, яка не враховує сучасні потреби
особистості у розвитку, безпеці, здоров'ї та екології. Для забезпечення останнього у сучасній економічній теорії
набувають популярності заходи щодо забезпечення засад "людиноцетричності" у економічних відносинах. У роB
боті проаналізовано сучасні економічні теорії та виявлено засади людиноцетричності. Розроблено основні напряB
ми, які необхідно враховувати для відображення механізму забезпечення засад "людиноцентричності" на сучасB
них вітчизняних підприємствах. Окреслено необхідність розглядати чотири основні напрями механізму забезпеB
чення засад "людиноцентричності": "Потреба у здоров'ї", "Потреба у забезпеченні стану безпеки", "Потреби у розB
витку: інновації, кваліфікації, соціальному стані та інше", "Потреба у сприятливому екологічному середовищі".

The article reveals that the rate of staff turnover has been growing at domestic enterprises in recent years. It was found
that not only the insufficient level of wages is the reason for layoffs for reasons of turnover. It is noted that one of the reasons
for the layoffs of workers is an outdated economic model that does not take into account the modern needs of the individual
in development, safety, health and the environment. To ensure the latter, measures to ensure the foundations of "humanB
centricity" in economic relations are gaining popularity in modern economic theory. The paper analyzes modern economic
theories and reveals the foundations of humanBcenteredness, which are isolated from wellBknown economic theories and
imply taking into account the basic needs of the individual in: physical and psychological health; professional qualifications
of an individual and its growth over the years; development of the intellectual abilities of the individual; the formation of
the cultural and moral level of the individual; realization of organizational and entrepreneurial abilities of the individual;
increased mobility; constant growth of professional qualifications through selfBdevelopment and selfBeducation; in
innovations and opportunities to use them; to occupy an influential position in society through career growth, political
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасна людина та її здібності, місце, яке вона зай$

має у економічних відносинах, потенційні можливості
та реальні дії стали предметом ретельного досліджен$
ня різноманітних теоретичних концепцій. За останні
десять років економіка країни все більше занурюється
до європейського економічного середовища, як з точки
зору імпорту та експорту продукції, так і обміну техно$
логіями, інноваціями і найголовніше — трудовими ре$
сурсами. За останні три роки значно зростала кількість
осіб, які залишають робоче місце на території України
та прямують до країн із розвинутою економікою. Як
наслідок, відтік працездатного, кваліфікованого насе$
лення. Найбільш гостро наведена проблема стоїть для
промислових підприємств, на що вказує офіційна ста$
тистика.

За результатами 2018 р. на промислових підприєм$
ствах України було звільнено 577,9 тис осіб, а саме з
причин плинності 92,26% від загальної чисельності. На
рисунку 1 наведена порівняльна характеристика між об$
сягом прийнятих та звільнених осіб протягом 2018 р. Ок$
ремо зазначено кількість осіб, звільнених з причин плин$
ності кадрів.

Відповідно до даних рис. 1 протягом 2018 р. про$
слідковується зростання кількості звільнених праців$
ників с 123,9 тис. осіб до 148,9 тис. осіб. З причин плин$
ності значення також зростає, як у абсолютних, так і
відносних показниках.

А саме за результатами діяльності І кварталу було
звільнено з причин плинності 105 тис. осіб, що складає
84,74% від загальної кількості звільнень. У ІІ кварталі
було звільнено на 23,61% осіб більше, ніж прийнято, а
відсоток звільнених з причин плинності складає 82,04%.
За результатами ІІІ кварталу було прийнято на роботу
на промислові підприємства 136,5 тис. осіб,
а звільнено 148,6 тис. осіб. У свою чергу з
причин плинності звільнилось 129,7 тис.
осіб, що на 1,3 тис. осіб більше, ніж у попе$
редньому році.

Лише за результатами діяльності IV
кварталу прослідковується перевищення
кількості прийнятих осіб над звільненими
на 1,6 тис. осіб., також знижується кількість
звільнень за власним бажанням та пору$
шення трудової дисципліни на 4,2% віднос$
но ІІІ кварталу.

Наступним кроком розглянемо статис$
тику звільнень працівників за видами про$
мислової діяльності. Необхідно зазначити,
що саме на добувну промисловість і розроб$
лення кар'єрів припадає 5,85%, а на пере$
робну — 72,09% від загальної чисельності
звільнених осіб з причин плинності [4].

У таблиці 1 було проаналізовано обся$
ги звільнення працівників за результатами
першого та другого кварталів за 2018—2019 рр.
У І кварталі 2018 р. на підприємствах добув$
ної промисловості і розроблення кар'єрів
було звільнено 10,2 тис. осіб, з яких 67,64% —

activity or social status; favorable ecological environment and the individual's need for security: economic, informational,
environmental, intellectual, cultural, energy and others. The main directions have been developed, which must be taken
into account in order to display the mechanism for ensuring the foundations of "humanBcentricity" at modern domestic
enterprises. The need to consider four main directions of the mechanism for ensuring the foundations of "humanBcentricity"
was determined: "The need for health", "The need for ensuring the state of security", "The needs for development: innovation,
qualifications, social status, etc.", "The need for a favorable ecological environment". These individual needs are a reflection
of modern changes in the economic and social environment of the country and require further scientific substantiation.

Ключові слова: плинність кадрів, потреби особистості, людиноцетричність, підприємство, управління,
людський капітал.

Key words: staff turnover, personal needs, human�centricity, enterprise, management, human capital.
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та звільнених працівників на підприємствах України у розрізі плинності

кадрів за 2018 р.
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з причин плинності кадрів. У порівнянні із аналогічним
періодом 2019 р., наведений показник знижується на 0,9
тис. осіб, але питома вага звільнених з причин плинності
зростає до 74,19%.

На підприємствах переробної промисловості у 2018 р.
має місце подібна тенденція, але кількість звільнених
особі з причин плинності вище та складає 87,91% від
загальної кількості звільнених. У 2019 р. за той самий
період ситуація погіршується, а саме було звільнено
108,5 тис. осіб, з яких з причин плинності $99,2 тис. осіб,
що складає 91,68%.

Загалом, у порівнянні за І квартал 2018—2019 рр.
відбувається збільшення кількості звільнених осіб з при$
чин плинності у переробній промисловості на 12,5 тис.
осіб, що є негативним явищем. Водночас аналогічний по$
казник за добувною промисловістю і переробленням
кар'єрів знижується на 8,82%, що є позитивним явищем,
так як вказує на зниження темпів плинності кадрів. Така
ситуація обумовлена зростанням заробітної плати на
видобувних підприємствах. Наприклад, за останній рік
на ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" рівень
заробітної плати зріс у середньому на 23%, разом з тим
зростання обсягу звільнених працівників з причин плин$
ності складає 26,9% [7]. Розглядаючи у порівнянні ре$
зультати ІІ кварталу, зазначимо, що кількість звільне$
них осіб у добувній промисловості і розробленні кар'єрів
за 2018—2019 рр. зростає на 0,4 тис. осіб, разом з тим
кількість осіб, які звільнились з причин плинності, зни$
жується з 7,9 тис. осіб до 7,5 тис. осіб. Значно гірше си$
туація спостерігається за переробною промисловістю,
а саме відбувається стрімке зростання кількісті
звільнень з причин плинності. За результатами ІІ квар$
талу 2019 р. було звільнено з причин плинності 106,4 тис.
осіб, що на 10,6 тис. осіб більше протягом аналогічного
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періоду попереднього року. Отже, нарощуються темпи
зростання звільнень працівників за власним бажанням
та за порушення трудової дисципліни.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Вище наведене ставить перед нами низку питань сто$

совно існування негативної тенденції, щодо звільнення
працівників з причин плинності. Відповідь начебто зна$
ходиться на поверхні, а саме — низький рівень заробіт$
ної плати. Звісно, обсяг заробітної плати є доволі ваго$
мим критерієм, але треба також враховувати важкі та
незадовільні умови праці, забруднення навколишнього
середовища, відсутність ефективної системи мотивації
кадрів та інше.

Питанням вивчення причин плинності кадрів присвя$
чено низку робіт вітчизняних та зарубіжних еко$
номістів, а саме Fisher B. (1917), Douglas P. H. (1918),
Mobley W. H., Griffeth R, W., Hand H. H., Meglino B. M.
(1979). Huselid M. A. (1995), Ingersoll R. (2001), Brown S.,
Garino G., Martin C. (2009), Iveta Ozolina$Ozola (2014).

У роботах дослідників Park H. Y., Ofori$Dankwa J. та
Bishop D. R. (1994) окреслено, що на динаміку плинності
кадрів вагомий вплив має справедливий рівень заробіт$
ної плати. Разом з тим, для підвищення продуктивності
праці та зниження витрат на управління персоналом
важливим є використання сучасних підходів до комп$
лексного управління трудовими ресурсами підприємства
[12]. Дослідник Дмитренко Г.А. (2015) пропонує вико$
ристовувати людиноцентричний метод управління пер$
соналом у системі державного управління, який перед$
бачає створення культури взаємоповаги та підтримки у
колективі при сильнодіючій мотивації [13]. Розглядаю$
чи наведений підхід з точки зору сучасного промисло$
вого підприємства, яке є містоутворюючим та виконує
низку соціальних функцій, важливо окреслити основні
можливі засади "людиноцентричності".

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
На сьогодні більшість великих промислових

підприємств було побудовано у радянські часи та деся$
тиліттями працювали в умовах планової економіки.
Організація праці, структура управління підрозділами,
адміністрування, загалом всі бізнес$процеси було побу$
довано на засадах відсутності будь$якої конкуренції.
Тому сучасне підприємство повинно бути конкурентос$
проможним, як на ринках реалізації товарів або послуг,
так і на ринку трудових ресурсів. Конкурентоспромож$
не підприємство повинно окрему увагу приділяти
формуванню позитивного уявлення про себе у здобу$
вачів різних професій. Це дозволить підвищити ефек$
тивність управління персоналом підприємства.

Для забезпечення останнього у сучасній економічній
літературі набуває популярності людиноцентрична кон$
цепція у економічній теорії. Її вираження можна спос$
терігати починаючи із 1910 р. та по сьогоднішній день у
роботах видатних економістів світу. Велика кількість

економічних теорій набули свого розвитку у різні часи
еволюції економічної свідомості та у ХХІ ст. на перший
план виходить саме людина як особистість.

Дослідники, провідні економісти світу детально роз$
глядають економічні теорії з точки зору морального
стану особистості та відкритості її до економічних змін
у рамках економічної вигоди. Новий підхід до виявлен$
ня економічної ролі особистості у світовій економіці
передбачає її інформативність, високий рівень освіти,
різноманітність інтересів, а отже, і динаміку потреб.
Тому на перший план виходять саме потреби людини.

Неправильно казати, що поняття "людиноцентрич$
ності" на сьогодні є новою хвилею економічної думки.
Великий досвід організації економічних процесів, який
виражений у різних економічних теоріях, натякає на
засади людиноцетричності. Тому з метою виявлення
останніх, пропонуємо проаналізувати провідні течії еко$
номічної думки.

Почнемо дослідження з теорії людського капіталу
(1960 р.). Остання отримала розвиток завдяки роботам
економістів S. Becker [1], Д. Мінцера, Т. Шульца [2],
Б. Вейберда, Б. Хансена, А. Колот, L. Yuheng [16], Л.І. Фе$
дулова, А.Ю. Присяжнук [17], С.В. Якімчук [20] та інші.
У розрізі інтелектуального капіталу, наведене питання
висвітлюється у роботі дослідників L.L. Carrillo, C.L. Na$
varro, T.P. Bergamin [18], M.J. Hashim, I. Osman, S. Alhab$
shi [19]. Її сутність полягає у тому, що під людським ка$
піталом необхідно розуміти "це феномен, який не є про$
дуктом виключно свідомого вибору працівника чи на$
міру роботодавця, а, окрім іншого, є результатом впли$
ву різноманітних обставин на сферу соціально$трудо$
вих відносин" [3, с. 106]. При детальному розгляді сут$
ності теорії людського капіталу виявлено, що останній
складається із окремих складових, які включають у себе
всі здібності та потенціал людини. В свою чергу це роз$
глядається з точки зору здатності людини виконати
поставлені перед нею завдання та генерувати дохід. Але
в умовах сучасного динамічного розвитку економіки,
разом із реалізацією потенціалу виникають додаткові
потреби. В свою чергу засади людиноцентричності вка$
зують на необхідність задовольняти ці потреби. Отже,
орієнтуючись на теорію людського капіталу, до засад
"людиноцентричності" можна віднести: потребу у фізич$
ному і психологічному здоров'ї, потребу у професійній
кваліфікації особистості та її приріст протягом років,
потребу у розвитку інтелектуальних здібностей особи$
стості, потребу у формуванні культурно$морального
рівня особистості, потребу у реалізації організаційно$
підприємницьких здібностей особистості.

Наступною розглянемо теорію потенціалу праці,
прихильниками якої є дослідники М. Крощенко, М. Шес$
таков, Л. Низова, А.І. Бойко та інші. Теорія передбачає
"розвинену в даному суспільстві сукупність демографі$
чних, соціальних і духовних характеристик і якостей
працеактивного населення, які втілені або можуть бути
втілені в рамках і за допомогою існуючої в суспільстві

Таблиця 1. Статистика за звільненням працівників за видами діяльності

Звільнено, тис. осіб Абсолютне відхилення, 
тис. осіб Відносне відхилення, % 

І квартал IІ квартал І 
квартал 

ІІ  
квартал 

І 
квартал 

ІІ  
квартал 

Вид діяльності 

2018 р. 2019 р. 2018 р. 2019 р. 2019/2018 2019/2018 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Добувна 
промисловість і 
розроблення 
кар’єрів 

10,2 9,3 10,7 11,1 -0,90 0,40 -8,82 3,74 

з них із причин 
плинності кадрів  

6,9 6,9 7,9 7,5 0,00 -0,40 0,00 -5,06 

Переробна 
промисловість 

96 108,5 106,2 117,3 12,50 11,10 13,02 10,45 

з них із причин 
плинності кадрів  

84,4 99,2 95,8 106,4 14,80 10,60 17,54 11,06 
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системи відносин щодо участі в процесі праці і сус$
пільної діяльності" [4]. У роботі "A new Human$
centric Factory Model" окреслено, що сучасне
підприємство повинно враховувати інноваційні, лю$
диноцентричні підходи при створенні робочого
місця [14]. Що дозволить забезпечити високу про$
дуктивність та вдоволеність працівників умовами
праці.

Розглядаючи теорію з точки зору засад люди$
ноцентричності, теорія потенціалу праці повинна
враховувати потреби особистості у постійному зро$
станню професійної кваліфікації особи шляхом са$
морозвитку та самоосвіти. При цьому суспільство
повинно надавати цю можливість незалежно від
зовнішнього та внутрішнього середовища існуван$
ня особи.

Теорія економічного розвитку, яку започатку$
вав американський дослідник J. Schumpeter у 1908 р.
із публікацією праці "Сутність та основи змісту те$
оретичної політекономії" у якій обговорювались
питання господарського досвіду підприємств 1905 р.
під час економічної кризи [5]. Із часом наведена
теорія змінювалась та набула наступного тлумачен$
ня із урахуванням інноваційного розвитку "іннова$
ційний тип економічного зростання передбачає
максимальну ступінь реалізації корисного потенц$
іалу, яким володіє економіка, і в першу чергу здібно$
стей і знань людини" [6].

Інвестиції у інноваційні підходи щодо розвитку тру$
дового потенціалу стають одним із найголовніших по$
казників розвиненої економіки. Наведена умова відоб$
ражена у теорії економічного росту. Дослідник Л.А.
Лавров відмічає, що "інноваційний тип економічного
зростання передбачає максимальну ступінь реалізації
корисного потенціалу, яким володіє економіка, і в пер$
шу чергу здібностей і знань людини" [7].

Вираження людиноцетричності у наведеній вище
теорії можна побачити у потребах особистості в інно$
ваціях та можливості ними користуватися. Запровад$
ження сучасного інноваційного підходу шляхом спро$
щення бюрократичних механізмів. Також надання особі
можливості вільно користуватися інноваційними техно$
логіями через державне регулювання їх розвитку.

Теорія постіндустріального суспільства набула роз$
витку у 1960$х рр. Головною відмінністю наведеної
теорії від існуючих є те, що окреслюються творчі
здібності суспільства, тобто якісні показники інтелек$
туальної діяльності, які виражаються у розвитку кому$
нікацій. Останні лягли в основу сучасної структури еко$
номічних відносин, науки, освіти, культури та, звісно,
промисловості та сільського господарства [8]. Авторсь$
кий колектив G.B. Kleiner, M.A. Rybachuk, D.V. Ushakov,
відмічає, що теорія постіндустріального суспільства го$
ворить: прагнення людини до економічних благ заміне$
но на намагання зайняти більш вагоме становище у
суспільстві [15]. В свою чергу засади людиноцетричної
моделі економіки виражаються у потребі займати впли$
вове становище у суспільстві шляхом кар'єрного зрос$
тання, політичної активності або соціального статусу.

Окремої уваги заслуговує теорія сталого розвитку,
яка виникла та розвивається як альтернатива необме$
женому економічному зростанню. За останні десяти$
ліття світ потерпає від екологічних проблем, тому тео$
рія сталого розвитку передбачає формування "екологі$
чної свідомості людини" на основі набутої екологічної
освіти [9]. Тому під сталим розвитком необхідно розу$
міти модель соціально$економічного життя суспільства,
при реалізації якої задоволення життєвих потреб нині$
шнього покоління людей досягається без позбавлення
такої можливості майбутніх поколінь [10].

Наведена теорія є однією із найважливіших на сьо$
годні, бо зачіпає екологічне питання. Засади людино$
цетричності проявляться через потребу у сприятливо$
му екологічному середовищі, що не може визивати

сумнівів, адже рівень забруднення навколишнього се$
редовища напряму впливає на фізичний стан особис$
тості.

Однією із новітніх теорій є теорія економічної без$
пеки. Остання полягає у економічній безпеці особис$
тості, яка створює умови для збільшення якості та рівня
життя. Дотепер сформувалися різні варіації на предмет
класифікації безпеки особистості [11]. До них необхід$
но віднести: безпеку здоров'я, економічну безпеку, інте$
лектуальну безпеку, культурну безпеку, соціальну без$
пеку. Окреслюючи засади людиноцетричності, зазначи$
мо, що поняття "безпеки" передбачає, по$перше, вияв$
лення загроз безпеці, тобто причину розглядати наве$
дене питання; по$друге, це розробка заходів щодо їх
нейтралізації. Отже, засади людиноцетричністі прояв$
ляються у потребі особистості в забезпеченні стану без$
пеки. Останнє передбачає виокремлення потреб у еко$
номічної, фізичній, інформаційній, екологічній, інтелек$
туальній, культурній, енергетичній та іншій безпеці.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Отже, відповідно до вищевикладеного, можна сфор$

мувати засади людиноцентричності, які зустрічаються
в існуючих економічних теоріях (табл. 2). На основі цих
засад доцільно розробляти напрями забезпечення "лю$
диноцентричності" для підвищення ефективності управ$
ління персоналом на вітчизняних підприємствах.

У таблиці 2 наведено засади, які виражені у потре$
бах особистості. У зв'язку з цим можна розробити ме$
ханізм, який дозволить забезпечити засади "людиноцен$
тричності". В свою чергу наведене дозволить підвищи$
ти ефективність управління персоналом на промисло$
вих підприємствах.

Наступним кроком розглянемо можливість розроб$
ки механізму забезпечення засад людиноцентричності
на промислових підприємствах. Останнє доцільно вико$
нувати із урахуванням вище наведених засад людино$
центричності.

А саме необхідно розглядати чотири основні напря$
ми (рис. 2): "Потреба у здоров'ї", "Потреба у забезпе$
ченні стану безпеки", "Потреби у розвитку: інновації,
кваліфікації, соціальному стані та інше", "Потреба у
сприятливому екологічному середовищі".

Розглянемо їх більш детально. "Потреба особис$
тості у здоров'ї" передбачає два напрями, а саме забез$
печення фізичного та психологічного здоров'я особис$

Таблиця 2. Засади людиноцетнричноості у існуючих
економічних теоріях

Економічні теорії Засади людиноцентричної моделі економіки 
1 2 

Теорія людського 
капіталу  

Потреба у фізичному і психологічному здоров’ї;  
потреба у професійній кваліфікації особистості та її 
прирості протягом років; 
потреба у розвитку інтелектуальних здібностей 
особистості; 
потреба у формуванні культурно-морального рівня 
особистості; 
потреба у реалізації організаційно-підприємницьких 
здібності особистості; 
потреба у підвищені мобільності 

Теорія потенціалу 
праці 
 

Потреба особистості у постійному зростанню 
професійної кваліфікації шляхом саморозвитку та 
самоосвіти 

Теорія економічного 
розвитку  

Потреба особистості в інноваціях та можливості 
користуватися ними 

Теорія 
постіндустріального 
суспільства  
 

Потреба особистості займати впливове становище у 
суспільстві шляхом кар’єрного зростання, політичної 
активності або соціального статусу 

Теорія сталого 
розвитку 

Потреба у сприятливому екологічному середовищі 

Теорія безпеки Потреба особистості у безпеці: економічній, 
інформаційній, екологічній, інтелектуальній, 
культурній, енергетичній та іншій 
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тості. Під фізичним здоров'ям розуміється інтегрована
оцінка стану особистості, яка включає в себе відсутність
дефектів розвитку, захворювань, стійкість від вірусних
захворювань, працездатність при несприятливих змінах
зовнішнього середовища, тобто адаптаційні (пристосу$
вальні) можливості організму.

Психологічне здоров'я передбачає стан благополуч$
чя, при якому людина у змозі реалізовувати свій потен$
ціал, справлятися із щоденним стресом, ефективно пра$
цювати, а також вносити позивний вклад у розвиток
суспільства. З точки зору промислових підприємств,
потреба особи у здоров'ї забезпечується зниженням
обсягу професійних захворювань.

"Потреба у забезпеченні стану безпеки" враховує
дослідження всіх напрямків життя сучасної особис$
тості, як з точки зору робочого місця, так і ролі держа$
ви. Розглядаючи питання безпеки, необхідно зазначи$
ти, що деякі її складові необхідно розглядати з позиції
державного управління та виконання конституційних
засад. В свою чергу потребу у забезпеченні стану без$
пеки доцільно розглядати за наступним складовими:
економічна, енергетична, фізична, екологічна, правову,
інформаційна, безпека розвитку, моральна, духовна,
безпека праці та інші види безпеки.

Наприклад, розглядаючи "економічну безпеку осо$
бистості", доцільно зосередитися саме на місці роботи
особи, на рівні заробітної плати та її зростанні протягом
останніх трьох років. Окрему увагу приділити вчасності
її виплати та правильності розрахунку. Правову безпеку
особистості необхідно розглядати із точки зору відпові$
дності умов праці із пунктами колективному договору.

Окрему увагу необхідно приділити "потребі у роз$
витку", яка включає необхідність забезпечення прогре$
су у сферах інновації, діджиталізації, кваліфікації, со$
ціальному стані. Також приділяти увагу "потребі у роз$
витку особистості" з точки зору морально$культурної
освіти, а саме адаптації до сучасної глобалізації.

"Потреба у забезпеченні сприятливого екологічно$
го середовища" обумовлена стрімким забрудненням
планети відходами життєдіяльності людини, викидами
промислових підприємств та необхідності застосуван$
ня різноманітних дій щодо зниження темпів погіршен$
ня екологічного стану.

Наведені потреби особистості виникають у су$
спільстві під впливом сучасних економічних та соціаль$
них тенденцій. В свою чергу підприємство, яке прагне

збільшення ефективності праці у розрізі зниження
плинності кадрів, повинно забезпечувати задоволення
наведених потреб. Зрозуміло, що роботодавець не в
змозі задовольнити всі перераховані потреби. Деякі з
них, згідно з законодавством, є обов'язками держави.
Водночас у подальших дослідженнях доцільно розро$
бити окремі критерії, які дозволять виявляти засади лю$
диноцентричності на вітчизняних підприємствах.

ВИСНОВОК
Протягом дослідження виявлено проблему зростан$

ня чисельності звільнення працівників на великих про$
мислових підприємствах з причин плинності кадрів.
Окреслено, що зростання звільнень обумовлено не
тільки недостатнім рівнем заробітної плати, а і застарі$
лою економічною моделлю. Зазначено, що у сучасних
економічних теоріях набуває популярності людиноцен$
трична модель економіки. Для виявлення ознак остан$
ньої проаналізовано сучасні економічні теорії та при$
ведено основні засади людиноцентричності.

Запропоновано механізм забезпечення засад "люди$
ноцентричності" у сучасних економічних моделях
управління виробничими підприємствами. Останній пе$
редбачає відображення низки потреб особистості, а
саме: "Потребу у здоров'ї", "Потребу у забезпеченні
стану безпеки", "Потребу у розвитку: інновації, квалі$
фікації, соціальному стані та інше", "Потребу у сприят$
ливому екологічному середовищі". У наступних дослід$
женнях заплановано надати більш детальну характери$
стику механізму забезпечення засад "людиноцентрич$
ності", а також розробити методику аналізу ефектив$
ності його імплементації.
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EDTECH MARKET — ANALYTICAL INSPECTION

У статті розглядаються різні визначення дистанційного навчання, його моделі та можливості викориB

стання. Ідентифіковані такі терміни, як "дистанційна форма освіти" і "дистанційні технології" у різних

формах освіти. Авторами виділені переваги та недоліки навчання за дистанційною формою для студентів,

викладачів та навчального закладу, а також можливості інтеграції традиційного і дистанційного навчанB

ня. Дано оцінку дистанційному навчанню в умовах пандемії коронавірусу. Розкрито змістовні характеB

ристики ринку онлайнBосвіти. Представлено результати аналізу доступу потенційних користувачів до

онлайнBсередовища. Охарактеризовано особливості українського EdTechBринку для онлайнBнавчання.

Показано, яку роль відіграють масові відкриті платформи в організації системи онлайнBнавчання. ОбгрунB

товано характеристику такого явища, як перенесення освітніх послуг в онлайн середовище, а також поB

казано перспективи такого формату отримання освіти.

The article considers various definitions of distance learning, its models and possibilities of use. Terms such

as "distance form of education" and "distance technology" in various forms of education have been identified.

The author highlights the advantages and disadvantages of distance learning for students, teachers and

educational institutions, as well as the possibility of integrating traditional and distance learning. Evaluation of

distance learning in a coronavirus pandemic. The meaningful characteristics of the online education market are

revealed. The results of the analysis of potential users' access to the online environment are presented. Features

of the Ukrainian EdTechBmarket for online learning are described. The role of mass open platforms in the

organization of the online learning system is shown. The characteristics of such a phenomenon as the transfer of

educational services to the online environment are substantiated, as well as the prospects of such a format of

education are shown.

UNESCO DirectorBGeneral Audrey Azulay said in March 2020 that more than 1.5 billion young people in 165

countries could not attend school due to the COVIDB19 coronavirus pandemic.

The introduction of quarantine has changed the lives of each of us, and especially affected the field of

education, forcing us to adapt to the news of the conditions of educational services. The governments of most

countries were not ready for such a largeBscale pandemic, their practical measures were formed situationally. To

counter the spread of COVIDB19 almost all over the world, educational institutions have been temporarily closed.

Ukraine is no exception and the 2019/2020 school year ended remotely. Distance learning, new requirements for

the educational process have become a challenge for the domestic education system.

Universities (both public and private) are multidisciplinary institutions with a large number of structural

units and areas of student training. And even under normal conditions, the transformation of such institutions
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Генеральний директор організації ЮНЕСКО Одрі

Азулай у березні 2020 року заявила, що понад 1,5 міль$
ярда молодих людей у 165 країнах світу не можуть
відвідувати заняття в освітніх навчальних закладах че$
рез пандемію коронавірусу COVID$19.

Введення карантину змінило життя кожного з нас,
та особливо вплинуло на сферу освіти, змусивши адап$
туватися до новин умов надання освітніх послуг. Уряди
більшості країн виявилися не готовими до такої масш$
табної пандемії, їхні практичні заходи формувалися
ситуативно. Для протидії поширенню COVID$19 прак$
тично в усьому світі заклади освіти були тимчасово зак$
риті [3].

Україна не стала виключенням і навчальний рік 2019/
2020 було завершено у дистанційному режимі. Дистан$
ційний режим навчання, нові вимоги до забезпечення
освітнього процесу стали викликом для вітчизняної си$
стеми освіти.

Університети (як державні, так і приватні) — це ба$
гатопрофільні установи з великою кількістю структур$
них підрозділів та напрямів підготовки студентів. І
навіть за звичайних умов трансформація таких закладів
не відбувається швидко, а карантин змусив здійснюва$
ти інноваційні рішення за порівняно короткий проміжок
часу та перенести освіту в онлайн з використанням
різних веб$серверів, платформ, ресурсів та соціальних
мереж [9].

Відповідно, питання онлайн навчання в умовах пан$
демії коронавірусу залишається, як ніколи актуальним.

Аналіз досліджень і публікацій та невирішені час$
тини проблеми. Теоретичні та практичні аспекти дис$
танційної освіти висвітлювались у наукових працях ба$
гатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, наприклад:
Биков В.Ю. [1], Brammer S. [3], Бугайчук К. Л. [4], Каде$
мія М. Ю. [6], Краус К.М. [8], Мізюк В. А. [9], Мураш$
ко М.І. [10], Сакало Є.С. [13].

Дослідженням умов реалізації онлайн$освіти в се$
редовищі отримання професійних знань займалася низ$
ка вітчизняних науковців, серед яких: Бігус К. [2], Дей$
нега І.О. [5], Січкаренко К.О. [14], Суворова С.Г. [15],
Оселецький В.Л. [18].

Проте, не зважаючи на активні наукові пошуки і
певні здобутки, ще недостатньо уваги приділено про$
блемам онлайн$освіти, що базується на застосуванні IT$
технології і потребує подальшого дослідження саме у
цьому напрямі.

МЕТА І ЗАВДАННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ
Визначити роль, яку відіграють електроні навчальні

платформи у сфері онлайн$освіти та заходи, які сприя$
ють популяризації такого формату навчання.

Досягнення зазначеної мети обумовило не$
обхідність актуалізації та розв'язання наступних зав$
дань: розглянути дистанційний процес навчання побу$
дований на використанні різних комунікаційних засобів
та виокремити переваги й недоліки такої освіти; про$
аналізувати доступ потенційних користувачів до он$
лайн$середовища; обгрунтувати теоретичні аспекти роз$
витку онлайн$освіти; охарактеризувати ЕdТech$ринок,
як практику впровадження технологій та нестандарт$
них рішень в освіту для кращого засвоєння знань.

does not happen quickly, and quarantine has forced to implement innovative solutions in a relatively short period

of time and transfer education online using various web servers, platforms, resources and social networks.

Accordingly, the issue of online learning in the context of the coronavirus pandemic remains more relevant

than ever.

Ключові слова: дистанційне навчання, ЕdТech�ринок, онлайн�освіта, освітній стартап, електронні освітні
платформи, Інтернет ресурси.

Key words: distance Learning, EdTech�market, online education, educational startup, electronic educational
platforms, Internet resources.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Дистанційна освіта — це змога отримувати необхідні

знання та навчатись в будь$який зручний час віддалено
від навчального закладу. Поняття "дистанційне навчан$
ня" має декілька визначень [6]:

1. Організаційна форма навчального процесу з ви$
користанням різних інформаційно$комунікаційних за$
собів у спеціально створеному навчальному середовищі.
У цій формі навчання важливим елементом є самодис$
ципліна та самоорганізація учня/студента.

2. Це діалоговий цілеспрямований процес синхрон$
ної або асинхронної взаємодії викладача і студентів між
собою з використанням конкретних платформ, інстру$
ментів та засобів навчання, що індиферентний до їхньо$
го розташування в просторі і часі. І тут важливо, щоб
викладач ініціював впровадження платформ (наприклад,
Moodle, Google Classroom, Zoom, Skype, Google Suite/
Docs тощо), інструментів та засобів навчання, готовність
студентів їх використовувати і технічна можливість
обох сторін ці технології застосовувати [13].

Під час вибору форми дистанційної освіти потрібно
врахувати такі комплексні фактори [4]:

1. Технологічний — визначається інформаційно$ко$
мунікаційними технологіями (ІКТ), що використовуєть$
ся для розробки, забезпечення та підтримки навчаль$
ного процесу і навчальних курсів.

2. Педагогічний — визначається набором прийомів,
методів і навчально$методичного матеріалу у процесі
навчання.

3. Організаційний — характеризує специфіку орга$
нізаційної структури як користувачів послуг так і на$
вчального закладу.

У наказі МОН № 1115 від 08.09.2020 р. "Деякі пи$
тання організації дистанційного навчання" дистанційне
навчання розглядається як "організація освітнього про$
цесу (за дистанційною формою здобуття освіти або
шляхом використання технологій дистанційного навчан$
ня в різних формах здобуття освіти) в умовах віддале$
ності один від одного його учасників та їх як правило
опосередкованої взаємодії в освітньому середовищі, яке
функціонує на базі сучасних освітніх, інформаційно$
комунікаційних (цифрових) технологій" [11].

Згідно з цим тлумаченням важливим є віддаленість
учасників, особливо для людей з інвалідністю; споживачів
послуг, котрі через різні поважні обставини не можуть
відвідувати занять; обдарованих дітей, які спроможні са$
мостійно опановувати матеріал; тих, хто живе у важко$
доступних до закладу навчання населених пунктах, і гро$
мадян України, які проживають за кордоном [13].

Таким чином, дистанційна освіта має конкурентну
перевагу щодо можливості здобути знання без фінан$
сових, географічних, часових обмежень, які присутні
через віддаленість між джерелом інформації та спожи$
вачем. У той же час така форма навчання має деякі не$
доліки (табл. 1) [5].

А завдяки розширенню цільового ринку зростає ре$
путація та імідж організацій, що надають різні онлайн$
послуги, зміцнюється їх позиціювання, як постачальни$
ка широкого асортименту послуг і таких, що прагнуть
максимально задовольнити потреби споживачів.

Проте всі переваги та недоліки можна оцінити че$
рез результативність дистанційних послуг. Причому
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слабкі сторони та зовнішні обмеження зумовлені пере$
дусім низьким фінансовим забезпеченням освітніх за$
кладів, їх технічною та методичною неготовністю.

Важливою умовою реалізації онлайн$освітніх по$
слуг є доступ потенційних користувачів до онлайн$се$
редовища. Слід зазначити, що в Україні за останні роки
доступ користувачів до мережі Інтернет зріс у декіль$
ка разів, що свідчить про достатню технічну забезпе$
ченість реалізації онлайн$освітніх послуг серед насе$
лення (табл. 2).

