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ANALYSIS OF THE INTERNATIONAL AND DOMESTIC  
MARKETING COMMUNICATION SYSTEMS

Andrushkiv Roman. Analysis of the international and domestic marketing communication systems. In the 
work, scientific approach to the definition of methodological bases and implementation of communication systems 
of the international marketing in Ukraine is offered; problems of the functioning of administrative mechanism of 
the international system of communication marketing as a way of ensuring economic interests domestic business 
entities in the conditions of an intensification of globalization processes in the modern world are investigated. 
Development of the international marketing activity of domestic enterprises in terms of internationalization of the 
economic activity is analysed. The main directions of stimulation activity in the international business environment 
are defined, the total amount of the advertising market of Ukraine is characterized, and it is predicted positive dy-
namics on its expansion. Expansion of competences of the advertising intermediary of the international space that 
acts as a necessary condition of successful promotion of business in an economically alien and mainly unfamiliar 
marketing environment is identified.

Key words: communication system, communication marketing, international marketing, advertising, world 
business, international market environment, international cooperation, world economy.

Андрушків Р.Ю. Аналіз міжнародних та вітчизняних маркетингових комунікаційних систем. Най-
більш конкретним і цілеспрямованим інструментом доведення необхідної інформації до споживача ви-
ступає комерційна реклама, яка представляє собою привселюдне надання інформації про товар (послугу) 
психологічними, художніми та технічними прийомами з метою пробудження попиту і здійснення продажу. 
В статті пропонується науковий підхід до визначення методологічних засад і практичної реалізації кому-
нікаційних систем міжнародного маркетингу в Україні, досліджено проблеми функціонування управлін-
ського механізму міжнародної системи комунікаційного маркетингу як способу забезпечення економічних 
інтересів вітчизняних суб’єктів підприємництва в умовах інтенсифікації глобалізаційних процесів в сучас-
ному світі. Проаналізовано розвиток міжнародної маркетингової діяльності вітчизняних підприємств при 
здійсненні інтернаціоналізації своєї господарської діяльності. Визначено основні напрямки стимуляційної 
діяльності в міжнародному бізнес середовищі, охарактеризовано загальний обсяг рекламного ринку Укра-
їни та спрогнозовано позитивну динаміку щодо його розширення. Ототожнено розширення компетенцій 
рекламного посередника в міжнародному просторі, що виступає необхідною умовою успішного просуван-
ня бізнесу в економічно чужорідному і переважно незнайомому маркетинговому середовищі. Проведено 
аналіз прибутків останніх років від інтернет-реклами, що збільшились на 35%, основною причиною такого 
зростання став розвиток нових, у порівнянні з традиційними веб-сайтами, носіїв електронної реклами, на-
приклад, платформ мобільного контенту, інтернет-телебачення (IPTV) і онлайн-ігор, які набувають в світі 
все більшого визнання і поширення. Узагальнено, що розвиток і інтернаціоналізація вітчизняної реклами 
вимагає, по-перше, виконання організаційно-технічних вимог до формування рекламного звернення, таких 
як змістова направленість і конкретність, інтенсивність і обсяг, креатив, достовірність і законність, а, по-
друге, врахування специфіки рекламного забезпечення інтернаціоналізованого бізнесу і дотримання світо-

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО  
І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
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вих стандартів, а також пристосування міжнародної реклами до національного маркетингового середовища 
з урахуванням факторів поведінки споживачів на різних територіальних ринках і психолінгвістичних осо-
бливостей їх сприйняття.

Ключові слова: комунікаційна система, комунікаційний маркетинг, міжнародний маркетинг, реклама, 
світове підприємництво, міжнародне ринкове середовище, міжнародне співробітництво, світове господарство.

Андрушкив Р.Ю. Анализ международных и отечественных маркетинговых коммуникационных 
систем. В статье предлагается научный подход к определению методологических основ и практической ре-
ализации коммуникационных систем международного маркетинга в Украине, исследованы проблемы функ-
ционирования управленческого механизма международной системы коммуникационного маркетинга как 
способа обеспечения экономических интересов отечественных субъектов предпринимательства в условиях 
интенсификации глобализационных процессов в современном мире. Проанализировано развитие междуна-
родной маркетинговой деятельности отечественных предприятий при осуществлении интернационализа-
ции своей хозяйственной деятельности. Определены основные направления стимулирующей деятельности 
в международном бизнес среде, охарактеризовано общий объем рекламного рынка Украины и спрогнозиро-
вано положительную динамику по его расширению. Отождествлено расширение компетенций рекламного 
посредника в международном пространстве, которое выступает необходимым условием успешного продви-
жения бизнеса в экономически чужеродной и преимущественно незнакомой маркетинговой среде.

Ключевые слова: коммуникационная система, коммуникационный маркетинг, международный 
маркетинг, реклама, мировое предпринимательство, международная рыночная среда, международное 
сотрудничество, мировое хозяйство.

Problem statement. To create synergy specialists in 
marketing communications, we have to know under what 
conditions each of the instruments of communications 
works in the best way and as it is possible to organize their 
sharing. Different types of communications provide instal-
lation of contact with the target audience in various ways, 
and some of them mutually supplement and strengthen 
each other. Besides, specialists of a firm have to remember 
what can be reached by means of this or that instrument of 
marketing communications and what are the strengths of 
its use. As an example, advertising is capable of reaching 
instantly and repeatedly the target audience. Besides, it well 
informs consumers on new goods and reminds them of posi-
tive experience of purchase of products of this firm in the 
past. At the same time, public relations can create marketing 
address that enjoys high confidence of buyers. Measures for 
sales promotion can be the most effective at the immediate 
corresponding reaction of consumers, for example, when the 
company creates real incentives for testing new goods.

Analysis of recent research and publications. A sub-
stantial contribution to the development of theoretic and 
methodological bases and fundamental problems of devel-
opment of an administrative system of the international 
and domestic marketing is made by J. Janet, H. Hennessy, 
S.M. Katlyp, A.H. Senter, G.M. Broom, H. Clodt, and oth-
ers. But besides their attention, there are questions of the 
further analysis of conceptual bases on the formation of an 
administrative system of the international communication 
marketing and strengthening of the international marketing 
activity by the enterprises in Ukraine.

Scientists Vikhanskyi and Naumov considered that 
“communication can be defined as a transfer of not just 
information, and value of essence by symbols” [22].

The need for theoretical research of communications 
and communication process for the creation of an effective 
control system of marketing communications is noted in 
the works by Pocheptsov [18].

As Bernett and Moriarti [4] note, the purpose of market-
ing communications is to help the firm to sell goods and to 
keep the business. Researchers defined that marketing com-

munications are directed to providing to target audience of 
consumers certain information or to convince it to change 
the attitude in relation to goods of the enterprise [4].

Professor Karsekin notes that communications are 
“exchange of information that allows the head to receive 
the data necessary for decision-making and to prove the 
decisions made to employees of the enterprise” [13].

Holubkova responded marketing communications are 
the package of measures of information activities directed 
to convincing the consumer to look for and buy products of 
a firm and to stimulate its purchasing activity [10].

Zverintsev insists that the complex of marketing com-
munications is the system of measures, which is directed 
to the establishment and support of a certain relationship 
of the enterprise with addressees of communications [23].

In the opinion of scientists Saharov and Vedmid, mar-
keting communications are communication between par-
ticipants and elements of a marketing complex [20].

Rozhkov conducted research that system of marketing 
communications is the uniform complex that unites par-
ticipants, channels, and methods of communications of the 
organization, is directed to the establishment and support of 
a certain relationship between the enterprise and address-
ees of communications within marketing policy [19].

David N. McArthur and Tom Griffin consider that com-
munication strategy is formed on great understanding of 
the essence of needs of the consumer, definition of func-
tion of divisions, which make the decision on communica-
tion, and accounting of the restrictions imposed by various 
factors (cultural, political, economic, social, technological, 
ecological, demographic) [9].

Representatives of the American school of marketing 
focus attention on functional manifestations of market-
ing activity at different stages of its development, among 
which Philip Kotler and Gary Armstrong; John Daniels 
and Lee Radebaugh; Tom Beauchamp and Norman Bowie; 
Christopher Bartlett and Sumantra Groshal; Tailor Meloan 
and John Graham [2; 3; 8; 15; 17].

The economic essence of the international marketing 
is presented in the monograph by Tatiana Tsygankova as 
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“subconcept” of a modern marketing paradigm, namely as 
“the strategic business concept aimed at the achievement 
of long-term and continuous satisfaction of needs of three 
main groups of stakeholders: consumers, personnel, share-
holders (owners)” [21]. 

According to Elena Azarian, it is possible to perceive 
the term “international marketing” and the public relations 
that it designates as organic associations at the conceptual 
and practical levels according to a complex of levers of 
international management and also as generalized percep-
tions of features of the present stage in development of 
market mechanisms [1].

Philip Cateora considered that understanding of fea-
tures of marketing environments, in particular, socio-cul-
tural and economic, promotes making adequate marketing 
decisions in the sphere of the international business [5].

The American researchers, specialists in the interna-
tional business of Michael Czinkota and IIkka Ronkainen 
consider expedient allocation of three groups of fac-
tors causing internationalization of administrative func-
tions, in particular, marketing activity: characteristics of 
the regional, national or local markets; characteristics of 
a product, in particular, trademark; characteristics of the 
company and its market opportunities [7].

Philip Kotler and Gary Armstrong investigated that the 
international marketing carries out tasks of ensuring a dif-
ferent level of management decisions of rather production 
and commercial activity of the company: justification of 
market motivations, purposes and methods of behaviour, 
the formation of product-market strategy and operational 
actions [15].

The aim of the article. The purpose of this work is the 
development of the concept of formation of a marketing 
communication system in Ukraine and scientific justifica-
tion of its essence, content, the principles of functioning, 
and the prospects of the practical application of instru-
ments of the international marketing activity at the realiza-
tion of own tasks by enterprise structures of Ukraine.

Presentation of the main research material. Forma-
tions of the international marketing communication sys-
tem is an important component of operational and tactical 
actions of the international marketing that unites a con-
secutive cycle of continuous information, supporting and 
stimulating measures directed on:

1) acquaintance of target audience with 
products, company, territorial and national 
peculiarities of goods origin;

2) basic awareness of competitive 
advantages of the commodity offer, for-
mation of consumer outlook and a certain 
level of needs;

3) stimulations of the interested market 
reaction;

4) by means of supported with pleasure 
from long and successful consumption – 
support of steady loyalty of clients.

Proceeding from the listed tasks, the 
international marketing provides the use 
of the integrated system of administra-
tive means for the formation of demand 
and sales promotion and also carrying out 
advertising and propaganda activity and 
creation of positive image (publicity) of 
the company by means of public relations 

(PR) and also the use of the funds of a realization complex 
allocated for practical production of results of impact of 
communications (Figure 1).

The nature of the use of means of the integrated mar-
keting communications in the international market envi-
ronment depends on the level of aggression of the interna-
tional marketing program, which, in turn, is defined by the 
intensity of presence and features of the behaviour of the 
company in the foreign market. The quality and effective-
ness of a complex of promotion and sale depend also on the 
experience of the international activity of the company and 
its asset in the sphere of the international marketing man-
agement and, besides, on the specifics of organizational 
and economic conditions of markets and traditions of the 
functioning of communicative channels.

Ukrainian companies that seek to reach concrete 
parameters of success in the foreign markets need to treat 
reasonably formation of a global system of the integrated 
marketing communications on the basis of comprehensive 
accounting of various factors international marketing behav-
iour and factors of intensive promotion and sale. However, 
the insufficient experience of international activity pushes 
domestic exporters to use passive and unmodern methods of 
information stimulation support. Mainly low-cost measures 
are insufficiently effective in the conditions of the competi-
tively intense international market environment. It creates 
problems at all stages of the expansion of foreign markets: in 
the course of an exit, expansion, and intensification of opera-
tions, the realization of competitive strategy and strengthen-
ing of market positions, new products, etc.

Numerous researches of foreign experts and practical 
experience of the western companies act as a methodologi-
cal basis for the formation of effective international strategy 
for promotion and sales. However, the analysis of interpre-
tations of an essence, tasks, and practical use of separate 
elements of the internationalized programs of promotion 
and sale in the system of operational and tactical functions 
showed to the international marketing that for today the 
main research priorities shift towards improvement of the 
practical embodiments and the analysis of results of sepa-
rate promotion of actions and marketing technologies.

Therefore, from the theoretical point of view, it is 
important to define a functional role, value and potential of 

 

Integrated communications international marketing 

Tools for complex promotion 

Demand generation 

Stimulating shopping 

Advertising 

Popularization 

PR (Publicity) 

Means of sale of the complex 

Direct marketing 

Export consulting 

Direct offer 

Internet commerce 

Organisation of tenders 

Program promotion and marketing of international product 

Figure 1. The structure of the international integrated  
marketing communications
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separate elements of the internationalized programs of pro-
motion and sale depending on the intensity of the interna-
tional activity of the company and the level of aggression 
of marketing aspirations. And from practical positions, it 
is important to show opportunities and potential effective-
ness use of the integrated marketing communications by 
the Ukrainian exporters at the present stage of formation of 
a national system of the international marketing and devel-
opment trends of the world economy.

The integrated communications in the international 
marketing consolidate means of a complex promotion, 
which the main objective is to “push” (push strategy) 
dissemination of information and formation of loyalty to 
the international product, and means of a marketing com-
plex, are directed to “pull out” (pull strategy) ensuring 
sales [12]. Means of a complex promotion, in particular, 
formations of demand, sales promotion, advertising, and 
public relations, owing to the specifics are more focused 
on the consumer market where conditions of emotional 
and mainly nonprofessional perception of information 
and also multilevel distribution channels dominate. To the 
contrary, marketing complex means, which include direct 
marketing, export consulting, direct offer, Internet com-
merce, and tendering processes, are mainly applied in the 
industrial market where expert analytical and professional 
approaches to commercial decisions making are applied 
and short distribution channels prevail.

The program of product promotion in foreign markets 
provides for the use of various means of complex dis-
semination of information about goods, the manufacturing 
company, and the country of origin for the purpose of acti-
vation of interest, awareness of advantages, and making a 
decision on the purchase. Features of this activity in the 
international environment are defined by the specifics of 
foreign markets, economic development priorities of coun-
tries, preferences and advantages of consumers, welfare 
traditions, possible taboos, and so forth.

