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Критеріями вибору визначено кількість прибут-
кових підприємств (як показник загальної підприєм-
ницької активності та успішності ведення бізнесу), 
частка загального прибутку (порівняльний, відносний 
показник рівня успішності району у цілому), чисель-
ність залученого персоналу (альтернативний до обро-
блювальної площі показник, що характеризує масштаб 
розвитку галузі). Згідно з проведеним аналізом, най-
більшим рейтингом економічної безпеки з огляду на 
територіальне розміщення будуть характеризуватися 
підприємства Рогатинського району. Слідом за ними 
чільні позиції займають Калуський, Тлумацький, Горо-
денківський, Коломийський та Тисменицький райони.

Висновки. Попри свою актуальність поняття еконо-
мічної безпеки, не маючи єдиного трактування, потре-
бує уточнення чинників впливу. Одним із таких чин-
ників є територіальне розміщення підприємств – один 

із ключових показників, що визначають підприємниць-
кий успіх у сільському господарстві. Сукупність показ-
ників, що характеризує загальний рівень економічної 
безпеки підприємств певного регіону (наприклад, 
районів у розрізі області) включатиме частку прибут-
кових підприємств, розмір таких підприємств та їхній 
сукупний прибуток, що можуть порівнюватися з аль-
тернативним показником – чисельністю працівників 
галузі. Згідно з наведеними показниками лідируюче 
місце в Івано-Франківській області за сукупним рівнем 
економічної безпеки аграрних підприємств займатиме 
Рогатинський район. Перспектива подальших дослі-
джень у цьому напрямі полягає у визначенні практич-
них коефіцієнтів взаємовпливу економічної безпеки 
на різних рівнях та визначенні практичних можли-
востей нівелювання чи підсилення такого впливу на 
мікрорівні.
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Постановка проблеми. Перші ідеї про соціальну 
природу економічного життя по праву належать 
А. Сміту. Його теорія економічного лібералізму має 
міцну соціально-філософську базу, що становить зна-
чний інтерес для соціальної орієнтації економіки. Вели-
кий внесок у розуміння соціальної природи економіки 
здійснив К. Маркс, який пояснив причини соціальних 
протиріч капіталізму з позицій пануючих відносин. 
Праці представників німецької соціально-економічної 
школи політичної економії В. Рошера, Г. Шмоллера, 
К. Бюхера були присвячені дослідженню взаємозв’язку 
економіки, релігії, етики і політики. Саме роботи пред-
ставників цієї школи стали методологічною базою, на 
основі якої згодом М. Вебер створив теорію соціальної 
економіки, власне, і ввівши в економічний лексикон 
термін «соціальна економіка» [19, с. 43].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагома 
роль у розробленні концепції соціальної ринкової еко-
номіки належить таким ученим: Ф. Бему, Л. Ерхарду, 
А. Мюллер-Армаку, В. Ойкену, В. Репке, А. Рюстову. 
Окремі проблеми формування і розвитку соціального 
ринкового господарства завжди були у центрі уваги 
провідних українських учених: О. Амоші, Г. Башня-
нина, А. Гальчинського, В. Геєця, А. Деркача, О. Кір-
дан, Б. Панасюка, А. Сіленка, В. Скуратівського, Г. Сте-
блій, В. Стойка, В. Удовиченка, В. Черняка, С. Чистова 
та ін. Проте не можна стверджувати, що вже створено 
цілісну концепцію соціальної ринкової економіки. 

Формулювання цілей статті. Мета статті – дослі-
дити проблеми державного регулювання фундамен-
тальних положень, вивчення і практичне застосування 
яких дасть змогу побудувати соціально орієнтовану 
ринкову економіку України.

Виклад основного матеріалу. Ефективним дер-
жавне регулювання розвитку територій може бути 

лише за умови виконання його основних принципів, до 
яких належать: обґрунтоване та ефективне поєднання 
державного регулювання й ринкового саморегулю-
вання залежно від ступеня адаптації до них регіонів 
та рівня їх депресивності й обґрунтування та реалі-
зація механізмів державного регулювання регіональ-
ного розвитку в режимі «особливої відповідальності» 
[17, с. 251–253].