Доступ до Інтернету [16]. Наявність комп'ютера
лише в поєднанні із безперебійним доступом до Інтер$
нету забезпечує можливості навчання та дистанційної
роботи. Більше того, не всі, хто навіть має доступ до
Інтернету, користуються ним, а відповідно, володіють
потрібними знаннями та навичками, які, наприклад, доз$
воляють оплатити послуги онлайн і не стояти в черзі,
ризикуючи здоров'ям. Аналіз засвідчив, що до пандемії:

— 37% населення України (14 058 960 осіб) не кори$
стувалися Інтернетом взагалі;

— частота користування Інтернетом суттєво різни$
лася в розрізі вікових груп та місцевості.

Значна нерівність спостерігається в користуванні
Інтернетом серед жителів сільської місцевості та міст.
Більша частка мешканців міст користувались Інтерне$
том протягом останніх 12 місяців, в порівнянні із меш$
канцями сіл (77,4 % та 55,9 % відповідно) (табл. 2).

Дані таблиці 2 вказують на те, що незначний відсо$
ток осіб старшого віку (від 40% 60$74 річних до 14,5 %

75$річних і старших) користувалися
інтернетом. Відсутність попереднь$
ого досвіду користування Інтерне$
том опосередковано свідчить про
потенційні труднощі, з якими стик$
нулися ці групи.

Проте COVID$19 вніс свої ко$
рективи. Це призвело до різкого
збільшення числа користувачів он$
лайн$послугами в різних напрямках,
зокрема онлайн$навчання.

Ринок онлайн$освіти [2]. Як пра$
вило, для онлайн$освіти використо$
вуються спеціальні онлайн$сервіси
або різне програмне забезпечення.
Навчання може проводити акреди$
тована організація з видачею дип$
ломів та атестатів після закінчення
навчання, так і неакредитовані
структури.

Цей вид навчання має багато пе$
реваг. Для учасників ринку — це
можливість залучити необмежену

кількість споживачів онлайн$послуг, тим самим значно
підвищити прибутковість.

Сьогодні потенціал онлайн$освіти — це набагато
більше, ніж просто можливість слухати лекції в Інтер$
неті. І саме, Інтернет зробив навчання популярним та
доступним, фахівці намагаються знайти більш успішні,
ефективні, дієві та комфортні підходи до процесу на$
вчання, а саме: додатки і чат$боти, VR/AR — формати,
гейміфікація процесу навчання, мікронавчання, персо$
налізація та адаптивне навчання. А з появою на ринку
більш сучасних девайсів і розвитком інтернет техно$
логій, навчання переходить в формат з використанням
мобільних додатків [1].

Пандемія коронавірусу значною мірою сприяла роз$
виток ринку онлайн$освіти. Згідно з останньою допо$
віддю World Economic Forum, під час пандемії кількість
людей, які активно шукають можливості онлайн$навчан$
ня за власною ініціативою, виросла в чотири рази і про$
довжує зростати. А за даними міжнародної консалтин$
гової компанії Global Market Insights світовий ринок он$
лайн$освіти до 2023 року досягне майже $283 млрд [2].

Можливою причиною є високий попит на дешеві
освітні послуги з гнучкими схемами навчання і постійно
зростаюча потреба в корпоративному навчанні.

Відповідно, організації вибираючи платформи он$
лайн$навчання звертають увагу на цінову політику, бо
це швидкий і ефективний спосіб розвитку компетенції
персоналу як з точки зору витрат грошових ресурсів,
так і часу.

Переваги Недоліки 
– доступність навчальних матеріалів; 
– адаптація освітнього процесу під 
особливості ритму життя особи, що 
навчається; 
– можливість навчатися в будь-якому місці; 
– можливість навчатися у будь-який час; 
– розвиток дисципліни та самоорганізації;  
– збільшення та спрощення контактів із 
викладачем; 
– зростання рівня охоплення Інтернетом 
населення України, у тому числі й сільської 
місцевості; 
–  підвищення рівня комп’ютерної грамотності 
населення 

– не всі заклади освіти технічно підготовлені; 
– відсутність живого спілкування; 
– неможливість індивідуального 
консультування учнів/студентів; 
– необхідна сильна мотивація; 
– проблема ідентифікації учнів/студентів; 
– необхідно мати якісний Інтернет, сучасний 
комп’ютер або ноутбук, смартфон; 
– Відсутність можливостей швидкого доступу 
до 4G- та 5G-технологій; 
– вміти працювати із сучасними програмами; 
– збільшення часу на листування зі 
учнями/студентами та підготовку навчального 
матеріалу; 
– дефіцит науково-педагогічних кадрів, які 
володіють іноземними мовами на професійному 
рівні 

Таблиця 1. Переваги та недоліки дистанційної освіти

Джерело: авторська розробка.

2018 2019 
у тому числі ті, які 

проживають 
у тому числі ті, які 

проживають 

 

усі домо- 
госпо- 
дарства 

у міських 
поселен- 
нях 

у сіль- 
ській міс- 
цевості 

усі домо- 
госпо- 
дарства 

у міських 
поселен- 
нях 

у сільській 
місцевості 

Частка 
домогосподарств, які 
мають доступ до 
Інтернету вдома 

61,5 71,6 40,6 65,8 76,3 44,1 

Частка осіб, які за 
останній рік 
користувалися 
послугами Інтернету 

62,6 70,1 47,8 70,1 77,4 55,9 

Залежно від віку та статті 2019 р. 
15-17 18-24 25-35 36-59 60-74 Старше 75 Чоловіки 96,5 96,7 93,4 77,6 40,8 18,4 

Жінки 98,9 94,7 95,5 81,7 38,7 10,6 

Таблиця 2. Розподіл домогосподарств за доступом до послуг Інтернету
(у % до загальної кількості)

Джерело: [16].
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Водночас в Україні ринок онлайн$освіти
ще не сформований до кінця. А через
відсутність регулярних досліджень та публі$
чних звітів основних гравців, обсяг ринку
складно оцінити. Проте структура ринку про$
стежується чітко: за статистикою українсь$
кої онлайн$платформи Projector приблизно
43 % припадає на мовні курси, підготовка до
ЗНО та шкільна програма займають 24 % ук$
раїнського ринку онлайн$навчання, на про$
фесійно$технічні курси відводиться 12 % і
близько 21% — сегмент додаткової освіти [2].

Крім того, для сприяння розвитку кар'є$
ри, збільшення доходу та реалізації планів зі
зміни професії, українці прагнуть отримати в
Інтернеті додаткові знання. Також з метою
самоствердження досить часто споживачі користують$
ся онлайн$курсами, щоб розібратися в найбільш трендо$
вих темах (політика, фінанси, соціологія).

Сьогодні основний розвиток онлайн$навчання набу$
ло в Китаї, США та деяких країнах Європи, український
освітянський онлайн$ринок поки що не настільки наси$
чений, але присутні навчальні платформи, котрі переваж$
но безкоштовно та професійно пропонують широкий
вибір освітніх програм на вітчизняному EdTech$ринку.

ЕdТech$ринок [7]. Edtech — практика застосування
нестандартних рішень та технологій у навчальному про$
цесі для кращого засвоєння знань. Це термін зазвичай
означає IT$технології в освіті і ним позначають най$
новітніші навчальні розробки. В Україні EdTech$ринок
лише починає набирати обертів, але EdTech$стартапів
існує вже чимало (рис. 1).

Всі освітні портали розділені на основні кластери,
які включають наступні проєкти:

— Tutoring (репетиторство): BUKI, Асоціація репе$
титорів, Parta, Preply;

— Language learning (вивчення мов): EnglishDom,
Allright, Enguide;

— MOOC (масові відкриті онлайн курси):
Prometheus, Ed$era, Eduget, Besmart;

— School Education (K$12, шкільна освіта): Ed$era,
ZNO UA Онлайн, Besmart, Ilearn;

— Info (інформаційні майданчики, агрегатор): Parta,
Education UA, Osvitoria.media;

— For teachers (для вчителів): На урок, Всеосвіта,
Classtime, Osvitoria;

— LMS (система управління навчанням): Класна
оцінка, Clevio academy, Etutorium, SMLS;

— Prof skills (розвиток професійних навичок): Ratatype,
Beetroot academy, Itea, Ithillel, Mate academy, Spalah;

— Other (навчання): Unicheck, Grammarly.
За даними аналітичної компанії HolonIQ 11 украї$

нських освітніх проєктів увійшли до списку найкращих
EdTech$проєктів Східної Європи [17]: Basenji Apps (за$
стосунок для вивчення англійської та трекер$настрою);
Besmart (курс підготовки до випускних іспитів);
EnglishDom (онлайн$школа англійської мови); Enguide
(сервіс вибору курсів англійської мови); Jooble (сервіс
пошуку роботи); Parta (освітній портал); SkillUp (курси
підготовки IT$спеціалістів); Skyworker (сервіс пошуку
IT$вакансій); Speechyard (сервіс вивчення англійської за
фільмами); Studway (онлайн$видання про освіту);
Vseosvita (сервіс підвищення освітньої кваліфікації).

Більшість проєктів освітні, які включають: навчання
ІТ$спеціальностям, вивчення іноземних мов, підготовці
до ЗНО чи інформування про новини та можливості в
освітянській сфері. І два проєкти з категорії Talent
Acquisition, що допомагають у пошуках роботи.

Обнадійливо, що 10 % становлять українські про$
єкти від загальної кількості кращих EdTech компанії
Східної Європи. Це широке поле та серйозна освітня
основа для реалізації свого потенціалу.

За період карантину ринок освітніх технологій став
більш очевидним і затребуваним. Однак очікується після

пандемії "відкат" користувачів в офлайн, проте кількість
в Інтернеті буде набагато більшою, ніж раніше. Інтерес
до EdTech триватиме ще певний час, завдяки користу$
вачам, які отримали новий досвід, стали більш відкриті
до технологій в сфері освіти.

В Україні за рахунок залучення інвестицій ринок
онлайн$освіти швидко зростає. Інвестування Edtech
проходить в основному в формі створення стартапу і
благодійного збору коштів на нього або залучення інве$
стицій від міжнародних венчурних фондів [19].

ВИСНОВОК
Онлайн$навчання — це дуже вигідний, дієвий та

зручний спосіб набуття нових знань. Звичайно, самонав$
чання онлайн вимагає більшої мотивації та самоконт$
ролю, оскільки воно не містить чинника соціального
тиску. Однак якщо визначити мотивацію та поставити
чіткі цілі, то за допомогою онлайн$освіти можна якісно
здобувати нові знання, опанувати нову професію, вдос$
коналити навички та підвищити кваліфікацію.

Ось чому сьогодні зростає актуальність розвитку
цифрових компетентностей, якісного й ефективного
застосування цифрових систем та технологій, мож$
ливість критичного мислення.
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ENVIRONMENT

У статті розглядаються теоретичні, методологічні та практичні підходи до розроблення стратегічних

напрямів маркетингової діяльності бізнесу в умовах транспарентності середовища.

Встановлено типи внутрішніх та зовнішніх суб'єктів, зацікавлених у транспарентності підприємства.

У статті визначено, що на масштаби стратегічної прозорості впливають два фактори: орієнтація інституB

ційної інфраструктури на певну економіку та основи ділової системи в певній економіці. Встановлено,

що основою для розробки стратегій є план маркетингу.

Розглянуто зміст та сутність MUSTBаналізу в процесі розроблення стратегічних напрямів діяльності

підприємства. MUSTBаналіз передбачає аналіз корпоративних цінностей, конкурентів, попиту на товари

та послуги підприємства через вплив основних макроекономічних параметрів

У статті визначено оснівні види маркетингового аналізу, що використовується при розробленні страB

тегічних напрямів діяльності, а саме при визначенні стратегічних цілей, аналізі транспарентності, аналізі

нестабільності середовища, аналізі стратегічних позицій та цільового ринку. Запропоновано основні наB

прями для вдосконалення стратегічних напрямів маркетингової діяльності в умовах транспарентності.

The article considers theoretical, methodological and practical approaches to the development of strategic

directions of business marketing activities in a transparent environment.

The relevance of the research is due to the fact that the modern market creates innovative requirements for

the distribution of information and publicity of enterprises, so the transparency of business is a significant factor
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Функціонування сучасних підприємств ускладняєть$

ся багатьма процесами, що визначаються тенденціями
розвитку економічних відносин: глобалізацією, інтен$
сивністю конкуренції, вичерпністю природних ресурсів,
екологічними проблемами, інформатизацією суспіль$
ства, транспарентністю економічних систем. Вимоги до
формування сталого розвитку національних економіч$
них систем та окремих елементів цих систем формують
інноваційні підходи до поширення та доступу до інфор$
мації та публічності діяльності. В сучасному світі з інтен$
сифікацією поширення інформації суб'єкту бізнесу
пріоритетним є надання контактним аудиторіям, діло$
вим партнерам, споживачам відомостей про реалії та
напрями своїх діяльності. Саме тому транспарентність
бізнесу виступає вагомим чинником налагодження парт$
нерських взаємовідносин між підприємствами та спожи$
вачами і, відповідно, враховуватись під час формування
стратегічних напрямів маркетингової діяльності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Науково$практичні засади визначення стратегічних
напрямів маркетингової діяльності суб'єктів бізнесу
знаходили своє відображення в працях Бондаренка В.,
Тягунової З., Замкової Н. [2], Сарай Н. [3], Стадник В.
[4], Гончар С., Поліщук І. [5], Дудяка Р., Голомбйовсь$
кої Ю., Грабовської Р. [6] та інших вчених.

Становленню транспарентності середовища та біз$
несу присвячені праці Щеглюк М.С. [7], Григор'єва Г.С.,
Нєнно І.М. [8], Рубанова П.М. [9] та інших авторів. За$
лишаються недостатньо дослідженими особливості

in establishing partnerships between enterprises and consumers and, accordingly, should be taken into account

in the formation of strategic directions of marketing activities. It is established that compliance with the principles

of transparency will allow a market subject to form such a communication space around itself, which will ensure

effective interaction between the enterprise and all subjects of the marketing environment.

The types of internal and external subjects interested in transparency of the enterprise are established. Internal

entities interested in openness and transparency of information about the include owners, management and

staff, while external entities include real and potential customers, business partners, and contact audiences.

The article determines that the scale of strategic transparency is influenced by two factors: the orientation of

the institutional infrastructure to a particular economy and the foundations of the business system in a particular

economy.

It is established that the basis for developing strategies is a marketing plan. Two types of marketing plans

are defined: a product marketing plan and a strategic marketing plan. The main tasks of developing a marketing

strategy are defined (defining the goals and activities of the enterprise; coordinating various activities; evaluating

the weak and strong sides of the enterprise, market opportunities and threats; determining alternative options

for implementing the company's activities; creating conditions for effective distribution of the company's products;

evaluating the company's marketing activities).

The content and essence of MUSTBanalysis in the process of developing strategic directions of the enterprise

are considered. MUSTBanalysis provides an analysis of corporate values, competitors, and demand for goods

and services of the enterprise through the influence of the main macroeconomic parameters. Using MUSTBanalysis,

the impact of the consequences of macroeconomic variables through competitors is evaluated.

The article defines the main types of marketing analysis used in the development of strategic activities, namely,

in determining strategic goals, analyzing transparency, analyzing the instability of the environment, analyzing

strategic positions and the target market. The main directions for improving the strategic directions of marketing

activities in a transparent environment are proposed.

Ключові слова: маркетинг, транспарентність, стратегія, стратегічні напрями, бізнес, макроекономічне
середовище, невизначеність, маркетинговий аналіз.

Key words: marketing, transparency, strategy, strategic directions, business, macroeconomic environment,
uncertainty, marketing analysis.

формування стратегічних напрямів здійснення марке$
тингової діяльності в мовах прозорості або ж транспа$
рентності бізнес$середовища.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення теоретико$методоло$

гічних та практичних засад формування стратегічної на$
прямів маркетингової діяльності підприємств в умовах
транспарентності бізнесу та імплементація транспарент$
ності

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Транспарентність національної економіки є сучас$
ною ознакою діяльності інституційних складових сис$
теми державного регулювання макроекономічного се$
редовища та визначає рівень цивілізованості й демок$
ратизму відносин між її суб'єктами [8]. Таким чином,
відкритість або ж прозорість бізнесу є одним із факторів
впливу інституційного середовища на діяльність суб'єк$
тів господарювання. Ступінь же прозорості діяльності
підприємства або іншої економічної системи визнача$
тиметься як "правилами гри", що встановлені державою,
так рівнем демократизації суспільних відносин у сере$
дині країни.

Щеглюк М.С. визначає, що загалом транспарент$
ність має чотири характеристики, а саме: доступність
інформації, повнота інформації, своєчасність інфор$
мації, цілісність інформації [7]. Отже, розглядаючи мар$
кетингову діяльність підприємства, слід зазначити, що
саме комунікаційна політика підприємства здатна забез$
печити виконання вимог транспарентності.
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Публічне розкриття інформації відбувається за до$
помогою таких інструментів комунікаційної політики:
прес$реліз, конференція, публічний виступ, брифінг,
інтерв'ю, звіти, семінари та ін. Причому використову$
ються різні інформаційні канали: друковані і електронні
ЗМІ, власні паперові і електронні видання, інтернет$
сайт, пряма взаємодія [7].

Поняття транспарентності у широкому розумінні
характеризує рівень ефективності інформаційної взає$
модії та комунікацій між керівництвом компанії і мажо$
ритарними акціонерами, з одного боку, та кредитора$
ми, міноритарними акціонерами, засобами масової
інформації, іншими ринковими суб'єктами і суспільни$
ми чи громадськими утвореннями — з іншого [9]. Таким
чином, дотримання принципів транспарентності дозво$
ляє ринковому суб'єкту сформувати такий комунікац$
ійний простір навколо себе, що забезпечить ефективну
взаємодію між підприємством та всіма суб'єктами мар$
кетингового середовища.

Аналіз наукової літератури показав, що суб'єктів
зацікавлених в транспарентності підприємства можна
визначити як внутрішніх та зовнішніх.

До внутрішніх суб'єктів, зацікавлених в відкритості
та прозорості інформації про підприємство, віднесемо
власників, менеджмент та персонал. "Прозорість" у
діяльності, вважаємо, особливо важливою для праців$
ників, управлінських та неуправлінських. Усвідомленість
та підтримка працівниками місії та цілей, стратегічних
напрямів діяльності призводить до загальної підтрим$
ки філософії компанії та її корпоративної культури.
Якщо працівники поділяють організаційні та бізнесові
цінності компанії, зростатиме мотивація до праці, сти$
мулюватиметься виникнення нових креативних ідей, що
позитивним чином вплине на результати роботи під$
приємства та його конкурентні позиції на ринку.

Окрім того, очікується, що прозорість принесе
цінність для споживачів підприємства та сприяти задо$
воленню споживчих запитів, оскільки це мінімізує по$
требу постійно шукати інформацію і перевіряти ринок
на кращі альтернативи [10].

Зовнішні суб'єкти, що зацікавлені в транспарент$
ності бізнесу, сформовані потенційними та фактични$
ми покупцями, діловими партнерами, контактними ауди$
торіями, тобто тими представниками економічного, со$
ціального, політичного оточення, які мають інтерес до
діяльності підприємства та його товарів та послуг.

Побудова транспарентності підприємства має ста$
ти для власників та менеджерів важливим напрямом для
здійснення стратегічної діяльності, оскільки зможе за$
безпечити формування довгострокових відносин із за$

цікавленими суб'єктами для успішного ведення бізне$
су. В науковій літературі використовується поняття
стратегічної транспарентності, яка трактується як
здатність фірми сигналізувати або надавати адекватну
та відповідну інформацію своєчасно та ефективно для
акціонерів, зацікавлених сторін або для інших основних
партій, при цьому фірма є така "відкритість" не має су$
перечити інтересам такої фірми [10].

На масштаби стратегічної прозорості впливають два
фактори:

а) орієнтація інституційної інфраструктури на пев$
ну економіку;

б) основи ділової системи в певній економіці.
Розглянемо вплив зазначених факторів детальніше.

Орієнтація інституційної інфраструктури залежатиме
від ступеня розвитку ринкових відносин у країні, або ж
від "зрілості" економіки. В таких країнах як США та
Великобританія, розкриття інформації суб'єктами гос$
подарювання здійснюється до тих пір, поки економічні,
політичні та соціальні інститути дозволяють і можуть
впоратись із ринковим тиском. В економіках, що розви$
ваються, інституціональних інфраструктура пов'язана,
серед іншого, із ступенем економічного прогресу, на
який спрямована країна. Таким чином, підприємство в
економіці, що розвивається, може бути стратегічно про$
зорим настільки, наскільки це можливо, якщо така про$
зорість не призводить до погіршення його становища на
ринку [10].

Таким чином, питання стратегічної прозорості по$
в'язане з розповсюдженням інформації та розголошен$
ням її зацікавленим сторонам, і залежатиме від моти$
вації фірми розкривати відповідну інформацію. Ступінь
такої мотивації буде визначатися як юридичними зобо$
в'язаннями розголошувати публічну інформацію, так і
можливим набуттям конкурентних переваг.

Щодо іншого фактору, що впливає на масштаби
транспарентносі, а саме ділової системи в певній еко$
номіці, то концепція стратегічної прозорості потрібна
певною мірою у всіх країнах, принципи відрізняються
залежно від історичного розвитку бізнес$системи в
кожній країні. Насправді, різні режими корпоративно$
го управління та розкриття інформації можуть мати
важливий вплив на стратегічну стратегію фірмової по$
ведінки [11].

Таким чином, стратегічна транспарентність, згідно
з проведеним дослідженням має враховуватися при роз$
робці стратегії суб'єкта бізнесу, тому є доцільним виз$
начити всі фактори впливу на стратегічну діяльність.

Встановлено, що окрім інституційного впливу транс$
парентності, вибір конкурентної стратегії повинен ви$

Рис. 1. Групи споживачів інформації, що зацікавлені у підвищенні транспарентності
підприємств

Джерело: розроблено авторами з використанням джерела [9].
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значатися і такими факторами: умови навколишнього
середовища та фактори, діяльність підприємства, номен$
клатура та асортимент продукції підприємства, три$
валість життєвого циклу виробу, наявність відповідно$
го науково$технічного та технологічного потенціалу,
можливість моніторингу науково$технічної інформації
та ринку, відповідність стратегії підвищення конкурен$
тоспроможності загальній стратегії корпоративного
розвитку, прийняття відповідно до рівня ризику, ва$
ріанти реалізації стратегії [12].

Стратегічні напрями маркетингової діяльності пе$
редбачають розробку напрямів діяльності на довгост$
рокову перспективу, часовий горизонт яких складає 3—
5 та більше років. Таким чином, стратегія дозволяє скла$
сти довгостроковий план діяльності підприємства, яка
охоплює всі напрями маркетингової діяльності. У разі
розробки стратегічних напрямів маркетингової діяль$
ності необхідно враховувати загальну стратегію під$
приємства. Генеральна або ж загальна стратегія визна$
чає перспективи діяльності підприємства загалом, а мар$
кетингова — функціональний напрям маркетингу.

Приділяючи належну увагу функціональній стра$
тегії, підприємство має змогу результативно впливати
на розмір внеску того чи іншого функціонального
підрозділу в ділову стратегію підприємства і на обсяг
витрат для фінансування цього підрозділу. Оскільки
служба маркетингу є складовою організаційної струк$
тури підприємства, то стратегічний маркетинг — важ$
лива невід'ємна частина стратегічного менеджменту
підприємства. Місце стратегічного маркетингу у струк$
турі управління маркетингом підприємства визначаєть$
ся тим, що він охоплює стадію планування маркетингу
в аспекті постановки маркетингових цілей і розроблен$
ня маркетингових стратегій [3].

Розробка стратегій маркетингу повинна бути пев$
ним чином організованою. Основою для розробки стра$
тегій є план маркетингу. Існують два види планів мар$
кетингу: план маркетингу товару і стратегічний план
маркетингу. План маркетингу товару визначає страте$
гію маркетингу одного товару або послуги, як правило,
протягом одного року. Стратегічний план маркетингу
визначає орієнтири довготривалого росту компанії і
весь набір товарів, який вона буде пропонувати (номен$
клатуру товарів компанії), — звичайно на п'ять років [3].

Розробка маркетингової стратегії підприємства —
це процес створення і практичної реалізації генераль$
ної програми дій підприємства. Її мета — ефективне
розміщення ресурсів для досягнення цільового ринку.
Предметом маркетингової стратегії є вирішення питань
щодо того, які продукти (стратегічні простори) мають
бути освоєні підприємством, і яким чином це завдання
можна виконати. Водночас основними завданнями у
розробці маркетингової стратегії є такі:

1) визначення цілей та напрямів діяльності підприє$
мства;

2) координація різних напрямів діяльності;
3) оцінка слабких і сильних сторін підприємства,

ринкових можливостей та загроз;
4) визначення альтернативних варіантів реалізації

напрямів діяльності підприємства;
5) створення умов для ефективного розподілу про$

дукції підприємства;
6) оцінка маркетингової діяльності підприємства [3;

5; 13].
Таким чином, очевидно, що під час розробки стра$

тегічних напрямів маркетингової діяльності окрім вище
зазначених аспектів необхідно враховувати також
транспарентність та невизначеність середовища. Мето$
дика, що дозволяє розробляти стратегічні напрями
діяльності підприємств в умовах транспарентності та не$
визначеності отримала назву MUST$аналізу (The Macro$
economic Uncertainty Strategy (MUST$analysis)) і була
запропонована в 2008 році авторами Ларсом Оксельхай$
мом та Класом Вілборгом (L. Oxelheim and C. Wihlborg)

для підприємств фінансового сектору в праці "Macro$
economic Turbulence: Corporate Performance, Trans$
parency and Economic Growth", проте вона може бути
адаптована і до інших сфер бізнесу [14].

MUST$аналіз здатний надати зацікавленим сторо$
нам інформацію, щодо того, чим керується компанія для
отримання своїх результатів діяльності, які цінності
вона переслідує, які кроки компанії здійснюються для
досягнення цих результатів та цінностей. MUST$аналіз
слід починати з фундаментального аналізу, за допомо$
гою якого надаються відповіді на такі питання:

1. Де компанія виробляє товари та послуги?
2. Де компанія купує свої ресурси?
3. На яких ринках компанія продає свої товари та

послуги?
4. Які найважливіші конкуренти компанії?
5. Де конкуренти здійснюються виробництво?
6. Де і в кого конкуренти купують ресурси для ви$

робництва?
7. На яких ринках конкуренти продають свої това$

ри та послуги?
8. Які зобов'язання компанії та фінансові інвестиції?
Застосування порівнянного набору питань до кон$

курентів є важливою частиною фундаментального ана$
лізу та впливає на розроблення стратегії підприємства.
MUST$аналіз також передбачає аналіз попиту на това$
ри та послуги підприємства через вплив основних мак$
роекономічних параметрів. Таким чином здійснюється
оцінка впливу наслідків макроекономічних змінних че$
рез конкурентів. MUST$аналіз передбачає застосуван$
ня множинного регресійного аналізу, що дозволяє от$
римати коефіцієнти чутливості для часткового впливу
на продуктивність. За допомогою цієї процедури керів$
ництво компанії може "відфільтрувати" тимчасові впли$
ви макроекономічного середовища [14; 15]. Окрім того,
MUST$аналіз також допомагає виявити вплив макро$
економічних ризиків, оцінюючи їх масштабність, і тим
самим здійснюючи оцінку невизначеності їх майбут$
нього впливу.

Сучасні українські підприємства, бажаючи відпо$
відати вимогам транспарентності, тобто відкритості
та прозорості перед зацікавленими суб'єктами фор$
мують нефінансову звітність, яку розміщують на своїх
офіційних сайтах. Формування нефінансової звітності
(звітності зі сталого розвитку) виступає важливим
інструментом маркетингової комунікаційної політи$
ки підприємства, що дозволяє інформувати про ос$
новні результати та напрями економічного та соціаль$
ного розвитку зацікавлених суб'єктів та стейкхол$
дерів [16].

Таким чином, для вдосконалення розроблення стра$
тегічних напрямів маркетингової діяльності необхідно
виконати наступні види аналізу транспарентності та
невизначеності середовища (табл. 1).

Аналіз позиції підприємства на ринку полягає у
тому, що:

— стратегічна позиція підприємства визначає склад
його стратегічного набору і відповідно зміст стратегіч$
них змін;

— стратегічна позиція визначає умови реалізації
стратегій підприємства і впливає на ефективність їх
здійснення;

— аналіз стратегічної позиції дозволяє вчасно при$
стосуватися до змін динамічного середовища і спрогно$
зувати тенденції зміни його факторів у майбутньому;

— аналіз стратегічної позиції дозволяє коригувати
стратегічні орієнтири підприємства;

— аналіз стратегічної позиції підприємства дозво$
ляє визначити напрямки і області оптимізації стратегі$
чних рішень [17].

ВИСНОВКИ
Визначення стратегічних напрямів маркетингової

діяльності відіграє ключову роль у формуванні загаль$
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ної стратегії підприємства і дозволяє визначити основні
напрями розвитку підприємства, а саме: стратегічні на$
прями вибору цільового ринку, товарної та цінової пол$
ітики підприємства, вибору та побудови каналів збуту,
розробки комунікаційної політики.
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5. Присутність та періодичність публікацій у 
соціальних мережах 

Аналіз стратегічних 
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Таблиця 1. Види аналізу, що використовується при розробленні стратегічних напрямів маркетингової діяльності

Джерело: розроблено авторами.
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У статі розглянуто окремі аспекти розвитку освіти й формування освітніх ресурсів України на сучасB

ному етапі. Окреслено основні соціальноBекономічні фактори, які спричиняють потребу в оновленні

підходів і ставлення до проблем освіти й освітніх ресурсів. Зазначено необхідність опрацювання й чіткоB

го формулювання суспільної візії освіти в новітніх умовах, суспільних та економічних вимог до неї, такої

стратегічної, науковоBобгрунтованої парадигми, в рамках якої система освіта реалізовувала б і задовольB

няла запити й потреби суспільства. Розглянуто трансформації, які відбуваються в механізмі фінансуванB

ня закладів вищої освіти та напрямки реформування освіти в країнах Європи. Зауважено, що державне

фінансування європейських університетів залишається головною та найбільшою складовою їхнього бюдB

жету. Проаналізовано динаміку змін у вищій освіті України протягом останнього десятиліття за кількістю

закладів вищої освіти, чисельністю та джерелами фінансування. Показано, що основними джерелами

фінансового забезпечення вищої освіти є кошти, що виділяються з державного та місцевих бюджетів, а

також кошти фізичних осіб. Зазначено, що пошук оптимального варіанту фінансового забезпечення фунB

кціонування освіти зумовлює застосування змішаних форм, які б поєднували найкращі риси держаного

і приватного секторів, з урахуванням і відбиранням позитивних рис як першого, так і другого. Один з

таких варіантів розвитку — діяльність ЗВО як неприбуткових закладів.

Підкреслено важливість і нагальність модернізації освіти, її оновлення з урахуванням актуальних

світових тенденцій. Сформульовано низку рекомендацій щодо вдосконалення наявних економікоBоргаB

нізаційних методів впливу держави й суспільства на освітню сферу. Запропоновано заходи щодо підвиB

щення економічної ефективності освіти і перетворення її на гнучку, сучасну, наукомістку, систему, здатB

ну передбачати, прогнозувати і пропонувати нові перспективні напрямки розвитку, потреби ринку і суB

спільства.

The paper covers some aspects of the development of education and the formation of Ukraine educational

resources nowadays. The main socioBeconomic factors that cause the need to update approaches and attitudes

to the problems of education and educational resources are outlined. The need to study and clearly formulate the

public vision of education in the latest conditions, social and economic requirements for it, such a strategic,

scientifically justified paradigm in which the education system would implement and meet the demands and

needs of society is noted. The transformations that take place in the mechanism of financing higher education

institutions and the directions of education reform in European countries are considered. It is noted that public

funding of European universities remains the main and largest component of their budgets. The dynamics of

changes in higher education in Ukraine over the last decade by the number of higher education institutions,

number, and sources of funding is analyzed. It is shown that the main sources of financial support for higher
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Реформування господарського комплексу України

здійснюється в жорстких умовах підвищеної турбулен$
тності світової економіки й політики, що актуалізує
питання дальшої науково$теоретичної рефлексії про$
цесів, що відбуваються, зокрема, осмислення шляхів,
напрямів і методів удосконалення й модернізації систе$
ми освіти щодо відповідності її новітнім економічним,
політичним і соціальним викликам, перед якими стоїть
українська економіка й освіта. Це зумовлює не$
обхідність посилення стимулюючих впливів наявної си$
стеми економіко$організаційних чинників на результа$
тивність навчального процесу в освітніх закладах, по$
требує переосмислення й активізації ролі суспільства,
держави й бізнесу в підвищені якості навчання, рівня
освітньої та професійної підготовки фахівців з ураху$
ванням реалій і тенденцій сьогодення. Результатом цьо$
го має стати формування освітніх ресурсів, які б
найбільш адекватно відповідали потребам і запитам сус$
пільства і ринку праці.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання освіти посідало й посідає вагоме місце се$

ред широкого кола наукових проблем, що розглядають$
ся економічною наукою, оскільки суспільство, яке во$
лодіє потужним освітнім потенціалом і має кваліфіко$
вані освітні ресурси, здатне за допомогою відповідних
інституційних важелів швидко впровадити й активува$
ти чинники стимулювання й прискорення процесів якіс$
ного структурного оновлення економіки і протягом до$
сить короткого часового проміжку отримати позитивні
економічні результати.

У вітчизняній економічній науці проблемам функ$
ціонування системи освіти приділено чимало уваги. Ок$
ремі питання розвитку освіти розглянуто у працях та$
ких науковців як Л. Антошкіна, В. Базилевич, Я. Болю$
баш, В. Геєць, Б. Данилишин, М. Долішній, І. Каленюк,
Л. Козарезенко, В. Кремень, О. Куклін, В. Пономарен$
ко, О. Раєвнева, М. Степко та інш.

Концептуальні засади освіти, фундаментальні тео$
ретико$методологічні аспекти наукового розуміння
проблем освітніх ресурсів опрацьовано в роботах Г. Бек$
кера, Б. Вейсброда, Дж.К. Гелбрейта, П. Друкера, Л. Ед$
вінсона, Р. Лукаса, Ф. Кумбса, Ф. Махлупа, П. Ромера,
А. Турена, Ч. Хансена, Х. Хекхаузена, Т. Шульца, Й. Шум$
петера та ін.

Проте стрімкий науково$технічний і технологічний
прогрес, посилення волатильності розвитку світової
економіки, (анти$) глобалізаційні виклики поставили на
порядок денний питання, які потребують термінової
відповіді економічної науки і практики.

education are funds allocated from government and local budgets, as well as funds of individuals. It is noted that

the search for the optimal option of financial support for the functioning of education requires the use of mixed

forms that would combine the best features of the public and private sectors, considering and selecting the positive

features of both the first and second. One of such development options is the activities of higher education

institutions as nonBprofit institutions.