The first stage of the program of product promotion in 
the international marketing environment is the creation of 
conditions of understanding and definitions of one of the 
conditions of purchasing readiness, in other words – gen-
eration of demand, namely:

1) awareness is reached by providing general informa-
tion on a product, its individual preferences and origins 
that is an important competitive advantage in the interna-
tional marketing environment;

2) knowledge is aggravated as a result of the compara-
tive analysis of similar market offers and self-sufficiency 
of the advantages accepted for this territorial market or a 
global segment;

3) granting advantage is results of belief in the ade-
quacy of goods to specific conditions of the market and to 
motivational requirements of consumers;

4) purchase implementation is the purchase of goods, 
including the mechanism and regularity of drawing of the 
order, delivery periods, payment system, and other param-
eters of the process of purchase, which are of particular 
importance in the conditions of remoteness of the producer 
and the consumer and the need of border crossing provides 
definition of an acceptable and available way;

5) reaction to purchase is characterized by a direct 
impression of goods and its compliance to the previous 
consumer expectations and prospects of the formation of 
steady loyalty and tendency to further purchases.

The choice of recommendatory address, which sense 
comes down to a certain set of information means designed 
to provoke the response of the potential consumer depends 
on a condition of purchasing readiness. In particular, it 
can be drawing attention, characteristic of advantages of a 
product (companies, a country of origin) definition of ben-
efit from the purchase, granting additional data, etc.

Therefore, the use of the means designed to accelerate 
or strengthen market reaction acts as the supporting factor 
of the created demand and sales promotion. In the interna-
tional business environment, it is possible to carry to the 
main directions of stimulation activity:

– stimulation of a new product, providing acquaintance 
of target audience of the foreign market with a techno-
logical novelty absolute (with the use of advanced world 
technologies) or relative (with the use of technologies, 
advanced for this market) values and providing organiza-
tionally material support of risks acquisition;

– stimulation of intermediaries (dealers, distributors, mer-
chandisers, export intermediaries) who in the international 
business play important, and sometimes, for example, in the 
conditions of indirect export, defining role in promoting a 
product, laying the foundation of the international image of the 
foreign and unfamiliar producer, and also involving the inter-
national experience of the organization of trade operations;

– stimulation of internal personnel of a firm by the sup-
port of the innovative internationally-focused nature of 
their activity;

– consumer promotion due to the application of differ-
ent types of activisation of their return reaction to the offer 
for the purpose of the loyal relation and favourable percep-
tion of foreign goods (Figure 2).

International experience proves the high value of stim-
ulation measures for international marketing that is shown 
because of the increase in target budgets and a variety of 
actions. While the efficiency of stimulation measures con-
siderably increases under conditions of complex use of 
marketing instruments to keep up the interests of foreign 
consumers. Depending on the intensity of presence in the 
foreign market and the level of aggression of the marketing 
program, possible priority to allocation of separate promo-
tional actions, which are the most widespread, and applica-
tions of their combinations are adequately perceived by the 
target audience. In the conditions of the impossibility of 
direct access of the company to foreign markets, the main 
marketing decisions on the effective use of these or those 
instruments of stimulation are translated to the intermedi-
ary experienced in the promotion of foreign goods in these 
markets, which independently forms the program of mar-
keting support of marketing activity.

In world practice, the factor of material encouragement 
is actively used. Acquisition of samples at reduced prices 
is quite widespread, drawing attention by a promise of pay-
ment of awards, for example, for the purchase of a new 
innovative product, and address mailing of preferential 
coupons and displays and exhibitions. Material encourage-
ment of active consumer interest under conditions of the 
globalized business is rather expensive means. Therefore, 
the companies are forced to analyse carefully advantages 
and shortcomings of the use of this or that method of the 
creation of demand and sales promotion or their combina-
tions and to make the justified and verified management 
decisions depending on a condition of market components 
and marketing opportunities of companies.
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Successful promotion and effective sale in the inter-
national business are impossible without the promotion 
actions for psychological preparation and socially cultural 
adaptation of target audiences. Technologies of consumer 
promotion are the activity directed to indirect dissemina-
tion of information in the form of articles, movies; this 
defined attitude and a way of life are for this purpose used. 
Promotion acts as a major case of successful advertising 
activity and, respectively, the basis of the formation of the 
necessary level and quality of demand and perception of 
the offer of the foreign company. Actually, it is about over-
coming cross-cultural contradictions and formations of 
loyal perception of a foreign product. Education of certain 
market motivations and preferences, the formation of fash-
ion, stratification of requirements in a foreign market is the 
purpose of market promotion and a prerequisite of the start 
of other means of promotion.

Another factor to support of the international product 
is formation of positive image of the company means of 
PUBLIC RELATIONS (PR) – “…administrative func-
tion on the establishment and support of mutually benefi-
cial relations between the organization and the public, on 
moods and judgments of which the success or failure of 
commercial activity depends” [14]. Contents popular in 
the west of activities for providing public relations con-
sist of the creation of publicity of the company, trademark 
promotion, positive image formation, an acquaintance of 
potential consumers with the public, and production and 
commercial mission of the company. Such activity does 
not pursue directly commercial purposes but actively pro-
motes the strengthening of market positions of the com-
pany and its products. Under the conditions of the interna-
tional business, it is of particular importance because of the 
need of acquaintance of target audience with humanitarian 
civilization priorities and advantages of the offer of the 
company, popular in the world market. For example, the 
neglect of environmental standards or social requirements 
interferes with successful operation of the company in the 
international economic space, distracting from it and its 

products the public while declaring the principles of uni-
form creative team (“friendly family”), innovative devel-
opment, quality assurances, social support of the region 
and so forth promotes strengthening of competitive posi-
tions in any markets.

Bringing necessary information to the consumer acts as 
the most concrete and purposeful commercial tool, which 
represents public information about goods (service) by 
means of artistic, technical, and psychological touches on 
the purpose awakening of demand and implementation of 
sale. Advertising traditionally performs functions:

1) information support of a business activity, especially 
at the initial stages its expansion;

2) competitive protection, drawing attention to advan-
tages of a product and purchase;

3) the kept loyalty that is reached thanks to regular 
reminder and systematic demonstration of advertising 
appeals (Table 1).

But under conditions of the high saturation of the world 
market for similar goods of different producers, only one 
publicity is insufficient. Acts as more effective carrying out 
advertising campaigns are sets of advertising activities, 
interconnected in a definite sequence and subordinated 
on the force of influence on consumer motivations and 
advantages. Complex use of advertising opportunities in 
total with other attributes of promotion allows increasing 
effect of product promotion and considerably intensifying 
the market reaction.

Recently in the world, the trend to the intensive building 
of advertising budgets is felt. The total amount of advertis-
ing expenses in developed countries is about 550 billion 
dollars. At the same time, the USA (60% of world advertis-
ing), Germany, Great Britain, Japan, which share makes 
nearly 90% of world advertising, act as leaders. Integra-
tion of Ukraine in the world economic space promotes that 
advertising expenses of some leading domestic manufac-
turers already to comparison with budgets of multinational 
corporations and are estimated in millions of dollars. The 
total amount of the advertising market in Ukraine grows 

Figure 2. The relative importance of alternative types of consumer promotion
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from year to year in high rate and is more than 1.2 billion 
dollars (Table 2). [16].

The commission of 10-15% of the advertising budget 
while the advertiser of national scale spends for the adver-
tising campaign not less as half a million dollars is a usual 
payment method of a full cycle of advertising services. The 
leading advertisers pay a reward of 8-10% of media of the 

budget only for a creative. Other advertisers in most cases 
announce the tender for the sum of 3-7 thousand dollars as 
the fee for it is the accepted result. Besides, the prices for 
advertising and the use of carriers quickly grow. So, the 
prices of advertising time of the leading TV channels of 
Ukraine since 2017 prior to the beginning of 2019 grew by 
26% Table 3, [16].

Table 3
Volume advertising media of the market of Ukraine for 2017–2018 with expected indicators for 2019

Results 2017, 
mln. UAH

Results 2018, 
mln. UAH

Percentage 
change 2018 

to 2017

Forecast 
for 2019, 

UAH million

Percentage 
change 2019 

to 2018
Total TV ads 7 329 9 269 26% 11 526 24%

Direct advertisements 6 355 8 071 27% 10 089 25%
Sponsorship 974 1 198 23% 1 438 20%

Total Press Advertising 1 355 1 612 18,9% 1 843 14,4%
National press 816 965 18% 1 101 14%
Regional press 224 277 24% 321 16%

Specialized press 315 370 18% 421 14%
Total Radio Ads 480 578 20% 715 24%
National Radio 348 418 20% 518 24%
Regional radio 47 54 15% 65 20%

Sponsorship 85 106 25% 133 25%
Total OOH Media 2 692 3 493 30% 4 307 23%
Outdoor advertising 2 263 2 923 29% 3 601 23%

Transport advertising 327 444 36% 553 25%
Indoor advertising 102 127 24% 152 20%

Advertising in cinemas 40 48 20% 58 20%
Digital (Internet) Media ads 2 145 2 520 17% 3 772 50%

Total advertising media market 14 041 17 520 25% 22 221 27%

Table 2
The total amount of the advertising market of Ukraine for 2017–2018 with expected indicators for 2019

Type of the advertising market
Volume 
2017, 

mln. UAH

Volume 
2018, 

mln. UAH

Percentage 
change 2018 

to 2017

Forecast 
for 2019, 

million UAH

Percentage change 
2019 to 2018 

(forecast)

Internet market 4 345 9 540 120% 13 548 42%
Out Of Home Media (OOH Media 

– stock of outdoor advertising) 163,1 211,20 29% 411,58 94%

In total advertising media market 14 041 17 520 25% 22 221 27%
Market size of marketing services 4 548 5 321 17% 6 295 18%

IN TOTAL 23097,1 32592,2 41% 42475,58 30%

Table 1
Functions of international advertising

Conduct to advertising Advertising task

Informative (initial)

• story about a novelty
• information on the change in price
• formation of an image (firm)
• description of services

Competitive 
(attractive)

• formations of preference to a trademark, a brand
• switching to another brand
• belief in the need for fast purchase (actions which can be bought by nominal value, seasonal 
goods)
• finishing usefulness of the offer

Preserving (reminder) • the message that the goods can be necessary and where it can be got
• support of information having “to lodge” in memory
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The analysis of the characteristic behaviour of adver-
tisers around the world proves that most of them want to 
save on advertising expenses, to receive and dispose of the 
greatest number of professional solutions and offers. It cre-
ates a number of the contradictions caused by coordination 
of specific economic interests of entities in the advertising 
market and civilization of the relationship between them in 
the course of the international activity.

The advertiser formulates an essence of the advertis-
ing offer, which reflects basic provisions to the business 
consumer of the offer (offer), and delegates formal adver-
tising requirements to the agent (1). At the same time, the 
advertiser is interested in the fullest reproduction of for-
mal advantages by his product offers at cost minimization. 
The advertising agent, having competitive interests in the 
advertising market, is interested in the fullest embodi-
ment of the creative plans, which demand high expenses. 
Besides own competitiveness of the advertising offer, the 
addressed target audience of consumers (2) cannot cor-
respond to the completeness of interests of the advertiser. 
Especially it is felt if the promotional products are devel-
oped taking into account certain national or standardized 
global priorities, and it is not considered about ethnic spe-
cifics recipient market, or on the contrary. If the advertis-
ing appeal answers tasks of the advertiser and expecta-
tions of the consumer, he reacts with interest in product 
offers (3) (Figure 3).

 

Advertiser 

Consumer 

Advertising agency 
1 

2 3 

Figure 3. System of relations of members  
of the advertising market

There is a problem of the effectiveness of international 
advertising, which as experience shows is very difficult to 
estimate, especially in application conditions in various 
markets. But today in the world, there are no constant and 
recommended techniques of calculation of the efficiency 
of advertising campaigns as unclear is an advertising influ-
ence mechanism, as well as all marketing complex of the 
company, on the results of the business and its cost. It’s not 
completely clear that “effective” advertising differs from 
“unsuccessful” one. As a result, in the 90s all were fond of 
such marketing “toys” as advertising mailing (direct mail), 
stimulation of sales (sales promotion), and other means 
of cost minimization but it did not raise the efficiency of 
advertising activity. Quantitatively, the reaction on address 
advertising did not exaggerate 2-3%. The situation began 
to change only when in the centre of attention of business 
management the concept of branding moved forward: the 
brand began to be considered as an asset and advertising – 
as a management instrument of a brand. Thus, investments 
into advertising that develops a brand, that is, investments 
in loyalty, became the dominating concept of development 
of world advertising.

Ukrainian companies that still develop mainly export 
activity, it is important to consider that effective advertis-
ing begins with positioning of a brand but not the search 
of an extraordinary creative one which can eclipse the 
maintenance of long-term, strategic objectives of business 

activity in this foreign market and create the temporary 
effect of stunning information about still unknown goods, 
company, country. The problem consists of the distribution 
of the original but adapted to conditions concrete foreign 
market positive complex image that precedes formations 
of a successful national brand.

A complication of functions of the advertising interme-
diary in the international space is an objectively necessary 
condition of successful promotion of business in the eco-
nomically alien and mainly unfamiliar marketing environ-
ment. Expansion of competences is carried out through:

– research of media markets and consumer preferences 
in commodity markets;

– development of a method of calculation of key 
parameters of the advertising campaign: necessary level 
of coverage of target audience, the intensity of advertis-
ing appeals of various type, compliance of parameters 
of advertising campaign marketing problem of business 
internationalization;

– formation of effective schemes of the realization 
of advertising activities which provide, in particular, the 
choice of carriers of an advertisement and definition of 
their influence, justification of ways to achieve the planned 
level of coverage of foreign audience and minimum neces-
sary contact when accounting of the “national” or global-
ized character of consumers, determining and comparative 
assessment of the specifics of goods, its international com-
petitiveness, the fullest realization of opportunities of the 
application of stimulation actions, and so forth;

– optimization of the budget that conforms to the 
requirements of coordination of admissible expenses for 
volumes and observance of qualitative parameters of 
advertising campaigns.

Distribution of an advertisement is traditionally car-
ried out through specialized editions (dominated till 40th 
years of the XX century), mass media (press, radio, and 
television), and since the beginning of the 90s, electronic 
advertising through the Internet, which in the conditions 
of globalization and total computerization of business 
becomes more and more attractive sector of the mar-
ket, actively extends [6]. It agrees on the research of the 
Interactive Advertising Bureau (IAB) and the Pricewater-
houseCoopers (PWC) companies for the first six months of 
2018 in comparison with the same period, profit on Internet 
advertising increased by 35% and reached 8.1 billion dol-
lars. Development of new, in comparison with traditional 
websites, carriers of electronic advertising, for example, 
platforms of mobile content, Internet television (IPTV), 
and online games, which get the increasing recognition 
and distribution in the world, became one of the reasons 
of such growth. Besides, also the number of users of the 
mobile Internet increased.