В економічній літературі є чимало визначень дер-
жавного регулювання. Так, деякі автори вважають, що 
державне регулювання економіки – це діяльність дер-
жави щодо створення правових, економічних і соціаль-
них передумов, необхідних для функціонування еко-
номічного механізму згідно із цілями й пріоритетами 
державної економічної політики заради реалізації наці-
ональних інтересів держави [8, с. 95–96]. Деякі автори 
мають інше бачення цього визначення. Так І.Р. Миха-
сюк уважає, що «державне регулювання – це комплекс 
заходів держави, спрямованих на скерування суб'єктів 
економічної діяльності в напрямі, необхідному для 
досягнення поставлених органами державної влади й 
управління цілей» [9, с. 8]; А.С. Булатов: «Державне 
регулювання економіки в умовах ринкового господар-
ства – система типових заходів законодавчого, вико-
навчого та контролюючого характеру, здійснюваних 
уповноваженими державними установами та громад-
ськими організаціями з метою стабілізації та присто-
сування соціально-економічної системи до умов, що 
змінюються» [5, с. 261]; Л. Ходов: «Державне регулю-
вання економіки в умовах ринкового господарства є 
системою типових заходів законодавчого, виконавчого 
і контролюючого характеру, здійснюваних правомоч-
ними державними установами і громадськими органі-
заціями з метою стабілізації і пристосування існуючої 
соціально-економічної системи до умов, що зміню-
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ються» [18]. Д.С. Зухба, Е.Н. Зухба, Н.Г. Каптуренко 
вважають, що «державне регулювання – комплекс 
економічних і політичних заходів, які здійснюють дер-
жавні органи з метою координації економічних про-
цесів, спрямованих на підтримку оптимальних пропо-
рцій суспільного виробництва і запобігання в ньому 
кризовим ситуаціям» [6]. С.В. Мочерний: «Державне 
регулювання – комплекс основних форм і методів ціле-
спрямованого впливу державних установ і організацій 
на розвиток суспільного способу виробництва (у тому 
числі продуктивних сил, техніко-економічних, органі-
заційно-економічних та соціально-економічних відно-
син) для його стабілізації та пристосування до умов, 
що змінюються» [10, с. 379]; В.П. Орешина: «Дер-
жавне регулювання економіки – це діяльність органів 
влади щодо впливу їх на процес суспільного відтво-
рення з метою досягнення суспільно корисних резуль-
татів» [11, с. 14]; Л.І. Дідківська та Л.С. Головко вважа-
ють, що державне регулювання – це «вплив держави на 
соціальний розвиток країни» [4, с. 14]; Д.М. Стеченко: 
«Державне регулювання – вплив держави на відтво-
рювальні процеси в економіці відповідними засобами 
з метою зорієнтувати суб'єктів господарювання та 
окремих громадян на досягнення цілей та пріоритетів 
державної політики суспільного розвитку» [15, с. 5]; 
В. Братишко: «Державне регулювання економіки – це 
процес цілеспрямованого впливу на підприємство, 
тобто на створення нових вартостей, а також вироб-
ництво і використання ВНП. І входить цей процес до 
кола інтересів винятково держави як керівної системи 
в суспільстві» [2]; Н. Саніахметова: «Державне регу-
лювання економіки – заснована на законодавстві одна 
з форм державного впливу на економіку шляхом уста-
новлення та застосування державними органами пра-
вил, націлених на коригування економічної діяльності 
фізичних і юридичних осіб, що підтримується можли-
вістю застосування правових санкцій у разі їх пору-
шення» [14, c. 122]. 

У кожному із цих визначень передбачаються певні 
дії держави, спрямовані на забезпечення стабільного 
територіального суспільного розвитку за максималь-
ного обмеження негативних впливів на соціальні 
виклики суспільства.

Вибравши соціальні орієнтири ринкової економіки, 
Україна як європейська держава пішла шляхом бага-
тьох країн, що вже сформували або формують госпо-
дарські системи подібного напряму. Головною метою 
такого роду економіки є надання соціальних прав і 
гарантій населенню, що закріплено в ст. 3 Конституції 
України: «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканість і безпека визначаються в Україні най-
вищою соціальною цінністю. Права і свободи людини 
та їх гарантії визначають зміст та спрямованість діяль-
ності держави. Держава відповідає перед людиною 
за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав 
і свобод людини є головним обов’язком держави» 
[19, с. 42].

Власна ідентичність, розвинена національна само-
свідомість виступають необхідними умовами вну-
трішньої інтеграції багатонаціонального українського 
суспільства в єдину політичну націю, здатну проти-
стояти численним викликам глобалізованого світу. 
Лише сильна, внутрішньо інтегрована нація співгро-
мадян із відповідним рівнем національної самосвідо-

мості зможе здійснити повномасштабну економічну, 
соціальну і політичну модернізацію країни. Водночас 
важливим залишається завершення процесу консолі-
дації власне етнічних українців, об'єднання світового 
українства навколо ідеї національного відродження та 
гідного представлення української нації в сучасному 
світі [13, с. 223].