The importance and urgency of modernization of education, its updating taking into account current world

tendencies is emphasized. A number of recommendations for improving the existing economic and organizational

methods of influence of the state and society on the educational sphere are formulated. Measures are proposed

to increase the economic efficiency of education and transform it into a flexible, modern, knowledgeBintensive

system capable of anticipating, forecasting, and proposing new promising areas of development, market and

society needs.

Ключові слова: освітні ресурси, ринок, освіта, економіка, ринок праці, система освіти, фінансування.
Key words: educational resources, market, education, economy, labor market, education system, financing.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Необхідність дальшого науково$теоретичного опра$

цювання й філософсько$емпіричного осмислення ста$
ну, напрямів і тенденцій розвитку системи освіти в су$
часних ринкових умовах зумовила мету статті — більш
ретельно й докладно розглянути економіко$органі$
заційні аспекти формування освітніх ресурсів як скла$
дової соціально$економічного комплексу суспільства,
що відображає глибоку взаємопов'язаність освіти та
економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Об'єктивними умовами, які визначають потребу в

оновленні підходів і ставлення до проблем освіти й
освітніх ресурсів, є вступ світової економіки, і разом з
нею української, в період значної невизначеності щодо
перспектив дальшого економічного й соціального роз$
витку внаслідок світової рецесії, викликаної пандемією;
пошук шляхів відновлення, пріоритетів розвитку, моде$
лей управління, соціальної та економічної поведінки
країн світу після завершення пандемії і, з огляду на це,
необхідність нової візії освіти, її ролі в умовах швид$
козмінності подій, перетворення її на гнучку, науко$
містку, систему, здатну не тільки реагувати на події, що
вже відбулися чи відбуваються (відомо, що це одна з
найбільш гострих проблем системи освіти — відставан$
ня від потреб суспільства й економіки), а й передбача$
ти, прогнозувати і пропонувати нові перспективні на$
прямки розвитку, потреби ринку і суспільства; не$
обхідність синхронізації системи освіти з потребами
ринку праці; перетворення людського капіталу на один
з головних чинників, рушіїв економічного зростання.

"Все, що ми нібито знали про економіку та фінанси,
радикально змінилося. Після фінансової кризи 2008 року
було багато розмов про необхідність враховувати су$
цільну невизначеність. А тепер ми дізналися, як вигля$
дає справжня повна невизначеність" [1]. Така "справж$
ня невизначеність" стає серйозним викликом для освіти
і ставить на порядок денний "зміни, але не будь$які зміни
в ім'я змін, а ретельно зважені зміни, спрямовані на впо$
рядкування й удосконалення процесу освіти" [2, c. 192],
результатом яких мав би бути фахівець, здатний засто$
совувати свої професійні компетенції за будь$яких умов.

Щоб досягти цього, освіта повинна "продукувати"
фахівця з певним набором якісних характеристик: осо$
бистих — працелюбність, організованість, чесність,
відповідальність, патріотизм, темперамент тощо; кому$
нікативних — вміння працювати в колективі, знаходити
спільну мову з іншими працівниками, лідерство тощо;
пізнавальних — загальний науковий і культурний світо$
гляд особистості, творчість і самостійність мислення,
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готовність до постійного навчання протягом життя;
професійних — специфічні знання та навички, вироб$
ничий досвід тощо [3, c. 8].

Нагальною також видається потреба опрацювання й
чіткого формулювання суспільної візії освіти в новітніх
умовах, суспільних та економічних вимог до неї, такої
стратегічної, науково$обгрунтованої парадигми, в рам$
ках якої система освіта реалізовувала б і задовольняла
запити й потреби суспільства. Для цього потрібно, зок$
рема, враховувати низку важливих маркерів: 1) слід ви$
користовувати підходяще визначення освіти; 2) слід ро$
зуміти структуру і функціонування системи освіти; 3) слід
визначити різні типи систем освіти; 4) слід правильно роз$
глядати зовнішні і внутрішні контекстуальні тенденції; 5)
мають бути організовані освітні потреби різних груп, за$
цікавлених в освіті; 6) необхідна інфраструктура для за$
безпечення цих освітніх потреб має бути добре продума$
ною; і 7) слід визначитися щодо необхідності надання
додаткових освітніх програм та проектів [4, с. 13].

Ретроспективний аналіз досвіду проведення реформ
у галузі освіти іншими країнами дозволяє зробити низ$
ку висновків.

1. Примітивне збільшення вкладання капіталів і
інших ресурсів у наявну й незмінну систему освіти зав$
жди закінчується помітним зниженням її фактичної
соціально$економічної ефективності, отож гучним або
тихим провалом планів.

2. Як приклад — підсумки реформ освіти США в 1957—
87 рр. Тоді в кілька разів зросло її фінансування в розра$
хунку на одного учня, були реалізовані всі початкові по$
бажання авторів реформи, прибічників переходу через
розквіт освіти до так званого "великого суспільства". Але
школа США так і не стала найкращою у світі.

3.  Наявність навіть обмеженого приватного секто$
ра освіти, як правило, справляє позитивний вплив на всю
систему освіти. Одночасно спроби підвищення еконо$
мічної ефективності останньої шляхом примусового
збільшення кількості приватних навчальних закладів і
звуження держсектора ніколи не досягали успіху. Саме
тому в розвинутих країнах головний тягар фінансуван$
ня систем освіти й виховання несуть державні бюдже$
ти, субсидуючи переважну більшість навчальних зак$
ладів усіх видів власності [5, c. 12].

Вищезазначене залишається актуальним і досі. Хоча
фінансування закладів вищої освіти європейських країн
зазнає суттєвої трансформації, державне фінансуван$
ня європейських університетів залишається головною
та найбільшою складовою їхнього бюджету [6].

Як зазначає О.В. Бринюк, реформування освіти в
країнах Європи відбувається за трьома основними напря$
мами. По$перше, розподіл державного фінансування ос$
віти дедалі більше характеризується більш цільовим ви$
користанням ресурсів (фінансування на основі резуль$
татів діяльності закладів вищої освіти та конкурсних про$
цедур, орієнтація на результат). По$друге, диверсифіка$
ція джерел фінансування (перенесення тягаря оплати
освітніх послуг на студентів та їхніх сімей; зростання ча$
стки приватних ресурсів). По$третє, розширення спект$
ру фінансових інструментів для здобуття освіти (голов$
ним фінансовим інструментом стають позики, збільшен$
ня фінансової допомоги, яка підлягає поверненню) [7].

Однією з вічних проблем освіти є постійний пошук
більш ефективних методів функціонування системи осві$
ти, зокрема співвідношення державного і приватного сек$
торів освіти. Але тут треба зауважити дві істотні вади,
властиві приватному сектору освіти, які завжди будуть
супроводжувати його розвиток за будь$яких умов.

По$перше, ринковий механізм, який передбачає на$
дання платних освітніх послуг, обмежує доступність
освіти населенню. І, по$друге, приватний сектор, як пра$
вило, пропонує ті освітні послуги (у тих сферах і галу$
зях), які мають підвищений попит.

Відомо, що освіта не визнається комерційною сфе$
рою, а розглядається як суспільне благо, яке має надзви$

чайно важливе значення для прогресу суспільства. Вод$
ночас це благо змішаного типу, що допускає можливість
використання елементів ринку з метою підвищення
ефективності її діяльності. Впровадження платності,
поширення приватного сектора майже завжди є не про$
сто самоціллю, а виступають елементом загального,
більш комплексного механізму державного управління
освітою.

Проблема фінансування освіти, освітні фінанси за$
галом потребують дальших ретельних досліджень, сис$
темного статистичного й емпіричного аналізу наявних
даних з цього питання, оскільки, цей аспект функціо$
нування освітньої сфери не був предметом активних
досліджень в Україні, а наявні публікації, присвячені цій
тематиці містять огляд законодавства та загальні реко$
мендації. Постійно повторювано рекомендацією є
збільшення фінансування [8, с. 13].

На сьогодні основними джерелами фінансового за$
безпечення закладів вищої освіти відповідно до закону
України "Про вищу освіту" є: кошти державного та
місцевих бюджетів; кошти юридичних та фізичних осіб;
кошти, отримані за надання платних послуг; благодійні
внески та гранти; відсотки, отримані від розміщення
коштів закладу вищої освіти на вкладних (депозитних)
рахунках в установах державних банків; кошти від
здійснення науково$дослідних робіт, виконані на замов$
лення підприємств, організацій та громадян; кошти за
надання послуг із підготовки до вступу у ЗВО, видав$
ництво та реалізація навчальної літератури; доходи від
передачі в оренду об'єктів власності тощо [9].

Протягом останнього десятиліття у вищій освіті
України відбувалися зміни та трансформації (табл. 1).

Найочевиднішими змінами є зменшення кількості
закладів вищої освіти як державної і комунальної, так і
приватної форми власності (з деяким збільшенням ВЗО
державної та комунальної форми власності після 2014
р.); зменшення загальної кількості студентів (виклика$
не, ймовірно, факторами демографічного характеру,
зростанням цін на освітні послуги, а також виїздом на
навчання до інших країн (табл. 2)). Як свідчать наведені
дані, найбільшу частку в структурі чисельності студентів
займають особи, що навчаються за рахунок коштів дер$
жавного бюджету та за кошти фізичних осіб. Однак
протягом аналізованого періоду частка останніх змен$
шилася. Якщо в 2010/2011 н. р. їх чисельність становила
57,5% від загальної кількості студентів, то до 2017/2018
н. р. вона скоротилася на 7,2%.

Щодо тих, які навчаються за кошти державного
бюджету, то їх питома вага виросла порівняно з 2010/
11 рр. (33.8 %), але починаючи з 2014/15 н.р. залишаєть$
ся приблизно на однаковому рівні — 44.5—46.2 %. Най$
меншу питому вагу у навчанні студентів становить
фінансове забезпечення за рахунок місцевих бюджетів
(3,8 % у 2010/2011 н. р., у межах 4.9—4.7 % протягом
2014—18 рр.), а також юридичних осіб (0,4—0,6% — про$
тягом аналізованого періоду).

Оскільки основним джерелом фінансування систе$
ми вищої освіти в Україні є кошти, що виділяються з дер$
жавного та місцевих бюджетів, проаналізуймо динамі$
ку видатків зведеного бюджету на потреби здійснення
освітньої діяльності (табл. 2).

Як зазначає CEDOS, студенти мають різну мотива$
цію для виїзду на навчання за кордон, але найголовніші
причини такі: пошук більш якісної вищої освіти, ніж в
Україні та незадоволеність умовами життя в Україні
(тож освіта розглядається як місток до подальшого
життя після випуску в кращих умовах поза межами Ук$
раїни).

Пошук оптимального варіанту фінансового забез$
печення функціонування освіти зумовлює застосуван$
ня змішаних форм, які б поєднували найкращі риси обох
механізмів. Розвиток освіти в сучасному середовищі має
відбуватися не в напрямку орієнтації на якийсь один сек$
тор або чіткого поділу між державним і приватним сек$
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торами, а в напрямі конвергенції,
зближення, набуття спільних рис
між протилежними явищами, з
урахуванням і відбиранням пози$
тивних рис як першого, так і дру$
гого. Один з таких варіантів роз$
витку — діяльність ЗВО як непри$
буткових закладів.

Загалом же модернізація осв$
іти в Україні, її оновлення з ура$
хуванням актуальних світових
тенденцій розвитку освіти у широ$
кому соціально$економічному
контексті залишаються на поряд$
ку денному і вимагають ужиття
низки невідкладних економіко$
організаційних заходів, серед
яких, зокрема: дальше реформу$
вання й модернізація системи ос$
віти, зокрема, децентралізація си$
стеми вищої освіти, реальна автономізація ЗВО (включ$
но з економічною діяльністю), сприяння розвитку при$
ватного сектора освіти; оптимізація державного замов$
лення на підготовку фахівців за участі роботодавців з
метою приведення державного замовлення у
відповідність до реальних потреб економіки; розвиток
системи освіти протягом життя; посилення міжнарод$
ної конкурентоспроможності української освіти, підви$
щення впливу і престижу України й українських за$
кладів освіти у світі; активна "економізація" програм
вищої освіти — впровадження предметів, які б дали змо$
гу студентам оволодіти знаннями й практичними навич$
ками з основ економіки, підприємництва, необхідними
для ведення самостійної економічної діяльності, знан$
нями щодо законодавства та практики бізнесу тощо;
підвищення уваги до гуманітарного блоку освіти та пи$
тань самоврядування у закладах освіти з метою форму$
вання активної позиції молоді щодо участі в громадсь$
ко$політичному житті; цілеспрямована й систематична

маркетингова й просвітницька робота з метою об'єктив$
ного інформування батьків і абітурієнтів, зацікавленої
громадськості щодо цінності тих чи інших спеціальнос$
тей на вітчизняному і міжнародному ринку праці; сти$
мулювання інноваційної діяльності закладів освіти,
діджиталізація навчального процесу, розумне впровад$
ження онлайнових форм навчання; подолання відста$
вання освіти від науки; посилення впливу освіти на со$
ціалізацію молоді; здійснення заходів з посилення мо$
тивації суспільства та бізнесу до інвестування в освіту
та низка інших заходів.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Формування освітніх ресурсів України в сучасних
ринкових умовах вимагає посилення і дальшого вдос$
коналення наявних економіко$організаційних методів
впливу держави й суспільства на освітню сферу. Не$
обхідність підвищення її економічної ефективності по$

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 
24104 28189 28507 - - 44665 59612 71301 75785 

Таблиця 3. Кількість українських студентів за кордоном

Джерело: [12].

Таблиця 1. Динаміка кількості закладів вищої освіти України,
чисельності та джерел фінансування студентів у 2010—2018 рр.

Джерело: [10].
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Джерело: [11].

Таблиця 2. Динаміка видатків зведеного бюджету на освіту у 2015—2019 рр.,
млн грн (загальний та спеціальний фонд)

Обсяг видатків 2015 (звіт) 2016 (звіт) 2017 (звіт) 2018 (звіт) 2019 
(затверджено) 

 ВВП 1 988 544,0 2 383 182,0 2 982 900,0 3 332 300,0 3 946 900,0 
 Видатки на освіту – 
 зведений бюджет 

114193,5 129437,7 177915,8 210032,3 228779,8 

 % до ВВП 5,7 5,4 6,0 6,3 5,8 
 Видатки на освіту – 
 державний бюджет 

30185,7 34826,5 41297,3 44324,3 53257,4 

 Видатки на освіту – 
 місцеві бюджети 

84007,8 94611,2 136618,5 165708 175522,4 

 Частка видатків 
місцевих 
 бюджетів на освіту у 
 відповідних видатках 
 зведеного бюджету 
(%) 

73,6 73,1 76,8 78,9 76,7 
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требує вжиття багатопланових, комплексних заходів з
модернізації системи освіти, всеохопного оновлення
складної, розгалуженої сукупності внутрішніх і
зовнішніх елементів системи економічних відносин сфе$
ри освіти: законодавча база; визначення науково$об$
грунтованих обсягів фінансування; система міжбюджет$
них відносин; чітке розмежування функцій здійснення
політики щодо освіти і контролю кінцевих результатів
її втілення між різними незалежними відомствами;
трансформація фінансування освіти у напрямі більш
цільового використанням ресурсів; формування прозо$
рого, стимулюючого характеру фінансування; посилен$
ня відповідальності і зменшення впливу суб'єктивних
чинників на процес прийняття господарських рішень у
системі освіти; синхронізація системи освіти з потреба$
ми ринку й суспільства — ці та інші впливаючі фактори
розвитку освіти потребують повсякчасної уваги з боку
суспільства й держави, особливо в умовах, коли пере$
творення людського капіталу на один з головних чин$
ників, рушіїв економічного зростання, навчально$нау$
кової, виховної та інноваційної діяльності стало доко$
наним фактом.

Розумне й раціональне, сперте на дані наукових до$
сліджень і практичної діяльності застосування економ$
іко$організаційних методів впливу на формування
освітніх ресурсів сприятиме підготовці фахівців, які б
відповідали вимогам сучасного ринкового господарства,
з певним набором якостей професійного, особистого та
іншого плану — працелюбність, уміння працювати в ко$
лективі, лідерство, відповідальність, високий загальний
науковий і культурний рівень, виробничий досвід, кри$
тичне мислення, уміння приймати самостійні рішення
тощо. Кінцевим результатом освіти, її "продуктом" по$
винен бути індивід зі сформованим комплексом харак$
теристик: професійних, особистих, комунікативних,
пізнавальних тощо, які власне й роблять людину, пра$
цівника кваліфікованим, думаючим фахівцем.
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FEATURES OF THE FORMATION OF BIOENERGY IRRIGATED AGROECOSYSTEMS AS A FACTOR
OF DIVERSIFIED SPECIALIZATION OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE

У статті проаналізовано основні особливості формування біоенергетичних зрошуваних агроекосистем як
чинника різногалузевої спеціалізації аграрного сектора України. З'ясовано, що в Україні процес формування
збалансованого виробництва продовольства і біоенергії, а також впровадження гідромеліоративних заходів,
які забезпечують розширене відтворення агроресурсного потенціалу сільськогосподарських територій, сприB
ятиме забезпеченню сталого розвитку аграрного сектора економіки, а також охороні та відновленню родюB
чості грунтів. Розкрито питання відновлення зрошувальних меліорацій у вітчизняній практиці. Встановлено,
що важливим чинником задля зменшення ризику відшкодування високовартісних витрат на закупівлю, упB
равління, експлуатацію та обслуговування інфраструктури зрошувальних систем є формування багатогалуB
зевої спеціалізації, що дозволить створювати продукцію з додатковою доданою вартістю, а також продукуваB
ти біоенергію, що сприятиме прискоренню окупності капітальних витрат та відновленню земельних ресурсів.

Висвітлено роль розпаювання поливних земель, що сприяло формуванню малоспроможного, роздрібненого
та дрібнотоварного агровиробництва. Подолання цього можливо шляхом консолідації та створення об'єднань/
асоціацій водокористувачів, що сприятиме забезпеченню технологічного об'єднання та відновленню гідромеB
ліоративної галузі, а також формуванню належних умов утримання внутрішньогосподарських меліоративB
них систем.

Розкрито основні напрями розвитку біоенергетики у світі та визначено енергетичний потенціал біомаси в
Україні. Розглянуто основні характеристики вирощування та переробки біоенергетичних культур (сорго,
міскантус, цукровий буряк тощо). Встановлено, що у світі перспективним є використання цукрової тростини
як сировини для виробництва етанолу, але у вітчизняних кліматичних умовах оптимальною культурою залиB
шається цукровий буряк.

The main features of formation of bioenergy irrigated agroecosystems as a factor of multidisciplinary specialization
of the agricultural sector of Ukraine are analyzed in the article. It was found that in Ukraine the process of formation
of balanced food and bioenergy production, as well as the introduction of hydroBameliorative measures, which provide
expanded reproduction of agroBresource potential of agricultural areas, will contribute to sustainable development of
the agricultural sector, protection and restoration of soil fertility. The issue of restoration of irrigation reclamation in
domestic practice is revealed. It is established that an important factor in reducing the risk of reimbursement of high
costs for the purchase, management, operation and maintenance of irrigation systems is the formation of diversified
specialization, which will create products with added value and produce bioenergy, which will accelerate payback
and resources.

The role of unbundling of irrigated lands, which contributed to the formation of lowBincome, fragmented and
smallBscale agricultural production, is highlighted. This can be overcome by consolidating and creating associations
/ associations of water users, which will contribute to the provision of technological integration and restoration of the
reclamation industry, as well as the formation of appropriate conditions for the maintenance of onBsite reclamation
systems.

The main directions of bioenergy development in the world are revealed and the energy potential of biomass in
Ukraine is determined. It is established that in 2020, for the first time in the EU, the share of electricity from renewable
energy sources exceeded the share of fossil fuels. It is established that Ukraine has a strong potential for the development
of bioenergy. The main characteristics of growing and processing of bioenergy crops (sorghum, miscanthus, sugar
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Формування парадигми розвитку гідромеліоратив$
ної галузі передбачає постійний пошук нових шляхів
здійснення сільгоспдіяльності. Формування збалансо$
ваного виробництва продовольства і біоенергії, а також
впровадження гідромеліоративних заходів, які умож$
ливлюють розширене відтворення агроресурсного по$
тенціалу сільськогосподарських територій, сприятимуть
забезпеченню сталого розвитку аграрного сектора еко$
номіки.

Питання розвитку зрошуваного землеробства зна$
ходить досить широке відображення в працях сучасних
науковців. Зокрема, ця наукова проблема висвітлюєть$
ся у дослідженнях Яцюка М.В., що розглядає основні
напрями розвитку зрошення та дренажу в умовах змін
клімату, Жовтоног О.І. — вплив посухи на розвиток
сільгоспкультур при зрошенні [1]. Ромащенко М.І. дослі$
джує меліоровані агроекосистеми та здійснює оцінку та
раціональне використання агроресурсного потенціалу
України; Тараріко Ю.О., Сайдак Р.В. та Сорока Ю.В. [2]
проводять дослідження з оцінки та раціонального ви$
користання агроресурсного потенціалу сільськогоспо$
дарських територій; разом Ромащенко М.І. та Тараріко
Ю.О. визначають концептуальні засади формування біо$
енергетичних агроекосистем. Праці Погорєлової І., Ге$
летухи Г. зосереджені на дослідженнях перспективності
вирощування біоенергетичних культур в Україні. До$
слідження Вожегової Р. зосереджені на питаннях вар$
тості зрошувальної інфраструктури та проведення
гідромеліоративних робіт. Водночас, автор доводить
перспективи розвитку зрошуваного землеробства. Шат$
ковський А.П., Усата С.В., Васюта В.В., Журавльов О.В.
значну увагу приділяють проблематиці впровадження
мікрозрошення в умовах змін клімату [3]. Праці Нечи$
поренка О.М. присвячені формуванню методологічних
засад оцінювання результативності іригаційного земле$
робства та визначенню організаційно$управлінських
трансформацій у зрошуваному землеробстві [4]. Роко$
чинський А.М. зосереджує дослідження на питаннях
водопотреби сільгоспкультур. Ковальчук В.П. розгля$
дає системну модель інтегрованого управління водни$
ми ресурсами. Воропай Г.В. визначає чинники ефектив$
ного функціонування зрошувальних систем. Врахову$
ючи значний ступінь висвітлення зазначених аспектів,
варто визнати, що комплексно проблема формування
біоенергетичних зрошуваних агроекосистем як чинни$
ка різногалузевої спеціалізації аграрного сектора Ук$
раїни не має належного наукового підгрунтя та потре$
бує подальших наукових досліджень та напрацювань,
особливо в частині підвищення еколого$економічної
ефективності сільгосптоваровиробництва.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є визначення особливостей

формування біоенергетичних зрошуваних агроекосис$
тем як чинника різногалузевої спеціалізації аграрного
сектора України.
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забезпечення є одними з основних критеріїв при плану$
ванні вирощування сільгоспкультур та спеціалізації вироб$
ництва. Україна, як володарка 8% світових запасів чорно$
земів, має потужний агроресурсний потенціал. Проте, че$
рез низку чинників (у т.ч. й посухи) він використовується
лише на третину. Екологічний фактор (наявність еродо$
ваних, засолених, заболочених земель) відіграє вирішаль$
ну роль у виборі спеціалізації виробництва. Крім того, важ$
ливими факторами спеціалізації є: місце розташування та
наявність ринків збуту продукції, стан матеріально$техн$
ічної бази та фінансового забезпечення господарства [5].

Підвищення ризиків формування несприятливих при$
родних умов вирощування сільгоспкультур актуалізують
доцільність впровадження гідромеліоративних заходів,
оскільки зрошуване землеробство є гарантом отриман$
ня високих врожаїв. У 2020 р. обліковувалось близько 550
тис. га фактично политих зрошуваних земель в Україні.
В основному зазначені землі зосереджені у платоспро$
можних великих господарствах, тоді як на розпайованих
землях через роздрібненість земельних ділянок та
відсутність порозуміння між власниками й орендарями
гідромеліоративні заходи не здійснюються. Крім пробле$
ми порушення технологічної цілісності зрошувальної
мережі, до основних причин, що зупиняють сільгоспви$
робників щодо впровадження гідромеліоративних за$
ходів, є висока собівартість зрошення. Зокрема, за екс$
пертними оцінками [17] вартість модернізації внутріш$
ньогосподарської системи зрошення (заміна насосного
обладнання, дощувальних машин кругової дії, частини
трубопроводу та електромережі) становить близько 1,4
тис. дол./га. На відновлення системи зрошення доведеть$
ся витратити близько 2,4 тис. дол. на 1 га, а на розширен$
ня зрошуваних площ — 2,6 тис. дол. на 1 га. Проте слід
пам'ятати, про те що відновлення зрошувальних меліо$
рацій підвищує врожайність сільськогосподарських куль$
тур щонайменше вдвічі, тобто дає можливість отримати
додатковий прибуток та прискорити окупність витрат.

З метою відновлення гідромеліоративної галузі уря$
дом України передбачено впровадження загальнона$
ціонального проекту зрошення та меліорації, реалізацію
якого заплановано в південних областях України. На його
потреби можуть бути використані 2 млрд грн загальних
державних витрат, 7 млрд грн під кредитні гарантії та 0,5
млрд грн за програмою компенсації вартості обладнан$
ня для зрошення. Також планується залучати приватний
капітал. Водночас актуальними для сільгосптоваровироб$
ників залишаються питання впровадження компенсації
страхового платежу від наслідків посухи та пільгового
тарифу на електроенергію для подачі зрошувальної води.

Співробітниками інституту водних проблем і меліо$
рації НААН України розроблено основні засади фор$
мування збалансованого виробництва продовольства і
біоенергії, які забезпечують розширене відтворення
агроресурсного потенціалу сільськогосподарських те$
риторій, що сприяють забезпеченню сталого розвитку
аграрного сектора економіки. Водночас обгрунтовано
доцільність створення біоенергетичної комплексної
інфраструктури на рівні сільгосппідприємств, що сприя$
тиме значному підвищенню прибутковості виробницт$
ва та конкурентоспроможності новоствореної про$
дукції за рахунок переваг виробництва біоенергії, роз$
витку органічного землеробства, а також охорони та
відновлення родючості грунтів.

beet, energy willow, millet, etc.) are considered. It is established that in the world it is considered to be the most
profitable production of ethanol from sugar cane, but in domestic climatic conditions sugar beet remains the optimal
crop.
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Зупинимось на основних характеристиках розвитку
біоенергетики та вирощування біоенергетичних культур.
Слід зазначити, що за даними ООН на світовому рівні
близько третини потреб енергії в світі можна продуку$
вати за рахунок біомаси [6]. У світі наразі відмічається
значний розвиток біоенергетики. Зокрема, у США для
виробництва біоетанолу використовують кукурудзу, для
біодизелю — соєві боби. У 2019 р. тут функціонувало 200
заводів з виробництва біоетанолу. У 2018 р. Бразилія зай$
мала друге місце на світовому ринку за виробництвом
біоетанолу, біодизелю та біобензину продукуючи 27%,
32% і 14% відповідно. Місцеві переробники активно ви$
користовують цукрову тростину та соєві боби. Німеччи$
на є лідером серед країн ЄС у галузі "зеленої" енергети$
ки, оскільки тут виробляється близько 3% світового об$
сягу рідкого біопалива. Для цього застосовується вико$
ристана соняшникова олія та ріпак [7]. Загалом в ЄС час$
тка виробництва енергії з біомаси в загальному вироб$
ництві "зеленої" енергії становить 64%. Зокрема, відзна$
чено коливання частки у межах від 15% (на Мальті) до
90% (у Чехії, Угорщині, Латвії). У Естонії зазначений
показник дорівнює 100% [7]. Слід зазначити, що у 2020 р.
у ЄС вперше частка електроенергії з поновлюваних дже$
рел енергії перевищила частку енергії з викопного пали$
ва. Зокрема, енергія на відновлювальних джерелах ста$
новила 38%, тоді як на викопному паливі — 37%.

Річний енергетичний потенціал твердої біомаси в Ук$
раїні становить 18 млн т н.е., що може дозволити заощад$
жувати близько 22 млрд м куб. природного газу. Потенціал
твердої біомаси лише у Полтавській, Дніпропетровській,
Вінницькій та Кіровоградській областях ста$новить понад
1,0 млн т н.е./рік. Україна є лідером з виробництва зерно$
вих культур, а отже, це свідчить про продукування значних
обсягів соломи і рослинних решток, які можна використо$
вувати для потреб енергії. За експертними даними вихід
соломи та рослинних решток з кожної тонни зерна стано$
вить 1,5—2,0 т. Проте значна частка післяжнивних решток
залишається на полях. Водночас слід зазначити, що на
вітчизняних підприємствах спалюється понад 500 тис. т луш$
пиння соняшнику та 120 тис. т його гранулюється [8] задля
подальшого використання для опалення.

Отже, дослідження енергетичного потенціалу
сільськогосподарських культур у вітчизняній практиці
є особливо на часі, оскільки використання нетрадицій$
них джерел енергії сприятиме зниженню використання
традиційних паливно$енергетичних ресурсів, покращен$
ню екологічного стану довкілля, а також розвитку
сільського господарства. Так, до основних джерел біо$
маси в Україні слід віднести рештки агровиробництва
(солома, стебла, лушпиння тощо) та енергетичні куль$
тури1 (енергетична верба, тополя, міскантус). Усеред$
нений вихід енергії з різних культур є таким: цукрове
сорго — 128 гкалл/га, енергетична верба — 81; міскан$
тус — 65, світчграс — 61, кукурудза на силос — 51; цук$
ровий буряк — 42. Крім того, вирощування таких куль$
тур справляє протиерозійний вплив на грунт та поліпшує
стан довкілля [9]. Зокрема, сорго — біоенергетична
культура, сировина якої використовується в харчових
цілях2 (близько 4 т цукрового сиропу з га), кормовироб$
ництві (до 25 тис. кормових одиниць з га) та власне для
виробництва біопалива (біоетанол, тверде біопаливо, біо$
газ, якісне органічне добриво). Більше того, науковці дос$
лідили фітомеліоративні властивості цієї культури —
зменшення засолення грунтів й трансформація важко$
доступних форм фосфору в більш доступні та їх просу$
вання з глибоких шарів грунту до поверхневих (30—50).

Життєвий цикл енергетичної верби становить 25—30
років. Протягом цього часу "збирають врожай" приблиз$
но кожні 3—4 роки, тобто в середньому можливо отри$
мати 6 заготовок. Швидке зростання деревини (протя$

гом 3 років паростки виростають до 5 м) дають до 30 т/га
деревини, що еквівалентно приблизно 10 тонн нафти [10].

Гігантський міскантус — велика багаторічна злако$
ва культура, тривалість життєвого циклу якої становить
близько 20—30 років, у т.ч. урожайне вирощування —
15 років, протягом яких з 1 га насаджень продукується
близько 25—35 тонн сухої маси (і навіть більше на зро$
шенні). Міскантус, як комерційна енергетична культу$
ра, використовується як джерело тепла та електрое$
нергії (брикети, гранули) або перероблюється на біопа$
ливні продукти (етанол, бутанол). Ефективність виро$
щування зазначеної культури та її використання для ви$
робництва біоетанолу вдвічі перевищує відповідні по$
казники по кукурудзі. Вирощування міскантусу для пе$
реробки на біологічному паливі широко практикується
в ЄС. Слід зазначити, що при згорянні 25—30 тонн сухої
маси міскантусу виробляється стільки тепла, скільки
було б утворено спалюючи 15—22 тис. кубометрів газу,
або 18—28 т вугілля [11]. Гігантський міскантус — не$
вибаглива рослина, проте вразлива до низьких темпе$
ратур та дефіциту снігу. Через це, а також через уні$
кальну властивість рослини зменшувати радіаційне заб$
руднення грунтів, найприйнятнішим регіоном для виро$
щування цієї культури є непридатні для продовольчих
культур землі Полісся України.

Цукровий буряк належить до основних технічних
культур України. Через великий вміст цукру в корене$
плодах (17—20%) його використовують як основний си$
ровинний матеріал у цукровій промисловості. Крім того,
сировину цукрового буряка можна розглядати як дже$
рело для виробництва біоетанолу. Станом на кінець лис$
топада 2020 р. зібрано 8,3 млн т цукрових буряків з площі
196,1 тис. га за середньої урожайності 422 ц/га. В основ$
ному його вирощують у Вінницькій, Тернопільській,
Хмельницькій та Полтавській областях. Водночас слід
зазначити, що через вплив природно$кліматичних змін
зони вирощування цукрових буряків поступово пере$
міщуються з посушливих регіонів до областей з кращою
вологістю. Цукровий буряк — високоенергетична куль$
тура, переробка якої дозволяє отримати біоетанол. При
згорянні біоетанолу виділення у повітря діоксиду вугле$
цю в десять разів менше, порівняно з використанням на$
фти [12, с. 26—28]. Ефективність виробництва етанолу з
цукрових буряків: споживання енергії на 20—30% мен$
ше, ніж при використанні зернових; вихід етанолу із цук$
рових буряків у 1,3 та 2,5 раза вищий, ніж у картоплі та
пшениці відповідно [13, с. 226]. Крім того, слід пам'ятати
про екологічну складову виробництва біоетанолу з цук$
рових буряків. Попри той факт, що у світі вважається
найбільш вигідним виробництвом етанолу із цукрової
тростини (в Бразилії, Індії), але у вітчизняних природ$
но$кліматичних умовах оптимальною культурою все$
таки залишається цукровий буряк. Тому наразі нераціо$
нальне використання патоки й інших продуктів перероб$
ки буряків слід вважати неприйнятними [14].

Світчграс або лозоподібне просо — теплолюбна бага$
торічна рослина, що зовні схожа на кущовий злак.
Світчграс має складові, типові для біопаливної біомаси:
вуглець (50%), кисень (43%) і водень (6%). Зазначена рос$
лина як енергоємна сировина найчастіше використовуєть$
ся в якості твердого палива для котлів [15]. Водночас з
світчграс виробляють етанол, який є основою рідкого па$
лива для транспорту, та біогаз. До основних переваг ви$
рощування цієї культури належать: висока врожайність,
невибагливість до грунтів, посухостійкість тощо.

На сьогодні в Україні площа під енергетичними рос$
линами становить лише 6,4 тис. га. Тоді як за експерт$
ними оцінками, потенційний врожай енергетичних рос$
лин на площі 4 млн га малородючих земель дозволить
замістити близько 20 млрд м3 газу а рік [16].