Various ways of formation and presentation of an 
advertisement, which are used in the world practice and 
actively extend in Ukraine, have to consider the specifics 
of psycholinguistic perception of the advertising message 
by various categories of ethnocentric adjusted consum-
ers in the different countries. Internationalization of com-
modity markets causes the necessity of ensuring the dosed 
influence of the structured information that is a critical 
condition of proper response of specific target audience. 
Besides, the comic motto of the American experts from 
advertising “Give me advertising, and I will sell lead bul-
lets instead of headache pills” shows an example of inad-
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Table 4
Widespread rules and restrictions on advertising activity

Country Rules and restrictions
France: Prohibition of alcohol advertising.
Western Europe: Restrictions on the advertising of tobacco products and alcohol are prohibited.
Czech Republic: Alcoholic beverages should not be poured, and people in advertising should not depict the 

pleasure of their consumption.
UK: A complete ban on tobacco advertising.
Scandinavian countries: Strict restrictions on the advertising of tobacco products.
Bulgaria: It is forbidden to show bottles, glasses, and people drinking alcohol.
Sweden: Toys cannot be advertised on television for children below 12 years.
Finland: Children should not call products in advertising.
Austria: Children in advertising can appear only with the presence of adults (parents).
Lithuania: Advertising of food for pets is prohibited until 23:00
Asia: Do not show men with long hair.
Muslim countries Women are only dressed, some parts of the body cannot be shown
Malaysia It is forbidden to show baseball caps, put in front of back (in order not to promote the values of 

Western society); Blue jeans cannot be displayed in the advertisement (other colours are possible).
Korea: All the advertisers should be Koreans

equate results of world advertising activity, cynicism ele-
ments, violation of social values and national traditions, 
which were shown in the course of long-term develop-
ment and improvement of advertising and which prevent 
the effective use of advertising potential in the interna-
tional marketing activity.

Therefore, development and internationalization of 
domestic advertising demands, first, implementation of 
organizational technical requirements to the formation of 
an advertising appeal, such as substantial orientation and 
concreteness, intensity and volume, creative, reliability 
and legality and, secondly, accounting of the specifics of 
advertising provision of internationalized business and 
respect for the international standards and also adaptation 
of the international advertising to national marketing envi-
ronments taking into account factors of consumer behav-
iour in different territorial markets and psycholinguistic 
features of their perception.

In the world practice of advertising, there are certain 
rules and restrictions, which require dense attention of 
marketing specialists. The problem is the uniqueness of 
some national requirements for internationalized advertis-
ing activity (Table 4).

For example, each country in its discretion limits (for-
bids) advertising of alcoholic and tobacco products, some 
embodiments of maintenance of an advertisement, such as 
demonstration of risky extreme actions, sexual and aggres-
sive manifestations, display of naked parts of a body, reli-
gious attributes and shrines). The discrepancy of quality 
and intensity of restrictions and bans affects opportunities 
for the use of standardized advertising in the international 
business and, according to its effectiveness.

The efficiency of the use of integrated marketing com-
munications in the international environment depends 
on three critical parameters: reliability sources of com-
munication effect which degree of reliability is defined 
and estimated by recipients of information based on its 
market image and finished status; the level of compara-

tive publicities, caused by simultaneous application of 
competitive information addresses to various carriers and 
their combinations that gives the chance to define relative 
intensity of the specific program of promotion and sale; 
perception filters, which rigidity is caused by degree of 
trust and loyalty of target audience, thanks to which all 
addresses that do not meet expectations and experience 
of recipients are rejected.

Conclusions. Thus, the technology of formation and 
system use of integrated marketing communications in 
the international marketing activity demands judgment 
of a role and value of separate actions and tools of com-
plex product promotion and use of instruments to imple-
ment effective marketing activity under the conditions of 
internationalization of commodity markets. The interna-
tional practice of promotion and sale shows various inten-
sities and a possibility of combination, aggression level, 
cost, coverage and influence of means of activisation of 
consumer reactions, which help the companies to find the 
place and to strengthen positions in the international eco-
nomic space.

The companies, which build the strategy of goods pro-
motion in the foreign markets, need to consider a number 
of universal standardized rules of creation of programs of 
promotion and activisation of sale and, at the same time, 
to carry out adaptation of their basic elements, especially 
advertising activity, which at the present stage is the most 
widespread means of promoting the international product, 
according to own needs of the international development. 
Therefore, for the Ukrainian exporters who actually take 
the first steps of active foreign expansion and have not 
gained sufficient experience in the use of potential of inter-
national marketing communications yet, the main accent 
of marketing support of business has to act the reasonable 
choice and a combination of separate, widespread but not 
budget tools of international promotion, which internal 
content is the demonstration of advantages of a domestic 
product and production.
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Булкот О.В. Міжнародні інвестиційні стратегії транснаціональних корпорацій. Стаття присвячена 
аналізу міжнародних інвестиційних стратегій транснаціональних корпорацій (ТНК). Виділено класифіка-
ційні ознаки на основі співвідношення мотивів та ризиків діяльності ТНК на міжнародних ринках. Встанов-
лено взаємозв’язок між стратегічними пріоритетами діяльності ТНК, формами виходу на іноземний ринок 
та супроводжуючими інвестиційними рішеннями. Визначено перелік оціночних критеріїв для внутрішніх 
та зовнішніх факторів ТНК, які забезпечуватимуть реалізацію її стратегічної діяльності або перешкоджа-
тимуть їй. Охарактеризовано специфічні риси міжнародних інвестиційних стратегій та варіанти їх імпле-
ментації ТНК відповідно до ринкової ситуації. Запропоновано матрицю вибору міжнародної інвестиційної 
стратегії ТНК відповідно до мотивів та форм її діяльності на іноземному ринку.

Ключові слова: ТНК, глобальна стратегічна діяльність ТНК, міжнародна інвестиційна стратегія, прямі 
іноземні інвестиції, портфельні іноземні інвестиції, реінвестиції.

Булкот О.В. Международные инвестиционные стратегии транснациональных корпораций. Ста-
тья посвящена анализу международных инвестиционных стратегий транснациональных корпораций (ТНК). 
Выделены классификационные признаки на основе соотношения мотивов и рисков деятельности ТНК на 
международных рынках. Установлена взаимосвязь между стратегическими приоритетами деятельности 
ТНК, формами выхода на иностранный рынок и сопровождающими инвестиционными решениями. Опре-
делен перечень оценочных критериев для внутренних и внешних факторов ТНК, которые будут обеспечи-
вать реализацию ее стратегической деятельности или препятствовать ей. Охарактеризованы специфические 
черты международных инвестиционных стратегий и варианты их имплементации ТНК в соответствии с 
рыночной ситуацией. Предложена матрица выбора международной инвестиционной стратегии ТНК в соот-
ветствии с мотивами и формами ее деятельности на иностранном рынке.

Ключевые слова: ТНК, глобальная стратегическая деятельность ТНК, международная инвестиционная 
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Bulkot Oksana. International investment strategies of multinational corporations. The article is devoted to the 
analysis of international investment strategies of multinational corporations (MNCs). The classification features are dis-
tinguished on the basis of the correlation of the motives and risks of MNCs activity in international markets. The relation-
ship between the strategic priorities of MNCs activities, the entry forms into the foreign market and the accompanying 
investment decisions has been established. It is defined that the main strategic priorities of development of MNCs activity 
are ownership, location and internalization advantages and the market entry forms related to them are exporting, licensing/
franchising, trans border alliances, joint ventures, affiliates and the 100% ownership. The list of evaluation criteria for the 
internal and external factors of MNCs that will provide or impede the implementation of its strategic activity is defined. 
MNCs before make a decision about entry form to be used and investment strategy to be implemented should estimate 
its aim, size, resources, product, financial costs, competition, intermediaries, level of control, investments, time, risks and 
flexibility. The specific features of international investment strategies and their implementation options for MNCs in ac-
cordance with the market situation are described. Author proposes to classify international investment strategies into two 
groups: direct (real) investments and portfolio (financial) investments. Both are related to the assets allocation strategy that 
would implement MNCs. To the real investment strategies belong greenfield, brownfield, vertical, horizontal, mergers and 
acquisitions, joint ventures and reinvestments. The same time portfolio investment strategies include active, passive, con-
servative, aggressive and balanced investments. The proposed approach to the classification and analysis of international 
investment strategies made in this article makes it possible to develop a matrix for the selection of TNC’s international 
investment strategy according to the motives, risks and forms of activity in the foreign markets.

Key words: MNC, MNC’s global strategic activity, international investment strategy, foreign direct invest-
ments, portfolio investments, reinvestments.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах функ-
ціонування та розвитку світової економіки постають 
особливо актуальними проблеми трансграничного 
переміщення капіталу як базису, що забезпечує функ-
ціонування та взаємовплив усіх форм міжнародних 
економічних відносин. Водночас трансграничне пере-
міщення капіталу не просто прямо забезпечує функці-
онування міжнародних інвестиційних ринків, ринків 
капіталу, фінансових ринків, але й створює умови для 
доступу до окремих регіонів, галузей і, що найголо-
вніше, дає змогу повною мірою отримати вигоди від 
володіння міжнародними перевагами власності [1–3]. 
Таку форму прояву трансграничного руху капіталу 
забезпечує механізм прямого іноземного інвестування. 
Нині основними суб’єктами процесів прямого іно-
земного інвестування є транснаціональні корпорації 
(ТНК), адже саме вони завдяки своїм масштабам, фор-
мам та природі діяльності не тільки формують тенден-
ції міжнародного інвестування, але й використовують 
цей механізм задля досягнення максимальних ефектів 
своєї глобальної діяльності. Саме завдяки різнома-
ніттю інструментарію інвестиційних стратегій, вико-
ристовуваного ТНК, досягаються безпрецедентні мож-
ливості переваг володіння, локації та інтреналізації у 
глобальному вимірі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню питань міжнародної інвестиційної діяль-
ності ТНК присвячено численну кількість публі-
кацій як вітчизняних, так і закордонних науковців, 
зокрема роботи Б.І. Альохіної, І.Т. Балабанової, 
І.Т. Бланка, А.А. Пересади, А.Ф. Гойко, Г.М. Поддерьо-
гіна, Л. Клейна, Т.В. Шталь, В. Іоан-Франка, С. Ене, 
А. Томпсона, Дж. Стрикленда. Проте наявні розробки 
здебільшого мають описовий характер або стосуються 
окремих аспектів міжнародної інвестиційної діяль-
ності. Вивчення літератури з окресленої проблематики 
дало можливість побачити, що нині відсутня комплек-
сна класифікація міжнародних інвестиційних страте-
гій ТНК з позиції співвідношення мотивів та ризиків їх 

імплементації щодо умов окремих міжнародних ринків 
та застосовуваних форм діяльності на них.

Формулювання завдання дослідження. Метою 
статті є розроблення класифікації міжнародних інвес-
тиційних стратегій ТНК на основі співвідношення 
мотивів та ризиків з огляду на форми їх діяльності на 
міжнародних ринках.

Виклад основного матеріалу дослідження. Гло-
бальний рух капіталу – це трансграничне переміщення 
капіталу в різних формах задля його найефективні-
шого використання. Від того, яку мету переслідують 
капіталодавці, будуть залежати як форми, так й інстру-
менти переміщення капіталу у глобальному масштабі. 
Крім того, ТНК, приймаючи стратегічне рішення про 
вихід на ринок тієї чи іншої країни, ретельно вивча-
ють ризики, які супроводжують їх діяльність, зокрема 
ризики, що стосуються використання переваг власності 
та гнучкості діяльності на іноземному ринку (рис. 1).

Така інтерпретація взаємозв’язку мотивів, форм 
та ризиків діяльності ТНК на новому ринку дає змогу 
прийняти стратегічне рішення стосовно імплементації 
інвестиційної стратегії, яку доцільно застосовувати під 
час реалізації міжнародної стратегії її діяльності та 
щодо мотивів, які має компанія.

Водночас під час прийняття рішення про вибір 
типу інвестиційної стратегії ТНК повинна оцінити 
внутрішні та зовнішні фактори, які забезпечуватимуть 
реалізацію її стратегічної діяльності або перешкоджа-
тимуть їй [5].

1) Цілі ТНК. Які завдання ставить ТНК під час вхо-
дження на іноземний ринок? Яка інвестиційна страте-
гія задовольняє вирішенню цих завдань?

2) Розмір компанії. Чи розмір компанії буде впли-
вати на вибір інвестиційної стратегії?

3) Ресурси. Чи є стратегії, які ТНК не може вико-
ристати через брак інвестиційних ресурсів (наприклад, 
пряме інвестування)?

4) Продукт. Яка інвестиційна стратегія буде най-
більш вигідною для продукту, пропонованого ТНК?

Рис. 1. Мотиви, форми виходу та ризики діяльності ТНК на іноземних ринках
Джерело: узагальнено, побудовано автором за джерелами [1–4]
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5) Фінансові витрати. Яким чином інвестиційна стра-
тегія буде впливати на ціну продукту на новому ринку?

6) Конкуренція. Який рівень конкуренції на новому 
ринку? Які інвестиційні стратегії використовують кон-
куренти? Яка інвестиційна стратегія забезпечить кон-
куренту перевагу?

7) Посередники. Чи доцільно використовувати 
послуги посередників? Чи існують посередники, чиїми 
послугами ТНК може користуватись на ринку?

8) Контроль. Який тип та рівень контролю необхід-
ний на цьому ринку за діяльністю ТНК?

9) Інвестиції. Який обсяг капіталовкладень необ-
хідний під час імплементації інвестиційної стратегії?

10) Час. Скільки часу необхідно для входження на 
ринок? Чи варто застосовувати інвестиційну стратегію, 
яка забезпечує короткий термін окупності інвестицій?

11) Ризик. Який тип та рівень ризику притаман-
ний цьому ринку? Яка інвестиційна стратегія забезпе-
чить мінімальний рівень ризику?

12) Гнучкість. Який рівень гнучкості та маневре-
ності потрібен компанії? Який тип інвестиційної стра-
тегії забезпечить необхідний рівень гнучкості ТНК?

Таким чином, можемо прослідкувати чіткий зв’язок 
між мотивами, формами, ризиками та важливістю при-
йняття рішення про вибір типу інвестиційної стратегії 
в діяльності ТНК.

Міжнародну інвестиційну стратегію підприємства 
пропонуємо розглядати як спосіб досягнення та фінан-
сування довгострокових цілей розвитку діяльності 
підприємства на міжнародних ринках задля ефектив-
ної алокації активів. Причому під алокацією активів 
варто розуміти не тільки операції ТНК на міжнарод-
них фінансових ринках, але й глобальну диверсифі-
кацію виробничої (операційної) діяльності. Виходячи 
з цієї тези та мети, вважаємо, що міжнародні інвести-
ційні стратегії варто поділяти на дві основних групи, 
а саме міжнародні стратегії прямого (реального) 
інвестування, до яких належать Greenfield-інвестиції, 
Brownfield-інвестиції, вертикальні, горизонтальні 
інвестиції, злиття та поглинання, спільне підприєм-
ництво та реінвестиції, та міжнародні стратегії порт-
фельного (фінансового) інвестування, які охоплюють 
активні, пасивні, консервативні, агресивні та збалансо-
вані стратегії інвестиційної поведінки.