Деякі науковці під соціально орієнтованою ринко-
вою економікою розуміють соціально-економічну сис-
тему, яка спрямована на реалізацію такого [1, с. 8]: 

– єдність економічного та соціального розвитку в 
сучасній системі; 

– взаємозумовленість та взаємопроникнення інди-
відуальних та колективних інтересів; 

– підвищення людських потреб і переважання в їх 
структурі соціального і духовного характеру; 

– поєднання економічної ефективності та соціаль-
ної справедливості; 

– накопичення інтелектуального капіталу; 
– переважання нематеріального сектору виробни-

цтва, який реалізується передусім у соціальній сфері.
Формування і функціонування соціально орієнтова-

ної економіки базується на принципах [16, с. 95]:
– єдності соціально орієнтованої економіки й еко-

номічно орієнтованого соціального розвитку;
– розмежування та інтеграції елементів соціальної 

економіки на мікро-, мезо- і макрорівнях;
– системного аналізу і використання джерел та 

чинників соціально-економічного зростання;
– формування і розвитку соціального партнерства 

між суб'єктами праці, капіталу і політики.
У контексті вищезгаданого особливу роль відіграє 

соціальний діалог як унікальний інструмент віднахо-
дження балансу інтересів найманих працівників, під-
приємців і влади на користь усього суспільства. Він 
посідає ключове місце в забезпеченні соціальної без-
пеки, економічного розвитку та демократичного вря-
дування у сучасному цивілізованому світі. Саме тому 
інституціоналізація соціального діалогу в державному 
управлінні належить до пріоритетів суспільного розви-
тку України.

Найбільшу свою ефективність соціальний діалог 
як процес визначення цілей та напрямів державного 
управління у сфері соціально-трудових відносин та 
соціально-економічного розвитку з урахуванням інтер-
есів працівників, роботодавців, суспільства у цілому 
виявив у практиці європейського врядування. У кра-
їнах ЄС соціальний діалог став дієвим механізмом 
сприяння поліпшенню умов праці та соціальної спра-
ведливості, передумовою соціальної безпеки й стабіль-
ності суспільного розвитку, основним каналом, через 
який соціальні партнери роблять свій внесок у конку-
рентоспроможність економіки та забезпечення висо-
ких соціальних стандартів [12, с. 99–103]

Що ж до України, то можна виокремити такі 
групи чинників розвитку підприємств у сучасних 
умовах розбудови соціально орієнтованої економіки 
[3, с. 201–202]: 

– законодавчі – формують правову основу розви-
тку підприємств на основі системи законних та підза-
конних актів, міжнародних стандартів, норм та правил; 

– організаційно-управлінські – здійснюють вплив 
через інституційно-управлінські та інституційно-орга-
нізаційні зміни в соціально-економічній сфері; 
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– фінансово-економічні – визначають особливості 
здійснення господарської діяльності підприємств із пози-
цій грошово-кредитних, бюджетно-податкових, аморти-
заційних важелів соціально-економічного розвитку; 

– техніко-технологічні – здійснюють вплив на тех-
нічні та технологічні аспекти в процесі соціально-еко-
номічної діяльності підприємств; 

– соціальні – визначаються чисельністю й структур-
ним складом працівників на підприємстві, рівнем його 
освіти та життя, звичаями і традиціями, трудовою етикою, 
взаємовідносинами в трудовому колективі, стилем керів-
ництва, місією й цілями підприємства та мірою їх іден-
тифікації з інтересами працівника, під дією цих чинників 
формується морально-психологічний клімат у колективі; 

– екологічні – визначають вплив нових техноло-
гій, нових матеріалів, нових видів енергії на довкілля 
у процесі діяльності підприємств; 

– гуманітарні – впливають на розвиток через сту-
пінь освіченості населення, рівень знань і науки в країні; 

– інформаційні – визначають особливості розви-
тку підприємств на основі використання інформацій-
них ресурсів.

Сучасна система соціального захисту населення в 
Україні є суперечливою та соціально несправедливою, 
обтяжливою для державного бюджету та такою, що не 
відповідає сучасним вимогам і суспільним викликам. 
Як один із пріоритетів суспільного розвитку модерні-
зація вітчизняної системи соціального захисту насе-
лення має виявлятися через [7]:

– застосування інновацій (реформування оплати 
праці та пенсійного забезпечення; створення єдиної 
електронної бази даних отримувачів соціальної допо-
моги, пільг, пенсій, соціальних послуг, а також єдиної 
інформаційно-аналітичної системи у сфері соціального 
захисту; персоніфікація та монетизація пільг; модерні-
зація наявних і запровадження нових видів соціальних 
послуг, непрямих методів оцінювання доходів грома-
дян, які претендують на соціальну допомогу, забезпе-
чення індивідуальної соціальної програми підтримки 
та супроводу виведення сім'ї зі стану нужденності; 
стимулювання соціальних інвестицій; модернізація 
соціальних служб і закладів; запровадження інклюзив-
ного навчання у навчальних закладах та ін.);