________________________________
1 Енергетичні культури — це рослини, що вирощуються з метою їх використання задля виробництва твердих, рідких і газопод�

ібних біопалив.
2 У 2017 р. Україна зайняла сьоме місце в світі серед найбільших країн�виробників цукру з цукрових буряків.
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Зупинимось більш детально на перспективному на$
прямку розвитку аграрного виробництва на засадах зба$
лансованого об'єднання продукування агропродукції,
промислової сировини, біоенергії, органічних добрив та
впровадження гідромеліоративних заходів. Вдосконален$
ня галузевої структури агровиробництва сприятиме по$
ширенню органічного землеробства, накопиченню додат$
кових ресурсів задля енергетичного самозабезпечення та
підвищенню економічної ефективності сіль$
гсопдіяльності. Під час прийняття рішення щодо доціль$
ності формування інфраструктури біоенергетичних аг$
роекосистем слід здійснити об'єктивну оцінку потенціа$
лу біопродуктивності сільськогосподарських територій.
Співробітниками ІВПіМ НААНУ в модельних експери$
ментах опрацьовано різні варіанти рослинницько$тварин$
ницької спеціалізації та встановлено, що функціонуван$
ня моделей біоенергетичних агроекоситем із мінімальним
залученням промислових мінеральних добрив можливе
лише у разі багаторазового використання макро$ і мікро$
елементів за різної спеціалізації або галузевої структу$
ри аграрного виробництва. Формування біоенергетичних
агроекосистем дозволяє здійснити повторне використан$
ня до 85—90% винесеного з грунту азоту, 90—95% —
фосфору і до 99% — калію і мікроелементів. Тобто ство$
рення замкнених технологічних циклів, де відходи одних
є цінною сировиною для інших, сприяє формуванню ви$
сокопродуктивного та ресурсоощадного агровиробниц$
тва зі складною системою взаємопов'язаних технологіч$
них процесів: отримання сталих і високих врожаїв
сільгоспкультур; будівництва тваринницьких комплексів
із заготівлею кормів; створення біоенергетичних станцій
з переробки біомаси та продукування тепла, біогазу,
електроенергії, органічних добрив; здійснення меліора$
тивних заходів [18]. Тобто реалізація зазначеного потен$
ціалу біопродуктивності сприяє не лише зростанню еко$
номічної ефективності сільгсоппідприємства, але й забез$
печує відновлення гумусного стану грунтів.

Згідно з дослідженнями науковців [19, c. 550] най$
більш перспективними виявилися багатогалузеві спе$
ціалізації аграрного виробництва. Зокрема, на прикладі
змодельованої багатогалузевої Кам'янсько$Дністровсь$
кої дослідної станції ІВПІМ НААН України, встановле$
но, що хоча і формування біоенергетичних агроекосис$
тем потребує значних капіталовкладень, в подальшому
дозволить отримувати близько 1,4 т м'ясо$молочної про$
дукції, 7300 кВт$год енергії, 12 т овочевих культур з
1 гектара. Тобто чистий прибуток становитиме 47 тис.
грн/га, а за умови впровадження гідромеліоративних за$
ходів він збільшиться вдвічі. Строк окупності — 2—3 роки.
Крім того, слід зазначити, що такий підхід передбачає
здійснення рециркуляції необхідних для відновлення
родючості грунту елементів: азоту, фосфору та калію.

Також у роботах Тараріко Ю.О. [20] на прикладі змо$
дельованого аграрного виробництва на базі конкретних
сільгосппідприємств Правобережного Лісостепу було
розроблено найбільш ефективні варіанти міжгалузевої

оптимізації, в т.ч. з використан$
ням зрошуваних меліорацій. Зва$
жаючи на значну залежність вро$
жайності сільгоспкультур від
природно$кліматичних факторів,
однією з найперспективніших
вважається система аграрного
виробництва для сільгосппідп$
риємства з використанням гідро$
меліоративних заходів (табл. 1).

Фінансові показники такої
системи надзвичайно привабливі:
капітальні витрати — 38 млн дол.,
виробничі витрати — 9 млн дол.,
валовий дохід — 45 млн дол., чи$
стий дохід — 36 млн дол., строк
окупності — 1 рік [20]. Зазначе$
ний підхід передбачає реалізацію

частки новоствореної продукції (м'ясопродуктів, сирів,
олії, вершків, цукру, борошна, газу$метану) з одночас$
ним повторним використанням в замкненому кругообігу
(в грунті) рослинної біомаси та суттєвим зменшенням ви$
користанням мінеральних добрив і пестицидів (з посту$
повим переходом до органічного землеробства) на зро$
шуваних землях. Отже, формування виваженого багато$
галузевого агровиробництва з ефективним використан$
ням усіх складових агроресурсного потенціалу та вико$
ристанням зрошувальних меліорацій є перспективним
напрямом розвитку сільгосппідприємств.

ВИСНОВКИ
1. Розпаювання поливних земель обумовило форму$

вання малоспроможного, роздрібненого та дрібното$
варного агровиробництва. Подолання цього можливо
шляхом консолідації та створення об'єднань/асоціацій
водокористувачів, що сприятиме забезпеченню техно$
логічного об'єднання зрошувальної мережі та віднов$
ленню гідромеліоративної галузі.

2. Задля зменшення ризику відшкодування високо$
вартісних витрат на закупівлю, управління, експлуата$
цію та обслуговування інфраструктури зрошувальних
систем формування багатогалузевої спеціалізації агро$
виробництва дозволить створювати продукцію з додат$
ковою доданою вартістю, а також продукувати біоенер$
гію, що сприятиме прискоренню окупності капітальних
витрат. Так, формування зрошуваних агроекосистем на
біоенергетичній основі як чинника різногалузевої спе$
ціалізації аграрного сектора України дозволяє значно
підвищити ефективність сільгоспвиробництва з одночас$
ним проведенням грунтовідновлювальних заходів.

3. Україна має потужний потенціал для розвитку
біоенергетики. Наразі перспективними є дослідження
енергетичного потенціалу сільгоспкультур, оскільки ви$
користання нетрадиційних джерел енергії сприятиме
зниженню залежності від традиційних паливно$енерге$
тичних ресурсів, покращенню екологічного стану дов$
кілля, а також розвитку сільського господарства Украї$
ни.
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Таблиця 1. Результати діяльності змодельованого аграрного виробництва
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з використанням біогазових установок та зрошувальних меліорацій

на площі 3,6 тис. га

Джерело: сформовано автором на основі даних [20].

Вихід 
 Площа, тис. га Зберігання  т/га 

Отримано готової  
продукції після 
переробки 

Кормові культури 1,1 зеленої маси 38,3 
коренеплодів 51 Цукровий буряк 0,9 
гички 34 
зерна 6,4 Зернові культури 1,6 
соломи 8 

Тваринництво 2,2 ум. гол на 
га ріллі 

1. На елеваторі – 
10 тис. т зерна; 
2. У сховищах – 
45 тис. т сіна, 
сінажу і силосу,  
8 тис. т соломи; 
3,24 тис. т 
біогумусу 

М'ясо-молочної 
сировини, 
органічних 
добрив тощо 

 

7 млн м3 метану;  
5,5 тис. т цукру; 
0,4 тис. т м`яса,  
3,9 тис. т твердих 
сирів, 0,176 тис. т 
вершків 
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Сільське господарство на сьогодні використовує технології виробництва продукції, за яких утворюєтьB

ся значна кількість відходів, неефективне поводження з якими досить часто призводить до негативних

екологічних наслідків. У ході дослідження визначено передумови та організаційноBекономічний механізм

формування та реалізації стратегії поводження з відходами аграрних підприємств. Описано трактуванB

ня поняття "відходи" в нормативноBправових документах України та світу. Означено проблемні аспекти,

пов'язані із визначенням термінології в сфері утворення та поводження з відходами в Україні. Розкрито

особливості класифікації відходів в ЄС. Охарактеризовано основні групи відходів аграрного сектору за

Європейським переліком відходів. Проаналізовано динаміку утворення та поводження з відходами в

Україні. Визначено особливості утворення відходів сільського, лісового та рибного господарства та їх

частку у відходах за видами економічної діяльності та домогосподарств в Україні. Досліджено особлиB

вості утворення основних первинних відходів рослинництва та побічної продукції тваринництва (гній,

послід) в Україні. Здійснено формування переліку проблем поводженням з відходами сільського госпоB

дарства на основі PESTELIBFAMIL (Y)Bаналізу, на вирішення яких пропонується створити Стратегію поB

водження з відходами аграрних підприємств, що включає такі стратегічні напрями, як раціональне поB

водження з: відходами рослинництва, відходами тканини тварин, тваринним гноєм, агрохімічними відхоB

дами. Визначено основні характеристики менеджменту відходів аграрних підприємств в Україні. ЗапроB

поновано етапи формування стратегії ефективного поводження з відходами аграрних підприємств.

________________________________
* Стаття включає результати досліджень відповідно до НДДКР "Розробка новітньої концепції використання відходів сільського

господарства для забезпечення енергетичної автономії аграрних підприємств" Вінницького національного аграрного університету
(номер державної реєстрації 0119U100786 від 19.02.2019 р.).



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

105www.economy.in.ua

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблема, на розв'язання якої спрямоване дослід$

ження, полягає у необхідності вирішення критичної си$
туації, яка склалася з утворенням, накопиченням, збе$
ріганням, переробленням та утилізацією відходів і ха$
рактеризується подальшим розвитком екологічних за$
гроз. Проблема відходів сільського господарства в Ук$
раїні вирізняється особливою значимістю внаслідок
відсутності протягом тривалого часу адекватного реа$
гування на її виклики. Значні масштаби ресурсокорис$
тування національної економіки разом із застарілою
технологічною базою визначали і надалі визначають
високі показники утворення та нагромадження відходів.

Такі обставини призводять до поглиблення еколо$
гічної кризи і загострення соціально$економічної ситу$
ації в суспільстві та обумовлює необхідність реформу$
вання і розвитку з урахуванням вітчизняного та світо$
вого досвіду всієї правової та економічної системи, що
регулює використання природних ресурсів у цілому та
управління відходами аграрних підприємств зокрема.
Проблема відходів, особливо відходів тваринництва, є
однією з важливих екологічних проблем і вагомою в
ресурсному аспекті [20; 21].

Високий рівень утворення відходів аграрних
підприємств та низькі показники їх використання як
вторинної сировини призвели до того, що в Україні
щороку в сільському господарстві нагромаджуються
значні обсяги органічних відходів, з яких лише незнач$
на частина застосовується як сировина для виробницт$
ва біопалива, решта потрапляють у грунт та грунтові
води, забруднюючи при цьому навколишнє середовище
[23; 34; 39].

Відмінність ситуації, що склалася з відходами аграр$
них підприємств в Україні, порівняно з іншими розви$
нутими країнами полягає у великих обсягах утворення
органічних відходів та у відсутності практики поводжен$
ня з ними. При цьому ефективний менеджмент відходів
тваринництва та рослинництва є неодмінною ознакою
всіх економік розвинутих країн.

Today, agriculture uses production technologies, which generate a significant amount of waste, inefficient

management of which often leads to negative environmental consequences. In the course of the research the

preconditions and organizational and economic mechanism of formation and implementation of the strategy of

waste management of agricultural enterprises are determined. The interpretation of the concept of "waste" in

the legal documents of Ukraine and the world describes the problematic aspects related to the definition of

terminology in the field of waste generation and management in Ukraine. The aim of the study is to create an

organizational and economic mechanism for the formation and implementation of waste management strategy

of agricultural enterprises based on analysis of the current state of their management and extended analysis of

the impact on waste management of agricultural enterprises external and internal factors (PESTELIBFAMIL (Y)B

analysis). Features of waste classification in the EU are revealed. The main groups of waste from the agricultural

sector are characterized according to the European list of wastes. The dynamics of waste generation and

management in Ukraine are analysed. Peculiarities of agricultural, forestry and fishery waste generation and

their share in waste by types of economic activity and households in Ukraine are determined. Peculiarities of

formation of the main primary wastes of plant growing and by — products of animal husbandry (manure, manure)

in Ukraine are investigated. The list of problems with agricultural waste management is formed on the basis of

PESTELIBFAMIL (Y)Banalysis for the solution of which it is proposed to create a Strategy for waste management

of agricultural enterprises, which includes such strategic areas as rational management of: crop waste, animal

waste, animal manure, agrochemical waste. The main characteristics of waste management of agricultural

enterprises in Ukraine are determined. The stages of formation of the strategy of effective waste management of

agricultural enterprises are offered. The difference between the situation with the waste of agricultural enterprises

in Ukraine, compared to other developed countries is the large volume of organic waste generation and the lack

of practice in their management. At the same time, effective management of livestock and crop waste is an essential

feature of all economies of developed countries.

Ключові слова: механізм, стратегія, аграрні підприємства, відходи, біовідходи, менеджмент відходів.
Key words: mechanism, strategy, agricultural enterprises, waste, biowaste, waste management.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням проблематики поводження з відхо$

дами аграрних підприємств а використання їх потен$
ціалу як сировини для виробництва біопалива присвя$
чено ряд праць вітчизняних та іноземних науковців, се$
ред яких Бондар О., Березюк С.В. [2; 32], Гелетуха Г.,
Желєзна Т., Гончарук І. [13; 27], Демірбас А. [7], Ємчик Т.
[11], Зулауф К. [26], Калетнік Г. [14; 15], Сандер К. [22],
Кулик М. [17], Кучер А. [16] та інші. Однак організацій$
но$економічний механізм формування та реалізації
стратегії поводження з відходами аграрних підприємств
на сьогодні не сформований і потребує детального ана$
лізу.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сформувати організаційно$економічний механізм
формування та реалізації стратегії поводження з відхо$
дами аграрних підприємств на основі аналіз сучасного
стану їх менеджменту та розширеного аналізу впливу
на поводження з відходами аграрних підприємств
зовнішніх та внутрішніх факторів (PESTELI$FAMIL (Y)$
аналізу). Сформувати етапи стратегії ефективного по$
водження з відходами аграрних підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Поняття відходів та їх класифікація в Україні та в

ЄС
Дослідження процесів ефективного менеджменту

відходів як на рівні окремих підприємств, так і держави
загалом потребують якісного понятійно$категоріально$
го апарату, узгодження базових понять в українській
та європейській редакції, що дозволить імплементува$
ти передовий досвід поводження з відходами в нашій
країні Тому перш ніж перейти до розгляду основних
проблем накопичення та використання сільськогоспо$
дарських відходів та можливостей їх трансформації в
екологічно та енергетично ефективний продукт, доціль$
но надати характеристику поняттю "відходи" [33; 35; 37].
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У широкому розумінні "відходи" — це небажані або
відхилені матеріали, що "відхиляються як марні, не$
потрібні або такі, що не задовольняють вимоги" [3].
Відходи можна розглядати як поєднання чотирьох по$
милок — неправильної речовини, в неправильну якість,
у неправильному місці, в неправильний час [12].

Таке використання терміну "відходи" є широким,
оскільки воно включає такі результати людської діяль$
ності, як гази, рідини та тверді речовини, а також вики$
ди в повітря, воду та землю. Відділ статистики ООН у
цьому широкому контексті використовує термін "залиш$
ки", а не "відходи" [10]. "Залишки" представляють со$
бою викиди в атмосферу, утворення стічних вод та утво$
рення відходів.

Саме в цьому досить вузькому контексті існують
міжнародні узгоджені визначення поняття "відходи",
наприклад, у рамках Базельської конвенції про конт$
роль міжнародного переміщення небезпечних відходів
та їх захоронення, яка має 183 учасники. Базельська
конвенція визначає "відходи" як "речовини або предме$
ти, які утилізуються або мають бути призначені для ути$
лізації, або повинні бути утилізовані відповідно до по$
ложень національного законодавства". Сюди входять
речовини чи об'єкти, які підлягають заходам, що при$
зводять до можливості відновлення ресурсів, перероб$
ки, рекультивації, прямого повторного використання
або альтернативного використання" [19]. Короткий
підсумок про даний підхід до визначення терміну "відхо$
ди" може бути зведений до наступного — "речі, які ви$
кидають люди".

Одним із способів візуалізації різниці між "відхода$
ми", визначеними Базельською конвенцією та викида$
ми в атмосферу чи викидами у водні об'єкти є те, що
відходи збираються, зберігаються та управляються.
Отже, наслідки стримуються і можуть бути перенесені
в інше місце.

Відходи виникають у багатьох різних формах,
відтак і їх характеристика може бути надана у декіль$
кох формах. Деякі загальні характеристики, що вико$
ристовуються при класифікації відходів, включають
фізичний стан, фізичні властивості, потенціал багато$
разового використання, потенціал біологічного розк$
ладу, джерело виробництва та ступінь впливу на на$
вколишнє середовище [7; 9; 25]. Уайт та ін. Науковці
встановили, що відходи можна класифікувати за трьо$
ма основними типами відповідно до їх фізичного ста$
ну — рідкі, тверді та газоподібні відходи. Хоча зрозу$
міло, що в різних країнах може існувати декілька влас$
них класифікацій.

Найпоширеніші класифікації відходів представлено
так:

— фізичний стан (тверді відходи, рідкі відходи, га$
зоподібні відходи);

— джерело (побутові відходи, промислові відходи,
сільськогосподарські відходи, комерційні відходи, буд$
івельні відходи, видобувні відходи);

— вплив на навколишнє середовище (небезпечні
відходи, відходи, що не несуть небезпеки).

Законодавство та технології екологічного контро$
лю над "залишками" традиційно розрізняються в основ$
ному засобами — контроль забруднення повітря, конт$
роль забруднення води та поводження з відходами. Ча$
сто поводження з відходами називають також повод$
женням із твердими відходами, і загалом може вважа$
тись синонімом того, що називають "контроль забруд$
нення земель".

Закон України "Про відходи" [36.] трактує їх як
будь$які речовини, матеріали і предмети, що утворили$
ся у процесі виробництва чи споживання, а також това$
ри (продукція), що повністю або частково втратили свої
споживчі властивості і не мають подальшого викорис$
тання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх
власник позбувається, має намір або повинен позбути$
ся шляхом утилізації чи видалення.

У розвинутих країнах широко дотримуються прий$
нятої міжнародної концепції та визначення поняття
"відходи". Також застосовується цілісний підхід: управ$
ління навколишнім середовищем має більшу ефек$
тивність, якщо здійснюється політичний та регулятор$
ний контроль, а відомства, відповідальні за відповідні
види контролю, інтегровані через контроль забруднен$
ня (повітря, води та землі) та поводження з відходами.

Рамкова директива про відходи 2008/98/ЄС [18] ви$
значає, що відходи — це будь$яка речовина або об'єкт,
від якого власник відмовляється або має намір чи пови$
нен відмовитися.

В Японії в Законі про поводження з відходами та
громадське прибирання № 137 від 1970 р. [24] відходи —
це сміття, великогабаритні відходи, зола, шлам, екск$
ременти, відпрацьоване масло, відпрацьовані кислоти і
луги, туші та інші непотрібні речовини, які знаходяться
в твердому або рідкому стані (за винятком радіо$
активних відходів та відходи, забруднених радіоактив$
ністю).

Величезний прогрес у всьому світі за останні 50 років
у боротьбі із забрудненням повітря та води підвищив
значення управління (твердими) відходами, що багато в
чому для України було менш нагальним питанням і тому
менш гучним.

Можна виділити такі проблемні аспекти, пов'язані
із визначенням термінології в сфері утворення та повод$
ження з відходами в Україні:

— невідповідність українських та європейських ви$
значень та класифікацій відходів: українська класифі$
кація відходів базується лише на показниках токсич$
ності (I—IV класи небезпеки);

— Україна використовує перелік відходів, який не
відповідає переліку відходів прийнятому ЄС; незабаром
очікуються зміни в цій сфері, як одна з дій, передбаче$
них зобов'язаннями в рамках Угоди про асоціацію з ЄС;

— визначення операцій з поводження з відходами,
згадані у Законі України "Про відходи" [36], відрізня$
ються від визначень ЄС; у короткостроковій перспек$
тиві тут очікуються зміни як дії, передбачені прийня$
тою Національною стратегією поводження з відхода$
ми. Формально спалювання відходів вважається опера$
цією відновлення; тут не були здійснені розрахунки за
індексом, встановленим вимогами Директиви 2008/98/
ЄС для уточнення того, чи може спалювання вважатись
відновленням чи знешкодженням.

Відповідно до класифікатора відходів ДК 005$96 [28]
аграрного сектору належать до групи 01 (відходи ви$
робництва продукції сільського господарства та мислив$
ства) розділу А (відходи сировинних, видобувних та
обробних галузей економіки).

До групи 01 належать такі відходи аграрного секто$
ру:

— відходи виробництва зернових культур, продукції
овочівництва та садівництва;

— відходи вирощування тварин та виробництва про$
дукції тваринництва;

— відходи виробництва продукції змішаного госпо$
дарювання;

— відходи від надання послуг у рослинництві та тва$
ринництві.

Також до цієї групи належать:
— послуги спеціалізовані щодо поводження з відхо$

дами виробництва продукції сільського господарства та
мисливства, які надаються за місцем утворення відходів
(поводження з безпечними та небезпечними відходами);

— відходи подібні або суміжні за походженням
містять також відходи виробничо$технологічні, відхо$
ди кінцевої продукції деяких угруповань;

— відходи промивання та очищення (відходи вироб$
ництва овочів, продукції садівницької спеціальної та
продукції розсадників; відходи вирощування плодів,
культур ягідних та горіхоплідних, культур для вироб$
ництва напоїв та прянощів);
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— відходи добрив та хімічних матеріалів, які не мо$
жуть бути використані за призначенням під час вироб$
ництва продукції деяких угруповань.

Класифікація відходів в ЄС базується на:
— Європейському переліку відходів (рішення

Комісії 2000/532 / ЄС — зведена версія) [4];
— Додаток III до Директиви 2008/98 / ЄС (зведена

версія) [8].
Список відходів (ListofWaste — LoW) містить загаль$

ну для Євросоюзу термінологію класифікації відходів
для полегшення поводження з відходами, в тому числі
для небезпечних відходів. Присвоєння LoWкодів забез$
печує широке коло різних видів діяльності, включаючи
транспортування відходів, надання дозволу на встанов$

лення (в яких часто здійснюються посилання на
конкретні коди відходів) або як основа для ста$
тистики щодо відходів.

Відповідно до Рішення 2000/532 / ЄС, LoW
повинен регулярно переглядатися на основі
нових знань і результатів досліджень. Остання
поправка — це рішення Комісії 2014/955 / ЄС
[1], яке слідувало за конкретним дослідженням
щодо розгляду європейського списку відходів
[22].

9 квітня 2018 року Європейська Комісія
опублікувала технічні вказівки щодо класифі$
кації відходів (2018 / C 124/01) [5]. Про це було
оголошено у повідомленні Комісії від січня
2018 року щодо варіантів взаємодії між зако$
нодавством про хімічні речовини, продукцію та
відходи [6].

Документ надає рекомендації національним
органам влади, включаючи органи місцевого са$
моврядування та підприємства (наприклад, при
видачі дозволів) щодо правильного тлумачен$
ня та застосування законодавства ЄС щодо кла$
сифікації відходів. Він охоплює вичерпний ог$
ляд відповідного законодавства ЄС, наводить
приклади типів відходів, класифікація яких є
об'єктом інтересу зацікавлених сторін та надає
покрокову інформацію про те, як оцінювати не$
безпечні властивості відходів, та як їх класифі$
кувати.

Відходи аграрного сектору класифікують$
ся за кодом 02 як Відходи сільського господар$
ства, садівництва, аквакультури, лісового гос$
подарства, полювання та риболовлі, приготу$
вання та переробки їжі (табл. 1). Водночас деякі
відходи аграрного сектору можуть відповідати
іншим кодам в Європейському переліку відходів
(табл. 2).

2. Аналіз сучасного стану утворення та по$
водження з відходами сільського господарства
в Україні.

Україна характеризується значними обсягами утво$
рення відходів, що пов'язано з використанням застарі$
лих технологій виробництва та низькими темпами впро$
вадження ефективних ресурсозберігаючих технологій.

Станом на 2019 рік в Україні було утворено 441516,5
тис. т відходів, що на 129248,9 тис. т більше, ніж у 2015
році (табл. 3).

Утворення відходів сільського, лісового та рибного
господарства та їх частка у відходах за видами економ$
ічної діяльності та домогосподарств за 2010—2019 рр. в
Україні відображено на рисунку 1.

Обсяги утворення відходів аграрним сектором
різняться за роками, проте, мають тенденцію до змен$
шення останні 6 років. Їх частка варіює в межах 3—1,5%.

За даними Державної служби статистики України у
2019 р. у структурі загального обсягу утворення відходів
за видами економічної діяльності (рис. 2):

— відходи сільського господарства становлять 1,53%;
— частка відходів добувної промисловості — 88,46%;
— переробної промисловості — 6,97 %;
— постачання електроенергії, газу, пари та конди$

ційованого повітря — 1,35 %;
— обсяг зібраних отриманих відходів від домогос$

подарств — 1,34 %;
— інші види економічної діяльності — 0,36 % [9].
Інтенсифікація сільськогосподарського виробниц$

тва та розширення територій сільськогосподарських
угідь призвели до зростання кількості відходів і їх впли$
ву на навколишнє природне середовище. Потенційними
факторами негативного впливу на навколишнє природ$
не середовище є кілька типів відходів виробництва про$
дукції сільського господарства: органічні відходи рос$
линництва; органічні відходи тваринництва та птахівниц$
тва; біовідходи (трупи тварин та птиці).

Код Клас відходів 
01 Відходи, отримані в результаті розвідки, видобутку, видобутку, фізичної та 

хімічної обробки корисних копалин 
02 Відходи сільського господарства, садівництва, аквакультури, лісового 

господарства, полювання та риболовлі, приготування та переробки їжі 
03 Відходи від переробки деревини та виробництва панелей та меблів, 

целюлози, паперу та картону 
04 Відходи шкіряної, хутряної та текстильної промисловості 
05 Відходи від переробки нафти, очищення природного газу та піролітичної 

обробки вугілля 
06 Відходи від неорганічних хімічних процесів 
07 Відходи від органічних хімічних процесів 
08 Відходи виробництва, виготовлення, постачання та використання (МФСУ) 

покриттів (фарби, лаки та склоподібні емалі), клеї, герметики та друкарські 
фарби 

09 Відходи фото індустрії 
10 Відходи від теплових процесів 
11 Відходи хімічної обробки поверхні та покриття металів та інших матеріалів; 

кольорова гідрометалургія 
12 Відходи від формування та фізико-механічної обробки поверхні металів і 

пластмас 
13 Нафтові відходи та відходи рідкого палива (крім харчових олій, 05 та 12) 
14 Відходи органічних розчинників, холодоагентів і палива (крім 07 і 08) 
15 Упаковка для відходів; абсорбенти, протирання тканини, фільтруючі 

матеріали та захисний одяг, не визначені іншим чином 
16 Відходи, не вказані в списку іншим чином 
17 Відходи будівництва та знесення (включаючи викопаний Грунт із 

забруднених ділянок) 
18 Відходи від охорони здоров’я людей та тварин та / або пов'язані з ними 

дослідження (крім відходів кухні та ресторанів, які не виникають в 
результаті негайної медичної допомоги) 

19 Відходи споруд з поводження з відходами, очисних споруд поза межами 
майданчика та підготовки води, призначеної для споживання людиною, та 
води для промислового використання 

20 Комунальні відходи (побутові відходи та подібні комерційні, промислові та 
інституційні відходи), включаючи окремо зібрані фракції 

Таблиця 1. Основні класи відходів за Європейським переліком
відходів

Джерело: сформовано авторами за даними [4].

Код Група відходів 
0201 Відходи сільського господарства, садівництва, 

аквакультури, лісового господарства, полювання та 
риболовлі 

0202 Відходи від приготування та переробки м’яса, риби та 
інших харчових продуктів тваринного походження 

0203 Відходи з фруктів, овочів, круп, їстівних олій, какао, 
кави, чаю та приготування та переробки тютюну; 
виробництва консервів; виробництво дріжджів та 
дріжджових кстрактів, підготовка меляси та бродіння 

0204 Відходи виробництва цукру 
0205 Відходи молочної продукції 
0206 Відходи хлібопекарської та кондитерської 

промисловості 
0207 Відходи виробництва алкогольних та безалкогольних 

напоїв (крім кави, чаю та какао) 

Таблиця 2. Основні групи відходів аграрного сектору
за Європейським переліком відходів

Джерело: сформовано авторами за даними [4].
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Традиційно сільськогосподарські відходи в Україні
поділяються на відходи тваринництва та відходи рослин$
ництва.

Згідно з даними статистичних спостережень, за
2019 рік з понад 13,5 млн т утворених сільськогоспо$
дарських відходів наймасовішими є:

— відходи рослинного походження (8068,6 тис. т,
або 66,6 %);

— тваринні екскременти, сечовина і гній (3612,9 тис.
т, або 29,8 %);

— відходи тваринного походження та змішані хар$
чові відходи (441,0 тис. тонн, або 3,6 %).

Однак статистичні дані не повною мірою достові$
рно відображають реальний стан справ. Так, за вало$
вого збору зерна на рівні 50 млн т може утворитися
до 25 млн т соломи. У разі зростання валового збору
до 80 млн т зростає до 40 млн т і обсяг соломи.

В Україні спектр органічних відходів, придатних для
виробництва біогазу є доволі широким. В якості сиро$
вини для зброджування можуть бути використані прак$
тично всі види органічних відходів. Передусім це відхо$
ди сільського господарства тваринного (гній) і рослин$
ного походження [30].

У таблиці 4 наведено утворення основних первин$
них відходів рослинництва в Україні, виходячи з вало$
вого збору основних сільськогосподарських культур та
коефіцієнту виходу відходів.

В агропромисловому секторі на підприємствах з ви$
робництва та переробки продукції галузі рослинництва
утворюється близько 80 млн т відходів щорічно. Після
збору врожаю в підприємствах утворюються понад
60 млн т первинних відходів, одержуваних у результаті
вирощування сировини і збору врожаю, і 20 млн т — вто$
ринних відходів, одержуваних у результаті технологіч$

Рік / клас відходів 
Обсяг 

утворених 
відходів 

Обсяг 
утилі-
зованих 
відходів 

Обсяг 
спалених 
відходів 

Обсяг 
видалених 
відходів у 
спеціально 
відведені 
місця та 
об'єкти 

Загальний обсяг 
відходів, 

накопичених 
протягом 

експлуатації, у 
спеціально 

відведених місцях 
та об’єктах 

2015 312267,6 92463,7 1134,7 152295,0 12505915,8 
у т.ч. відходи І-ІІІ 
класів небезпеки 

587,3 314,5 5,8 78,6 12055,0 

2016 295870,1 84630,3 1106,1 157379,3 12393923,1 
у т.ч. відходи І-ІІІ 
класів небезпеки 

621,0 337,9 6,2 111,7 12102,4 

2017 366054 100056,3 1064,3 169801,6 12442168,6 
у т.ч. відходи І-ІІІ 
класів небезпеки 

605,3 305,5 8,7 107,1 12197,6 

2018 352333,9 103658,1 1028,6 169523,8 12972428,5 
у т.ч. відходи І-ІІІ 
класів небезпеки 

627,4 276,5 11,9 114,9 12217,2 

2019 441516,5 108024,1 1059,0 238997,2 15398649,4 
у т.ч. відходи І-ІІІ 
класів небезпеки 

553,0 252,1 10,6 93,3 12305,1 

2019 до 
 2015 р. (+/-) 

129248,9 15560,4 -75,7 86702,2 2892733,6 

Таблиця 3. Утворення та поводження з відходами в Україні, 2015—2019 рр., тис. т

Джерело: сформовано авторами за даними Державної служби статистики України [29].
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частка відходів сільського, лісового господарства та рибництва у
відходах за видами економічної діяльності та домогосподарств

Рис. 1. Утворення відходів сільського, лісового та рибного господарства
та їх частка у відходах за видами економічної діяльності та домогосподарств

в Україні, 2010—2019 рр., тис. т / %

Джерело: сформовано авторами за даними Державної служби статистики України [29].
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Управління сільськогосподарськими відходами всіх
класів небезпеки в Україні відображено в Статистично$
му щорічнику України і зведено в таблицю 6. Основні на$

прями поводження з відходами включають: спалення для
отримання енергії, спалення без отримання енергії, ути$
лізація, видалення у спеціально відведені об'єкти чи місця.

2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2019 р.  
до 2015 р. +,- 
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Спалено для отримання енергії 
Відходи тваринного 
походження та 
змішані харчові 
відходи 

0,5 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 -0,5 -0,2 

Відходи рослинного 
походження 

445,0 13,5 392,4 10,9 406,1 13,8 386,8 12,0 423,1 14,9 -21,9 1,4 

Тваринні 
екскременти, сеча та 
гній 

- - - - - - - - - - - - 

Спалено без отримання енергії 
Відходи тваринного 
походження та 
змішані харчові 
відходи 

1,4 0,6 2,3 0,7 4,0 1,2 9,3 3,0 11,7 4,8 10,3 4,2 

Відходи рослинного 
походження 

17,0 0,5 32,6 0,9 21,9 0,8 31,9 1,0 38,1 1,3 21,1 0,8 

Тваринні 
екскременти, сеча та 
гній 

- - - - - - - - - - - - 

Утилізовано 
Відходи тваринного 
походження та 
змішані харчові 
відходи 

220,0 86,9 315,1 95,4 316,1 98,3 295,3 96,4 230,8 94,3 10,8 7,4 

Відходи рослинного 
походження 

2674,4 81,0 3158,4 88,0 2505,1 85,1 2638,2 82,2 2361,1 83,1 -313,3 2,1 

Тваринні 
екскременти, сеча та 
гній 

3231,5 94,1 3146,9 98,2 2616,5 98,1 2300,3 97,0 2407,0 98,8 -824,5 4,7 

Видалено у спеціально відведені місця чи об’єкти 
Відходи тваринного 
походження та 
змішані харчові 
відходи 

31,3 12,4 12,9 3,9 1,5 0,5 1,7 0,6 2,3 0,9 - 29,0 -11,5 

Відходи рослинного 
походження 

166,7 5,0 7,0 0,2 8,9 0,3 154,0 4,8 17,3 0,6 -149,4 -4,4 

Тваринні 
екскременти, сеча та 
гній 

200,8 5,9 58,9 1,8 51,8 1,9 72,0 3,0 30,0 1,2 -170,8 -4,7 

Таблиця 6. Управління сільськогосподарськими відходами всіх класів небезпеки в Україні, 2015—2019 рр.

Джерело: сформовано авторами за даними Державної служби статистики України [29].
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ВРХ 18 3,8 68,4 3,7 66,6 3,5 63,0 3,3 60,0 3,1 55,8 -0,7 -12,6 
Свині 3,6 7,0 25,2 6,7 24,1 6,1 22,0 6,0 21,7 5,7 20,5 -1,3 -4,7 

Птиця 
свійська 

7,5 (х100 
тварино- 
місце на рік) 

204,0 15,3 201,7 15,1 204,8 15,4 211,7 15,9 220,5 16,5 16,5 1,2 

Всього  214,8 108,9 212,1 105,8 214,4 100,4 221 97,6 229,3 92,9 14,5 -16,0 

Таблиця 5. Утворення побічної продукції тваринництва (гній, послід) в Україні на кінець року, 2015—2019 рр.