Основна причина здійснення міжнародних порт-
фельних інвестицій полягає у прагненні ТНК розміс-
тити свій капітал на тих ринках і в таких цінних паперах, 
які забезпечать максимальні рівні прибутковості за про-
гнозованих рівнів ризику та/або дадуть змогу зберегти 
тимчасово вільні фінансові ресурси під безризиковою 
позицією. На відміну від прямих інвестицій, портфельні 
забезпечують вищий ступінь ліквідності капіталу для 
інвестора, а здебільшого є засобом захисту від інфляції 
та інструментом отримання спекулятивного доходу.

Класифікація міжнародних портфельних інвести-
цій за видами цінних паперів ґрунтується на методоло-
гії платіжного балансу країни (інвестиції в акціонерні 
цінні папери, боргові цінні папери, інструменти гро-
шового ринку та фінансові деривативи). Відповідно до 
такої класифікаційної ознаки можемо виділити типи 
міжнародних портфельних стратегій ТНК.

1) Активна стратегія передбачає всебічний аналіз 
ринкової ситуації, складання прогнозів та прийняття 
рішень “top – down” (відбір національних фондових 

ринків та диверсифікація) або “bottom – up” (відбір 
галузі та диверсифікація за галуззю).

2) Пасивна інвестиційна стратегія полягає у вклю-
ченні в портфель високоліквідних цінних паперів, які 
забезпечують невисокий рівень прибутковості за низь-
кого ступеня ризику. Такий тип стратегії ТНК вико-
ристовують в періоди ринкової нестабільності задля 
утримання тимчасово вільних фінансових ресурсів під 
безризиковою позицією.

3) Консервативна інвестиційна стратегія застосову-
ється ТНК задля отримання досить високого приросту 
вартості капіталу за заздалегідь визначеного терміну 
інвестицій з можливістю проведення обмеженого кола 
ризикованих інвестиційних операцій. Інвестиційний 
портфель формується переважним чином за рахунок 
акцій компаній, які є базоутворюючими у стратегіч-
них галузях своїх країн-базування та меншою мірою 
за рахунок включення державних цінних паперів (як 
хеджової бази портфеля).

4) Агресивна стратегія полягає у формуванні інвес-
тиційного портфеля за рахунок високоприбуткових 
і високо ризикових цінних паперів. Такі інвестиційні 
стратегії застосовують ТНК, що мають стійкі фінан-
сові позиції, задля отримання короткострокових при-
бутків з огляду на умови нестабільних ринків.

5) Збалансована інвестиційна стратегія поєднує 
елементи попередніх стратегій. Основна ідея імпле-
ментації такої стратегії полягає у диверсифікації інвес-
тиційного портфеля за рахунок географічної алокації 
активів та/або включення різних типів фінансових 
інструментів, здатних забезпечити стійкість інвести-
ційного портфеля щодо критерія «рівень прибутко-
вості/ступінь ризику» [6].

Щодо мотивів здійснення міжнародних стратегій 
прямого іноземного інвестування ТНК, то тут виді-
ляють п’ять основних [6; 7], таких як можливість 
отримання доступу до ресурсів, необхідних для забез-
печення діяльності ТНК; входження на нові іноземні 
ринки; підвищення ефективності діяльності; отримання 
доступу до стратегічних активів; інші причини, напри-
клад дослідження законодавчого поля та дозвільних 
систем стосовно окремих аспектів діяльності ТНК та 
можливостей їх виходу з ринку («вихідні» інвестиції), 
можливості забезпечувати підтримку діяльності філій з 
боку материнської компанії з використанням інструмен-
тів економічного механізму («підтримуючі» інвестиції).

Стратегії міжнародного прямого інвестування ТНК 
тісно пов’язані з формами їх виходу на міжнародний 
ринок, способом фінансування діяльності на між-
народному ринку та мотивами й завданнями, які при 
цьому переслідують ТНК.

Першим різновидом міжнародних стратегій пря-
мого інвестування ТНК є стратегія «зелених» інвести-
цій (“greenfield investments”), яка передбачає капітало-
вкладення у створення нових підприємств. Фактично 
така стратегія означає здійснення інвестицій «з нуля» 
та передбачає контроль не тільки за управлінням, але 
й за всією діяльністю підприємства. До переваг такого 
типу інвестування належать максимальна конструк-
торська та дизайнерська гнучкість проекту; менші 
витрати на встановлення та обслуговування нового 
обладнання; врахування як поточних, так і майбутніх 
потреб та перспектив; створення можливостей для 
покращення корпоративного іміджу ТНК; здійснення 
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на основі інструментів приватної власності або за 
рахунок лізингу [8; 9].

Стратегія «коричневих» інвестицій (“brownfield 
investments”) передбачає капіталовкладення у вже 
наявні об’єкти задля отримання швидкого доступу до 
нового ринку, наявних виробних потужностей або здій-
снення капітальних інвестицій для оновлення наявної 
виробничої інфраструктури для її переналагодження 
під нове виробництво, на відміну від інвестицій у 
створення нового підприємства. Переваги цієї страте-
гії полягають у наявній транспортній інфраструктурі 
та комунікаціях; наявній дозвільній документації; 
отриманні швидкого доступу до наявних виробничих 
потужностей; можливості отримання меншого рівня 
початкових інвестиційних витрат по проекту. Водночас 
ці ж переваги можуть бути головними недоліками, адже 
наявна інфраструктура може бути нерозвиненою та/
або застарілою; наявні виробничі потужності можуть 
потребувати додаткових зусиль та/або капіталовкла-
день для свого розвитку й модернізації; необхідність 
технологічної модернізації може створити виникнення 
додаткових експлуатаційних витрат; виникає необхід-
ність навчання/перекваліфікації персоналу [10; 11].

Горизонтальні прямі іноземні інвестиції здійсню-
ються ТНК на декількох іноземних ринках одночасно, 
але в межах однієї галузі задля виробництва продукції, 
що раніше вироблялась локальним підприємством у 
країні-базування. Такі інвестиції мають місце під час 
здійснення вже наявної, типової, основної діяльності 
ТНК, тобто для управління операціями, які вже є в 
основному бізнес-наборі. Спонукальними мотивами 
для імплементації цієї стратегії є уникнення митних 
тарифів, зменшення транспортних витрат і досягнення 
ефекту масштабу виробництва [12–14].

Стратегія вертикальних інвестицій передбачає капі-
таловкладення в галузі, що належать до різних стадій 
виробництва окремого продукту. Такі інвестиції дають 
можливість ТНК заміняти окремі частини внутрішньо 
фірмових систем виробництва та збуту на неефектив-
них ринках. Стратегія вертикального інвестування 
застосовується ТНК задля доступу до ресурсної бази 
приймаючої країни та передбачає значні обсяги почат-
кових капіталовкладень. Існують два підвиди верти-
кальних ПІІ:

– зворотні вертикальні ПІІ, що передбачають 
інвестування переважним чином у промисловість або 
добувні галузі; дають змогу ТНК об’єднати всі вироб-
ничі процеси всередині компанії, імплементувати 
систему управління якістю, зменшити транспортні 
витрати й часові лаги в логістичному ланцюжку, забез-
печити захист прав інтелектуальної та майнової влас-
ності, а також сприяють створенню індивідуалізації 
компанії в глобальному масштабі;

– форвардні вертикальні ПІІ, що є інвестиціями в 
галузі, які забезпечують продаж продукції, виробленої 
на території локального ринку; цей тип стратегії засто-
совується ТНК задля швидкого та ефективного доступу 
до кінцевого споживача своєї продукції шляхом здій-
снення капіталовкладень в дилерські мережі, сервісні 
центри або роздрібні мережі; форвардні вертикальні 
інвестиції забезпечують ТНК більший ступінь інтегра-
ції на ринку приймаючої країни, диверсифікацію діяль-
ності шляхом розширення бізнес-портфеля та вищий 
ступінь контролю не тільки за діяльністю ТНК, але й за 

динамікою локального ринку, а також створюють клієн-
тоорієнтований метод управління бізнесом [12–14].

Стратегія злиття й поглинання (“mergers and 
acquisitions”) пов’язана зі здійсненням прямих інвести-
цій ТНК на іноземних ринках шляхом прямої купівлі 
локального підприємства або його структурного під-
розділу. Принципова відмінність між злиттям та погли-
нанням полягає лише в механізмі реалізації угоди, 
тобто процесі та результаті створення нового госпо-
дарюючого суб’єкта, ефектах, які при цьому виника-
ють, юридичних аспектах ведення діяльності ново-
створеного підприємства та методах управління ним 
[15]. Стратегія злиттів та поглинань застосовується 
ТНК під час виходу на ринки з високим ступенем 
конкуренції, коли ТНК хоче досягнути переваг гео-
графічної або операційної диверсифікації за рахунок 
купівлі локальних підприємств. Таким чином, страте-
гія злиття та поглинання забезпечує доступ до розвине-
ної клієнтської бази; створює можливості управління 
вже наявним грошовим потоком (зокрема, новими 
каналами розподілу або географічними ринками); дає 
можливості доступу до нових технологій та отримання 
організаційних переваг, які можуть бути використані 
для розширення стратегічних можливостей ТНК; 
забезпечує консолідацію бізнес-одиниць або галузей 
задля збільшення доходів та вартості акцій; створює 
можливості для отримання синергетичного та ефекту 
масштабу задля зниження загальних витрат діяльності 
новоствореного підприємства; дає змогу досягнути 
географічної та продуктової диверсифікації; створює 
додаткові вигоди у сфері міжнародного податкового 
менеджменту ТНК [15; 16]. Водночас ця стратегія є 
досить вартісною, її реалізація потребує досить трива-
лого часу, а головною проблемою під час її імплемен-
тації є різні корпоративні культури та наявні системи 
менеджменту (зокрема, фінансового) в компаніях.

Стратегія спільної підприємницької діяльності 
передбачає залучення до спільної (зокрема, інвес-
тиційної) діяльності ТНК та локальне підприємство 
на паритетних умовах, результатом якої є створення 
спільного підприємства, де, як правило, два інвестори 
мають паритетні частки власності, спільно контролю-
ють активи та діяльність підприємства та рівномірно 
розподіляють прибутки й ризики. Імплементація цієї 
стратегії характерна для ринків, де існують жорсткі 
регулятивні норми щодо організації та ведення діяль-
ності іноземними суб’єктами господарювання, осо-
бливо в ресурсних, добувних та технологічних галу-
зях. Основними мотивами імплементації цієї стратегії 
з боку ТНК є підвищення ефективності виробничої 
діяльності шляхом скорочення обсягу капіталовкла-
день під час створення нових потужностей, доступу 
до необхідних факторів виробництва, сировинної бази 
та новітніх технологій; розширення номенклатури 
операцій шляхом доступу до нових виробничих баз 
чи каналів збуту, отримання нових споживачів, розши-
рення та/або диверсифікації виробництва; зниження 
рівня ризику за рахунок перенесення його частки на 
місцевого партнера; технологічна диверсифікація, яка 
досягається отриманням вільного доступу до патентів, 
ліцензій, ноу-хау тощо; отримання фінансових пере-
ваг, пов’язаних з податковим менеджментом, можли-
вістю застосування механізмів управління грошовим 
потоком, формуванням статутного капіталу та здій-
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снення інвестицій у формах, інших, ніж пряме вкла-
дення капіталу [17].

Стратегія реінвестування передбачає спрямування 
активів, отриманих іноземним інвестором у резуль-
таті господарської діяльності на території прийма-
ючої країни у вигляді доходів або дивідендів, на роз-
ширення виробництва, алокацію активів, додаткові 
фінансові потреби, реалізацію інвестиційної політики 
тощо. Цікавим у цьому аспекті є те, що такі стратегії 
досить часто використовуються ТНК на нестабільних 
ринках задля переведення частини отриманих прибут-
ків до материнської компанії, або управління «блоко-
ваними» фондами, що виникають тоді, коли законо-
давство приймаючої країни обмежує або забороняє 
переведення прибутків, отримуваних ТНК на їх рин-
ках, до материнської компанії. Таким чином, стратегії 
реінвестування можна поділити на дві категорії, такі як 
реінвестиції отриманого ТНК прибутку на локальному 
ринку (локальна реінвестиційна стратегія) в розви-
ток/диверсифікацію власної (внутрішньої) діяльності 
та реінвестиції в межах структури самої ТНК (між-
народна реінвестиційна стратегія), коли філія за раху-
нок доходів, отриманих на ринку приймаючої країни, 
здійснює інвестиції в материнську компанію. Іншим 
стратегічно важливим аспектом, який можна реалізу-
вати за рахунок реінвестицій, є можливість здійснення 
алокації активів ТНК не тільки у вигляді формування 
інвестиційного портфеля, але й за рахунок розвитку 
виробничої бази шляхом створення офшорних та/або 
аутсорсингових виробничих потужностей.

Запропонований підхід до класифікації та аналізу 
міжнародних інвестиційних стратегій дає можливість 

розробити матрицю вибору міжнародної інвестиційної 
стратегії ТНК відповідно до мотивів, ризиків та форм 
діяльності на іноземному ринку (рис. 2).

Деталізація оціночних критеріїв дає можливість 
визначити стратегічні можливості та пріоритети ТНК 
на іноземному ринку та відповідно до них вибрати 
необхідний тип інвестиційної стратегії та форму при-
сутності на конкретному ринку.

Висновки. Результати проведеного дослідження 
дають можливість стверджувати, що під час вибору інвес-
тиційної стратегії на міжнародних ринках ТНК керуються 
перш за все стратегічними мотивами та визначають дов-
гострокові пріоритети своєї діяльності. Відповідно до 
стратегічних пріоритетів та умов ринку приймаючої 
країни ТНК приймає рішення про форму присутності та 
діяльності на локальному ринку. При цьому важливим 
критерієм є співвідношення ризику та ступеня інтерна-
ціоналізації закордонної діяльності з обов’язковим вра-
хуванням стратегічної гнучкості й можливостей корпора-
тивного контролю ТНК на локальному ринку. Від того, 
які міжнародні переваги (переваги власності, дислокації, 
інтерналізації) прагне отримати ТНК на іноземних рин-
ках, буде залежати вибір окремого типу її міжнародної 
інвестиційної стратегії. Запропонована матриця співвід-
ношення мотивів, форм та типів інвестиційних стратегій 
дає змогу комплексно оцінити доречність стратегічного 
вибору ТНК. Водночас проведений аналіз міжнародних 
інвестиційних стратегій ТНК, визначення їх характерних 
рис, особливостей імплементації, переваг і недоліків дає 
можливість адекватно оцінити те, який тип міжнародної 
інвестиційної стратегії буде найбільш ефективним для 
визначених стратегічних цілей ТНК.