– впровадження в практику державного управ-
ління базових принципів соціального захисту – прин-
ципу соціальної справедливості (на основі якого має 
здійснюватися перерозподіл доходів між різними вер-
ствами населення шляхом створення справедливої сис-
теми податків, раціоналізації соціальних трансфертів, 
упорядкування системи пільг, реформування пенсійної 

системи тощо) та принципу соціальної відповідальності 
держави, підприємців і громадян (реалізація в повному 
обсязі державних соціальних гарантій і соціальних 
стандартів, створення дієвих податкових механізмів, 
запровадження жорсткої дисципліни соціальних відра-
хувань; своєчасна сплата податків і соціальних внесків, 
підтримання гідного рівня оплати праці, створення 
якісних робочих місць, розвиток соціальної інфра-
структури; практична реалізація трудового потенціалу 
в легальній економічній сфері, свідома передача подат-
ків і соціальних внесків на суспільні витрати тощо);

– реалізацію сукупності взаємопов'язаних управ-
лінських рішень (оптимізація державних інститутів – 
структурно-функціональна зумовленість міністерств, 
служб, агенцій, відповідних управлінь у місцевих орга-
нах влади, соціальних служб тощо; диференційований 
підхід до різних категорій осіб; створення єдиної сис-
теми соціального права; здійснення ефективних і раціо-
нальних фінансово-економічних заходів; реалізація тех-
нологічних та інноваційних проектів – електронні бази 
отримувачів соціальної допомоги, пільг, соціальних 
послуг тощо; налагодження взаємозв'язку з отримува-
чами послуг; підготовка кваліфікованих кадрів відпо-
відного рівня компетентності та професіоналізму; роз-
роблення системи критеріїв та індикаторів досягнення 
цілей, моніторинг основних заходів модернізації);

– урахування у державній політиці умов та чинни-
ків забезпечення успішної модернізації (провідна роль 
у цих процесах; формування сучасної системи соціаль-
них цінностей і модерністської системи поглядів усіх 
суб'єктів системи забезпечення соціальної безпеки, 
їх готовності до реформ; реформування політичного 
життя; модернізація економіки; систематичний діалог, 
довіра і взаємодія між державою, роботодавцями, гро-
мадськими організаціями та окремими громадянами; 
роз'яснювальна робота; системність заходів; оператив-
ність здійснення проголошених заходів). 

Висновки. Пріоритетність полягає у виявленні та 
обґрунтуванні соціально-економічних імперативів роз-
витку та використання сучасних світових стандартів 
в умовах розбудови соціально орієнтованої економіки 
України. Теоретичне значення наукових досліджень 
полягає у визначенні особливої значущості розвитку 
концепції соціально орієнтованого управління у забез-
печенні підвищенні якості життя населення, узгодже-
ності його соціально-економічних інтересів. У цьому 
контексті певну перспективність набувають питання 
поглиблення теоретико-методологічних засад стиму-
лювання формування соціального діалогу в контексті 
розбудови соціально орієнтованої економіки в Україні. 
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АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ  
ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 

Роїк О.Р., Лущик М.В. Аналіз чинників формування конкурентних переваг туристичних компаній 
в Україні. У статті досліджено теоретико-методичні аспекти визначення та оцінювання конкурентних пере-
ваг туристичних підприємств в Україні. Здійснено аналіз діяльності та чинників формування конкурентних 
переваг туристичних підприємств в Україні, а також запропоновано шляхи їх підвищення.

Ключові слова: конкурентні переваги, конкурентоспроможність, туристичне підприємство, конкурент-
не середовище.

Роик О.Р., Лущик М.В. Анализ факторов формирования конкурентных преимуществ туристиче-
ских компаний в Украине. В статье исследованы теоретико-методические аспекты определения и оценки 
конкурентных преимуществ туристических предприятий в Украине. Осуществлен анализ деятельности и 
факторов формирования конкурентных преимуществ туристических предприятий в Украине, а также пред-
ложены пути их повышения.

Ключевые слова: конкурентные преимущества, конкурентоспособность, туристическое предприятие, 
конкурентная среда.

Roik O.R., Lushchyk M.V. Тhe analysis of factors for the competitive advantages of tourism enterprises 
in Ukraine. In the article theoretical and methodical aspects of determination and estimation of competitive advan-
tages of tourist enterprises in Ukraine are researched. The analysis of activity and factors of formation of competi-
tive advantages of tourist enterprises in Ukraine, and also ways of their increase are offered.
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