Джерело: сформовано авторами за даними Державної служби статистики України [29].
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На основі аналізу таблиці 6 можемо зробити висно$
вок, що більшість сільськогосподарських відходів в Ук$
раїні було утилізовано / знешкоджено / оброблено
(81,0—85,1 % відходів рослинного походження та 94,1—
98,8 % тваринних екскрементів, сечі та гною).

Найбільш поширеним способом управління для рос$
линних відходів як в Україні, так і в світі є спалювання.
Обсяги спалення відходів рослинного походження для
отримання енергії в нашій державі протягом досліджу$
ваного періоду суттєво не збільшилися і коливаються в
межах 10,9$14,9 %, позитивною тенденцією є збільшен$
ня обсягів спалювання відходів рослинного походжен$
ня на енергетичні цілі — з 13,5 % у 2015 році до 14,9 % у
2019 році.

До позитивних тенденцій також належить зменшен$
ня обсягів видалення відходів у спеціально відведені
місця чи об'єкти: відходів тваринного походження та
змішаних харчових відходів — з 12,4 % у 2015 році до
0,9 % у 2019 році; відходів рослинного походження — з
5,0 % до 0,6 %; тваринних екскрементів, сечі та гною — з
5,9 % до 1,2 %. Це свідчить про збільшення корисного
використання відходів та зменшення навантаження на
місця їх зберігання, що позитивно позначається на стані
довкілля.

Гній тварин і пташиний послід є джерелом екологіч$
них проблем при неправильному поводженні з ними. Еко$
логічні проблеми виникають, як правило, на промисло$
вих фермах, які мають поголів'я у сотні тисяч голів тва$
рин або мільйони голів птахів на рік і, відповідно, тисячі
кубічних метрів відходів. Ці відходи збирають у лагуни
та зберігають від декількох місяців до року перед вине$
сенням на поля. В Україні близько 50% тваринницьких
ферм — промислові. При зберіганні великих обсягів
відходів у лагунах можливе незаплановане витікання
гноївки у навколишнє середовище через розгерметиза$
цію лагун, змив, перевищення лімітів наповнення лагун.
Крім того, гній або послід можуть вноситися у грунт із
частотою та в обсягах, що перевищують норму. При по$
наднормовому внесенні у грунт, потраплянні до підзем$
них та поверхневих вод, гній та послід є забрудниками.

Гній та послід також містять патогени, бактерії,
стійкі до антибіотиків, і тому можуть стати причиною
поширенням хвороб. Близько половини всіх антибіо$
тиків у світі використовуються саме в тваринництві для
запобігання хворобам. Гній та послід є також джере$
лом викидів аміаку, метану та інших газів у повітря. При
зберіганні у лагунах відкритого типу або внесенні на
поля у великій кількості місцеве населення, що прожи$
ває поряд з промисловими фермами, потерпає від не$
приємного специфічного запаху.

Окрім неприємного запаху, викиди від промислових
ферм є шкідливими для довкілля та спричиняють у зміну
клімату. Відповідно до оцінок Всесвітньої організації з
продовольства та сільського господарства, тваринниц$
тво відповідає за 18 % від усіх викидів парникових газів
людства — це більше, ніж викиди від транспорту. Гній
та послід спричинюють викиди 7 % загального обсягу
від викидів закису азоту, який є одним із найнебезпеч$
ніших парникових газів.

Значні обсяги накопичених відходів аграрних
підприємств в Україні та відсутність ефективних заходів,
спрямованих на їх подальше переробку, поглиблюють
екологічну кризу і стають гальмівним фактором розвит$
ку національної економіки.

Така ситуація обумовлює необхідність створення та
забезпечення належного функціонування загальнодер$
жавної системи збирання та екологічно безпечного пе$
рероблення органічних відходів. Це повинно бути не$
відкладним завданням навіть в умовах відносної обме$
женості економічних можливостей як держави, так і
основних утворювачів органічних відходів. Таким чи$
ном, єдиним можливим шляхом урегулювання ситуації
є створення комплексної системи управління відхода$
ми аграрних підприємств.

Розв'язання зазначеної проблеми є ключовим у ви$
рішенні питань енерго$ та ресурсонезалежності держа$
ви, економії природних матеріальних та енергетичних
ресурсів і актуальним стратегічним завданням (пріори$
тетом) державної політики.

З огляду на непривабливу енергетичну та екологіч$
ну ситуацію, Україна має негайно розпочати широке
впровадження біоенергетичних технологій з викорис$
танням відходів, що передбачатиме виробництва різних
видів біопалива — твердого, рідкого, газоподібного —
що обов'язково необхідно передбачити у Стратегії.

3. Формування переліку проблем поводженням з
відходами сільського господарства на основі PESTELI$
FAMIL (Y)$аналізу, на вирішення яких пропонуємо
Стратегію поводження з відходами аграрних
підприємств, що включає такі стратегічні напрями як
раціональне поводження з: відходами рослинництва,
відходами тканини тварин, тваринним гноєм, агро$
хімічними відходами.

Для того щоб сформулювати ефективну стратегію
поводження з відходами аграрних підприємств необхі$
дно зробити ряд кроків та виконати відповідні етапи,
включаючи відновлення кредитування проєктів для сти$
мулювання виробництва біопалива з органічної сирови$
ни; заходи щодо спрощення процесу виробництва аль$
тернативної енергії; забезпечити реалізацію ефектив$
ної державної програми розвитку відновлювальної
енергетики; посилити екологічну політику, особливо
для сільськогосподарських підприємств. Все вище ска$
зане дозволить Україні стати сильним гравцем на ринку
біопалива, поліпшити екологічний стан, створити нові
робочі місця та пришвидшити і покращити стан еконо$
мічного розвитку сільських територій, що нині набуває
важливої значущості.

Розглядаючи фактори впливу на ефективний розви$
ток агарних підприємств в Україні спрямований на впро$
вадження виробництва біопалива з сільськогосподарських
відходів, нами сформовано таблицю факторів зовнішньо$
го та внутрішнього середовища. Тому проведемо уточне$
не дослідження складових впливу за допомогою PESTELІ$
FAMIL (Y)$аналіз. Акронім PESTELI$FAMIL (Y)$анал$
ізу є складовою абревіатурою перших букв від назви на$
ступних факторів: політичних (Р — political), економіч$
них (Е — economic), соціальних (S — social), технологі$
чних (Т — technological), екологічних (Е — ecological),
правових (L — low ), інформаційних (I — information),
фінансових (F — Finances), управлінських (A —
аdministration), маркетингових (M — marketing), іннова$
ційних (I — innovations), логістичних (L — logistics) та
фактор$ризик (Y) [31] (див. табл. 7).

Стратегічний аналіз кожного із зазначених компо$
нентів повинен бути системним. Всі чинники взаємоза$
лежні один з одним і характеризують різні ієрархічні
рівні суспільства, представляючи їх як систему в ціло$
му. Під час проведеня PESTELІ$FAMIL (Y)$аналізу, ви$
явлено, що існує ряд правил, яких необхідно дотриму$
ватися. Почати слід із розробки переліку головних стра$
тегічних факторів, які мають високу ймовірність про$
яву і впливу на функціонування аграрних підприємств у
цілому [32].

Проведений PESTELІ$FAMIL (Y)$аналіз підтвердив,
що ефективне поводження з відходами агарних
підприємств є важливим фактором розвитку таких
підприємств завдяки можливостям:

— забезпечення енергетичної автономізації аграр$
них підприємств;

— збільшення частки енергії з поновлюваних джерел
допомагає задля забезпечення енергетичної безпеки;

— переходу до економіки замкненого циклу;
— зменшення негативного впливу на навколишнє

середовище у скороченні викидів вуглекислого газу;
— створення нових робочих місць агропромислової

сфери завдяки впровадження енергії з поновлюваних
джерел;
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Таблиця 7. PESTELІ>FAMIL (Y)>аналіз, чинники та складові розвитку, що впливають на формування стратегії
поводження з відходами аграрних підприємств

Джерело: розроблено авторами.

Політичні (P) Економічні (Е) Екологічні (Е) 
P1. Державна підтримка розвитку регіонів, у 
реформуванні сфери поводження з відходами 
аграрних підприємств.  
P2. Фінансування, гранти, державні замовлення та 
здійснення заходів для вдосконалення системи 
управління поводження з відходами. 
Р3. Реформа децентралізації. 
Р4. Військовий конфлікт на Сході України; анексія 
Криму. 
Р5. Співпраця з міжнародними організаціями та 
країнами-партнерами. 
Р6. Зміни у законодавстві, що сприяють посиленню 
боротьби з корупцією, зменшення бюрократизації 
та прозорості ведення бізнесу. 
Р7. Європейський вектор розвитку. 
Посилення конкуренція з виробниками нафтового 
палива. 
Р8. Невизначеність земельних відносин 

Е1. Загальний стан економіки країни.  
Е2. Коливання курсу національної валюти 
(інфляція). 
Е3. Переважання експорту сировини та 
імпорту готової продукції. 
Е4. Енергетична залежність країни від 
імпорту енергоресурсів. 
Е5. Постійне підвищення цін на енергоресурси. 
Е6. Інвестиційна привабливість національної 
економіки. 
Е7. Збільшення частки енергії з 
поновлюваних джерел допомагає задля 
забезпечення енергетичної безпеки. 
Е8. Економічно конкурентна перспектива 
поновлюваних джерела енергії порівняно з 
традиційними джерелами, що 
використовуються нині. 
E9. Перехід до економіки замкненого циклу

Е1. Екологічність застосовуваних технологій.  
Е2. Екологічна ситуація регіону. 
Е 3. Екологічність застосовуваних матеріалів. 
Е 4. Зменшення негативного впливу на 
навколишнє середовище у скороченні викидів 
вуглекислого газу (С02). 
Е 5. Відсутність стимулів для зменшення 
негативного впливу на довкілля. 
E 6. Одержання органічних 
добрив, дегестату. 
E 7. Безпечна переробка та утилізація відходів 
та відповідальність виробника 

Соціальні (S) Технологічні (Т) Правові (L) 
S 1. Старіння нації, збільшення кількості людей 
похилого віку.  
S 2. Високий рівень безробіття в країні. 
S 3. Міграційні процеси, від'їзд працездатного 
населення та молоді за кордон. 
S 4. Урбанізація, проблеми пошуку роботи та 
розвитку інфраструктури у сільській місцевості.  
S 5. Наявність дешевої робочої сили. 
S 6. Низький рівень доходів та низька купівельна 
спроможність. 
S 7. Створення нових робочих місць 
агропромислової сфери завдяки впровадження 
енергії з поновлюваних джерел. 
S 8. Активність молодих та висококваліфікованих 
кадрів та амбіційність щодо створення позитивних 
перетворень. 
S 9. Використання наявної біосировини для 
конверсії із залученням трудових ресурсів та 
можливість отримання додаткових коштів.  
S 10. Підвищення кваліфікації працівників та 
ступеня задоволення соціальних потреб 
 
 

Т1. Розвиток нових технологій на аграрних 
підприємствах з переробки відходів 
сільського господарства.  
Т2. Адаптація нових технологій. 
Т3. Споживчі переваги інноваційних 
технологій. трансфер технологій. 
Т4. Швидкі темпи розвитку науково-
технічного прогресу.  
Т5. Відсутність зв’язку між наукою та 
технологією в реальному секторі економіки. 
Т6. Автоматизація та механізація всіх 
виробничих процесів. 
Т7. Низький рівень забезпечення 
технологічної лінії конверсії. 
Т8. Доукомплектування технологічної лінії 
конверсії органічної сировини за рахунок 
залучених коштів 
 
 

L 1. Законодавство, регулюючі органи інорми у 
сфері альтернативної енергетики. 
L 2. Відсутність стандартів якості палива, 
виготовленого з органічної сировини. 
L 3. Високі податки на імпорт виробленої 
продукції. 
L 4. Створення спеціальних умов 
оподаткування, популяризація біопалива серед 
населення.  
L 5. Розвиток біоенергетики на регіональному 
рівні та недостатня державна підтримка 
розвитку виробництва біопалива. 
L 6. Відсутність ефективних механізмів 
державного впливу та державної підтримки 
розвитку біоенергетики. 
L 7. Гармонізація національного законодавства 
щодо розвитку біопалив із законодавством ЄС. 
L 8. Упровадження програм і просування 
використання біопалив на транспорті. 
L 9. Запровадження податкових пільг у разі 
виробництва біопалива для власних потреб. 
L 10. Низький рівень державної підтримки щодо 
енергетичного використання біосировини. 
L 11. Встановлення «зеленого» тарифу  на 
електричну енергію та  надбавки до «зелених» 
тарифів за дотримання рівня використання 
обладнання українського виробництва для 
 суб'єктів господарювання 

Фінансові (F) Управлінські (A) Маркетингові (M) 
F1. Фінансова стійкість аграрного підприємства.  
F2. Платоспроможність, прибутковість, 
рентабельність. 
F 3. Введення фінансових стимулів та інвестиційно-
інноваційної підтримки у сфері виробництва 
біопалив. 
F 4. Нижча собівартість виробленого біопалива, у 
порівнянні з нафтовим. 
F 5. Можливість залучення додаткових коштів на 
впровадження технологій щодо переробки 
органічних відходів на біопаливо. 
F 6. Посилення енергетичної безпеки підприємства 
завдяки спрямуванню залучених додаткових коштів 
на виробництво енергії із власних джерел 

А 1. Висококваліфікований 
управлінськийперсонал аграрного 
підприємства. 
А 2. Наявність дієвих стратегій та тактичних 
планів розвитку аграрних підприємств. 
А 3. Система мотивації персоналу аграрного 
підприємства. 
А 4. Організаційна структура управління. 
А 5. Обізнаність керівника у стратегії 
розвитку поводження з відходами. 
А 6. Реалізація розробленої стратегії 
розвитку ринку біопалив України. 
А 7. Визначення оптимального варіанту 
виготовлення біопалив з урахуванням 
територіального та сировинного факторів. 
А 8. Високий потенціал наявної органічної 
сировини для конверсії в енергоресурс. 
А 9. Виробництво власної енергії та 
гарантування енергетичної безпеки регіону 
та держави. 
А 10. Створення інтегрованої мережі 
об’єктів з переробки органічних відходів 

М1. Діюча система маркетингової інформації.  
М2. Наявність збутової мережі біопалива на 
внутрішньому та зовнішньому ринках. 
М3. Реклама і зв’язки з громадськістю, 
стимулювання збуту (на телебаченні, 
транспорті, Інтернеті, виставках тощо). 
М4. Відсутність довгострокових контрактів на 
поставку продуктів для конверсії. 
М5. Конкуренція з іншими виробниками 
біопалива. 
М6. Відсутність стандартів якості біологічних 
видів палива. 
М7. Високий потенціал наявної біосировини 
для конверсії в енергоресурс.  
М 8. Диверсифікація виробничої діяльності та 
вихід на нові ринки. 
М 9. Стимулювання використання енергії, 
виробленої із біосировини задля зниження 
негативного впливу на навколишнє середовище 
для отримання державної підтримки.  
М10. Формування програм регіонального розвитку 
з визначенням пріоритетів для кожного регіону 

Інноваційні (I) Логістичні (L) Ризик фактори (Y) 
І1. Науково-технічний прогрес. 
І2. Інноваційний потенціал аграрного підприємства. 
інноваційна спрямованість та активність. 
І3. Наявність зовнішніх джерел фінансування. 
І4.  Виробництво біопалива палива для власних 
потреб у сільському господарстві. 
1.5. Відставання освіти у вищій школі від 
інноваційних процесів. 
І 6.  Недостатня увага та брак фінансової підтримки 
державою науки та інновацій. 
І 7. Недостатнє науково-технологічне та методичне 
забезпечення управління відходами аграрних 
підприємств на інноваційних засадах розвитку 
 

L1. Логістика постачання відходів сільського 
господарства на біопаливо. 
L2. Логістика збуту. 
L3. Ефективне управління відходів 
сільського господарства.  
L4. Засоби логістики аграрного 
підприємства. 
L 5. Можливість експорту палива, 
виготовленого з органічної сировини. 
L 6. Розширення можливостей експорту 
біоенергоресурсів, що може призвести до 
укладання довгострокових контрактів. 
L 7. Нестабільність поставок сировини для 
конверсії в енергоресурс 
 

Y1. Відносини з партнерами, конкуренція. 
Y2. Вплив навколишнього природного 
середовища.  
Y3. Недотримання строків виконання стратегічного, 
тактичного та операційного планування. 
Y 4. Заходи, спрямовані на стабільність поставок 
сировини та біоенергоресурсу із врахуванням 
стандартів якості отриманого товару. 
 Y 5. Зосередження на недопущення зупинки лінії 
конверсії біосировини та отримання пільгової 
підтримки держави. 
Y 6. Нестабільність поставок сировини для 
конверсії в енергоресурс. 
Y 7. Відсутність довгострокових контрактів на 
поставку товарів конверсії.  
Y 8. Низький рівень забезпечення технологічної 
лінії конверсії



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

113www.economy.in.ua

— залучення додаткових коштів на впровадження
технологій щодо переробки органічних відходів на біо$
паливо;

— розвиток інноваційного потенціалу аграрного
підприємства;

— використання наявної біосировини для конверсії
із залученням трудових ресурсів та можливість отри$
мання додаткових коштів;

— запровадження податкових пільг у разі виробниц$
тва біопалива для власних потреб;

Рис. 3. Механізм етапів реалізації Стратегії ефективного поводження з відходами
аграрних підприємств

Джерело: сформовано авторами.

1 етап. Визначення стратегічної мети 

Визначення основних пріоритетів менеджменту відходів агарних підприємств 

2 етап. Визначення стратегічних цілей 

3 етап. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища

4 етап. Визначення інноваційного потенціалу відходів аграрних підприємств 

5 етап. Розробка альтернативних інноваційних програм розвитку 

6 етап. Формування концепції інноваційного розвитку

7 етап. Перевірка відповідності сформованої концепції інноваційного розвитку 

8 етап. Запровадження концепції інноваційного розвитку

9 етап. Послідовність реалізації концепції інноваційного розвитку 

Формування основних інноваційного менеджменту відходів аграрних підприємств 

Оцінка поточного стану поводження з відходами аграрних підприємств. 
Визначенняслабких та сильнихсторінпереробки органічних відходів та біопалива 

Розгляд потенційних можливостей відходів аграрних підприємств щодо можливості їх 
використання у процесах анаеробного зброджування у біогазових установках  

Спрямування програм на підвищення ефективного використання відходів аграрних 
підприємств за напрямами виробництва біогазу. Пошук джерел фінансування 

Здійснення ситуативного планування (що буде, якщо прогноз не виконається), а також 
формування адаптивного планування (сукупність ситуативних) 

Встановлюється відповідність загальній концепції розвитку, в разі необхідності 
вносяться корективи у концепцію інноваційного розвитку

Втілення концепції у практичну діяльність для досягнення ефективного функціонування через 
використання потенціалу аграрних підприємств 

Визначаються конкретні заходи, терміни їх виконання, задаються контрольні критерії, 
значення показників, які мають бути досягнуті

10 етап. Проведення моніторингу досягнення поставлених цілей по 
відношенню до отриманих результатів 

На основі дотримання послідовності реалізації концепції ведеться моніторинг 
досягнення поставлених цілей. Проводиться постійний контроль з метою виявлення 
можливих відхилень від запланованих показників, встановлення причин і розробка 

заходів щодо їх усунення 

КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЇ ЕФЕКТИВНОГО ПОВОДЖЕННЯ З 
ВІДХОДАМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
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— розширення можливостей експорту біоенергоре$
сурсів, що може призвести до укладання довгостроко$
вих контрактів.

Водночас PESTELІ$FAMIL (Y)$аналіз дав змогу ок$
реслити такі основні проблеми системи менеджменту аг$
рарних відходів в Україні, на розв'язання яких будуть
направлені пропозиції Стратегії поводження з відхода$
ми аграрних підприємств:

— неналежний рівень дотримання вимог законодав$
ства — головна проблема сільськогосподарського сек$
тору;

— низький рівень поінформованості та обізнаності
сільськогосподарського сектору щодо можливостей та
переваг оброблення чи повторного використання
відходів сільського господарства;

— низький рівень поінформованості інвесторів щодо
можливостей виробництва нових продуктів із сільсько$
господарських відходів;

— відсутність дієвого механізму залучення приват$
них інвестицій для розвитку об'єктів сільськогоспо$
дарського сектору;

— низький рівень ефективності управління страте$
гічними об'єктами у сфері поводження з відходами
сільськогосподарського сектору;

— відсутність ефективних механізмів державного
впливу та державної підтримки розвитку біоенергети$
ки;

— нерозвиненість логістики постачання відходів
сільського господарства як сировини для виробництва
біопалива;

— недостатнє науково$технологічне та методичне
забезпечення управління відходами аграрних
підприємств на інноваційних засадах розвитку.

4. Етапи формування стратегії ефективного повод$
ження з відходами аграрних підприємств.

Задля створення умов для покращення екологічної
ситуації, підвищення якості життя населення, посилен$
ня енергетичної безпеки пропонуємо на державному та
регіональному рівні прийняти Стратегію поводження з
відходами аграрних підприємств (рис. 3).

Наведений нами механізм етапів реалізації стратегії
ефективного поводження з відходами аграрних
підприємств націлений на досягнення головного резуль$
тату — підвищення інтенсивності та прогресивності роз$
витку аграрних підприємств та досягнення їх енергетич$
ної автономії. Першочерговим етапом у представленій
концепції є встановлення мети та цілей. Передусім ста$
виться глобальна мета діяльності пріоритетних методів
поводження з відходами агарних підприємств, яка відоб$
ражає призначення, роль у суспільстві та забезпечення
власних конкретних інтересів аграрного підприємства.
Після встановлення мети необхідно встановити конк$
ретні стратегічні цілі діяльності, тобто визначити ос$
новні напрями діяльності у сфері поводження з відхо$
дами, виходячи з його мети. На цьому етапі відбуваєть$
ся оцінка поточного стану поводження з відходами на
підприємствах, виявлення конкурентних переваг, ви$
значення пріоритетних напрямків розвитку. Далі необ$
хідно визначити слабкі та сильні сторони діяльності
аграрних підприємств проаналізувавши вплив зовнішнь$
ого та внутрішнього середовища у сфері поводження з
відходами та розглянути потенційну здатність (вироб$
ництво біопалива, економічні та організаційні можли$
вості аграрного підприємства на конкурентному ринку).
Після етапу формування набору заходів для досягнен$
ня цілей та мети важливості набуває етап джерел фінан$
сування інноваційного розвитку аграрних підприємств.

На даному етапі відбувається розгляд заходів, що
реалізуються на даних підприємствах (науково$техніч$
ного, фінансово$економічного, організаційно$управ$
лінського спрямування) та заходів, що не залежать від
діяльності аграрних підприємств (державна підтримка,
механізм фінансування інноваційного розвитку фінан$
сово$кредитними установами). Враховуючи вище сказа$

не, наступним етапом є розробка альтернативних інно$
ваційних програм розвитку для аграрних підприємств,
що має на меті спрямувати програми на підвищення
ефективного використання потенціалу за напрямами
відновлюваної енергетики шляхом переробки відходів.

Процес реалізації етапів стратегії ефективного по$
водження з відходами аграрних підприємств включає
здійснення ситуативного планування, а також фор$
мується адаптивне планування. Наступним етапом є пе$
ревірка відповідності сформованої стратегії інновацій$
ного розвитку, де встановлюється відповідність за$
гальній стратегії розвитку поводження з відходами
сільськогосподарськими підприємствами, в разі необ$
хідності вносяться корективи у стратегію. На наступ$
ному етапі відбувається запровадження стратегії інно$
ваційного розвитку, тобто відбувається втілення її у
практичну реалізацію, здійснюється послідовність реа$
лізації, на цьому етапі встановлюються конкретні захо$
ди, терміни їх виконання, задаються контрольні кри$
терії, значення показників, яких мають бути досягнуті.

Кінцевим етапом у формуванні стратегії ефектив$
ного поводження з відходами аграрних підприємств є
проведення моніторингу досягнення поставлених цілей
по відношенню до отриманих результатів, що в свою
чергу дасть можливість контролювати реалізацію стра$
тегії та вносити необхідні зміни, доповнення та вдоско$
налення.

Контроль є важливим та необхідним процесом, який
повинен містити застосування системи спостереження
і перевірки відповідності реалізації даної стратегії ефек$
тивного поводження з відходами аграрних підприємств,
встановленим стандартам та іншим нормативам, прий$
нятим планам, програмам, а також виявлення допуще$
них відхилень від прийнятих рішень. Розроблений ме$
ханізм етапів реалізації стратегії ефективного повод$
ження з відходами аграрних підприємств дозволяє та$
кож визначити, які внутрішні його характеристики по$
слаблюють результативність досягнення ефективності
у процесі діяльності. Ефективність досягається за ра$
хунок реалізації послідовних дій (етапів стратегії), які
здійснюються під час впровадження її на практичному
рівні [34].

Дотримання запропонованих етапів, яким повинна
відповідати дана концепція, дозволяє створити не$
обхідні умови для досягнення основної поставленої цілі,
яка відображає також і її ключову сутнісну рису, — за$
безпечення високого рівня конкурентоспроможності
аграрних підприємств на довгострокову перспективу на
засадах інноваційного розвитку через формування та
реалізацію конкурентних переваг за напрямам ефектив$
ного поводження з відходами. Сформована концепція
інноваційного менеджменту відходів аграрних
підприємств дасть можливість поетапно реалізовувати
поставлені задачі, що в результаті дасть позитивний
ефект, який виражатиметься в досягненні енергетичної
автономії.

Стратегія є загальним напрямом діяльності під$
приємств у майбутньому і потребує уточнення через
стратегічні цілі і пріоритети [38].

ВИСНОВКИ
В умовах фінансово$економічної кризи перед

вітчизняними аграрними підприємствами постає важли$
ве стратегічне завдання: з одного боку, забезпечити
прибуткову діяльність, з іншого — провадити пошук
шляхів розвитку в майбутньому, основою яких є ефек$
тивне поводження з відходами сільського господарства
для енергетичної автономізації.

Аналіз менеджменту відходів аграрних підприємств
України показав наступні тенденції:

— обсяги утворення відходів в Україні є надзвичай$
но високими, що пов'язано із використанням застарі$
лих технологій більшості галузях економіки, високим
рівнем споживання ресурсів;
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— накопичення відходів аграрних підприємств, що
негативно впливає на стан навколишнього природного
середовища і здоров'я людей; Піком утворення сільсько$
господарських відходів є 2011 рік (на рівні 12,4 млн т),
після якого обсяги спадають до значення 2010 року та у
період 2014—2016 рр. У 2019 році обсяги утворення
відходів зросли у порівнянні з двома попередніми рока$
ми і склали 6,7 млн т. Частка відходів сільського, лісо$
вого та рибного господарства у відходах за видами еко$
номічної діяльності та домогосподарств в Україні ко$
ливається в межах 2—3 %;

— до позитивних тенденцій поводження з сільсько$
господарськими відходами в Україні слід віднести змен$
шення обсягів їх видалення у спеціально відведені місця
чи об'єкти. Проте за певними видами відходів (залишки
обрізання дерев та догляду за посадками, насіння злаків
хлібних та сільськогосподарських культур, екскремен$
ти, сечовина та гній від худоби) відсоток видалення на
звалища залишається досить значним;

— здійснення неналежним чином переробки відходів
тваринництва та переробних підприємств, що несе знач$
ну загрозу навколишньому природному середовища че$
рез викиди в атмосферу метану, забруднення грантів та
підземних вод;

— неналежний рівень використання відходів як вто$
ринної сировини внаслідок недосконалості організац$
ійно$економічних засад залучення їх у виробництво;

— рівень енергетичного використання аграрних
відходів залишається низьким, втрачається біоенерге$
тичний потенціал;

— неефективне впроваджених економічних інстру$
ментів у сфері поводження з відходами аграрних під$
приємств.

Таким чином, ситуація, що нині панує в Україні, зок$
рема з проблемою утилізації відходів та їх переробкою,
вказує на низку критичних проблем, які потребують
негайного та кардинального розв'язання. Для цього
було проаналізовано вплив чинників на розвиток аграр$
них підприємств, що дало можливість виявити його по$
тенційні можливості для налагодження ефективного
виробництва, а також ефективного поводження з відхо$
дами, що в свою чергу дає можливість досягнути висо$
ких результатів, що супроводжуватимуться досягнен$
ням енергетичної автономії. На основі визначення впли$
ву чинників на розвиток аграрних підприємств визначе$
но перспективи подальшого розвитку та шляхи розв'я$
зання проблем поводження з відходами, які постають
перед аграрним сектором. Розробка Стратегії повод$
ження з відходами агарних підприємств є запорукою
розробки ефективних заходів на тривалу перспективу,
що допоможе підприємствам не тільки вирішити про$
блему утилізації відходів, але й гарантувати енергетич$
ну автономізацію завдяки їх енергетичному використан$
ню.
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MARKET MONITORING SYSTEM IN THE PROCESS OF MAKING AN EFFECTIVE MANAGEMENT
DECISION

У ринкових умовах формування і вдосконалення підходів до управління підприємством стає нагальB

ною потребою досягнення стабільного стану та розвитку ринкової позиції підприємств і національної

економіки загалом. В більшості випадків на підприємствах не розробляються стратегії управління, що

враховують дію сукупності факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. Проблема ефективного

розвитку промислових підприємств через вдосконалення системи управління з метою збереження конB

курентних переваг залишається поза полем зору менеджменту і потребує поглиблених досліджень. ЕфекB

тивність роботи господарських систем значною мірою залежить від правильності вибору підходу до проB

цесу прийняття управлінських рішень. Особливої значимості це питання набуває в умовах постійного

браку часу на розробку альтернатив та непередбачуваності наслідків від реалізації рішень в умовах швидB

ких, а в багатьох випадках негативних змін чинників впливу на підприємство з боку мікроB та макросеB

редовища.

Управлінські рішення, що приймаються на вітчизняних підприємствах, формуються в умовах жорстB

ких обмежень як природних, так і трудових і фінансових ресурсів. Всі перераховані фактори, що харакB

теризують соціальноBекономічне середовище функціонування виробничих підприємств в Україні, висуB

вають підвищені вимоги до якості управлінських рішень, оперативності їх прийняття і реалізації.

Система моніторингу ринку не є ізольованою від інших управлінських процесів, адже отримання знань

про ринкову ситуацію та ринкову позицію є елементом досягнення якості та ефективності всіх процесів

на підприємстві.

Під час прийняття управлінського рішення аналітикоBоціночної складовій результатів моніторингу

належить провідна роль, оскільки вона створює основу для стратегічних рішень і операційної виробниB

чої діяльності. Вона спрямована на дослідження довгострокових тенденцій в макроекономічному та гаB

лузевому середовищі, на вивчення потреб і запитів ринку, його споживчої і товарної сегментації, на оціB

нку привабливості цільових ринків і конкурентоспроможності компанії і її продукції.

Оптимізація моніторингових процедур є вихідним елементом прийняття ефективного управлінськоB

го рішення, що сприятиме стійкому функціонуванню підприємства на ринку та його здатності до розвитB

ку, забезпеченню належного рівня конкурентоспроможності, прибутковості, платоспроможності,
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стійкості та, як наслідок, зростанню ринкової вартості підприємства. Запропоновані методи є універB

сальними, дозволяють вирішувати широке коло економічних і маркетингових регіональних завдань,

можуть бути використані всюди, де точний прогноз дозволяє раціоналізувати та оптимізувати управB

лінські рішення.

In market conditions of formation and improvement of approaches to enterprise management it becomes an

urgent need to achieve a stable state and development of enterprises market position and the national economy

in general. In most cases, enterprises do not develop management strategies that take into account the action of

the external and internal factors combination. The problem of the industrial enterprises effective development

by means of management system improvement in order to maintain competitive advantages remains out of the

management sight and requires inBdepth research. The economic systems efficiency largely depends on the correct

choice of the approach to the management decisionBmaking process. This issue is especially important in

conditions of constant lack of time necessary to develop alternatives and unpredictable solutions implementation

consequences in rapid and, in many cases, negative changes of the factors influencing the enterprise by the

micro and macro environment.

Management decisions, made at domestic enterprises, are formed in conditions of severe constraints on both

natural and labor and financial resources. All these factors, that characterize socioBeconomic environment of

production enterprises in Ukraine, make higher demands on the management decisions quality, their adoption

and implementation efficiency.

The market monitoring system is not isolated from other management processes, as gaining knowledge about

the market situation and market position is an element of achieving quality and efficiency of all enterprise

processes.

In the process of management decisions making, the analytical and evaluation component of monitoring

results has a leading role, as it creates a basis for strategic decisions and operational production activities. It is

aimed at researching longBterm trends in the macroeconomic and sectoral environment, studying the needs and

demands of the market, its consumer and product segmentation, assessing the attractiveness of target markets

and the competitiveness of the company and its products.

Monitoring procedures optimization is the initial element of the effective management decision, which will

contribute to the sustainable operation of the enterprise in the market and its ability to develop, will ensure the

appropriate level of competitiveness, profitability, solvency, stability and, consequently, will increase the market

value. The proposed methods are universal, enable solving a wide range of economic and marketing regional

problems, can be used wherever the accurate forecast allows to rationalize and optimize management decisions.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ринкових умовах формування і вдосконалення

підходів до управління підприємством стає нагальною
потребою досягнення стабільного стану та розвитку
ринкової позиції підприємств і національної економіки
загалом. Слід зазначити, що в більшості випадків на
підприємствах не розробляються стратегії управління,
що враховують дію сукупності факторів зовнішнього і
внутрішнього середовища. Проблема ефективного роз$
витку промислових підприємств через вдосконалення
системи управління з метою збереження конкурентних
переваг залишається поза полем зору менеджменту і по$
требує поглиблених досліджень. Ефективність роботи
господарських систем значною мірою залежить від пра$
вильності вибору підходу до процесу прийняття управ$
лінських рішень. Особливої значимості це питання на$
буває в умовах постійного браку часу на розробку аль$
тернатив та непередбачуваності наслідків від реалізації
рішень в умовах швидких, а в багатьох випадках нега$
тивних змін чинників впливу на підприємство з боку
мікро$ та макросередовища.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичним і практичним питанням прийняття
ефективних управлінських рішень у нестабільному рин$

Ключові слова: сучасний ринок, система моніторингу, компетенційне забезпечення, управлінське рішен�
ня, SWOT�аналіз, узагальнені і часткові показники, ситуаційний підхід.