Форма присутності на іноземному ринку 
Оціночний 
критерій* 

Експорт Ліцензування/
франчайзинг 

ТНА СП Філія 100% 
іноземна 
власність 

  

Цілі ТНК         
Розмір ТНК         
Ресурси         
Продукт         
Фінансові 
витрати 

        

Конкуренція         
Посередники         
Умови ринку         
Контроль         
Інвестиції         
Час         
Гнучкість         
Ризик         

Інвестиційна стратегія 
 Greenfield Brownfield Horizontal Vertical MA Joint 

ventures 
Reinvest
ments 

Portfolio 
investments 

* оціночні критерії відповідають зовнішнім та внутрішнім факторам діяльності ТНК, 
описаним вище в цьому дослідженні, проте можуть варіюватись відповідно до стратегічного мотиву 
діяльності ТНК на іноземному ринку 

Рис. 2. Матриця вибору міжнародної інвестиційної стратегії ТНК  
відповідно до мотивів та форм діяльності на іноземному ринку

Джерело: власна розробка автора
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БЕНЧМАРКІНГ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ МОДЕЛІ  
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Бутко Б.О. Бенчмаркінг євроатлантичної моделі національних інноваційних систем в контексті тех-
нологічної євроконвергенції України. У статті проаналізовано структуру та функціональні взаємозв’язки 
між елементами національних інноваційних систем на основі євроатлантичної інноваційної моделі. Розгля-
нуто види національних інноваційних систем на прикладах Німеччини та США, їх підтипи, що базуються на 
європейських та американських моделях. Окреслено позитивні та негативні аспекти кожної із запропонова-
них моделей. Доведено, що ефективна міжнародна співпраця для створення високотехнологічної продукції 
можлива лише на основі наявних моделей та прогресивних мереж. Визначено необхідність використання 
в контексті формування національної інноваційної системи досвіду запровадження бенчмаркінгу, що спри-
ятиме технологічній євроінтеграції України. В контексті формування вітчизняної НІС України слід врахо-
вувати як переваги, так і недоліки євроатлантичної моделі національних інноваційних систем задля більш 
швидкої інтеграції у світову економіку високих технологій.

Ключові слова: бенчмаркінг, НДДКР, державно-приватне партнерство, модель потрійної спіралі, модель 
трикутника, високі технології, співпраця, горизонтальна координація.

Бутко Б.О. Бенчмаркинг евроатлантической модели национальных инновационных систем в кон-
тексте технологической евроконвергенции Украины. В статье проанализированы структура и функцио-
нальные взаимосвязи между элементами национальных инновационных систем на основе евроатлантической 
инновационной модели. Рассмотрены виды национальных инновационных систем на примерах Германии 
и США, их подтипы, основанные на европейских и американских моделях. Определены положительные 
и отрицательные аспекты каждой из предложенных моделей. Доказано, что эффективное международное 
сотрудничество для создания высокотехнологичной продукции возможно только на основе существующих 
моделей и прогрессивных сетей. Определена необходимость использования в контексте формирования на-
циональной инновационной системы опыта внедрения бенчмаркинга, что будет способствовать технологи-
ческой евроинтеграции Украины. В контексте формирования отечественной НИС Украины следует учиты-
вать как преимущества, так и недостатки евроатлантической модели национальных инновационных систем 
с целью более быстрой интеграции в мировую экономику высоких технологий.

Ключевые слова: бенчмаркинг, НИОКР, государственно-частное партнерство, модель тройной спирали, 
модель треугольника, высокие технологии, сотрудничество, горизонтальная координация.

Butko Boghdan. Benchmarking of the Euro Atlantic model of national innovation systems in the context 
of technological Euro-Convergence of Ukraine. The scale of the creation and use of knowledge, technologies, 
products and services has led to the emergence of national innovation systems (NIS) as an institutional basis for in-
novative development of countries. NIS serves as a fundamental basis for the formation of models of international 
cooperation for the creation of high-tech products. The proposed transatlantic NIS model empirically proved its 
success and diversification on the examples of NIS of the USA and Germany and may be acceptable to Ukraine in 
the context of formation of the national NIS basis and further integration of the country into the Euro-Atlantic tech-
nological space. The purpose of the study is to present preconditions for the formation and operation principles and 
basic forms of intersectional Euro-Atlantic cooperation on the examples of one American – US, and European –spe-
cifically, German, NIS. The paper analyzes the structure and functional interrelations between elements of national 
innovation systems based on a Euro Atlantic model. The types of national innovation systems of Germany and the 
USA have been considered. The positive and negative aspects of each of the proposed models have been outlined. It 
has been proved that effective international cooperation for the creation of high-tech products is possible only on the 
basis of existing models and progressive networks. The necessity of using the experience of introducing benchmark-
ing in the context of the formation of the national innovation system in the context of the formation of the national 
innovation system has been determined. General review on the world’s most successful NIS can conclude that effec-
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Постановка проблеми. Швидкий розвиток «еко-
номіки знань» сприяє постійному пошуку нових 
ринків та посиленню соціальної орієнтації нових 
технологій, знань, продуктів. Зазначені складові є 
невід’ємними та взаємозв’язаними між собою, спри-
яють виникненню національних інноваційних систем 
(НІС) як інституційної основи активного інновацій-
ного розвитку економіки країни. Саме національні 
інноваційні системи є тією фундаментальною осно-
вою, на якій надалі формуються різноманітні моделі 
міжнародної взаємодії зі створення високотехноло-
гічних продуктів. Водночас трансатлантична модель 
функціонування національних інноваційних систем, 
що емпірично довела свою успішність та диверси-
фікованість на прикладах НІС США та ФРН, є най-
більш прийнятною для України в контексті форму-
вання вітчизняної НІС та подальшої інтеграції країни 
в євроатлантичний технологічний простір.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню інституційних засад формування та функ-
ціонування трансатлантичної моделі національних 
інноваційних систем присвятили свої праці К. Ріглер, 
К. Меттью, Т. Даблін, Ф. Лінн, К. Фрімен та інші 
науковці.

Успішність та ґрунтовність НІС країн-лідерів ЄС 
та США загалом є беззаперечною, що обумовлене не 
в останню чергу імплементацією євроатлантичної 
моделі НІС з певною специфікою взаємодії секторів 
економіки в американському та європейському техно-
логічному й діловому просторах. З огляду на нагаль-
ність формування НІС в Україні та швидкої реконфі-
гурації компонентів національної ресурсної бази до 
потреб глобального ринку перед вітчизняними екс-
пертними колами стоїть завдання, відповідно до Про-
грами «Україна – 2020», в надстислі терміни визначити 
сильні сторони окремих елементів євроатлантичних 
НІС та розробити відповідні рекомендації щодо фор-
мування дорожньої карти проекту вітчизняної НІС, 
що, на жаль, не виконується.

Формулювання завдання дослідження. Метою 
статті є викладення передумов формування, засад 
функціонування та основних форм внутрішньо сис-
темної інтерсекторальної взаємодії євроатлантичних 
НІС на прикладах однієї американської (США) та 
однієї європейської (ФРН) національних інновацій-
них систем.

Виклад основного матеріалу дослідження. Роз-
глянемо особливості євроатлантичних національних 
інноваційних систем країн-лідерів на ринку високих 
технологій, починаючи з моделі «потрійної спіралі» 
США.

Найпотужніша й найбільш диверсифікована націо-
нальна інноваційна система функціонує у США. У її 
складі щонайменше десять тисяч наукових і таких, що 

виробляють наукову продукцію або нові технології, 
організацій. До них належать наукові центри та лабо-
раторії великих корпорацій, державні центри та лабо-
раторії, дослідні центри університетів, тисячі дрібних 
наукоємних компаній.

У США розташовано найвідоміший у світі інно-
ваційний кластер Кремнієва долина (Silicon Valley). 
Згідно з даними суб’єктивного списку революційно 
інноваційних компаній світу “MIT Technology Review” 
за 2013 рік 37 з 50 найбільш революційних компаній 
базуються у США [1]. Також американське походження 
мають 39 зі 100 компаній, які увійшли у 2014 році в 
рейтинг інноваційних компаній “Forbes”. Цей рейтинг 
був складений на основі розмірів інноваційної премії, 
яка обчислюється як різниця між ринковою капіталіза-
цією компанії та чистою приведеною вартістю її гро-
шових потоків від наявного бізнесу [1].

Найважливішим елементом американської НІС про-
тягом усієї її еволюції були приватні компанії, а також 
їх науково-дослідні лабораторії. Проте не слід примен-
шувати роль держави, а також державно-приватного 
партнерства, без яких успіх приватних компаній США 
та їх дослідних лабораторій був би неможливий. Також 
необхідно враховувати, що історично у США особливо 
важливими джерелами наукових знань та інноваційних 
ідей є дослідницькі університети.

Велику роль у розвитку американської національ-
ної інноваційної системи на початкових етапах також 
зіграв той факт, що США були колишньою колонією 
Великобританії, яка ще у XVII – XVIII ст. відрізнялась 
наявністю сприятливого наукового середовища й пова-
гою влади до вчених та винахідників. Крім того, напри-
кінці XVIII ст. розпочалася промислова революція у 
США, яка значною мірою ґрунтувалась на запозиченні 
британських технологій. Наприклад, у Великобританії 
були запозичені прядильна машина «Дженні», кільце-
прядильна машина й прядильна машина періодичної 
дії, які зробили можливим створення сучасної для того 
часу текстильної промисловості у США. Потік британ-
ського експорту у США після американської революції 
стимулював спроби імітації британських товарів, що 
мали велику перевагу на американському ринку [2].

Прийнято вважати, що основи сучасної націо-
нальної інноваційної системи США були закладені 
у 1945–1950 роках. Крім Другої світової війни, вирі-
шальне значення у становленні американської НІС 
відіграли так звана холодна війна, гонка озброєнь та 
космічна гонка, які її супроводжували. Всі ці події 
спровокували серйозні зміни в науково-технологічній 
політиці країни і, зокрема, зумовили найважливіші 
досягнення в цивільних галузях (наприклад, з’явилися 
комп’ютери, реактивні літаки, Інтернет).

У 1980-х роках, особливо після закінчення «холод-
ної» війни, пріоритетами інноваційної політики у США 

tive international cooperation for the creation of high-tech products is possible only on basis of existing models and 
progressive NICs. Also, in process of different NIS models interaction, cooperation in high-tech industry needed to 
be built with the peculiarities and specifics of each of the participating NIS. In context of Ukrainian NIS Ukrainian 
authorities should consider both advantages and disadvantages of “both hands” of the general Atlantic NIS model 
in order to accelerate integration into the high-tech industries global economy.

Key words: benchmarking, R&D, public-private partnerships, triple helix model, triangle model, high- tech, 
collaboration, horizontal coordination.
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стали підтримка трансферу академічних технологій та 
досліджень в невеликих інноваційних компаніях.

У 1980 році прийнятий Закон 96-517, більш відо-
мий як Закон Бейа-Доула (Bayh-Dole Act). Цей Закон 
закріпив власність на винаходи, створені за рахунок 
федеральних коштів, за підрядниками, тобто універ-
ситетами та іншими академічними структурами. До 
цього патент на розроблений університетом за дер-
жавні кошти винахід отримував федеральний уряд, 
який потім видавав компаніям невиключні ліцензії. 
В таких умовах багатьом компаніям не було вигідно 
розвивати нові продукти на основі державних патен-
тів, оскільки конкуренти також могли отримати ліцен-
зію. У 1980 році прийнятий Закон 96-480 про техноло-
гічні інновації (Technology Innovation Act), або Закон 
Стівенсона-Уайдлера. Цей Закон зобов’язав Мініс-
терство торгівлі сформувати управління промислових 
технологій, а також створити в університетах та неко-
мерційних організаціях центри промислових техноло-
гій для надання допомоги фізичним особам та малим 
підприємствам щодо генерування, оцінювання та роз-
витку технологічних ідей, а також консультування 
компаній, особливо малих. У 1986 році в Закон Сті-
венсона-Уайдлера були внесені поправки за рахунок 
прийняття Закону 99-502 про трансфер федеральних 
технологій (Federal Technology Transfer Act). Цей Закон 
дає змогу кожному федеральному агентству укладати 
договори про спільні наукові дослідження й розробки 
(Cooperative Research and Development Agreement, 
CRADA) з іншими федеральними агентствами, про-
мисловими організаціями (включаючи корпорації, 
партнерства), некомерційними організаціями (зокрема, 
університетами) тощо. Ці договори передбачають, що 
партнери можуть користуватися послугами, власністю, 
робочою силою один одного. У 1982 році була ство-
рена програма підтримки досліджень малого бізнесу 
(SBIR). Через неї федеральні урядові агентства виді-
ляли кошти на фінансування проектів невеликих ком-
паній, багато з яких були малими інноваційними під-
приємствами, створеними вихідцями з університетів 
або федеральних лабораторій. Така ініціатива стала 
найбільшою програмою державного венчурного фінан-
сування США. Також важливу роль у підтримці малих 
інноваційних компаній зіграли Програма розробки пер-
спективних технологій (Advanced Technology Program, 
ATP) Національного інституту стандартів і технології 
(National Institute of Standards and Technology, NIST), 
яка працювала з 1991 по 2007 роки, та Програма тех-
нологічних інновацій, на яку була замінена ATP у 
2007 році (нині вона завершена). Ці програми фінан-
сували інноваційні технології на ранніх стадіях розви-
тку за допомогою грантів. У 1986 році був створений 
Національний центр виробництва і науки (National 
Canter for Manufacturing and Sciences, NCMS), що є 
некомерційним консорціумом, який частково фінан-
сувався Міністерством оборони. Ця організація вела 
співпрацю з приватним сектором, академічними уста-
новами та урядом задля прискорення комерціалізації 
промислових інновацій. У 1987 році був створений ще 
один некомерційний консорціум, а саме SEMATECH, 
завданнями якого стали проведення досліджень у сфері 
інтегральних мікросхем та дифузії нових технологій. 
Консорціум фінансується за рахунок членських вне-
сків, а на початку свого існування він частково отри-

мував фінансування за рахунок державних субсидій за 
програмою DARPA.

У Сполучених Штатах Америки федеральна під-
тримка НДДКР охоплює широкий спектр завдань, 
таких як національна оборона, охорона здоров’я, 
космос, енергетика, природні ресурси й навколишнє 
середовище, наука загалом. Фінансування НДДКР, 
спрямованих на цілі національної оборони, забезпе-
чується перш за все. Витрати на національну оборону 
становили у 2016 фінансовому році близько 57,6% 
(83,2 млрд. доларів США) від загального бюджету 
витрат на НДДКР. На необоронні заходи, відповідно, 
витрачено 42,4% бюджетних коштів.

Важливо підкреслити, що велика роль держави в 
економіці США виражається не в прагненні підмінити 
бізнес в господарському процесі, про що не може навіть 
йтися, а в тому, що держава у США є надійним парт-
нером бізнесу в організації господарських процесів, 
заохоченні прогресивних змін, регламентації правил та 
норм ведення операцій тощо. Фактично у США скла-
лася система взаємодії бізнесу, який є рушійною силою 
розвитку, й держави, яка виступає в ролі регулятора й 
надає розвитку організований характер. Роль держави 
в національній інноваційній системі США полягає не 
в плануванні, а в підтримці сприятливого для розвитку 
інновацій середовища, стимулюванні попиту та про-
позиції, розвитку необхідної інфраструктури, а також 
задоволенні потреб суспільства.

Таким чином, ми можемо констатувати, що сучасна 
національна інноваційна система США формувалася 
протягом 50–60 років. Сьогодні деякі дослідники 
визначають НІС США як втілену модель так званої 
потрійної спіралі. Стосовно інноваційного розви-
тку модель потрійної спіралі описує взаємодію трьох 
інститутів (наука – держава – бізнес) на кожному етапі 
створення інноваційного продукту.

Потрійна спіраль радикально відрізняється від 
моделі державно-приватного партнерства індустрі-
альної епохи не тільки за характером взаємодій трьох 
гравців, але й за їх функціональною роллю в економіч-
ному процесі.

По-перше, в сучасній економіці ключовим гравцем, 
що визначає напрями розвитку, стає наука (замість 
колишнього лідерства держави) як головний генератор 
постійно обновлюваних знань.

По-друге, три ланки не просто інтерактивно співп-
рацюють, переплітаючи зв’язки, а переймають (пере-
плітають) функції одна одної, стаючи гібридними 
мережевими організаціями, що забезпечує інтеграль-
ний синергетичний ефект безперервних оновлень як 
для кожного гравця окремо, так і для всієї економіки 
загалом.

Дещо по-іншому працюють національні іннова-
ційні системи великих західноєвропейських країн. 
Модель національних інноваційних систем країн Євро-
пейського Союзу прийнято називати Євроатлантичною 
моделлю НІС. Євроатлантична модель є моделлю, 
для якої характерний повний інноваційний цикл. Цю 
модель використовують країни, що лідирують у рей-
тингах світової конкурентоспроможності національ-
них економік.

Бюджетне фінансування є важливим елементом 
державного регулювання інноваційної діяльності в 
країнах Європейського Союзу. Однак варто відзначити, 
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що тоді як державні інвестиції в НДДКР збільшуються 
в Німеччині та Скандинавських країнах, вони зменшу-
ються в інших великих країнах Євросоюзу (у Франції, 
Великобританії, Італії, Іспанії). Останні дані Євростату 
про бюджетні асигнування або витрати на дослідження 
та розробки (GBAORD) від 2018 року свідчать про 
те, що Німеччина, Франція та Великобританія разом 
складають більше 50% сукупних державних витрат 
на НДДКР від бюджету ЄС (GBAORD). Загальний 
бюджет витрат на НДДКР п’ятнадцяти країн-членів 
досяг 87,6 млрд. євро, що становить 96% від загаль-
ного обсягу асигнувань на НДДКР (загальний бюджет 
витрат держав-членів ЄС становить 91,5 млрд. євро). 
Рівень бюджетних витрат на НДДКР окремих країн-
членів ЄС представлено на рис. 1.

Слід зауважити, що частка державних асигнувань 
на НДДКР в Європейському Союзі дещо вище, ніж у 
США: у 2018 році вона складала 37,8% від загального 
обсягу витрат на дослідження та розробки. У деяких 
країнах цей показник ще вище, наприклад у Німеччині 
він становить 45,7%, у Франції – 44,3% [5]. Як наслі-
док, саме ці країни є лідерами з економічного розвитку 
у Європейському Союзі.

Втім, інноваційно сильні сторони Німеччини все ще 
полягають у тих галузях, які отримали популярність у 
ХІХ столітті. Наприклад, Німеччина, як і раніше, має 
сильні сторони в автомобілебудуванні, машинобуду-
ванні, електричній та хімічній промисловості. Цей 
аспект уряд Німеччини врахував під час розроблення 
практично нової інноваційної політики.

Ця інноваційна політика включає чотири стратегіч-
них напрями [6; 7]:

– збільшення державного фінансування інновацій-
них розробок (ІР) з акцентом на ключові галузі науки 
й технологій (охорона здоров’я, ІКТ, нанотехнології, 
екологічно чисті технології);

– поліпшення умов для впровадження інновацій 
у приватному секторі, стимулювання використання та 
вдосконалення механізму трансферу технологій дер-
жавної форми власності;

– проведення інституційної реформи наукових 
організацій;

– здійснення адміністративної реформи задля 
поліпшення координації інноваційних розробок (ІР) 
державними органами.

У 2006 році урядом Німеччини була затверджена 
«Стратегія високих технологій», що фактично є комп-
лексною програмою інноваційного розвитку націо-
нальної економіки. Одна з основних цілей стратегії 
полягає у створенні умов для максимальної свободи 
розвитку науки та усунення бюрократичних перешкод 
під час реалізації інноваційних розробок, переходу до 
вільного й конкурентного суспільства знань. Згідно з 
цілями стратегії в країні буде посилена міждисциплі-
нарна та міжвідомча координація, враховано позитивні 
сторони глобальної конкуренції у сфері інновацій, 
побудовано «світовий інкубатор талантів».

Організаційна структура національної інноваційної 
системи (НІС) Німеччини є досить складною та роз-
галуженою системою, що включає державні органи 
управління, систему наукових та освітніх організацій, 
а також наукоємний бізнес, перш за все малі та середні 
фірми. Структура НІС Німеччині формується з таких 
структурних елементів (підсистем) [6; 7]:

– реалізація ІР в державному та приватному секто-
рах економіки;

– професійна освіта та перепідготовка;
– інноваційна діяльність у промисловому вироб-

ництві та сфері послуг;
– формування нових високотехнологічних вироб-

ництв;
– застосування інформаційно-комунікаційних тех-

нологій.
Загалом національна інноваційна система Німеч-

чини є дещо громіздкою, складною та багаторівневою 
структурою. Водночас ця система досить ефективна. 
Можна окреслити такі системні переваги організації 
інноваційних розробок в Німеччині, як значна роль 
федеральних земель в організації та фінансуванні ІР, що 
знижує навантаження на федеральний бюджет і збіль-
шує загальний обсяг фінансування; порівняно високий 
рівень самостійних ІР у підприємницькому секторі 
разом з ефективною наукою, що фінансується держа-
вою; наявність великої кількості наукових товариств, 

Рис. 1. Бюджетні асигнування або витрати на НДДКР (GBAORD)  
країн – членів Європейського Союзу у 2018 році (млрд. євро)

Джерело: складено автором на основі джерела [5]
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об’єднань та фондів, що фінансують і організовують 
фундаментальні наукові дослідження; висока концен-
трація ІР (особливо фундаментальної науки) в універ-
ситетах та інших ВНЗ, які об’єднують освіту й наукові 
дослідження в єдину систему; високий освітній рівень 
працездатного населення; поєднання власної компе-
тенції у сфері технологічного розвитку з імпортними 
технологіями; відкритість НІС Німеччини у зв’язку зі 
зростаючою інтернаціоналізацією ІР, що робить країну 
привабливою для іноземних підприємств та іноземних 
наукових організацій.

Однак НІС Німеччини має певні недоліки. Так, 
наприклад, у сфері ІР спостерігається брак дослідників 
з природничою освітою. Відзначається сильний ухил у 
бік наукових публікацій з економіки, що певною мірою 
веде до зниження конкурентоспроможності німецької 
науки й технологій. Відзначається значний дефіцит 
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венчурного капіталу для стимулювання інноваційної 
діяльності промислових фірм приватного сектору.

Висновки. На підставі вищенаведеного огляду 
національних інноваційних систем можна зробити 
висновок, що ефективна міжнародна взаємодія зі 
створення високотехнологічних продуктів можлива 
лише на базі сформованої та прогресуючої моделі 
НІС. Крім того, якщо в цьому процесі взаємодіють 
різні моделі інноваційних систем, вибудовувати спів-
робітництво у високотехнологічній галузі необхідно 
з урахуванням особливостей та специфіки кожної із 
задіяних національних інноваційних систем. В кон-
тексті формування вітчизняної НІС України слід вра-
ховувати як переваги, так і недоліки євроатлантич-
ної моделі національних інноваційних систем задля 
більш швидкої інтеграції у світову економіку висо-
ких технологій.
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Halahur Yuliya. Export management of agricultural enterprises under conditions of integration into the 
world economic space. The article studies export tendencies in the development of export of domestic agricultural 
enterprises in general and to the EU in particular by agricultural product group. The evaluation of fluctuations in 
export volumes of agricultural raw materials in Ukraine was done based on the calculated seasonality index. The 
main factors of effective formation of export potential of agricultural enterprises are determined. It is necessary to 
introduce effective mechanisms of management and constant growth of staff professionalism at enterprises as fac-
tors of their potential for export are proved by the example of the European Foundation for Quality Management. 
The experience of foreign countries to stimulate exports is studied and measures of state support to exporters of 
Ukraine are proposed under conditions for integration into the world economic space.
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Халахур Ю.Л. Управління експортом аграрних підприємств в умовах інтеграції до світового 

економічного простору. В сучасних умовах господарювання економічний розвиток країни визначаєть-
ся рівнем використання її виробничо-ресурсного потенціалу та участю в глобальних інтеграційних про-
цесах. Експорт є одним із стратегічних напрямів функціонування підприємства на зовнішньому ринку, 
а євроінтеграція України значною мірою сприяє розширенню ринків збуту продукції за кордоном. У 
статті досліджено динаміку розвитку експорту вітчизняних аграрних підприємств в цілому та наведе-
но темпи його росту (зменшення). Проаналізовано тенденції розвитку експорту аграрної продукції до 
країн ЄС в розрізі товарних груп. Відзначено важливість переходу від поставок сировини до продажу 
товарів із високою доданою вартістю. Для оцінки коливань обсягів експорту продуктів переробки сіль-
ськогосподарської сировини, на основі щомісячних даних, розраховано показник індексу сезонності, 
його амплітуду коливання та середнє квадратичне відхилення. Визначено основні чинники ефективно-
го формування експортного потенціалу аграрних суб’єктів господарювання. Від того, на скільки вони 
відповідають ринковим умовам господарювання, залежить ефективність його реалізації. Відзначено, 
що на підприємствах не достатньо приділяють уваги управлінню експортною діяльністю. На прикладі 
Європейського фонду управління якістю, доведено необхідність впровадження ефективних механізмів 
менеджменту на основі управління персоналом, внутрішньої політики підприємства, обраної страте-
гії діяльності, партнерських взаємовідносин та інновацій. Відзначено, що нарощування експортного 
потенціалу можливе за умов постійного росту професіоналізму працівників апарату управління та 
персоналу зовнішньоекономічної сфери підприємства, поєднуючи інноваційні підходи до вирішення 
проблемних ситуацій, точні розрахунки, залучаючи дорадчо-консультативні служби спеціалізованих 
установ. Відзначено важливість управління експортною сферою на загальнодержавному рівні. Вивчено 
досвід зарубіжних країн щодо стимулювання експортних поставок та запропоновано заходи державної 
підтримки експортерів України.

Ключові слова: експорт, експортний потенціал, аграрна продукція, механізми менеджменту, 
стимулювання експорту.

Халахур Ю.Л. Управление экспортом аграрных предприятий в условиях интеграции в мировое 
экономическое пространство. В статье исследованы тенденции развития экспорта отечественных аграр-
ных предприятий в целом и в страны ЕС, в частности в разрезе товарных групп аграрной продукции. На 
основе рассчитанного индекса сезонности проведена оценка колебаний объемов экспорта продуктов пе-
реработки сельскохозяйственного сырья. Определены основные факторы эффективного формирования 
экспортного потенциала аграрных предприятий. На примере Европейского фонда управления качеством 
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доказана необходимость внедрения эффективных механизмов менеджмента и постоянного роста профес-
сионализма предприятий, как ключевых факторов успешного его использования. Изучен опыт зарубежных 
стран по стимулированию экспортных поставок и предложены меры государственной поддержки экспорте-
ров Украины в условиях интеграции в мировое экономическое пространство.

Ключевые слова: экспорт, экспортный потенциал, аграрная продукция, механизмы менеджмента, сти-
мулирование экспорту.

Introduction. Processes of integration that occur 
around the world make it possible to use benefits associ-
ated with the economy due to scale. Therefore, domestic 
economic departments should be ready to expand their 
trade borders. Those that have already mastered foreign 
markets must exercise control over their export activi-
ties. In the competition in international markets, powerful 
companies with sustainable economic development win, 
and small ones whose export potential is not strong are 
absorbed by powerful world export leaders.

Studies of export activities of an enterprise in market 
conditions are a more complex process than during the 
command-administrative system because every company 
is an individual business unit and carries on activities in 
a competitive business environment. The impetus for its 
focus on the foreign market should be increasing domestic 
resources, sustainable economic development, availability 
of sustainable competitive advantages, favourable market 
conditions, a good price that will cover costs and ensure 
maximum profits and limited internal channels of sales.

Analysis of recent researches and publications. Prob-
lems in the export management an enterprise are studied by 
domestic and foreign scientists: S. Anholt [9], H. Brenych 
[6], S. Voitko [8], M. Gamov [3], I. Hansa [4], L. Dashutina 
[1], M. Dorosh [6], A. Dunska [2], B. Dutka [6], N. Myalo 
[8], L. Nikolaeva [10], I. Tenetko [2].

In particular, under the current economic conditions, 
L.O. Dashutina provides internal and foreign threats to 
foreign economic activity. The first category, according 
to the author, can be adjusted through the strategic levers 
of governance. The second category is the result of gov-
ernment policy, competition pressure and negative effects 
of globalization [1, p. 129]. A.R. Dunska and I.I. Tenetko 
determine the instability of the economic and political situ-
ation in conditions of globalization and integration pro-
cesses among negative factors affecting the export sphere 
of enterprises [2, p. 272]. M.S. Gamov stresses the need to 
identify existing and potential competitive advantages of 
the company as a factor in the successful implementation 
of its external economic potential [3]. Given the significant 
scientific refinement of authors, we note that along with 
the low competitiveness of domestic products in the world 
market, fluctuations in export volumes of agricultural 
products are also due to the lack of experience in over-
seas market segments, using outdated management prac-
tices, and lack of transparency of the system of stimulating 
export activities. Given the significant scientific refinement 
of authors, we note that along with the low competitive-
ness of domestic products in the world market, fluctuations 
in export volumes of agricultural products are also due to 
the lack of experience in overseas market segments, using 
outdated management practices and lack of transparency 
of the system of stimulating export activities.