Key words: modern market, monitoring system, competence support, management decision, SWOT�analysis,
generalized and partial indicators, situational approach.

ковому середовищі займалися вітчизняні та зарубіжні
науковці. Серед них можна виділити таких: Асаул А.Н.
[1], Бойер Р. [18], Гончар М.Ф. [2], Захаркіна Л.С. [3],
Липсиц І.В. [9], Приймак В.М. [11], Ричихина Е.Н. [12],
А. Сміт [14], Уолш К. [20], Фатхутдинов Р.А. [15], Шер$
шньова З.Є. [17]. Попри вагу з боку науковців до цього
питання, визначення підходів до прийняття управлінсь$
ких рішень з врахуванням результатів поглибленого
моніторингу ринкової ситуації не є чітко окресленим, а
здійснені наробки у цьому напрямі потребують систе$
матизації та доопрацювання.

Існуючий зарубіжний досвід вимагає адаптації до
української дійсності. В зв'язку з цим виникає пробле$
ма формування науково$методичного підходу до прий$
няття управлінських рішень у сфері функціонування та
розвитку промислових підприємств, зв'язаних з екстре$
ним реагуванням на дисбаланси.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Ефективність діяльності сучасного підприємства

залежить від багатьох зовнішніх і внутрішніх чинників.
Ринок динамічно розвивається, відбувається удоскона$
лення технологій, поява нових конкурентів, що вимагає
від підприємств перегляду пріоритетів розвитку.
Підприємства повинні зосередити увагу на вивченні і
задоволенні потреб споживачів з метою поліпшення
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економічної ситуації, насичення ринку товарами й по$
слугами.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження забезпечення під$

приємств надійною і достовірною інформацією про ри$
нок, яка базується на системі моніторингу, що дозво$
лить із застосуванням основних сучасних наукових
підходів прийняти ефективне управлінське рішення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Формування ринку — тривалий історичний процес.

Ринок являє собою саморегулюючий механізм попиту і
пропозиції. Ринок пропонує безліч варіантів продукції,
робіт і послуг для споживача, який є вільним у своєму
виборі. Для виробника модель ринкової економіки про$
понує умови конкуренції з іншими виробниками анало$
гічної продукції. Ринок за Р. Бойером [18] характери$
зується як сфера, де домінують конкуренція між неза$
лежними агентами і вільне ціноутворення. У цьому ви$
значенні зникає будь$яка просторова, тимчасова або
предметна локалізація, їх місце займає модель, яка
фіксує умови, при яких досягається ринкова рівновага.
Ринок — це економічна система, в якій саморегулюю$
чий ринковий механізм є панівною формою господар$
ства. У цьому випадку ринкові принципи господарської
організації ставляться перед громадами, що мають на$
зву "ринкових товариств".

Загалом ринкова економіка є в значній мірі саморе$
гулюючою системою, яка дозволяє ефективно функ$
ціонувати без прямого втручання держави. Вона володіє
визначеним внутрішнім порядком та підпорядковуєть$
ся економічним законам. На ринку діє регулююча "не$
видима рука", про яку писав Адам Сміт: "Підприємець
має на увазі лише свій власний інтерес, переслідує влас$
ну вигоду, причому в цьому випадку він невидимою ру$
кою спрямовується до цілі, яка може зовсім не входити
у його наміри. Переслідуючи свої власні інтереси, він
частіше найбільш дієво служить інтересам суспільства,
ніж тоді, коли свідомо намагається служити їм" [14]. У
сучасних умовах економіка управляється не тільки "не$
видимою рукою", але і державними ричагами, однак ре$
гулююча роль ринку продовжує зберігатися, у багатьох
випадках визначаючи збалансованість економіки.

Сучасний ринок — реальний, абстрактний або вірту$
альний простір, у якому взаємодіють пропозиція та по$
пит на ті чи інші товари та послуги, включаючи робочу
силу, капітали та ін., а також спосіб цієї взаємодії та
сукупність умов, завдяки яким покупці та продавці то$
варів і послуги вступають у контакт з іншим з метою
придбання або продажу цього товару та послуг. Струк$
тура сучасних ринків надзвичайно різноманітна. Держа$
ва зазвичай встановлює ті чи інші "правила гри" для учас$
ників ринку та у, визначеній мірі, регулює та контро$
лює його функціонування — законодавчими, тарифни$
ми та іншими методами. На ринкові відносини значно
впливають культурні традиції, стан політичних систем,
ступінь розвитку інфраструктури тощо. Сучасний ри$
нок як високорозвинений продукт цивілізації в корні
відрізняється від ринку епохи вільної конкуренції. Для
нього притаманні гарантоване збільшення кількості то$
варів,що реалізуються, соціальний захист непрацездат$
ного та малозабезпеченого населення, регулювання
фінансової, грошової, кредитної та цінової політики з
боку держави, висока організованість та виконавча дис$
ципліна. Ринок — це складне утворення, яке являє со$
бою, з однієї сторони, сферу обміну, сукупність про$
цесів купівлі$продажу, що здійснює баланс за рахунок
цін, а з іншого — забезпечує зв'язок між виробництвом
та споживанням, неперервність процесу відтворення,
його цілісність [16].

У класичній ринковій економіці з достатньо розви$
нутою конкуренцією споживач має можливість вибору
оптимального постачальника (з точки зору якості про$

дукції, її ціни, термінів поставки, сервісного обслуго$
вування та інших параметрів). У той же час продавцю
надається можливість вибрати найбільш гідного покуп$
ця. Вибір напрямів розвитку і моментів для дій — най$
важливіша функція будь$якої системи моніторингу рин$
ку. Однак допустимий рівень невизначеності вихідної
інформації для системи різний в залежності від того, з
якою метою вона надає дані: для формулювання або
реалізації стратегії [9].

У загальному вигляді прийняття управлінського
рішення визначається обсягом, достовірністю та оцін$
кою інформації, що характеризує проблемну ситуацію.
Ці умови інформаційного забезпечення є підставою для
застосування в процесі прийняття рішення одного з ба$
зових напрямів вирішення ситуацій: реактивного реагу$
вання, аналогового, дослідницького та інтуїтивного [6].

Перед керівниками вітчизняних підприємств вини$
кає проблема обгрунтування і вибору управлінських
рішень щодо коригування їх діяльності з урахуванням
змін, що виникають в економічній ситуації. Зростання
пріоритету знань при досягненні успіху в умовах жор$
сткої конкуренції призводить до зміни в характері робіт,
які виконуються в організації на етапі розробки і прий$
няття управлінського рішення за напрямами компе$
тенції розробників. Напрями цих змін такі: інтелектуа$
лізація робіт, інновації, ініціативи, колективна робота,
проектна робота, багатопрофільність, авторитет замов$
ника, координація по вертикалі та горизонталі. До за$
гальних функцій, які є обов'язковими для кожної підси$
стеми, відносяться:

— організація робіт по розробці управлінського
рішення;

— аналіз і синтез проблеми;
— прогнозування параметрів об'єкта, які мають бути

досягнуто;
— оптимізація та оцінка рішення;
— оформлення управлінського рішення по кожній

окремій компетенції управлінської структури [15].
Компетенційне забезпечення в механізмі прийняття

та реалізації управлінських рішень є дуже важливим, ос$
кільки, по$перше, реалізація рішень потребує наявності
певної компетенції персоналу; по$друге, ці компетенції
обумовлюють своєчасне та ефективне виконання рішень.

У межах підсистем здійснюються певні види діяль$
ності. Їх відносна самостійність, визначеність цілей та
зміст дають їм можливість інтегруватися у такі функ$
ціональні підсистеми, які є елементами$виконавцями за$
гальної системи прийняття управлінського рішення в
умовах ринкової невизначеності:

1. Організація виробничих процесів: технічна підго$
товка виробництва, виробничі та трудові процеси, за$
безпечення якості продукції.

2. Елементна складова виробництва: будівлі, спору$
ди, виробничі приміщення, устаткування, пристрої, при$
лади; предмети праці певних властивостей; кадри різних
рівнів кваліфікації.

3. Виробнича інфраструктура підприємства: техніч$
не обслуговування і ремонт основних матеріальних еле$
ментів виробничої системи, її матеріально$технічне,
енергетичне, транспортне забезпечення, складське і тар$
не господарство, збут готової продукції тощо.

4. Управлінська підсистема підприємства: техніко$
економічне планування, фінансування, бухгалтерський
облік, науково$технічний та соціальний розвиток
підприємства.

У цьому випадку доцільно використати метод
структурного аналізу процесів, який передбачає вико$
нання такої послідовності дій:

1) роздільне оцінювання функціонування і стану
кожного з основних процесів;

2) визначення ролі та частки участі кожного проце$
су в загальному функціонуванні й розвитку підприємст$
ва — виробництві цінного для споживача результату і
генерації грошових потоків;
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3) визначення й оцінювання характеру взаємодії між
окремими процесами.

Це дозволить побудувати процесну модель, на ос$
нові якої виділяється система характеристик, що вико$
ристовується для розрахунку показників, які у свою
чергу застосовуються як критерій прийняття рішень у
сфері функціонування і розвитку підприємств [5].

Підприємство є відкритою системою, яка взаємодіє
із зовнішнім середовищем, тому оцінювання ефектив$
ності управління підприємством має проводитися на
основі оцінок зовнішньої та внутрішньої ефективності
управління. Оцінювання внутрішньої ефективності
управління підприємством має грунтуватися на узагаль$
неній оцінці ефективності за окремими елементами, що
складають цілісну систему управління підприємством.
Елементом вартісно$орієнтованого підходу до управл$
іння підприємством є аналіз його зовнішнього і внутрі$
шнього середовища.

Моніторинг зовнішнього середовища виступає в
якості координаційної функції, що об'єднує всі інші в
єдину систему, і дає управлінню необхідну інформацію
про всі підсистеми в їх динаміці. Саме моніторинг сприяє
реалізації всіх основних функцій управління, і він про$
сто необхідний для реалізації кожної з основних загаль$
них функцій управління. Успіх використання управлі$
нського моніторингу досягає свого максимального
ефекту при відносно тривалому періоді збору моніто$
рингових даних та при максимальній кількості показ$
ників, що охоплюють всі підсистеми організації та її
основні елементи [12].

Зовнішній аналіз передбачає використання кількох
методів; переважно використовується SWOT$аналіз.
Під час SWOT$аналізу можливості визначаються як об$
ставини, створюють підприємству умови виробляти нові
дії: випустити новий продукт, завоювати нових клієнтів,
впровадити технологію, перебудувати виробничі й гос$
подарські процеси та т.п.

Перевагами SWOT$аналізу є систематизація знань
про внутрішні та зовнішні фактори, що впливають на
процес стратегічного управління, визначення конкурен$
тних переваг та формування стратегічних пріоритетів,
періодична діагностика ринку та ресурсів фірми. Цей
метод дає можливість здійснювати аналіз як для всієї
організації, так і для окремих підрозділів, товарної лінії
або конкретного продукту, а також для порівняння з
конкурентами. Також безперечною позитивною якістю
цього інструмента є його простота і можливість залу$
чення до обговорення досліджуваних проблем широко$
го кола керівників і спеціалістів. SWOT$аналіз не містить

остаточної інформації для прийняття управлі$
нських рішень, але дає змогу впорядкувати про$
цес обмірковування всієї наявної інформації з
використанням власних думок та оцінок [17].

Методологія SWOT$аналізу допускає спо$
чатку виявлення сильних і слабких сторін, а та$
кож загроз і можливостей, а далі — встановлен$
ня ланцюжків та зв'язків між ними, що надалі
можуть бути використані для формування стра$
тегії підприємства [13].

Щоб система моніторингу ринку була корис$
ною для стратегічного планування та формулю$
вання стратегії, вона повинна дозволяти прогно$
зувати майбутні зміни ринкового середовища
(рис. 1). Вибір напрямів розвитку і моментів для
дій — найважливіша функція будь$якої системи
моніторингу ринку. Однак допустимий рівень
невизначеності вихідної інформації для систе$
ми різний в залежності від того, з якою метою
вона надає дані: для формулювання або реалі$
зації стратегії. Для систем моніторингу ринку,
що використовуються для реалізації стратегії,
характерна мінімальна невизначеність.

Найчастіше компанія організовує моніто$
ринг ринку саме для того, щоб знайти всі змінні

значення та окреслити невідомі фактори, оскільки на
ринку підприємство стикаються з високим рівнем невиз$
наченості.

Основна перевага прогнозної спрямованості систе$
ми моніторингу ринку в тому, що вона дозволяє керів$
ництву підприємства не тільки реагувати на події, а і
передбачати їх. Передбачення включає два аспекти: гру
на випередження (вжиття заходів до настання події) і
— що в багатьох ситуаціях навіть важливіше — гру на
випередження конкурентів. Здатність заздалегідь ви$
явити свої можливості, наприклад, при виникненні нової
тенденції споживання, зміну законодавчої бази або
появі нових технологій, важлива сама по собі. Однак
здатність зробити це раніше за конкурентів означає
можливість захопити більшу частку ринку, отримати
більше прибутку або підвищити імідж підприємства.

Всі стадії процесу моніторингу ринку об'єднані
спільною метою. У сукупності всі вони покликані пере$
творювати ринкові сигнали в корисну і зрозумілу інфор$
мацію для керівних осіб. Виявлення контексту — одна з
найбільш важливих завдань моніторингу ринку загалом.
Окремі ринкові сигнали повинні бути вписані в універ$
сальну систему понять, щоб при розробці управлінсь$
кого рішення були встановлені зв'язки між цими сигна$
лами і прийнятим функціональним рішенням. Ще одне
важливе значення моніторингу ринку — інтеграція про$
цесу. Вихідні дані системи моніторингу ринку відпові$
дають функціональним підрозділам компанії, як пока$
зано на рисунку 2.

Процес прийняття управлінського рішення прохо$
дить у декілька етапів: виникнення ситуації (проблеми)
або необхідність реалізації певного етапу стратегічно$
го або тактичного плану підприємства; збір та обробка
інформації — опрацювання інформації щодо проблеми,
яку необхідно вирішити, дослідження причин та
наслідків цієї проблеми, а також здійснюється оцінка
здатності підприємства вирішити цю проблему; генера$
ція, або виявлення, альтернатив — глибоке системне
дослідження проблеми, пошук декількох варіантів ви$
рішення проблеми; оцінювання альтернатив — виявлен$
ня потенційних можливостей системи управління з ме$
тою подолання проблеми, проводиться дослідження
різних варіантів розвитку подій; вибір альтернативи —
здійснюється вибір найвдалішого варіанту; реалізація
управлінського рішення — організація процесу вико$
нання управлінського рішення та контроль за його ви$
конанням [7].

Постановка альтернативних завдань, з одного боку,
є результатом аналізу, а з іншого — потребує багатова$
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Рис. 1. Схема системи моніторингу ринку
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ріантності розрахунків. Тому альтерна$
тивні розрахунки виступають окремим
етапом економічного управління, у ре$
зультаті якого визначаються очікувані
економічні результати від різних варіантів
планових дій. Альтернативні розрахунки
забезпечують вибір кращого варіанта для
ухвалення рішення, яке на наступному
етапі втілюється в плани [10].

Активне управління передбачає не
тільки розгляд підприємства в єдності і
взаємодії його внутрішніх елементів, а й
приділення значної уваги його зв'язкам із
зовнішнім середовищем, які в певний час
відіграють визначальну роль у діяльності
практично кожного підприємства.

Загальне інтегральне завдання моніто$
рингу ринку промислової продукції поля$
гає у вивченні закономірностей його роз$
витку, виявленні та моделюванні його
внутрішніх і зовнішніх взаємозв'язків і на
цій основі прогнозування його подальшо$
го розвитку, а також у розробці орієнтирів
для конкретних підприємців і підприємств
у разі прийняття ними рішень про вибір
сфери підприємницької діяльності, про
прийняття тих чи інших стратегій для розвитку вже дію$
чих підприємств.

Крім того, саме моніторинг ринку реалізує застосу$
вання ситуаційного підходу до управління. Цей підхід
засновано на тому, що вся організація господарської
діяльності підприємства є відповіддю на дії ззовні. Ви$
рішального значення набувають конкретні особливості
тієї чи іншої ситуації, що складається в поточному пе$
ріоді. А спроби адаптації господарської діяльності
підприємства до умов невизначеності передбачають
управління ризиком, реалізуючи можливості його ніве$
лювання при осмисленні альтернатив.

Управлінське рішення визначається зазвичай як
спосіб вибору дії в цих конкретних умовах для досяг$
нення конкретної мети з урахуванням наявних факторів
ризиків або вже безпосередньо ризиків. Воно є основ$
ним елементом впливу керуючої системи на керовану.
Стратегія управління підприємством повинна спирати$
ся на науково обгрунтоване прогнозування можливих
наслідків і виявлення потенційно найбільш серйозних
джерел і умов ризику.

Економічна діяльність суб'єктів підприємництва, які
прагнуть нарощувати конкурентні переваги і забезпе$
чувати з їх допомогою стійкість своїх ринкових позицій,
використовує в якості цільових орієнтирів широку су$
купність результуючих показників (як кількісних, так і
якісних): приріст обсягу продажів і прибутку, оволоді$
ння великим цільовим сегментом, пристосування ха$
рактеристик виробленого товару до бажань споживачів
і т. д. Вплив цих факторів на ефективність прийняття
управлінських рішень можна проаналізувати за допо$
могою статистичних методів. До таких факторів можна
віднести:

— з факторів зовнішнього середовища суб'єкта
підприємницької діяльності — обсяги виробництва, по$
даткове навантаження, рівень цін і їх динаміку, валют$
ний курс;

— з факторів внутрішнього середовища суб'єкта
підприємництва — стан основних фондів, число зайня$
тих, технологічний рівень виробництва, показники пла$
тоспроможності і фінансової стійкості, рівень освіти
персоналу [1].

В економічній літературі виділяють два аспекти ме$
тодів оцінки ефективності реалізації управлінських
рішень — цільовий і витратний. Цільовий аспект відоб$
ражає міру досягнення підприємством поставлених
цілей, а витратний — економічність способів перетво$
рення ресурсів у результати діяльності. Під стратегіч$

ною ефективністю реалізації управлінських рішень слід
розуміти ступінь відповідності функціонування підприє$
мства обраній корпоративній стратегії, а також її фун$
кціональним складовим: стратегії досягнення фінансо$
вих результатів, фінансовій, кадровій, організаційній,
маркетинговій, інвестиційній стратегіям. Як наслідок,
загальний критерій ефективності реалізованих управ$
лінських рішень має відображати як результати реалі$
зації загальної корпоративної стратегії, так і підпоряд$
кованих їй функціональних складових [20].

Складність і різноманітність зв'язків промислового
виробництва, велика кількість діючих у ньому чинників
мають неабиякий вплив на ефективність управління
підприємством. Тому її слід оцінювати за допомогою
системи узагальнених і часткових показників (табл. 1)
[4].

Показники використовуються для визначення еко$
номічної ефективності від передбачених стратегією за$
ходів, по удосконаленню конструкцій виробів, техно$
логії та організації виробництва. Підвищення ефектив$
ності і якості роботи підприємства в умовах ринкової
економіки дозволяє збільшити прибуток, отже, підви$
щити ринкову вартість підприємства, яка комплексно
віддзеркалює не тільки наявність у підприємства ре$
сурсів, а і здатність менеджменту ефективно їх викори$
стовувати в нестабільній ринковій ситуації.

Для визначення інтегрального показника при оціню$
ванні кожної підсистеми доцільно використовувати
функцію Харрингтона, яка у цьому випадку матиме виг$
ляд [3]:
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до аналізу про здійснені аналізу ефективності управ$
ління за кожною підсистемою.

Існує також показник ефективності прийнятого
управлінського рішення за кінцевими результатами,
який заснований на розрахунку ефективності виробниц$
тва загалом і виділення фіксованої (статистично обгрун$
тованої) частини:

(2),

де П — прибуток, отриманий від реалізації товару,
грн;

ЗВ — загальні витрати, грн;
К — частка управлінського рішення в ефективності

виробництва [2; 8].

 

Висновки та прийняття 
управлінського рішення 

Оцінювання альтернатив 

Аналітична робота 
1. Стратегічне планування 
2. Проекти і процеси 
3. Науково-дослідні та 
дослідно-конструкторські 
роботи 
4. Внутрішньо-економічний 
механізм підприємства 

Неструктурована 
інформація 

Безперервний 
моніторинг рингу 

Рис. 2. Функціональне навантаження моніторингової складової
під час прийняття управлінського рішення



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

123www.economy.in.ua

Водночас у залежності від міри впливу різноманіт$
них чинників (цілі прийняття управлінського рішення;
наявних ресурсів; компетентності управлінців; ситуації,
в якій рішення приймається) визначається вид або ком$
бінація видів ефективності управлінського рішення
відповідно до конкретних умов. Для кожного виду ефек$
тивності визначаються методичні підходи [11; 20].

Питання розробки нових інструментів оцінки ре$
зультатів діяльності та технології управління розгля$
дає концепцію цін клієнта протягом життєвого цикла
в її розвитку. Практичне застосування такого підхо$
ду пов'язане з використанням необхідної інформації
та методів її збору та моніторингу, складнощі самих
розрахунків та ін. Тому пошук адекватних оцінок,
способів диференціації клієнтів, індикаторів, що доз$
воляють відслідковувати не тільки динаміку, але і
структуру клієнтського потоку, ще більш актуалі$
зується [19].

Процес розробки і прийняття управлінських рішень
є складним і різностороннім та в значній мірі залежить
від рівня кваліфікації керівника, стилю управління, си$
туації, що склалась, корпоративної культури організації
тощо. Серед факторів, які найбільше впливають на про$
цес прийняття управлінських рішень в організаціях, слід
визначити такі: ступінь ризику, час, що надається в роз$
порядження для прийняття рішення; ступінь підтримки

менеджера колективом, психологічні обмеження, осо$
бисті здібності менеджера; політика організації, взає$
мозалежність рішень.

ВИСНОВКИ
Управлінські рішення, що приймаються на вітчизня$

них підприємствах, формуються в умовах жорстких
обмежень як природних, так і трудових і фінансових
ресурсів. Всі перераховані фактори, що характеризують
соціально$економічне середовище функціонування ви$
робничих підприємств в Україні, висувають підвищені
вимоги до якості управлінських рішень, оперативності
їх прийняття і реалізації.

Система моніторингу ринку не є ізольованою від
інших управлінських процесів, адже отримання знань
про ринкову ситуацію та ринкову позицію є елементом
досягнення якості та ефективності всіх процесів на
підприємстві.

Під час прийняття управлінського рішення аналіти$
ко$оціночної складовій результатів моніторингу нале$
жить провідна роль, оскільки вона створює основу для
стратегічних рішень і операційної виробничої діяль$
ності. Вона спрямована на дослідження довгострокових
тенденцій в макроекономічному та галузевому середо$
вищі, на вивчення потреб і запитів ринку, його спожив$
чої і товарної сегментації, на оцінку привабливості

цільових ринків і конкурентоспро$
можності компанії та її продукції.

Оптимізація моніторингових
процедур є вихідним елементом
прийняття ефективного управлі$
нського рішення, що сприятиме
стійкому функціонуванню підприє$
мства на ринку та його здатності до
розвитку, забезпеченню належно$
го рівня конкурентоспроможності,
прибутковості, платоспромож$
ності, стійкості та, як наслідок, зро$
станню ринкової вартості підприє$
мства. Запропоновані методи є уні$
версальними, дозволяють вирішу$
вати широке коло економічних і
маркетингових регіональних зав$
дань, можуть бути використані
всюди, де точний прогноз дозволяє
раціоналізувати та оптимізувати
управлінські рішення.

Часткові показники 

Загальні показники Показники 
ефективності праці 

Показники підвищення 
ефективності використання 

основних фондів, обігових коштів 
і капітальних вкладень 

Показники підвищення 
ефективності 
використання 

матеріальних ресурсів 
1. Зростання обсягу 
виробництва продукті у 
вартісному виразі. 
2. Виробництво 
продукції на 1 грн 
витрат. 
3. Відносна економія 
основних виробничих 
фондів, нормативних 
коштів, матеріальних 
витрат, фонду оплати 
праці. 
4. Собівартість. 
5. Рентабельність. 
6. Прибуток 
 

1. Темпи росту 
продуктивності праці. 
2. Частка збільшення 
виробництва продукції 
за рахунок підвищення 
продуктивності праці. 
3. Економія 
чисельності 
працівників. 
4. Зниження 
трудомісткості виробів 
 
 

1. Фондовіддача – виробництво 
продукції на 1 грн середньо-
річної вартості основних 
виробничих фондів. 
2. Виробництво продукції на 1 грн 
середньорічної величини 
нормованих обігових коштів. 
3. Приріст обігових коштів 
відносно приросту товарної 
продукції. 
4. Відношення приросту прибутку 
до капітальних вкладень, які його 
зумовили. 
5. Питомі капітальні вкладення на 
одиницю нової виробничої 
потужності на 1 грн приросту 
продукції. 
6. Термін відшкодування 
капітальних вкладень - 
відношення їх до суми приросту 
одержаного прибутку 

1. Матеріальні витрати 
на 1 грн товарної 
продукції. 
2. Витрати важливих 
матеріальних ресурсів 
у натуральному виразі 
на 1 грн товарної 
продукції 
3. Відношення темпів 
приросту матеріальних 
витрат до темпів 
приросту товарної 
продукції 
 
 

Таблиця 1. Система показників оцінки економічної ефективності управління

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методи оцінки ефективності управлінських рішень 

Метод 
непрямого 
порівняння 
різних 
варіантів 

Метод за 
кінцевим 

результатом 

Метод за 
безпосереднім 
результатом 
діяльності 

Метод за принципом Парето 
(80 відсотків наслідків 

спричинені 20 відсотками 
причин) 

АБВ – метод 
(послідовно 
розставляти 
пріоритети) 

Прискорений аналіз 
Ейзенхауера 

(відфільтрувати 
другорядні справи від 
важливих рішень)

Рис. 3. Методи оцінки ефективності управлінського рішення
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IMPROVEMENT OF THE ACCOUNTING AND THE AUDIT OF PAYMENT AT THE ENTERPRISE

Облік розрахунків заробітної плати потребує немалих зусиль та уваги, оскільки він є найбільш відпоB

відальним та трудомісткім, пов'язаний з обробленням великої кількості первинної інформації, має багаB

то однотипних операцій, здійснення яких потребує багато часу, і у подальшому впливає на достовірність

розрахунків заробітної плати та формування правильного податкового та статистичного обліку загалом.

В зв'язку з пандемією за останній рік значно змінилися умови використання найманої праці, звичайною

стала робота поза офісом, збільшилась кількість послуг, що надаються онлайн, збільшуються витрати

підприємств на оплату лікарняних. Саме тому авторами статті обгрунтовано мета та завдання удосконаB

лення обліку та аудиту заробітної плати, розроблена програма аудиту обліку заробітної плати, розгляB

нуто проблеми обліку заробітної плати в умовах пандемії CovidB19. У роботі розроблено заходи щодо

вдосконалення обліку заробітної плати: вдосконалення робочих місць комп'ютерною технікою, вихід із

рукописних облікових регістрів, запровадження автоматизованого обліку робочого часу, запровадженB

ня персоналізованого вхіоду у програму 1С Бухгалтерія, удосконалення трудових відносин між роботоB

давцем і працівником за рахунок матеріальної зацікавленості, преміювання, запровадження соціальноB

го пакету та кваліфікації праціників, запровадження резерву лікарняних. Також розроблено програму

аудиту обліку заробітної плати для правильного відображення у бухгалтерському обліку, яка включає

перевірку: наявності договорів, первинних документів та првильності їх оформлення, правильності наB

рахування заробітної плати, правильності оподаткування заробітної плати, правильності нарахування

резерву лікарняних, правильності відображення у бухгалтерському обліку на рахунках синтетичного та

аналітичного обліку, правильності відображення у фінансовій звітності. Запропоновані заходи удоскоB

налення обліку та аудиту заробітної плати дадуть змогу дослідити правильність, своєчасність та заB

конність відображення та нарахування заробітної плати, відслідкувати кількість та якість роботи, яку

працівник робить поза офісом, рівномірно розподіляти витрати на лікарняні за рахунок резерву лікарB

няних. Запрпоновано вести на окремих субрахунках виплати, які пов'язані зі стимулюванням праці, для

того, щоб було зручно аналізувати їх вплив на продуктивність праці.

Wage accounting requires considerable effort and attention, as it is the most responsible and timeBconsuming,

involves the processing of large amounts of primary information, has many similar operations that take a long

time, and further affects the reliability of wage calculations and the formation of correct tax and statistical
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогодні питання обліку розрахунків заробітної

плати на підприємстві є головною частиною соціально$
трудових відносин працівників, роботодавців та держа$
ви, які мають великий вплив на трудові ресурси нашої
країни. Практичні та теоретичні питання з розрахунків
заробітної плати завжди привертають увагу науковців,
законодавців, керівників організацій і найманих праці$
вників. Заробітна плата є одним із найважливіших чин$
ників ефективності підприємства, тому що від її розмі$
ру та своєчасної виплати залежить продуктивність
праці, якість виконаної роботи і загалом задоволення
працівників своїм положенням. Важливе значення має
чітке виконання обліку розрахунків з оплати праці на
підприємстві також тому, що заробітна плата, як один
з основних доходів населення, є базою для утримання
податку на доходи фізичних осіб, військового збору та
нарахування єдиного соціального внеску.

Облік розрахунків заробітної плати потребує нема$
лих зусиль та уваги, оскільки він є найбільш відповідаль$
ним та трудомісткім, пов'язаний з обробленням вели$
кої кількості первинної інформації, має багато однотип$
них операцій, здійснення яких потребує багато часу, і у
подальшому впливає на достовірність розрахунків за$
робітної плати та формування правильного податково$
го та статистичного обліку в цілому. Тому удосконален$
ня обліку і аудиту нарахувань заробітної плати є дуже
важливим і актуальним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЇ

Багато вчених вирішували проблеми вдосконален$
ня обліку та аудиту нарахування заробітної плати на
підприємстві, а саме: О.Ф. Вербило [3], Л.В. Мельян$
кова [3], А.П. Макаренко [4], Ю.В. Подмешальська [5],
О.В. Покатаєва [6], Н.А. Ткаченко [7], Д.М. Хома та інші.

Серед питань, яким присвячені їх праці, можна на$
звати такі:

— контроль за ефективним використанням праці;
— своєчасне і правильне визначення сум нарахова$

ної заробітної плати й відрахувань органам соціально$
го страхування та віднесення їх на собівартість про$
дукції (робіт, послуг);

accounting. in general. Due to the pandemic over the last year, the conditions for the use of hired labor have

changed significantly, work outside the office has become commonplace, the number of services provided on

the Internet has increased, and the cost of hospitals has increased. That is why the authors of the article

substantiate the purpose and objectives of improvement of the accounting and audit of payment, developed a

payment audit program, considered the problems of payment accounting in a CovidB19 pandemic. The paper

develops measures to improve wage accounting such as: improvement of computer workplaces, exit from

handwritten accounting registers, introduction of automated accounting of working time, introduction of

personalized entry into the program 1C Accounting, improvement of labor relations between employer and

employee at the expense of material interest, bonuses, introduction of a social package and qualification of

employees. Also developed a program of audit of payroll for proper reflection in accounting, which includes

checking: the availability of contracts, primary documents and the correctness of their execution, the correctness

of payroll, the correctness of payroll taxation, the correctness of the hospital reserve, the correctness of accounting

synthetic and analytical accounting, the correctness of reflection in the financial statements. The proposed

measures to improve the accounting and audit of wages will allow to investigate the correctness, timeliness and

legality of the reflection and accrual of wages, track the quantity and quality of work done by the employee

outside the office, evenly distribute hospital costs from the hospital reserve. It is proposed to keep payments on

separate subBaccounts, which are related to labor incentives, in order to conveniently analyze their impact on

labor productivity.

Ключові слова: заробітна плата, табель, аудит, програма аудиту, робочий документ, Covid�19.
Key words: salary, report card, audit, audit program, working document, Covid�19.

— здійснення у встановлені терміни всіх розрахунків
з працівниками і службовцями із заробітної плати та
інших виплат;

— облік і контроль за використанням фонду заро$
бітної плати та іншими грошовими коштами, які виділя$
ють для оплати праці працівників підприємства;

Однак ще багато питань очікують на своє рішення.
Так, на деяких підприємствах наявні неофіційні поза$
облікові нарахування й виплати заробітної плати пра$
цівникам без сплати встановлених законодавством по$
датків і платежів, так звана заробітна плата "у конвер$
тах", неправомірна заміна трудових договорів на ци$
вільно$правові договори та інші.

У зв'язку з пандемією за останній рік значно змі$
нилися умови використання найманої праці, звичай$
ною стала робота поза офісом, збільшилась кількість
послуг, що надаються онлайн, збільшуються витрати
підприємств на оплату лікарняних. До того ж саме в
області розрахунків з персоналом з оплати праці за$
конодавство України [1; 2] є найбільш нестабільним,
тому потребує від бухгалтерів постійного оновлення
нормативної бази, яку вони використовують у про$
цесі поточної роботи. Всі ці елементи сучасної гос$
подарської практики потребують подальшого вдос$
коналення існуючих методичних підходів бухгал$
терського обліку і аудиту нарахування заробітної
плати.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є вдосконалення методів збирання та

обробки інформації, які дозволяють з найменшими за$
тратами у визначенні терміни одержати інформацію, що
необхідна для нарахування заробітної плати.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Об'єкти обліку заробітної плати на підприємстві та
її оплати за складом ідентичні на усіх підприємствах,
але на технологію обліку та роботу бухгалтерії вплива$
ють особливості технології та організації виробництва,
від яких вона безпосередньо залежить. Одним з важли$
вих питань реформування бухгалтерського обліку за$
робітної плати є вдосконалення діючої моделі аналітич$
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ного обліку, оскільки дані аналітичного обліку відігра$
ють важливу роль, характеризуючи розміщення та склад
персоналу за місцями його використання, відпрацьова$
ний і невідпрацьований час, обсяг виробленої кожним
працівником продукції, фонд заробітної плати і його
структуру.

Для вдосконалення бухгалтерського обліку необ$
хідно оснащувати робочі місця комп'ютерною технікою
та насамперед відходити від рукописних облікових
реєстрів. Комп'ютери допомагають якісно та швидко
фіксувати необхідну інформацію, проводити розрахун$
кові операції, та зводять до мінімуму виникнення поми$
лок при розрахунках вручну.

На підприємствах документом, що досі ведеться
вручну, є табель обліку робочого часу. Пропонуємо
запровадити на підприємстві автоматизований облік ро$
бочого часу: будь$який прихід та вихід працівника буде
фіксуватися на пропускному пункті за допомогою пер$
соналізованих карток, які будуть передавати інформа$
цію у програму 1С Бухгалтерія. Ведення такого табеля
покращило б дисципліну працівників, тому що будь$яке
затримання або вихід з роботи раніше фіксувалося б у
програмі, що викликало б перерахування заробітної
плати відповідно часу, який був фактично відпрацьова$
ний.

Окремого рішення потребує облік часу роботи поза
офісом. Оскільки на даний час у всьому світі продов$
жується пандемія COVID$19, та все більше працівників
працюють вдома, дуже важко відстежити, коли праців$
ник почав роботу, коли закінчив та чи взагалі сідав пра$
цювати. Тож у цьому випадку доцільно запровадити вхід
у програму 1С через персоналізацію кожного праців$
ника. Під час входу у програму працівник вибирає своє
прізвище та вводить пароль. Водночас кожна дія праців$
ника у програмі буде відображатись під його прізвищем
та у подальшому можна буде сформувати звіт та пере$
вірити якість та кількість роботи, яку виконав праців$
ник, і вже на основі цих даних робити нарахування за$
робітної плати.

Однією з проблем українського ринка труда є
відтік кваліфікованих кадрів за кордон. Оскільки го$
ловною причиною виїзду робітників і спеціалістів є не$
адекватно низька заробітна плата на українських
підприємствах, запобігти цьому можливо за рахунок
удосконалення оплати праці. Одним із можливих на$
прямів удосконалення оплати праці працівників є
підвищення матеріальної зацікавленості працівників,
преміювання, надбавки, надання відпусток тощо.
Ефективним фактором, що також впливає на продук$
тивність праці є запровадження соціального пакету.
Соціальний пакет — це надання роботодавцем певних
благ у вигляді пільг, компенсацій особистих витрат,
пов'язаних з роботою, забезпечення медичного стра$

хування. Соціальний пакет має стимулюючу роль і є
досить важливим інструментом впливу на стан і впев$
неність працівника, тривалість та успішність його тру$
дових відносин.

Також особливу увагу треба приділити підвищенню
кваліфікації працівників. Підприємство має бути заці$
кавленим у кваліфікованих працівниках, які зможуть
забезпечити виконання різних за складністю завдань.
Облік виплат працівникам, пов'язаних зі стимулюван$
ням праці, доцільно весті на окремих субрахунках, щоб
зручно було аналізувати їх вплив на продуктивність
праці

Буде доцільним створити резерв виплати лікарня$
них на період пандемії на окремому рахунку 474 "За$
безпечення інших витрат та платежів" на субрахунку
4741 "Забезпечення резерву лікарняних", по кредиту
якого можна буде побачити щомісячне відрахування в
резерв, а по дебіту — зняття з резерву коштів для на$
рахування лікарняних. Це дасть можливість розподі$
ляти суми витрат на оплату лікарняних рівномірно про$
тягом року.

З метою швидкого отримання інформації про вит$
рати, пов'язані з карантином, пропонуємо також ввес$
ти окремі субрахунки до рахунку 6610 "Розрахунки з
заробітної плати" (табл. 1).

Облік заробітної плати має бути організований та$
ким чином, щоб сприяти підвищенню продуктивності
праці та повному використанню робочого часу. Від пра$
вильно поставленого обліку оплати праці залежить
рівень витрат підприємства, якість, правдивість, спра$
ведливість, повнота і своєчасність розрахунків з персо$
налом з оплати праці.

Помилка у нарахуванні заробітної плати автоматич$
но призводить до цілої серії порушень, які є найважчи$
ми за своїми наслідками, тому питання нарахування за$
робітної плати, а також податкового, бухгалтерського
статистичного обліку оплати праці займають особливе
місце в роботі бухгалтерії кожного підприємства.

Удосконалення обліку нарахування заробітної пла$
ти не можливе без удосконалення аудиту оплати праці.
Організовуючи аудиторську перевірку на підприємстві,
потрібно дотримуватися системного підходу, який за$
безпечить найбільшу результативність та раціональність
аудиту.

Ефективна організація аудиту на підприємстві буде
забезпечувати прийняття правильних рішень працівни$
ками, дозволить удосконалити процес бухгалтерсько$
го обліку, попередить, виявить та усуне помилки, які
були допущені у обліку нарахування заробітної плати.

Основна мета аудиту нарахування заробітної плати —
це оцінка стану обліку нарахування заробітної плати,
виявлення та усунення допущених помилок, які впли$
вають на фінансовий стан підприємства.

Номер 
рахунка Назва 

6611 «Розрахунки з заробітної плати з працівниками 
дирекції» 

6612 «Розрахунки з заробітної плати з працівниками» 
6613 «Премії, надбавки та інші заохочувальні виплати» 
66131 «Премії» 
66132 «Надбавки за кваліфікацію» 
66133 «Інші заохочувальні виплати» 
6614 «Заробітна плата, яка нарахована працівникам з 

інвалідністю» 
6615 «Розрахунки за медичним страхуванням» 
6616 «Нарахування лікарняних» 
66161 «Лікарняні COVID» 
66162 «Лікарняні»  
6617 «Матеріальна допомога» 
66171 «Матеріальна допомога в зв’язку з COVID» 
66172 «Матеріальна допомога з інших причин» 

Таблиця 1. Робочий план рахунків з обліку заробітної плати
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Методика аудиту нарахування заробітної плати
включає перевірки:

— дотримання чинного законодавства;
— правильності й достовірності первинних доку$

ментів з обліку нарахування заробітної плати;
— достовірності й правильності нарахування заро$

бітної плати, інших виплат працівникам, утримань із за$
робітної плати та нарахувань на неї;

— відображення нарахування заробітної плати у
фінансовій звітності.

Удосконалений план і програма аудиторської пере$
вірки нарахування заробітної плати наведені у табли$
цях 2 і 3.

Для оцінки системи внутрішнього контролю нара$
хування заробітної плати на підприємстві, як правило,
використовують тестування (табл. 4).

Таблиця 2. План перевірки нарахування заробітної плати

№ 
п/п 

Етапи 
перевірки Процедури контролю Період 

проведення Відповідальний 

1 Підготовчий Складання плану, визначення обсягу робіт та 
часу, необхідного на перевірку  

  

2 Фактичний – Перевірка наявності і трудових договорів 
(контрактів). 
– Перевірка наявності ЦПД 

 
 

3 Основної – Перевірка правильності оформлення 
первинних документів. 
– Перевірка правильності нарахування 
заробітної плати за вимогами 
бухгалтерського  обліку. 
– Перевірка правильності 
оподаткування заробітної плати. 
– Перевірка правильності нарахування ЄСВ. 
– Перевірка правильності відображення у 
бухгалтерському обліку на рахунках 
синтетичного та аналітичного обліку. 
– Відображення у фінансовій звітності 

 

 

4 Заключний Обробка результатів, складання звіту, аналіз 
виявлених порушень, складання звіту 

  

Таблиця 3. Програма аудиту нарахування заробітної плати

№ Мета перевірки Зміст процедури контролю Методи 
контролю Джерела інформації 

Код 
робочого 
документа 

1 Впевнитись у наявності 
трудових договорів або ЦПД 

Перевірка наявності договорів Суцільна 
перевірка 

  

2 Впевнитись у правильності 
оформлення первинних 
документів з обліку 
заробітної плати 

Перевірка правильності 
оформлення первинних 
документів 

Дослідження 
документів 

Накази про прийом на 
роботу, про відпустку, 
про відрядження, про 
звільнення, про штатний 
розклад, лікарняні 
листки, табель обліку 
робочого часу, особова 
справа працівника 

 

3 Впевнитись у правильності 
нарахування лікарняних 

Перевірка правильності 
нарахування лікарняних  

Формальна 
перевірка, 
дослідження 
документів 

Лікарняні листки, 
розрахункова відомість 

 

4 Впевнитись у правильності 
нарахування заробітної плати 
за вимогами бухгалтерського 
обліку 

Перевірка правильності 
нарахування заробітної плати 
за вимогами бухгалтерського 
обліку 

Дослідження 
документів, 
арифметична 
перевірка 

Розрахункові відомість  

5 Впевнитись у правильності 
нарахування медичного 
страхування 

Перевірка правильності 
нарахування медичного 
страхування  

Арифметична 
перевірка 

Розрахункові відомості  

6 Впевнитись у правильності 
утримання медичного 
страхування 

Перевірка правильності 
утримання медичного 
страхування 

Арифметична 
перевірка 

Розрахункові відомості  

7 Впевнитись у правильності 
визначення податкового 
зобов’язання з ПДФО 

Перевірка правильності 
розрахунку податкового 
зобов’язання з ПДФО 

Дослідження 
документів, 
арифметична 
перевірка 

Розрахункові відомості  

8 Впевнитись у правильності 
нарахування ЄСВ 

Перевірка правильності 
нарахування ЄСВ 

Дослідження 
документів, 
арифметична 
перевірка 

Розрахункові відомості  

9 Впевнитись у правильності 
нарахування воєнного збору 

Перевірка правильності 
нарахування воєнного збору 

Дослідження 
документів, 
арифметична 
перевірка 

Розрахункові відомості  

10 Впевнитись у правильності 
нарахування резерву 
лікарняних  

Перевірка правильності 
нарахування резерву 
лікарняних 

Дослідження 
документів, 
арифметична 
перевірка 

Баланс   
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Для аудиту нарахування заробітної плати рекомен$
дуємо використати такі робочі документи:

ЗП$1. Перевірка дотримання нормативного законо$
давства про працю (табл. 5);

Податок з доходів 
фізичних осіб Військовий збір 

П.І.Б. Місяць Оподаткований 
дохід За даними 

обліку 
За даними 
аудиту 

Відхилення
За даними 
обліку 

За даними 
аудиту 

Відхилення 

         
         

Таблиця 6. Робочий документ ЗП>2. Перевірка правильності визначення утримань
із заробітної плати відповідно до чинного законодавства

Таблиця 4. Тест контролю нарахування заробітної плати

Варіант відповіді 
№ з/п Зміст питання 

Так Ні Інф.  
відсутня 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

1 Чи класифіковані виплати 
працівникам за видами згідно 
довідника доходів? 

    

2 Доступ до записів про облік мають 
лише відповідальні особи? 

    

3 Чи ведуться регістри аналітичного 
обліку для окремих працівників: 
– картки; 
– відомості? 

    

4 Чи затверджений штатний розклад?      

5 Чи затверджений графік відпусток?      

6 Чи є резерв відпусток?     

7 Графік роботи: 
- п’ятиденний;  
- шестиденний; 
- позмінний  

    

8 Ким ведуться кадрові накази: 
- кадровою службою; 
- директором; 
- секретарем 

    

9 Як виплачується заробітна плата: 
- на картку працівника; 
- готівкою 

    

10 Чи працюють на підприємстві особи 
з інвалідністю?  

    

11 Чи виплачується матеріальна 
допомога?  

    

12 Чи своєчасно відбувається 
утримання із заробітної плати? 

    

13 Чи є резерв лікарняних?      

14 Як працюють працівники: 
- на робочу місці; 
- віддалено 

    

15 Чи працюють на підприємстві особи 
пенсійного віку?  

    

Таблиця 5. Робочий документ аудитора ЗП>1. Перевірка дотримання нормативного законодавства про працю

Назва внутрішнього 
документу 

Виявлена 
невідповідність 

чинному 
законодавству 

Назва нормативного документу, 
якому не відповідає внутрішній

документ 

Причина, наслідки 
порушення 

Рекомендації по 
усуненню розбіжностей

Колективний договір     
Інструкція про порядок 
заповнення листка 
непрацездатності  
№ 774/438/207-ос-/719 

    

ЗП$2. Перевірка правильності визначення утримань із за$
робітної плати відповідно до чинного законодавства (табл. 6);

ЗП$3. Перевірка кореспонденції рахунків з правиль$
ності нарахування заробітної плати (табл. 7);
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За даними підприємства За даними аудиту Відхилення Зміст операції Дт Кт Сума, грн Дт Кт Сума, грн Дт Кт Сума, грн 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Нараховано заробітну плату  
- дирекції 
бухгалтерії 

         

Нараховано ЄСВ          
Виплачено заробітну плату          

Таблиця 7. Робочий документ ЗП>3. Перевірка відображення у бухгалтерському обліку виплати заробітної плати

За даними підприємства За даними аудиту Відхилення Зміст операції Дт Кт Сума, грн Дт Кт Сума, грн Дт Кт Сума, грн 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Нарахування резерву лікарняних           
Нарахування одному з 
працівників лікарняні з резерву 
відпусток 

         

Відображено ЄСВ, нарахований 
на суму лікарняних 

         

Таблиця 8. Робочий документ ЗП>4. Перевірка відображення у бухгалтерському обліку нарахування резерву лікарняних

Таблиця 9. Робочий документ. Перевірка відповідності залишків у синтетичних і аналітичних регістрах обліку
нарахування заробітної плати

Дата 
№ Показники 

31.03 30.06 30.09 31.12 

1 2 3 4 5 6 
1. Залишок у журналі  
2. Залишок у Головній книзі  
3. Залишок у фінансовій звітності (р.580 Балансу)  

ЗП$4. Робочий документ ЗП$4. Перевірка відобра$
ження у бухгалтерському обліку нарахування резерву
лікарняних (табл. 8)

ЗП$5. Перевірка відповідності залишків у синтетич$
них і аналітичних регістрах обліку нарахування заробі$
тної плати (табл. 9).

ВИСНОВКИ
За результатами проведеного дослідження мож$

на стверджувати, що нарахована заробітна плата має
залежати від результатів праці, а також має стиму$
лювати розвиток виробництва та підвищувати ефек$
тивність роботи працівників. У зв'язку з цим дос$
товірність і повнота інформації про виконану роботу
має бути в центрі уваги бухгалтера. Важливим завдан$
ням є автоматизація процесу обліку робочого часу
особливо в умовах обмеження мобільності праців$
ників і роботи поза офісом. Облік виплат працівни$
кам, пов'язаних зі стимулюванням праці, доцільно
весті на окремих субрахунках, щоб зручно було ана$
лізувати їх вплив на продуктивність праці. Проведен$
ня аудиту на підприємстві дозволить виявити та усу$
нути помилки в нарахуванні заробітної плати, визна$
чити шляхи поліпшення облікового процесу нараху$
вання заробітної плати.

Література:
1. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінан$

сову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996$XIV. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996$14 (Дата звер$
нення 02.03.3021).

2. Закон України "Про оплату праці" вiд 24 березня
1995 року №108/95$ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/108/95$%D0%B2%D1%80 (Дата звернення
02.03.3021).

3. Вербило О.Ф., Мельянкова Л.В. Удосконалення
обліку праці та її оплати. Бухгалтерія в сільському гос$
подарстві. 2015. № 17. С. 25—29.

4. Макаренко А.П., Боюк І.В. Аудит операцій і роз$
рахунків з оплати праці та обліку її витрат на під$
приємстві. Вісник Бердянського університету менедж$
менту і бізнесу Вип. 1 (13). Бердянськ, 2011. С. 112—119.

5. Подмешальська Ю.В., Панченко А.М. Удоскона$
лення організації обліку заробітної плати. Інвестиції:
практика та досвід. 2020. № 1. С. 58—63.

6. Покатаєва О.В., Кошулинська Г.О. Шляхи вдос$
коналення системи оплати праці на підприємстві. Дер$
жава та регіони. 2015. № 3. С. 139—141.

7. Ткаченко Н.А. Напрями удосконалення органі$
зації облікового відображення оплати праці в регістрах
журнально$ордерної форми. Економіка АПК. 2013.
№ 10. С. 64—71. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_$
2013_10_13. (Дата звернення 02.03.3021).

References:
1. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of

Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in
Ukraine", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/996$14 (Accessed 25 Feb 2021).

2. The Verkhovna Rada of Ukraine (1995), The Law of
Ukraine "On Labor Remuneration", available at: http://
zakon0.rada.gov.ua/laws/show/108/95$%D0%B2%D1%80
(Accessed 25 Feb 2021).

3. Verbylo, O.F. and L.V. Mel'yankova (2015), "Impro$
ving accounting and remuneration", Bukhhalteriya v
sil's'komu hospodarstvi, vol. 17, pp. 25—29.

4. Makarenko, A.P. and Boyuk, I.V. (2011), "Audit of
Operations and Payments for Payroll and Accounting forits
Expensesat the Enterprise", Visnyk Berdyanskoho universytetu
menedzhmentu i biznesu, vol. 1 (13), pp. 112—119.

5. Podmeshalska, Yu. and Panchenko, A. (2020),
"Improving the organization of payroll", Investytsiyi:
praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 58—63.

6. Pokataeva, O.V. and Koshulinskaya, G.O. (2015),
"Ways to improve the enterprise pay system", Derzhava ta
rehiony: nauk.$vyrobn. zhurnal. Seriya: Ekonomika ta
pidpryyemnytstvo, vol. 3, pp. 139—141.

7. Tkachenko, N.A. (2013), "Areas of improvement of
organization of accounting display of remuneration in the
registers of the magazine$warrant form", Ekonomika APK,
vol. 10, pp. 64—71, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
E_apk_2013_10_13 (Accessed 25 Feb 2021).
Стаття надійшла до редакції 05.03.2021 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

131www.economy.in.ua

УДК [336.71:339.138]:004.451]]

М. Я. Демко,
аспірант кафедри маркетингу, економічний факультет,
Львівський національний університет імені Івана Франка
ORCID ID: 0000G0001G7081G9001

СЕГМЕНТООРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД:

МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ

БАНКІВ ТА ЇХ ВПЛИВ

DOI: 10.32702/2306�6806.2021.3.131

M. Demko,

Postgraduate Student of the Department of Marketing, Faculty of Economics,

Ivan Franko National University of Lviv

SEGMENTBORIENTED APPROACH: MARKETING COMMUNICATIONS OF BANKS
AND THEIR IMPACT

На підставі результатів проведеного збирання первинної маркетингової інформації було визначені

уподобання різних сегментів ринку банківських продуктів стосовно інструментів маркетингових комуB

нікацій комерційних банків. Встановлено, що під час вибору банківських продуктів із зростанням віку

клієнтів на їх поведінку впливають традиційні інструменти маркетингових комунікацій комерційних

банків. Також до них більш прихильними є особи чоловічої статі, які частіше здійснюють купівлю банкB

івських продуктів під впливом заходів стимулювання збуту та реклами. Визначено важливість заходів

паблік рілейшнз комерційних банків, під впливом яких респонденти часто приймають рішення про вибір

банківської установи. Результати дослідження також засвідчили, що консультації персоналу банку під

час вибору банківських продуктів є важливими для клієнтів жіночої та чоловічої статі всіх вікових катеB

горій.

Based on the results of the collection of primary marketing information, the preferences of different market

segments of banking products to the tools of marketing communications of commercial banks were determined.

It was found that when choosing a banking institution for respondents aged 18—35 years, the most important

are customer reviews on social networks, aged 36—60 years — customer reviews on social networks and other

sources, over 60 years — publications about banking institution in the Media and other sources. This indicates

the importance of public relations measures of commercial banks. For women and men, the most attractive are

customers reviews on social networks, which are attention by 45.3% of women and 60% of men. They are also

interested in publications about the banking institution in the media (22.9% of women and 18.2% of men) and use

others sources of information (27.1% of women and 20.9% of men).

According to the results, it is determined that the impact of advertising of banking products enhanced on

respondents with an growth in age. However, on women and on men are equally affected by advertising — it

attracts the attention of about 40% of respondents. It was also found that respondents aged 18—35 years pay the

most attention to advertising on social networks and websites of banks, aged 36—60 years — to advertising on

bank sites, information sites and social networks, aged over 60 years — to advertising on television and radio. At

the same time, women pay the most attention to advertising on social networks, banking sites, on television and

information sites, men — on social networks. The greatest influence of advertising appeals in the choice of banking

products is observed for respondents over 60 years of age, and the least — for respondents aged 18—35 years. At

the same time, men more often buy banking products under the influence of advertising appeals. The greatest
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах високо конкурентного ринку банківських

продуктів комерційним банкам важливо встановити ос$
новні фактори, які найбільше впливають на клієнтів при
виборі ними конкретної банківської установи. Ці фак$
тори належать до усіх складових комплексу маркетин$
гу. Проте внаслідок того, що банківські установи про$
понують на ринку подібні продукти, часто орієнтуючись
при встановленні ціни на них на рівень цін на аналогічні
продукти конкурентів, останнім часом залучення уваги
клієнтів значною мірою залежить від ефективних мар$
кетингових комунікацій банківських установ. Проте
рівень впливу різних інструментів просування банку та
його продуктів на ринку відрізняється для клієнтів, що
належать до різних сегментів ринку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Багато науковців у своїх роботах аналізують мар$

кетингову політику комунікацій підприємств без враху$
вання їх галузевої специфіки. Сутність маркетингової
комунікації банківських установ, різні підходи до її виз$
начення, особливості складових, їх формування пода$
но у [1, с. 110—116]. Сутність та складові просування
продуктів на ринку комерційним банком, специфіку їх
розроблення визначено і у [2, с. 187—203], [3, с. 108—
109] та [4, с. 44—48]. У [5, с. 249—251] автором аналі$
зується бренд як складова маркетингових комунікацій
банківських установ. У [6, с. 857] охарактеризовано мо$
дель комунікаційної діяльності банківської установи.
Інструменти успішної реалізації комунікаційної стра$
тегії іноземних банків проаналізовано у [7, с. 190]. У
низці наукових публікацій таких як [8—10] проведено
аналіз маркетингових комунікацій банків в умовах циф$
рової економіки. Проте у наукових джерелах сьогодні

impact of sales promotion measures in the choice of banking products is typical for respondents aged 36—60

years and over 60 years, and the least — for respondents aged 18B35 years. At the same time, men are more likely

to buy banking products under the influence of sales promotion measures. Consultation of bank of personnel on

the choice of banking products is important for men and women of all ages, but with age their importance for

customers increases.

Ключові слова: комерційні банки, маркетингові комунікації, сегментація ринку за віком, сегментація ринку
за статтю, фактори впливу на поведінку клієнтів.

Key words: commercial banks, marketing communications, market segmentation by age, market segmentation by
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відсутні публікації, у яких розглядаються переваги
різних сегментів ринку банківських продуктів до засобів
поширення інформації про комерційні банки та їх про$
дукти.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження вагомості впливу різних

інструментів маркетингових комунікацій банків на прий$
няття клієнтами різних сегментів ринку рішень про їх
вибір з використанням первинної маркетингової інфор$
мації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Автором було проведене збирання первинної мар$

кетингової інформації через опитування клієнтів бан$
ківської установи з використанням сервісу GoogleForms.
Обсяг вибірки, що забезпечить репрезентативність от$
риманих результатів, визначено за [11, с. 86]. Врахову$
ючи, що прийнято коефіцієнт варіації помилки у розмірі
5%, а коефіцієнт варіації ознаки — 25%, то визначено,
що необхідний мінімальний обсяг вибірки повинен ста$
новити 96 осіб. Відповіді було отримано від 324 рес$
пондентів, серед яких 46,9% респондентів віком 18—
35 років, 43,5% — віком 36$60 років, 9,6% — віком понад
60 років. За статтю респонденти поділено наступним чи$
ном — жінки 66%, а чоловіки 34%.

Визначено, що найчастіше при виборі банківських
установ респонденти користуються такими джерелами
інформації як відгуки клієнтів у соціальних мережах
(50,3%) та публікаціями про банківську установу у ЗМІ
(21,3%), найменше — виступами топ менеджерів у ЗМІ
(3,4%). Також 25% зазначили, що користуються інши$
ми джерелами.

Визначимо, чи відрізняються переваги щодо джерел
інформації при виборі банківської устано$
ви для респондентів різного віку (табл. 1).

Отже, для респондентів віком 18—
35 років найбільш привабливими є такі
джерела інформації, як відгуки клієнтів у
соціальних мережах (61,8%). Респонденти
віком 36—60 років найбільше звертають
увагу на відгуки клієнтів у соціальних ме$
режах (61,8%) та інші джерела (30,5%).
Респонденти віком понад 60 років найбіль$

Переваги щодо джерел інформації при виборі банківської установи 
Вік 

респондентів 
Відгуки клієнтів 
у соціальних 
мережах 

Публікації про 
банківську 

установу у ЗМІ 

Виступами  топ 
менеджерів у 

ЗМІ 

Інші 
джерела 

18-35 років 61,8% (94) 15,1% (23) 3,3% (5) 19,7% (30) 
36-60 років 44,7% (63) 22,7% (32) 2,1% (3) 30,5% (43) 
Понад 60 років 19,4% (6) 45,2% (14) 9,7% (3) 25,8% (8) 

Таблиця 1. Переваги щодо джерел інформації під час вибору банківської
установи для респондентів різного віку

Переваги щодо джерел інформації при виборі банківської 
установи 

Вік респондентів Відгуки клієнтів 
у соціальних 
мережах 

Публікації про 
банківську 

установу у ЗМІ 

Виступами  
топ 

менеджерів 
у ЗМІ 

Інші 
джерела 

Сума 

18-35 років 94 23 5 30 152 
36-60 років 63 32 3 43 141 
Понад 60 років 6 14 3 8 31 
Сума 163 69 11 81 324 

Таблиця 2. Матриця спряжених частот для визначення переваг
щодо джерел інформації при виборі банківської установи

для респондентів різного віку
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ше звертають увагу на публікації про банківську уста$
нову у ЗМІ (45,2%) та інші джерела (25,8%).

Визначимо, є зв'язок між віком та перевагами щодо
джерел інформації під час вибору банківської устано$
ви і для вибірки, і для генеральної сукупності за допо$
могою матриці спряжених частот та критерію 2 [11, с.
147]. Побудуємо матрицю спряжених частот для виз$
начення переваг щодо джерел інформації при виборі
банківської установи для респондентів різного віку
(табл. 2).

Визначені очікувані частки наведені у таблиці 3.

Визначимо критерій 62,292 =χ . Цей критерій по$

рівняємо з 
2
табχ , яке складає 6,0 (рівень довіри р=0,95,

ступінь вільності k/m=2). Враховуючи, що χ≤χ2
таб ,

можна стверджувати, що є зв'язок між віком респон$
дентів та перевагами щодо джерел інформації при ви$
борі банківської установи як для вибірки, так і для
генеральної сукупності.

Визначимо, чи відрізняються переваги щодо дже$
рел інформації при виборі банківської установи для
респондентів різної статі (табл. 4).

Отже, і для жінок, і для чоловіків найбільш при$
вабливими є такі джерела інформації, як відгуки
клієнтів у соціальних мережах, на які звертають ува$
гу 45,3% жінок та 60% чоловіків. Також вони корис$
туються іншими джерелами, а саме жінки — 27,1%, а
чоловіки — 20,9%. Визначимо, чи є зв'язок між стат$
тю та перевагами щодо джерел інформації під час ви$
бору  банківської установи для вибірки, і для генераль$
ної сукупності. Побудуємо матрицю спряжених частот
для визначення переваг щодо джерел інформації при ви$
борі банківської установи для респондентів різної статі
(табл. 5).

Визначені очікувані частки наведені у таблиці 6.

Визначено, що критерій 01,82 =χ .

Цей критерій теж порівняємо з 
2
табχ , яке складає 6,0

(рівень довіри р=0,95, ступінь вільності k/m=2). Врахо$

вуючи, що χ≤χ2
таб , можна стверджувати, що є зв'язок

між статтю респондентів та перевагами щодо джерел
інформації при виборі банківської установи як для виб$
ірки, так і для генеральної сукупності. Проведені роз$
рахунки засвідчили, що чоловіки більше звертають ува$
гу на відгуки клієнтів у соціальних мережах, ніж жінки,
проте жінки більше цікавляться іншими джерелами.
Мова йде передусім про думку родичів та знайомих.

У таблиці 7 подано вплив реклами банківських про$
дуктів на респондентів різного віку.

Отже, реклама привертає увагу 32,9% респондентів
віком 18—35 років, 44,7% респондентів віком 36—60 ро$
ків та 67,7% віком понад 60 років.

На підставі отриманих результатів визначимо, на$
явність зв'язку між віком та впливом реклами не тільки
для вибірки, а і для генеральної сукупності аналогічно
як у попередніх випадках за допомогою побудови мат$

риці спряжених частот та розрахунку критерію χ
2
. На

підставі розрахунків отримано, що його значення ста$

новить 14,03. Цей критерій необхідно порівняти з 
2
табχ ,

Переваги щодо джерел інформації при виборі 
банківської установи 

Вік респондентів Відгуки 
клієнтів у 
соціальних 
мережах 

Публікації про 
банківську 
установу у 

ЗМІ 

Виступами  
топ 

менеджерів 
у ЗМІ 

Інші 
джерела 

18-35 років 76,47 32,37 5,16 38,00 
36-60 років 70,94 30,03 4,79 35,25 
Понад 60 років 15,60 6,60 1,05 7,75 

Таблиця 3. Очікувані частки для визначення переваг щодо джерел інформації при виборі  банківської установи для
респондентів різного віку

Переваги щодо джерел інформації при виборі 
банківської установи 

Стать 
респондентів 

Відгуки 
клієнтів у 
соціальних 
мережах 

Публікації 
про 

банківську 
установу у 

ЗМІ 

Виступами 
топ 

менеджерів 
у ЗМІ 

Інші 
джерела 

Жінки 45,3% (97) 22,9% (49) 4,7% (10) 27,1% (58) 
Чоловіки 60,0% (66) 18,2% (20) 0,9% (1) 20,9% (23) 

Таблиця 4. Переваги щодо джерел інформації при виборі
банківської установи для респондентів різної статі

Переваги щодо джерел інформації при виборі 
банківської установи 

Стать 
респондентів 

Відгуки 
клієнтів у 
соціальних 
мережах 

Публікації 
про 

банківську 
установу у 

ЗМІ 

Виступами 
топ 

менеджерів 
у ЗМІ 

Інші 
джерела

Сума 

Жінки 97 49 10 58 214 
Чоловіки 66 20 1 23 110 
Сума 163 69 11 81 324 

Таблиця 5. Матриця спряжених частот для визначення
переваг щодо джерел інформації при виборі банківської

установи для респондентів різної статі

Переваги щодо джерел інформації при виборі 
банківської установи 

Стать 
респондентів

Відгуки 
клієнтів у 
соціальних 
мережах 

Публікації 
про 

банківську 
установу у 

ЗМІ 

Виступами  
топ 

менеджерів 
у ЗМІ 

Інші 
джерела

Жінки 107,66 45,57 7,27 53,50 
Чоловіки 55,34 23,43 3,73 27,50 
Сума 107,66 45,57 7,27 53,50 

Таблиця 6. Очікувані частки для визначення переваг
щодо джерел інформації при виборі банківської установи

для респондентів різної статі

Вплив реклами банківських продуктівВік респондентів Впливає Не впливає 
18-35 років 32,9% (50) 67,1% (102) 
36-60 років 44,7% (63) 55,3% (78) 
Понад 60 років 67,7% (21) 32,3% (10) 

Таблиця 7. Вплив реклами банківських продуктів
на респондентів різного віку

Вплив реклами банківських продуктівСтать респондентів Впливає Не впливає 
Жінки 41,1%  (88) 58,9% (126) 
Чоловіки 41,6%  (46) 58,2% (64) 

Таблиця 8. Вплив реклами банківських продуктів
на респондентів різної статі
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яке складає 3,8 (рівень довіри р=0,95, ступінь вільності

k/m=1). Враховуючи, що χ≤χ2
таб , можна стверджувати,

що існує зв'язок між віком респондентів та впливом на
них реклами банківських продуктів як для вибірки, так і
для генеральної сукупності. Згідно з отриманими ре$
зультатами, вплив реклами банківських продуктів по$
силюється на респондентів із зростанням віку.

Визначимо, чи відрізняється вплив реклами банкі$
вських продуктів на респондентів різної статі (табл. 8).

Згідно з отриманими результатами, на рекламу звер$
тають увагу 41,1% опитаних жінок та 41,6% чоловіків.

Визначений для цього випадку критерій 015,02 =χ . Цей

критерій теж порівняємо з 
2
табχ , яке складає 3,8 (рівень

довіри р=0,95, ступінь вільності k/m=1). Враховуючи, що
 χ≥χ2
таб , можна стверджувати, що немає зв'язку між

статтю респондентів та впливом на них реклами бан$
ківських продуктів як для вибірки, так і для генераль$
ної сукупності, тобто і на жінок, і на чоловіків реклама
впливає однаково.

Переваги щодо засобів розповсюдження реклами
банківських продуктів наведено на рисунку 1.

Серед осіб, які відповіли на це питання, найбільш
привабливими засобами поширення реклами опитані
вважають соціальні мережі (24,1%), сайт банку (21,0%),
телебачення (17,4%), інформаційні сайти (15,4%). До
менш привабливих належать зовнішня реклама (білбор$
ди та аналогічні засоби) та радіо (по 4,1%), сайти парт$
нерів (3,1%) та сувеніри (2,6%).

Визначимо, чи відрізняється привабливість засобів
розповсюдження реклами банківських продуктів для
респондентів різного віку (табл. 9).

Отже, для респондентів віком 18—35 років найбільш
привабливими є такі засоби розповсюдження реклами
банківських продуктів, як соціальні мережі (36,6%), сайт
банку (17,1%), телебачення та інформаційні сайти (по
13,4%). Для респондентів віком 36—60 років найбільш
привабливими є сайт банку (27,0%), інформаційні сайти
(19,1%), соціальні мережі (16,9%) та телебачення
(15,7%). Для респондентів віком понад 60 років найбільш
привабливими є телебачення (37,5%), радіо (20,8%) та
сайт банку (12,5%).

На основі побудованої матриці спряжених частот
для визначення привабливості засобів розповсюджен$
ня реклами для респондентів різного віку та розрахо$
ваного критерію 65,572 =χ , який надалі було порівняно з

2
табχ , що складає 7,8 (рівень довіри р=0,95, ступінь

вільності k/m=3) встановлено, що є зв'язок між віком
респондентів та привабливістю засобів розповсюджен$
ня реклами як для вибірки, так і для генеральної сукуп$
ності.

Отже, респонденти віком 18—35 років найбільше
звертають увагу на рекламу в соціальних мережах та
сайтах банків, віком 36—60 років — на рекламу на сай$
тах банків, інформаційних сайтах та в соціальних мере$
жах, віком понад 60 років — на рекламу на телебаченні
та радіо.

Автором також було визначено, чи відрізняється
привабливість засобів розповсюдження реклами бан$
ківських продуктів для респондентів різної статі (табл. 10).