Main purpose of the article. The evaluation of trends 
in the development of export of agrarian enterprises of 

Ukraine; studying the experience of supporting exporting 
enterprises of developed countries; developing propos-
als for improving the management of exports of domestic 
business entities under conditions of integration into the 
world economic space.

Results and discussions. Ukraine is positioned in the 
global market primarily as an agricultural country. Despite 
the serious economic crisis, agriculture remains a major 
sector of the economy, which could not only keep its posi-
tions but also strengthen them [4, p. 116]. Since 2016, there 
has been a trend in export growth. In 2018 were received 
more than in 2011 – by 145% (Fig. 1).

However, there is a negative trend in the structure of 
its export of agricultural products. In particular, the share 
in sales volume in the world market of raw materials is 
still greater than the share of finished products. In 2018, 
it amounted to 59.6% [5]. This indicates a low level of 
domestic processing industry, its technological backward-
ness, and as a result, Ukraine is not an exporter of indus-
trial and consumer goods but their buyer of its own raw 
materials of industrially developed countries. In turn, in 
the Ukrainian market foreign processed products displace 
domestic producers which further exacerbate the problem 
of unemployment [6, p. 217].

Monthly data seasonality index was calculated to 
assess fluctuations in export volumes of certain types of 
agricultural products processed by enterprises in Ukraine 
in 2018 (Table 1).

Analysis of research results showed that the largest 
oscillation amplitude of seasonality index was observed 
in the supply of exports of sugar and confectionery 
products by enterprises in Ukraine – 93.0 pct, while 
the lowest one – grain finished products, 31.0 pct. The 
average quadratic deviation was also calculated, which 
indicates that the low level of the seasonality of monthly 
export supplies is inherent to the manufacturing of grain 
finished products, alcoholic and non-alcoholic bever-
ages, and high level of seasonality – for products made 
of meat and fish.

Ukraine is a participant of the European integration 
processes and is open to cooperation with foreign business 
partners. The data of the Mission of Ukraine to the Euro-
pean Union and the European Community demonstrate that 
in 2018 compared with 2017, there was a positive trend of 
export growth to the EU by an average of 14.3% [7].

The same situation occurred in terms of agricultural 
products. Volumes of supplies of the following major 
product categories were increased: animal products – by 
34.1%, vegetable products – by 22.1%, finished food 
products – by 5.0% (Table 2) [5]. This indicates that the 
Association Agreement signed in 2014 is certainly a new 
stage of development of relations between Ukraine and the 
EU, but in order to have domestic products in demand, it is 
appropriate to retool production, which requires substan-
tial investment [8, p. 38].
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Table 1
Evaluation of fluctuations in export volumes of agricultural raw materials in Ukraine, 2018

Indicators
Sugar and 

confectionery 
products

Production of the 
milling industry

Meat 
and fish 
products

Grain 
finished 
products

Vegetable 
processing 
products

Alcoholic and 
non-alcoholic 

beverages
Seasonality index,%
January 150.8 117.7 63.5 87.4 100.6 92.9
February 88.5 103.0 80.4 98.3 91.3 86.2
March 102.8 136.2 73.6 105.1 94.0 96.2
April 85.9 123.3 86.9 90.5 101.4 110.7
May 103.4 118.8 83.2 90.3 85.2 114.4
June 115.8 118.0 92.5 90.7 71.0 107.9
July 89.4 72.0 123.5 101.4 86.3 109.0
August 67.2 59.4 126.7 118.3 96.7 113.3
September 57.8 52.7 97.4 105.3 83.3 95.5
October 113.0 96.2 154.2 113.6 118.7 93.0
November 124.5 98.4 122.7 111.7 150.2 98.9
December 100.9 104.2 95.2 87.3 121.3 82.0
Oscillation amplitude 93.0 83.5 90.7 31.0 66.9 32.4
Average quadratic deviation 24.0 24.6 25.3 10.9 18.7 10.4

Source: Calculated according to the data [5]

Given the significant export opportunities for domestic 
agricultural production, the export potential of the industry 
is not fully used. Due to specific functioning of agricul-
tural enterprises, we can distinguish factors involved in its 
formation, namely manufacturing, research and innovation 
and personnel, infrastructure, technology, market size and 
its economic situation, export policy, terms of trade, men-
tality and social features of socio-economic development 
of the partner. The efficiency of export potential depends 

on how they correspond to market conditions. That is, 
all kinds of available resources beginning with donated 
by nature to man-made ones are involved in this process. 
However, at the enterprise level more attention should be 
paid to the management that ensures the success of prod-
ucts in markets of foreign countries and infrastructure fac-
tors that include finance and credit and marketing institu-
tions, namely, logistics companies, stock exchanges and 
advertising agencies and so on (Fig. 2).

Fig. 1. Dynamics of export volumes of agricultural products  
and the index of export growth (decrease)

Source: Calculated according to the data [5]
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The key to the success of businesses in global mar-
kets is their efficient mechanisms of management. Inef-
ficient mechanisms of management often lead to low 
levels of using export potential. The quality management 
scheme of the European Foundation for Quality Manage-
ment deserves attention. In this model, the final results 
of business activities depend on personnel management, 
enterprise policy, the chosen strategy, and partnerships. 
Innovation is a factor that contributes to strengthening the 
economic efficiency (Fig. 3).

Variability of the market environment and the crisis 
in the global economic system require constant growth 
of personnel professionalism. Enlarging export potential 
under these conditions can be achieved by raising the qual-
ification level of the system of enterprise management and 
employees of its foreign trade sector, combining creative 
approaches to problem-solving with precision of calcula-
tions in solving specific problems, encouraging employees 

to acquire new skills, and using advisory and consultancy 
services in the specialized institutions (Fig. 4).

Stimulating exports of agricultural products is a national 
task. It is necessary to consider the experience of highly 
developed countries in this regard. For example, in the UK, 
the export support functions are divided between the Min-
istry of Trade and Industry, Ministry of Foreign Affairs, 
and the Bank of England. The first two agencies collect and 
provide information to enterprises on global market condi-
tions. The Ministry of Trade and Industry also organizes 
exhibitions. An important role in the country belongs to the 
Department of Guarantees of Export Credits, which deals 
with short-term insurance of exports, foreign investments 
and various projects.

In France, the responsibilities for insurance of export 
credits are entrusted to a private French company that uti-
lizes both its own and public resources. Thus from total 
expenditure arising from commercial risks, it returns up to 

Table 2
Dynamics of export volumes of Ukraine to the EU, in thousand US dollars

Sections of Combined Nomenclature 2018 2017 2018 in % 
till 2017

Live animals, animal products (groups 1-5) 378897.1 282548.2 134.1
Vegetable products (groups 6-14) 3694908.5 3026133.1 122.1
Fats and oils of animal or vegetable origin (group 15) 1143823.4 1475901.2 77.5
Finished food products (groups 16-24) 908515.4 865252.8 105.0

Source: [7]

 

Production: raw 
material base, 

labour 
productivity, 
production 

capacity, quality 
and 

competitiveness 
of production. 

Scientific-and-
innovative and 

staffing: 
educational 

and scientific-
and-research 
institutions. 

Infrastructural: 
banking, non-

banking, 
marketing and 

logistic 
institutions 
providing a 
variety of 
services. 

Export policy: 
regulation of 

export flows of 
products abroad 

by the state. 

Factors of formation of export potential of agricultural 
enterprises 

Market capacity: the 
ability to absorb 

offered products of 
the target global 

marketing segments. 

Terms of trade: 
economic relations 

with the partner 
country, customs-
and-tariff barriers, 

competition. 

Market conditions: 
price, market size, 
the ratio of supply 

and demand for 
goods. 

The mentality and 
features of the social-and-
economic development of 

the partner country, the 
willingness of consumers 

to purchase products. 

Managerial: the 
structure of 
enterprise 

management, 
incentives of the 

employee for 
business activity. 

Fig. 2. Factors of formation of export potential of agricultural enterprises
Source: developed by the author
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Fig. 3. Scheme of quality management (The European Foundation  
for Quality Management (EFQM) model)

Source: [9]

Fig. 4. Instruments of growth of the professional level of personnel 
Source: developed by the author

85% of the money, however, because of political risks it 
returns up to 90%.

In Finland, the Bank of Finland deals with the short-
term financing export. However, only companies that 
increase the volume of their exports can get support. Pro-
viding tax incentives is also practiced (40% of profits from 
exports are not taxed), payments determined by the differ-
ence between domestic and world prices and benefits for 
travel expenses [10, p. 54-55].

Conclusions and further researches directions. The 
export activity of enterprises in the agrarian sphere in 
Ukraine requires reorientation from a commodity direction 
to sales abroad of products with added value. For a suc-
cessful implementation of export potential, it is necessary 
to implement effective mechanisms of management based 

on the high qualification level of managers and employees 
involved in foreign trade.

The mechanism of stimulating domestic exports also 
needs substantial improvement. The experience of for-
eign countries should be adopted and adapted according 
to stages of economic development of Ukraine. We believe 
that the country needs to provide more active state support 
for export-oriented enterprises. Namely, it is necessary to 
improve legislative support, develop infrastructure, and 
elaborate the mechanism to encourage export activities, 
promote the participation of enterprises in international 
exhibitions, and provide export credits. It is also impor-
tant to take measures in response to the depreciation of the 
national currency in order to reduce losses from currency 
exchange fluctuations.
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СУПЕРЕЧЛИВІСТЬ ЕКОЛОГІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ

Цибуляк А.Г. Суперечливість екологізаційного розвитку світової торгівлі. Стаття присвячена до-
слідженню основних суперечностей розвитку екологічної складової світової торгівлі. Визначено природу 
та характер економічних суперечностей, що зумовлені особливостями розвитку глобального світогосподар-
ського простору, виокремлено їх основні форми та механізми подолання суперечливості еколого-економіч-
них характеристик глобальної торговельної взаємодії. Доведено, що суперечливість процесу екологізації 
міжнародних торговельних відносин є суттєвим фактором впливу на їх динаміку, структуру та специфіку 
здійснення. Оцінено вплив суперечливих тенденцій на екологізаційні аспекти розвитку світового господар-
ства. Виокремлено передумови виникнення суперечливих тенденцій в екологічному розвитку міжнародних 
торговельних відносин. Обґрунтовано шляхи їх подолання задля трансформації міжнародної торговельної 
взаємодії щодо відповідності тенденціям екологічно збалансованого розвитку світового господарства.

Ключові слова: суперечливість економічного розвитку, торговельні суперечності, екологічні супереч-
ності, екологізація торговельних відносин, міжнародна торговельна взаємодія, світова торгівля.

Цыбуляк А.Г. Противоречивость экологизационного развития мировой торговли. Статья посвяще-
на исследованию основных противоречий развития экологической составляющей мировой торговли. Опре-
делены природа и характер экономических противоречий, которые обусловлены особенностями развития 
глобального мирохозяйственного пространства, выделены их основные формы и механизмы преодоления 
противоречивости эколого-экономических характеристик глобального торгового взаимодействия. Доказано, 
что противоречивость процесса экологизации международных торговых отношений является существен-
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ным фактором влияния на их динамику, структуру и специфику реализации. Оценено влияние противо-
речивых тенденций на экологизационные аспекты развития мирового хозяйства. Выделены предпосылки 
возникновения противоречивых тенденций в экологическом развитии международных торговых отноше-
ний. Обоснованы пути их преодоления с целью трансформации международного торгового взаимодействия 
касательно соответствия тенденциям экологически сбалансированного развития мирового хозяйства.

Ключевые слова: противоречивость экономического развития, торговые противоречия, экологиче-
ские противоречия, экологизация торговых отношений, международное торговое взаимодействие, миро-
вая торговля.

Tsybuliak Anastasiia. The contradictory ecologization development of the world trade. The modern global 
economic environment is developing in close interaction and interplay of its main components. This naturally and 
objectively contributes some contradictory trends related to the interaction of its subjects. Respectively, it was de-
fined the nature and character of economic contradictions caused by the peculiarities of modern economic space. 
The emergence of contradictions in the system of the trade cooperation ecologization is caused by the existence 
of close ties and dependencies within it, the interaction of its properties, tendencies, characteristics. It is, above 
all, the existence of dialectical contradictions of the global economic space development which should be seen as 
a system of interrelated elements, which, in their interaction, touch with the difficulty about providing all partici-
pants with mutually satisfactory conditions for formation and development. Considering the controversial ecolo-
gization nature of the international trade relations, that is objectively inherent in the present stage of the formation 
of the global economy, it was substantiated the directions of the ecological mechanisms optimization of the inter-
national trade relations, the world market. Contradictory ecologization process of international trade relations is 
an important influence factor on their dynamics, structure and specifics of implementation. That is why the special 
importance is the study of origin nature of the ecological contradictions, determination of their basic forms, and 
study of overcoming mechanisms of the ecological characteristics contradiction of the global trade cooperation. It 
is advisable to separate the economic contradictions by the levels of development and the nature of the emergence. 
Commercial disagreements deserve individual attention, as they largely reflect contrasting economic interests be-
tween the subjects of international economic interrelation. Considering that the development of the international 
trade interaction causes a significant impact on the environment, it was formulated major contradictions of the 
environmental component of the world trade. It was determined that the solution of the ecological contradictions 
must be realized through purposeful actions by the subjects of the international trade relations, which mean the 
application of special measures, methods and tools.

Key words: contradictory economic development, trade contradictions, ecological contradictions, ecologization 
of trade relations, international trade cooperation, world trade.

Постановка проблеми. Сучасний глобальний еко-
номічний простір розвивається у тісній взаємодії та 
переплетенні основних його складових. Це законо-
мірно й об’єктивно сприяє виникненню певних тенден-
цій суперечливого характеру, пов’язаних зі взаємодією 
його суб’єктів. Форми прояву економічних супереч-
ностей передбачають їх поетапну зміну та трансфор-
мацію під час економічної взаємодії між суб’єктами 
господарювання. У зв’язку з цим визначено природу 
та характер економічних суперечностей, що зумовлені 
особливостями розвитку сучасного економічного про-
стору. Економічні суперечності доцільно розділяти 
за рівнями формування та характером виникнення. 
Окремої уваги заслуговують торговельні суперечності, 
оскільки саме вони значною мірою відображають про-
тиставлення економічних інтересів між суб’єктами 
міжнародної економічної взаємодії.