На основі проаналізованої первинної маркетинго$
вої інформації встановлено, що для жінок найбільш при$
вабливими є такі засоби розповсюдження реклами бан$
ківських продуктів, як соціальні мережі (36,6%), теле$
бачення (20,9%), сайт банку (18,7%) та інформаційні сай$

Телебачення
17,4%

Сайт банку 
21,0%

Інформаційні 
сайти 15,4% Соціальні мережі

24,1%

Інше 
7,7%

Радіо
4,1%

Білборди та 
аналогічні засоби

4,1%

Сайти партнерів 
3,1%

Сувеніри
2,6%

Рис. 1. Переваги щодо засобів розповсюдження реклами банківських продуктів

Привабливість засобів розповсюдження реклами банківських продуктів Вік 
респон-
дентів 

Соціальні 
мережі 

Сайт 
банку 

Телеба-
чення 

Інформаційні 
сайти 

Зовнішня 
реклама Радіо Сайти 

партнерів Сувеніри

18-35 
років 

36,6% (30) 17,1% (14) 13,4% (11) 13,4% 
(11) 

3,7% 
(3) 

0% 
(0) 

3,7% 
(3) 

2,4% 
(2) 

36-60 
років 

16,9% (15) 27,0% (24) 15,7% (14) 19,1% 
(17) 

4,5% 
(4) 

0% 
(0) 

3,4% 
(3) 

3,4% 
(3) 

Понад 60 
років 

8,3% 
(2) 

12,5% (3) 37,5% (9) 8,3% 
(2) 

4,2% 
(1) 

20,8% 
(5) 

0% 
(0) 

0% 
(0) 

Таблиця 9. Привабливість засобів розповсюдження реклами банківських продуктів
для респондентів різного віку

Привабливість засобів розповсюдження реклами банківських продуктів Стать 
респон-
дентів 

Соціальні 
мережі Сайт банку Телеба-

чення 
Інформаційні 

сайти 
Зовнішня 
реклама Радіо Сайти 

партнерів Сувеніри 

Жінки 23,9% (32) 18,7% (25) 20,9% (28) 16,4% 
(22) 

3,7% 
(5) 

3,0% 
(4) 

2,2% 
(3) 

0% 
(0) 

Чоловіки 25,4% (15) 25,4% (15) 10,2% (6) 11,9% 
(7) 

5,1% 
(3) 

6,8% 
(4) 

5,1% 
(3) 

6,8% 
(4) 

Таблиця 10. Привабливість засобів розповсюдження реклами банківських продуктів
для респондентів різної статі
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ти (16,4%). Для чоловіків найбільш привабливими є со$
ціальні мережі та сайти банків (по 25,4%), інформаційні
сайти (11,9%) та телебачення (10,2%).

Побудована матриця спряжених частот для визна$
чення привабливості засобів розповсюдження реклами
для респондентів різної статі та розрахованого

19,152 =χ , який було порівняно з 2
табχ , що складає 9,5 (рі$

вень довіри р=0,95, ступінь вільності k/m=4) встанов$
лено, що є зв'язок між статтю респондентів та приваб$
ливістю засобів розповсюдження реклами як для вибі$
рки, так і для генеральної сукупності.

Отже, жінки найбільше звертають увагу на рекламу
в соціальних мережах, сайтах банків, телебаченні та
інформаційних сайтах, чоловіки — в соціальних мере$
жах.

Вплив рекламних звернень при виборі банківських
продуктів наведено на рисунку 2.

Серед осіб, які відповіли на це питання, 34,2% рес$
пондентів відзначили цей вплив, 43,1% — заперечили
його, а 22,8% — не змогли визначитися.

Було визначено, чи відрізняється вплив рекламних
звернень при виборі банківських продуктів на респон$
дентів різного віку (табл. 11).

Отже, найбільше вплив рекламних звернень під час
здійсненя купівлі банківських продуктів відзначається
для респондентів віком понад 60 років (56,0%), а най$
менше — для респондентів віком 18—35 років (23,8%).

Розраховане значення 63,142 =χ  було порівняно з 
2
табχ ,

яке складає 3,8 (рівень довіри р=0,95, ступінь вільності

k/m=1). Враховуючи, що χ≤χ2
таб , можна стверджува$

ти, що є зв'язок між віком респондентів та впливом на
них рекламних звернень при виборі банківських про$
дуктів як для вибірки, так і для генеральної сукупності.
Отже, з віком збільшується вплив рекламних звернень
при виборі банківських продуктів.

Визначимо, чи відрізняється вплив рекламних звер$
нень при виборі банківських продуктів на респондентів
різної статі (табл. 12).

Розраховане значення 98,92 =χ  було порівно з 2
табχ ,

яке складає 6,0 (рівень довіри р=0,95, ступінь вільності
k/m=2). Враховуючи, що 

 χ≤χ2
таб , можна стверджува$

ти, що є зв'язок між статтю респондентів та впливом на
них рекламних звернень виборі банківських продуктів
як для вибірки, так і для генеральної сукупності. Вод$
ночас чоловіки частіше здійснюють купівлю банківсь$
ких продуктів під впливом рекламних звернень.

Вплив заходів стимулювання збуту при здійсненні
купівлі банківських продуктів наведено на рисунку 3.

Серед осіб, які відповіли на це питання, 44,4% рес$
пондентів відзначили цей вплив, 28,6% — заперечують
цей вплив, а 27,0% — не змогли визначитися.

Визначимо, чи відрізняється вплив заходів стимулю$
вання збуту при виборі банківських продуктів на рес$
пондентів різного віку (табл. 13).

Отже, найбільше вплив заходів стимулювання збу$
ту при виборі банківських продуктів відзначається для

респондентів віком 36—60 років (54,1%) та понад
60 років (51,2%), а найменше — для респондентів віком
18—35 років (31,2%).

На підставі отриманих результатів визначено, є зв'я$
зок між віком та впливом заходів стимулювання збуту
при виборі фізичними особами банківських продуктів
не тільки для вибірки, а і для генеральної сукупності.
Встановлено, що з віком збільшується вплив заходів
стимулювання збуту при виборі фізичними особами
банківських продуктів.

Так
34,2% Ні

43,1%

Не можу 
відповісти

22,8%
Рис. 2. Вплив рекламних звернень при виборі банківських продуктів

Вплив рекламних звернень при закупівлі 
банківських продуктів Вік респондентів

Підтвердили Не 
підтвердили 

Не 
визначилися 

18-35 років 23,8% (20) 56,0% (47) 20,2% (17) 
36-60 років 37,6% (35) 34,4% (32) 28,0% (26) 
Понад 60 років 56,0% (14) 32,0% (8) 12,0% (3) 

Таблиця 11. Вплив рекламних звернень при виборі
банківських продуктів на респондентів різного віку

Вплив рекламних звернень при закупівлі 
банківських продуктів Стать 

респон-
дентів Підтвердили Не 

підтвердили 
Не 

визначилися
Жінки 27,0% (38) 48,2% (68) 28,4% (35) 
Чоловіки 50,8% (30) 30,5% (18) 18,6% (13) 

Таблиця 12. Вплив рекламних звернень на вибір
банківських продуктів на респондентів різної статі

Не можу 
відповісти

27,0%

Ні
28,6%

Так
44,4%

Рис. 3. Вплив заходів стимулювання збуту при закупівлі
банківських продуктів

Вплив заходів стимулювання збуту при 
закупівлі банківських продуктів Вік респондентів

Підтвердили Не 
підтвердили 

Не 
визначилися

18-35 років 31,2% (24) 36,4% (28) 32,5% (25) 
36-60 років 54,1% (46) 22,4% (19) 23,5% (20) 
Понад 60 років 51,2% (14) 25,9% (7) 22,2% (6) 

Таблиця 13. Вплив заходів стимулювання збуту при виборі
банківських продуктів на респондентів різного віку
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Визначимо, чи відрізняється вплив заходів стимулю$
вання збуту при здійсненні купівлі банківських про$
дуктів на респондентів різної статі (табл. 14).

Проведені розрахунки дозволяють стверджувати,
що є зв'язок між статтю респондентів та впливом на них
заходів стимулювання збуту при виборі фізичними осо$
бами банківських продуктів як для вибірки, так і для ге$
неральної сукупності. Отже, чоловіки частіше здійсню$
ють купівлю банківських продуктів під впливом заходів
стимулювання збуту.

Для 74,7% респондентів консультації персоналу бан$
ку є важливими при виборі банківських продуктів, для
22,5% — не дуже важливими, а 2,8% — не важливими.
Визначимо, чи відрізняється важливість консультацій
персоналу банку при виборі банківських продуктів для
респондентів різного віку (табл. 15).

Консультації персоналу банку при придбанні бан$
ківських продуктів є важливими для всіх вікових кате$
горій, проте серед респондентів віком 18—35 років важ$
ливість відзначили 72,4%, серед респондентів віком
36—60 років — 73,8%, серед респондентів віком понад
60 років — 90,3%.

На підставі отриманих результатів визначено, є зв'я$
зок між віком та важливістю консультацій персоналу
банку при придбанні банківських продуктів не тільки для
вибірки, а і для генеральної сукупності. Встановлено,
що він існує. Отже, з віком важливість консультацій
персоналу банку під час придбання банківських продук$
тів зростає.

Визначимо, чи відрізняється важливість консуль$
тацій персоналу банку при придбанні банківських про$
дуктів для респондентів різної статі (табл. 16).

І для жінок, і для чоловіків консультації персоналу
банку при виборі банківських продуктів є важливими,
серед жінок важливість відзначили 75,2%, серед чо$
ловіків — 73,6%. На підставі проведених розрахунків
встановлено, що немає зв'язку між статтю респондентів
та важливістю консультацій персоналу банку при прид$
банні банківських продуктів як для вибірки, так і для
генеральної сукупності. Отже, для осіб різної статті
однаково важливими є консультації персоналу банку
при виборі банківських продуктів.

Отримані результати збирання та аналізу первин$
ної маркетингової інформації стосовно прихильності
різних сегментів ринку банківських продуктів до інстру$
ментів маркетингових комунікацій комерційних банків
можуть бути використані останніми під час розроблен$
ня ними сегментоорієнтованої інтегрованої маркетин$
гової політики комунікацій.

ВИСНОВКИ
На підставі результатів проведеного збирання пер$

винної маркетингової інформації через опитування
клієнтів банківської установи з використанням сервісу
Google Forms було визначено уподобання різних сег$
ментів ринку банківських продуктів до інструментів
маркетингових комунікацій комерційних банків. Вста$
новлено, що під час вибору банківської установи для
респондентів віком 18—35 років найбільш важливими
є відгуки клієнтів у соціальних мережах, віком 36—
60 років — відгуки клієнтів у соціальних мережах та інші
джерела, віком понад 60 років — публікації про банкі$
вську установу у ЗМІ та інші джерела. Це свідчить про
важливість заходів паблік рілейшнз комерційних банків.
Для жінок та чоловіків найбільш привабливими є такі
джерела інформації, як відгуки клієнтів у соціальних ме$
режах, на які звертають увагу 45,3% жінок та 60,0% чо$
ловіків. Також вони цікавляться публікаціями про бан$
ківську установу у ЗМІ (22,9% жінок та 18,2% чоловіків)
та користуються іншими джерелами інформації (27,1%
жінок та 20,9% чоловіків). На підставі розрахованого
критерію 2 встановлено, що чоловіки більше звертають
увагу на відгуки клієнтів у соціальних мережах, ніж
жінки, проте жінки більше цікавляться публікаціями про
банківську установу у ЗМІ та іншими джерелами інфор$
мації про банк.

Аналіз результатів маркетингового дослідження
також засвідчив, що реклама привертає увагу 32,9% рес$
пондентів віком 18—35 років, 44,7% респондентів віком
36—60 років та 67,7% віком понад 60 років. Згідно з от$
риманими результатами, вплив реклами банківських
продуктів посилюється на респондентів із зростанням
віку. На рекламу звертають увагу 41,1% опитаних жінок
та 41,6% чоловіків. Проте і на жінок, і на чоловіків рек$
лама впливає однаково.

Встановлено, що, респонденти віком 18—35 років
найбільше звертають увагу на рекламу в соціальних ме$
режах та сайтах банків, віком 36—60 років — на рекла$
му на сайтах банків, інформаційних сайтах та в соціаль$
них мережах, віком понад 60 років — на рекламу на те$
лебаченні та радіо. Водночас жінки найбільше зверта$
ють увагу на рекламу в соціальних мережах, сайтах
банків, телебаченні та інформаційних сайтах, чоловіки —
у соціальних мережах. Найбільше вплив рекламних звер$
нень при виборі банківських продуктів відзначається для
респондентів віком понад 60 років, а найменше — для
респондентів віком 18—35 років. Отже, з віком збіль$
шується вплив рекламних звернень при здійснені купівлі
банківських продуктів. При цьому чоловіки частіше
здійснюють купівлю банківських продуктів під впливом
рекламних звернень. Про вплив заходів стимулювання
збуту при виборі банківських продуктів зазначили 44,4%
респондентів, 28,6% — заперечили, а 27,0% — не змог$
ли визначитися. Найбільше вплив заходів стимулюван$
ня збуту при здійснені купівлі банківських продуктів
відзначається для респондентів віком 36—60 років
(54,1%) та понад 60 років (51,2%), а найменше — для рес$
пондентів віком 18—35 років (31,2%). При цьому 57,1%
чоловіків та 37,0% жінок зазначили вплив заходів сти$
мулювання збуту на них при виборі банківських про$
дуктів. Отже, чоловіки частіше здійснюють купівлю бан$
ківських продуктів під впливом заходів стимулювання
збуту. Консультації персоналу банку при виборі банкі$
вських продуктів є важливими для всіх вікових кате$
горій. При цьому з віком важливість консультацій пер$
соналу банку при виборі банківських продуктів зростає.

Важливість консультацій персоналу банку 
при закупівлі банківських продуктів Стать  

респондентів Важливі Не дуже 
важливі Не важливі

Жінки 75,2% (161) 22,4% (48) 2,3% (5) 
Чоловіки 73,6% (81) 22,7% (25) 3,6% (4) 

Таблиця 16. Важливість консультацій персоналу банку при
виборі банківських продуктів для респондентів різної статі

Вплив заходів стимулювання збуту при 
закупівлі банківських продуктів Стать 

респон-
дентів Підтвердили Не 

підтвердили 
Не 

визначилися
Жінки 37,0% (44) 31,9% (38) 31,1% (37) 
Чоловіки 57,1% (40) 26,2% (16) 23,0% (14) 

Таблиця 14. Вплив заходів стимулювання збуту при виборі
банківських продуктів на респондентів різної статі

Важливість консультацій персоналу 
банку при придбанні  банківських 

продуктів Вік 
респондентів 

Важливі Не дуже 
важливі 

Не 
важливі

18-35 років 72,4% (110) 25,0% (38) 2,6% (4) 
36-60 років 73,8% (104) 22,7% (32) 3,5% (5) 
Понад 60 років 90,3% (28) 9,7% (3) 0% (0) 

Таблиця 15. Важливість консультацій персоналу банку при
придбанні банківських продуктів для респондентів різного

віку
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Проте для жінок і для чоловіків консультації персона$
лу банку при виборі банківських продуктів є важливи$
ми, серед жінок важливість відзначили 75,2%, серед чо$
ловіків — 73,6%.

Перспективи подальших досліджень пов'язані з ви$
бором напрямів вдосконалення інтегрованих маркетин$
гових комунікацій банківських установ з урахуванням
переваг різних сегментів ринку.
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FORMATION OF COMPETITIVE ADVANTAGES ON THE BASIS DIGITAL TRANSFORMATION
OF THE ENTERPRISE

У статті розглянуто основні теоретичні та практичні аспекти формування конкурентних переваг

підприємства на засадах цифрової трансформації. У ході дослідження було сформульовано визначення

поняття "конкурентні переваги діджиталізації підприємства", виділено основні передумови виникнення

та необхідність їх формування. Визначено рівні утворення конкурентних переваг на засадах цифрової

трансформації підприємства, зокрема рівень економіки, підприємств та бізнесBпроцесів. СистематизоваB

но основні типи конкурентних переваг діджиталізації підприємства в системі цифрової економіки, зокB

рема, актуалізовано формування технологічних, функціональних, інформаційних та галузевих конкуB

рентних переваг. Розглянуто узагальнену технологію пошуку конкурентних переваг на засадах digitalB

технологій. Доведено роль ефективної digitalBстратегії у формування конкурентних переваг підприємB

ства. Розглянуто галузеву систему цифрових технологій, використання яких сприятиме утворенню конB

курентних переваг.

The article considers the main theoretical and practical aspects of forming competitive advantages of an

enterprise based on digital transformation. In the course of the study, the definition of the concept of "competitive

advantages of digitalization of the enterprise" was formulated, the main prerequisites for the emergence and

necessity of their formation were highlighted. The levels of formation of competitive advantages based on the

principles of digital transformation of the enterprise, in particular the level of the economy, enterprises and

business processes, have been determined. The process of formation of competitive advantages on the basis of

digital transformation of the enterprise depending on various approaches to interpretation of competitiveness,

in particular resource, innovative, market, investment, analytical is considered. The main types of competitive

advantages of enterprise digitalization in the digital economy system are systematized, in particular, the formation

of technological, functional, information and industry competitive advantages has been updated. It is determined

that the formation of competitive advantages based on the principles of digital transformation of an enterprise

depends on various approaches to the interpretation of competitiveness, in particular resource, innovation, market,

investment and analytical. The generalized technology of searching for competitive advantages based on digital

technologies is considered, in particular, the generalized technology of searching for competitive advantages

involves their identification in the context of Market Opportunities, Competitive Environment, and internal

factors. The role of an effective digital strategy in the formation of competitive advantages of an enterprise has
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах розвитку світового господарства,

одним з найактуальніших та найважливіших чинників
забезпечення економічного зростання є цифрова еко$
номіка. На думку багатьох вчених та практиків, саме
цифровізація економіки виступає першочерговим на$
прямом інноваційного розвитку економічних систем, а
відтак й інструментом створення довгострокових кон$
курентних переваг підприємства. Проте варто зауважи$
ти, що процеси цифровізації здебільшого оминають еко$
номіку України що відповідно унеможливлює всеохоп$
лююче отримання додаткових конкурентних переваг.
Внаслідок гальмування digital$трансформації вітчизня$
них підприємств, вітчизняні підприємства втрачають
свої позиції на внутрішньому та зовнішньому ринках.
Таким чином, дослідження процесу формування кон$
курентних переваг підприємства на засадах digital$
трансформації діяльності підприємств стає все більш
актуальним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Актуальні аспекти становлення та розвитку цифро$

вої економіки висвітлюються в низці праць зарубіжних
і вітчизняних учених, зокрема Д. Тапскотта, Т. Месен$
бурга, К. Шваба, О. Вишневського, О. Гудзя, Н. Краус,
В. Ляшенка. Зазначені дослідники значну увагу своїх
досліджень зосередили на висвітленні тенденцій розвит$
ку цифрової економіки, її постійному збільшенні у
структурі ВВП провідних економік світу, сучасних про$
цесах цифрової трансформації економіки тощо. Водно$
час особлива увага приділяється дослідженню конку$
рентних сил вітчизняних підприємств. Проблемам фор$
мування та досягнення конкурентних переваг
підприємств на ринку, аналізу чинників конкурентосп$
роможності різних об'єктів присвячені праці багатьох
відомих зарубіжних та вітчизняних науковців — А. Смі$
та, А. Маршалла, П. Самуельсона, Ф. Котлера, М. Пор$
тера, В.К. Холла, Т. Коупленда, К. Хессіга, А.А. Томп$
сона, І. Ансоффа, Г. Асселя, В.І. Герасимчука, І.Л. Ре$
шетнікової, Є.М. Азарян, А.Е. Воронкової, Ю.Ф. Яро$
шенко, Г.М. Филюк.

Проте досягнення світової економічної науки щодо
цифрової трансформації підприємств ще не знайшли
належного втілення в практику управління процесом
формування та управління конкурентними перевагами
вітчизняних підприємств та потребують узагальнення,
переосмислення, чіткого систематизування. Подальшо$
го вирішення також потребує створення універсальної
моделі залежності конкурентоспроможності підприє$
мства від наявності та міри використання відповідних
конкурентних переваг.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є висвітлення теоретичних та практич$

них аспектів формування конкурентних переваг
підприємства на засадах цифрової трансформації.

been proved. One of the most important sources of competitiveness on the basis of digital transformation is the

use of technological competitive advantages, in particular certain digital technologies. The article considers the

industry system of digital technologies, the use of which will contribute to the formation of competitive

advantages.

Ключові слова: цифрова економіка, digital�трансформація, конкурентні переваги, digital�стратегія, циф�
рові технології.

Key words: digital economy, digital transformation, competitive advantages, digital strategy, digital technologies.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Стрімке підвищення рівня конкуренції на внутріш$
ньому і зовнішніх ринках, зростання вимогливості спо$
живачів призводить до того, що у найближчі десятиліття
сподіватися на розвиток бізнесу можуть лише ті
підприємства, які володітимуть конкурентними перева$
гами в усіх сферах, зокрема у сфері зниження витрат,
покращання якості, забезпечення гнучкості, впровад$
ження інновацій шляхом використання digital$техно$
логій та продуктів.

Багато вчених, зокрема Л. Лігоненко [1], сходяться
на думці, що діджиталізація є необхідним процесом роз$
витку сучасних підприємств в умовах неоекономіки.
Вона покликана спростити та прискорити роботу з ве$
ликими базами даних, забезпечити автоматизацію усіх
видів діяльності (основної та допоміжної операційної,
інвестиційної, фінансових), покращити комунікації з
клієнтами, постачальниками та партнерами та усіма
інститутами зовнішнього середовища, сформувати нові
засади взаємодії в межах підприємства — між підроз$
ділами, працівниками, менеджментом, перехід до нових
організаційних форм господарювання (мережева та
віртуальна економіка). Відтак розвиток на засадах циф$
ровізації є в сучасних умовах одним з джерел отриман$
ня конкурентих переваг. Такі тенденції засвідчують і
результати діяльності підприємств, які спромоглися за$
безпечилити отримання додаткових конкурентних пе$
реваг та лідерство на ринку завдяки впровадженню
digital$технологій. Внаслідок отримання таких конку$
рентних переваг, компанія, яка раніще мала витратити
20 років на те, щоб її вартість виросла до мільярдів до$
ларів, нині цей термін може скоротитись до декількох
років, а то й місяців. Наприклад, нині капіталізація Zoom
перевищує $90 млрд. У 2020 році клієнтська база
збільшилася на 458% в порівнянні з результатами мину$
лого року. Наразі сервісом користуються 370200 ком$
паній. В середньому за квартал у 2020 році у Zoom було
148,4 млн активних користувачів на місяць, що на 4700%
більше, ніж у 2019 році.

Таким чином, діджиталізація бізнесу з поміж іншо$
го означає перенесення бізнес$процесів у електронний
вигляд, у ході яких інформаційно$комунікаційні техно$
логії змінюють (оцифровують) спочатку окремі бізнес$
процеси в бізнес$організаціях, а поступово формують
віртуальну (цифрову) бізнес$модель, здійснюючи таким
чином цифрову трансформацію бізнесу. Як зазначила
Сатья Наделла, генеральний директор Microsoft, кож$
на компанія має "виконувати функцію" ІТ$компанії,
думати і діяти як оцифрована компанія. Йдеться не лише
про придбання та впровадження будь$якого програм$
ного забезпечення [2].

Аналіз наукових джерел щодо трактування конку$
рентоспроможності та конкурентних переваг підприє$
мства дає підстави дійти висновку, що в узагальненому
вигляді поняття конкурентна перевага представляє со$
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бою фактор чи комбінацію факторів, які роблять
діяльність організації більш успішною у порівнянні з
конкурентами на ринку, і не може бути легко повторе$
на ними. На початковому етапі фірма утворює конку$
рентну перевагу, усвідомлюючи чи знаходячи нові,
кращі методи конкуренції в галузі та привносить ці ме$
тоди на ринок. Це є своєрідною новацією в конкурентній
боротьбі. Якщо суперник програв, або не може, чи не
хоче відповідати на конкурентні дії, такі конкурентні но$
вації змінюють розклад конкурентних сил на ринку.
Синтезуючи різні підходи до визначення економічної
сутності конкурентних переваг, можна сформулювати
наступне визначення: конкурентна перевага діджиталі$
зації підприємства — це ті фактори, які вигідно виріз$
няють підприємство серед конкурентів завдяки викори$
стання digital$технологій та продуктів є актуальним
фактором, який прямо чи опосередковано впливає на
формування прибутку.

Варто зауважити, що формування конкурентних пе$
реваг на засадах цифрової трансформації підприємства
залежить від різних підходів до трактування конкурен$
тоспроможності, зокрема ресурсного, інноваційного,
ринкового, інвестиційного та аналітичного (табл. 1).

Варто зауважити, що формування конкурентних пе$
реваг на засадах цифрової трансформації підприємства
залежать від рівня, на яких має здійснюватись цифрова
трансформація, зокрема:

— рівень економіки загалом, коли досліджується
вплив цифрових технологій на глобальні і регіональні
ринки, соціально$економічні процеси, виявляються га$
лузі, найбільш успішно проводять цифрову трансформа$
цію, і відтак вони можуть бути об'єктом бенчмаркінгу;

— рівень підприємств при вивченні найбільш успіш$
них практик застосування digital$технологій для підви$
щення конкурентоспроможності, ефективності, вихо$
ду на нові ринки;

— рівень бізнес$процесів, коли описується застосу$
вання цифрових систем і технологій для управління ви$

робництвом, логістикою, маркетингом, взаємовідноси$
нами з клієнтами, документообігом тощо.

Якщо на макрорівні напрями цифрової трансфор$
мації деталізуються в національній стратегії цифрові$
зації, то на мікрорівні напрями цифрової трансформації
мають бути систематизовані у digital$стратегії підприє$
мства, тобто довгостроковому, заснованому на поточній
зовнішньої ринкової ситуації, плану digital$активностей
у середовищі, орієнтованому на:

— аналізу ринку клієнта в digital$середовищі за роз$
міром і часткою;

— аналізу клієнтської поведінки;
— аналізу можливих технологій та продуктів;
— аналізу необхідних ресурсів (бюджети, HR, KPI);
— аналізу фінансових показників (unit$економіка).
Критичний аналіз переваг та недоліків діджиталі$

зації, дають змогу сформулювати низку конкурентних
переваг, які спроможна забезпечити ефективна digital$
стратегія:

створити додаткову цінність товару через якісний
сервіс;

забезпечити високий рівень зв'язку з клієнтами та
цільовою аудиторією;

підвищення іміджу компанії за допомогою швидкої
комунікації з клієнтами та використання інноваційних
цифрових технологій;

досягнути зниження ціни за допомогою автомати$
зації процесів та оцифровування бізнес процесів;

прозорість внутрішніх та зовнішніх процесів
підприємства; підвищення лояльності клієнтів до ком$
панії.

Відтак ідентифікація конкурентних переваг
діджиталізації підприємства має здійснюватись у про$
цесі формування digital$стратегії та базуватись на
основі:

1. Аналізу зовнішнього середовища: обсяг ринку,
частки основних гравців, досяжна частка ринку для
клієнта.

Ланцюг створення вартості Підхід Розробка Виробництво Маркетинг Обслуговування 
Ресурсний   Застосування digital-

технологій в 
забезпеченні та 
розрахунку оцінки 
ефективності 
ресурсів; 
продуктивності та 
рентабельності  

  

Інноваційний  Застосування digital-
технологій в розробці 
та впровадженні 
інновацій; доля 
патентив та ноу-хау 

   

Ринковий    Застосування digital-
технологій у вивченні 
споживачів, 
активізації продажів, 
вивченні 
ефективності 
комунікацій  

 

Інвестиційний  Застосування digital-
технологій як 
інструменту 
інвестиційної 
привабливості; в 
розрахунках окупності, 
доходності інвестицій  

   

Аналітичний  Розробка великих 
комплексних систем, 
низькі витрати 
модернізації 

Постійний контроль 
якості, дистанційне 
обслуговування,  

Нові споживчі 
«інтерфейси», нові 
способи сегментації 
та індивідуалізації 
потреб споживачів 

Віддалене 
обслуговування, 
профілактичне 
обслуговування, 
нові послуги 

Таблиця 1. Формування конкурентних переваг на засадах цифрової трансформації підприємства залежно від різних
підходів до трактування конкурентоспроможності
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2. Аналізу конкурентів: їх цілі в digital, моделі
клієнтської поведінки, використовувані збутові канали,
сильні та слабкі сторони продукту тощо.

3. Системі цілей, тобто бути прив'язані до бізнес$
завдань, які будуть відображати ефективність digital$
стратегії та методику їх виміру.

4. Проектному плану впровадження digital інстру$
ментів, який орієнтований на бізнес$завдання і досяг$
нення максимальних результатів.

Характер конкурентних переваг, які отримує
підприємство, залежить від типу використовуваної ним
digital$стратегії. Зокрема, можна виокремити:

— індивідуальні конкурентні переваги — в та$
кому випадку конкурентні переваги формуються
виключно зусиллями підприємства, утворюються у
випадку застосування індивідуальних digital$стра$
тегій;

— партнерські конкурентні переваги — засновані на
"цифрових платформах", зокрема бізнес$моделях, які
створюють прибуток за рахунок обміну між незалеж$
ними групами учасників. Найпростіший приклад такої
платформи — таксі Uber або сервіс Airbnb. Працюючі
на одній цифровій платформі, компанії можуть обміню$
ватися своєю продукцією і досвідом — завантажувати
їх на віддалений сервер, у "хмару"; в таких випадках кон$
курентні переваги формуються синергетично усіма
учасниками "цифровох платформи". Такі конкурентні
переваги виникають у випадку застосування партнерсь$
ких digital$стратегій.

Ефективно сформована digital$стратегія має визна$
чати:

1) інфраструктуру електронного бізнесу, яка є час$
тиною всієї економічної інфраструктури, що викорис$
товується для здійснення електронних операцій та елек$
тронної торгівлі;

2) необхідні трансформації бізнес$процесів, тобто
певні операції, які підприємство здійснює за допомогою
комп'ютерних мереж;

3) необхідні трансформації в системі електронної
торгівлі, під якою мається на увазі обсяг товарів і по$
слуг, що реалізується за допомогою комп'ютерних ме$
реж.

Безперечно, в основі формування digital$стратегії
мають лежати конкурентні переваги, зони пошуку яких
наведено на рисунку 1.

Серед конкурентних переваг, безпосередньо пов'я$
заних з цифровою трансформацією варто виокремити
[4]:

1) технологічні конкурентні переваги — забезпечу$
ють доступ до інформаційних технологій та ресурсів
(Alibaba Cloud, Computing, Amazon, Microsoft);

2) функціональні — надають доступ до спеціалізо$
ваних інструментів та сприяють поліпшенню реалізації
перних функцій підприємства — облік, планування, кон$
троль ефективності тощо (Exact farming, SAP, 1C, Bitrix);

3) інфраструктурні — надають доступ до цифрової
інфраструктури (Iqdq.ru, Яндекс$карти);

4) корпоративні — оптимізують процеси управлін$
ня (ProZorro тощо);

5) інформаційні — надають інформаційний доступ
до ринку;

6) ринкові — спрощують доступ до певного ринку,
забезпечують та полегшують взаємодію сторін, наприк$
лад маркетплейси (AliExpress, Tmall, Amazon, e$bay);

7) галузеві — оптимізують взаємодії учасників
(Smartcat, Cainiao).

Одним із найважливших джерел формування кон$
курентоспроможності на засадах цифрової трансфор$
мації є використання підприємствами технологічних
конкурентних переваг, зокрема певних цифрових тех$
нологій, основними з яких є [5]:

— технології BioTech (використання живих орга$
нізмів і біологічних процесів у виробництві, сільському
господарстві та медицині із застосуванням високих тех$
нологій);

— технології NanoTech (високотехнологічні цент$
ри, підприємства, що займаються розробкою та тесту$
ванням мікроелектронної продукції, а саме: напівпро$
відних пластин, кремнієвих кристалів, інтегральних
мікросхем з високими стандартами контролю якості);

— технології RetailTech, розроблені для застосову$
вання в сфері торгівлі;

— технологічні проекти в сфері фінансових сервісів
FinTech;

Рис. 1. Джерела конкурентних переваг діджиталізації підприємства в системі цифрової економіки

Джерело: складено на автором.
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— цифрові технології в інфор$
маційно$технологічному обслуго$
вуванні юридичної діяльності
LegalTech;

— інноваційні рішення, покли$
кані максимізувати ефективність
використання нових технологій на
страховому ринку InsurTech;

— GovTech (IT$продукти,
рішення, розробки, сервіси, що до$
помагають вирішити проблеми дер$
жсектора).

Серед цифрових продуктів та
послуг, які здатні зформувати до$
даткові конкурентні переваги та ха$
рактеризують належністю до пев$
ної сфери чи газузі виробництва,
варто виокремити [5]:

— BlockChain — вибудований
за певними правилами безперерв$
ний послідовний ланцюжок блоків,
що містять інформацію; блокчейн
розглядається як спосіб зберіган$
ня і узгодження бази даних, копія
якої є у кожного учасника;

— Digital marketing — інстру$
менти просування за допомогою
цифрових каналів: радіо, телеба$
чення, зовнішня реклама; викорис$
товує комплексні методи on$line$
стратегії, розробки сайтів та моб$
ільних додатків, креативу і копірай$
тингу, контекстної реклами, SMM,
інших інтерактивних продуктів;

— CRM&BPM — готові проце$
си для управління всіма типами угод; CRM об'єднує мож$
ливості системи управління взаємовідносинами з клієнта$
ми (CRM) та системи управління бізнес$процесами (BPM);

— Grid$технології — орієнтовані на підприємства,
які спільно використовують глобальні ресурси, бази
даних, програмне забезпечення та надають колективний
розподілений режим доступу до ресурсів і до зв'язаних
з ними послугами в рамках глобальних організацій;

— Digital$страхування — digital$стратегія в страху$
ванні: трансформаціія всього бізнесу в напрямі роботи
з електронним полісом, Інтернет$продажі;

—  ePrescription — електронний рецепт (eTransfer —
конфіденційна передача електронного рецепту до апте$
ки; eCapture — формування електронного рецепту ліка$
рем; eDispensation — передача даних з аптеки до медич$
ного закладу);

— TeleHealth — "цифрові" технології для надання
дистанційних медичних послуг та підтримки роботи
лікарів.

Відтак узагальнена технологія пошуку конкурент$
них переваг передбачає їх ідентифікацію в розрізі мож$
ливостей ринку, конкурентного оточення, внутрішніх
факторів.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Таким чином, розглянувши основні теоретичні та прак$

тичні аспекти формування конкурентних переваг підприє$
мства на засадах цифрової трансформації, можна дійти
висновку, що конкурентні переваги діджиталізації
підприємства можуть виникати на рівні економіки зага$
лом, підприємств та бізнес$процесів. Основними конкурен$
тними перевагами діджиталізації підприємства у системі
цифрової економіки можуть бути технологічні, функціо$
нальні, інформаційні та галузеві конкурентні переваги.
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