Одними з важливих складових рушійних сил еко-
логізації торговельних відносин є екологічні супер-
ечності. Виникнення суперечностей у системі еко-
логізації торговельного співробітництва спричинене 
існуванням тісних зв’язків і залежностей всередині 
неї, взаємодією її властивостей, тенденцій, характерис-
тик. Суперечливість процесу екологізації міжнародних 
торговельних відносин є суттєвим фактором впливу на 
їх динаміку, структуру та специфіку здійснення, тому 
особливої актуальності набувають дослідження при-
роди виникнення екологічних суперечностей, визна-

чення їх основних форм, обґрунтування механізмів 
подолання суперечливості екологізаційних характе-
ристик глобальної торговельної взаємодії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Визна-
чення сутності та природи суперечливості еконо-
мічного, зокрема торговельного, розвитку були та 
є предметом наукових інтересів багатьох учених. 
Дослідження суперечностей розвитку суспільства 
були започатковані ще у стародавньому світі Арис-
тотелем, Гераклітом, Парменідом, Сократом, піз-
ніше – І. Кантом, Й. Шелінгом. Генезис взаємодії еко-
логізації та розвитку світового господарства знайшов 
відображення в наукових працях таких учених, як 
К. Андерсон, Г. Дейлі, Д. Есті, П. Ерліх, Б. Коупленд, 
І. Уолтер, Дж. Франкель. Обґрунтуванню тенденцій 
розвитку світової торгівлі з урахуванням екологічної 
складової присвячені дослідження таких науковців, як 
Н. Андреєва, О. Веклич, І. Грабинський, Л. Купінець, 
Е. Семенюк, Ю. Туниця. Недостатньо висвітленими 
залишаються питання суперечливості екологічного 
розвитку торговельних відносин, впливу екологічних 
суперечностей на розвиток міжнародної торговельної 
взаємодії.

Формулювання завдання дослідження. Метою 
статті є визначення передумов виникнення супереч-
ливих тенденцій в екологізаційному розвитку світо-
вої торгівлі, обґрунтування шляхів їх подолання задля 
трансформації міжнародної торговельної взаємодії 
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щодо врахування екологізаційних аспектів розвитку 
глобалізованого економічного простору.

Виклад основного матеріалу дослідження. При-
рода економічних суперечностей зумовлена особли-
востями розвитку сучасного економічного простору, 
який формується у взаємодії процесів глобалізації та 
регіоналізації; інтенсифікації торговельних потоків та 
їх нерівномірного розподілу серед суб’єктів торговель-
ної взаємодії; відмінностями забезпечення ресурсами 
природного та порівняльного характеру тощо. За харак-
тером економічні суперечності доцільно поділяти на 
об’єктивні та суб’єктивні. Об’єктивні пов’язані з при-
родою предметів та явищ матеріального світу. Ними є 
суперечності між прогресивними та реакційними фор-
мами розвитку економічних відносин, позитивними та 
негативними наслідками використання економічних 
обмежень тощо. Сутність суб’єктивних суперечностей 
полягає в існуванні протиріч розвитку економічної сис-
теми світового господарства, пов’язаних насамперед із 
різним рівнем забезпеченості ресурсами, нерівномір-
ністю залучення суб’єктів економічного простору до 
формування глобальних господарських ініціатив.

Механізм вирішення економічних суперечностей 
включає пошук шляхів взаємовигідної реалізації гос-
подарських цілей розвитку, формування державного 
механізму регулювання економічних інтересів з вико-
ристанням відповідних господарських інструментів, 
кількісні способи вирішення проблем. Система еконо-
мічних суперечностей розвивається в тісному зв’язку 
її складових, які, з одного боку, є відокремленими одна 
від одної, а з іншого боку, здійснюють взаємний вплив 
та визначають сутнісні риси й тенденції розвитку сис-
теми загалом, формують рівень її відповідності інтер-
есам усіх учасників міжнародної економічної співп-
раці (рис. 1).

З огляду на рис. 1 економічні суперечності доцільно 
розділяти за рівнями формування та характером виник-
нення. Найбільш загостреними, на нашу думку, є супер-

ечності, що виникають на міжнародному та глобальному 
рівнях. Саме вони можуть мати подекуди антагоністичні 
наслідки. За сферою дії та характером прояву еконо-
мічні суперечності варто поділяти на торговельні, інвес-
тиційні, фінансові, інноваційні, господарські.

Окремої уваги заслуговують торговельні супер-
ечності, оскільки саме вони значною мірою відобра-
жають протиставлення економічних інтересів між 
суб’єктами міжнародної економічної взаємодії. Фак-
тично більшість теорій міжнародної торгівлі разом з 
низкою переваг та недоліків у їх формулюванні міс-
тить певні суперечності, які характеризуються наяв-
ністю певних припущень щодо їх ефективного запро-
вадження. Проте вони не враховують існування разом 
з усім вищезазначеним екологічної складової розвитку 
міжнародних торговельних зв’язків. Ця компонента не 
тільки справляє важливий вплив на розвиток торго-
вельної взаємодії, але й містить низку суперечностей, 
які формують сучасні тенденції розвитку світової тор-
говельної співпраці й потребують обов’язкового враху-
вання в системі факторів глобального співробітництва.

Зауважимо, що в останні чотири десятиліття через 
швидкі темпи індустріалізації, демографічний вибух, 
низький рівень впровадження ресурсозбережних, еко-
логічно чистих технологій, зростання мегаполісів, 
виснаження ресурсів, небезпечне ставлення до при-
роди людство почало замислюватися над низкою гло-
бальних проблем, від вирішення яких залежить існу-
вання всієї цивілізації. У зв’язку з цим у кінці ХХ – на 
початку ХХІ ст. формується теорія екологічно збалан-
сованого економічного розвитку, основне завдання 
якої полягає в пошуку можливих шляхів збереження та 
поетапного відтворення цілісності довкілля, створення 
екологічно збалансованої глобальної господарської 
системи, в якій між людиною, господарством та при-
родою зберігатиметься паритетність відносин [3].

Об’єктивні процеси трансформації та розвитку 
світового економічного простору свідчать про те, що 

Рис. 1. Типізація економічних суперечностей
Джерело: складено автором за матеріалами [1; 2]
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торговельні процеси відіграють активну роль еко-
номічного регулятора, зокрема, у сфері екологічної 
діяльності. Водночас розвиток міжнародної торговель-
ної взаємодії справляє істотний вплив на навколишнє 
середовище, а розміри екологічних збитків від торго-
вельної діяльності сягають таких розмірів, що навко-
лишнє середовище починає розглядатися як важлива 
складова торговельної співпраці. Все вищезазначене 
формує систему суперечностей екологічного розвитку 
світової торгівлі, що є сукупністю взаємопов’язаних 
факторів, які перебувають у постійній протидії. Йдеться 
насамперед про те, що розвиток світових торговельних 
потоків спричиняє зростання забрудненості довкілля 
через низку причин, а саме розвиток транспортних 
сполучень, зростання обсягів виробництва задля забез-
печення зростаючих потреб зовнішніх ринків, нама-
гання зниження витрат виробництва задля підвищення 
рівня конкурентоспроможності щодо цінової політики, 
що не завжди пов’язане з використанням сировини та 
матеріалів відповідної якості.

Для того щоби механізми вільної торгівлі могли 
ефективно запобігати екологічним збиткам, сприя-
ючи загальному економічному зростанню, необхідно 
дотримуватись низки умов, серед яких велике значення 
мають такі. По-перше, рухаючись шляхом економіч-
ного зростання, яке базується на збільшенні обсягів 
виробництва продукції, усвідомлюємо, що для під-
тримання стану довкілля на відповідному рівні необ-
хідним є додаткове втручання в механізм дії вільної 
торгівлі. По-друге, задля позитивного впливу еконо-
мічного зростання на стан довкілля необхідно проду-
кувати ресурси, які можуть бути на це витрачені.

Так, досвід міжнародного економічного розвитку 
свідчить про те, що у країнах зі зростаючою економі-
кою спостерігається погіршення екологічних показ-
ників, оскільки розподіл ресурсів відбувається не на 
користь збереження якості довкілля. Таким чином, 
хоча вільна торгівля теоретично створює можли-
вості для покращення стану довкілля, на практиці це 
важко здійснити, оскільки правила міжнародної тор-
гівлі дозволяють країнам вимагати від національного 
виробника дотримання норм охорони довкілля й не 
дозволяють захищати його від іноземних конкурентів, 
які таких норм не дотримуються. Як наслідок, реалі-
зувати на практиці екологічну політику можуть тільки 
найбільш потужні виробники та країни [4].

Екологічні суперечності, які виникають у сис-
темі світових торговельних відносин, можуть бути 
розв’язані за допомогою таких підходів, як сутнісно-
переконуючий, що ґрунтується на принципі розвитку 
діяльності, не шкідливої для навколишнього природ-
ного середовища, навіть якщо вона неповністю задо-
вольняє економічні інтереси суб’єкта господарювання; 
обмежуючий, пов’язаний з використанням економіч-
них санкцій, платежів за забруднення, штрафів, подат-
ків тощо; екологічно стимулюючий, що може бути реа-
лізований щодо створення системи пільг та кредитів 
на екологічно орієнтовану діяльність та вдосконалення 
екологічних властивостей продукції. Слід відзначити, 
що сучасні дослідники проблем міжнародної торгівлі 
намагаються враховувати в теоретичному підґрунті 
розвитку зовнішньоторговельної взаємодії екологічні 
фактори, які вступають у суперечність з формуванням 
взаємовигідного торговельного співробітництва [5; 6]. 

Включення такого фактору, як екологія, в теорію між-
народної торгівлі є необхідним щодо сталості розвитку, 
адже сучасний етап розвитку торговельної взаємодії 
супроводжується швидким та неефективним вичер-
пуванням природних ресурсів для збільшення вироб-
ництва товарів, що продукує надмірне забруднення, 
небезпечне для майбутніх поколінь. Все вищезазна-
чене дає змогу сформулювати у загальному вигляді 
основні суперечності розвитку екологічної складової 
світової торгівлі (рис. 2).

Основна екологічна суперечність сучасного етапу 
розвитку світової торгівлі пов’язана з первинною про-
дуктивною силою, а саме природою, й полягає у про-
тиріччі між зростаючими суспільними потребами та 
натуральною формою речовини природи. Велике зна-
чення мають також інші суперечності, серед яких слід 
назвати антагонізм між загальноекономічним призна-
ченням природи та загальнолюдськими потребами в її 
раціональному використанні, з одного боку, та обме-
женими соціально-економічними функціями, які їй 
нав’язуються домінуючими виробничими та торговель-
ними відносинами, з іншого боку. Крім того, антагонізм 
між якісно новим характером і масштабами впливу 
людства на природно-ресурсний потенціал та неадек-
ватністю соціальних форм організації відносин приро-
докористування також поглиблює екологічну кризу.

Екологічні суперечності є формою взаємодії тих 
протилежностей, відтворення яких відбувається на 
рівні структури світових торговельних потоків, які 
пов’язані з рухом економічних відносин природоко-
ристування. Їх розв’язання має здійснюватися ціле-
спрямованою дією суб’єктів світових торговельних 
відносин, яка полягає у вжитті спеціальних заходів, 
методів та інструментів. Механізмом подолання супер-
ечностей має стати комплекс узгоджених заходів щодо 
розв’язання протиріч між структурою та динамікою 
світової торгівлі й навколишнім середовищем. Вжиття 
таких заходів має відбуватися, по-перше, на основі 
посилення одних сторін суперечності та послаблення 
інших, по-друге, за рахунок раціонального поєднання 
екологічних суперечностей за допомогою певного 
набору інструментів. Зазначений механізм має містити 
дві компоненти, а саме систему регулювання структури 
світової торговельної взаємодії, яка повинна впливати 
на структурну складову суперечності, послаблюючи її 
негативний вплив на природне середовище, та еколо-
гічне регулювання, завданням якого є свідоме викорис-
тання законів природи під час формування структури 
міжнародних торговельних зв’язків.

Кінцевою метою подолання екологічних супер-
ечностей міжнародної торгівлі є досягнення торго-
вельно-екологічної рівноваги. Вона тісно пов’язана з 
торговельними операціями, які здійснюються в еко-
системах за своїми специфічними законами існування 
й відтворення. Порушення екологічної рівноваги від-
бувається в результаті нехтування дії їх законів під 
час торговельного співробітництва. Ризик та можливі 
масштаби порушення екологічної рівноваги збіль-
шуються в процесі розвитку світового торговельного 
співробітництва. Проблеми екологізації переходять від 
традиційних видобувних галузей до нових високотех-
нологічних. Так, значний рівень екологічної небезпеч-
ності притаманний енергетиці, промисловості, тран-
спортній галузі.
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Висновки. Сучасний етап розвитку світового гос-
подарства характеризується реалізацією більшістю 
учасників міжнародних відносин концепції сталого, 
екологічно збалансованого економічного зростання, 
яка охоплює всі сфери життєдіяльності та спрямована 
на те, щоб економічна рівновага та її перехід від базо-
вого до вищого рівня не супроводжувалась порушен-
ням рівноваги екологічної. Досягнення такої рівноваги 
є можливим виключно за умов еколого-економічного 
розвитку суспільства, що потребує переходу до еко-

логічної парадигми економіки. В контексті взаємодії 
світової торгівлі та довкілля доцільно виділити такі 
напрями подолання наявних суперечностей, як узго-
дження на міжнародному рівні норм з охорони довкілля 
та можливостей суб’єктів торговельних відносин щодо 
реалізації їх економічних інтересів; раціональне впро-
вадження торговельних бар’єрів як механізмів захисту 
довкілля; імплементація екологізаційних заходів до 
стратегічних орієнтирів розвитку міжнародної торго-
вельної політики.

 

Основні суперечності екологічної складової 
світової торгівлі 

Суперечності екологічної 
лібералізації світової торгівлі 

Посилення екологічної конкуренції на 
світовому ринку 

Суперечність екологізації 
експортно-імпортних операцій 

Суперечність розроблення механізмів 
екологічного захисту торгівлі 

↑Суперечність 
заборон на 
ввезення 

шкідливої 
продукції 

↓ Суперечні 
тенденції у 

дискримінації 
країн, що 

розвиваються 

↑Суперечності 
у зменшенні 

навантаження на 
навколишнє 
середовище 

↓Суперечності у 
підвищенні витрат 

на 
природоохоронну 

діяльність 

↑Суперечність 
екологізації 

товарів і послуг 

↓Суперечність 
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↑Суперечності 
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прибутку 

підприємств 
 

↓Суперечності, 
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Рис. 2. Основні суперечності екологічної складової світової торгівлі
Примітка: ↑ – позитивний вплив, ↓ – негативний вплив
Джерело: складено автором за матеріалами [7]
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ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ  
МІСЬКИМ ГРОМАДСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ

Водовозов Є.Н. Показники якості обслуговування міським громадським транспортом. Існує спільна 
для більшості підприємств громадського транспорту проблема незадовільної якості транспортного обслуго-
вування населення. Проблеми галузі та незадовільний рівень якості транспортних перевезень зумовлюють 
низьку конкурентоздатність міського комунального громадського транспорту. У статті розглянуто групи по-
казників, що визначають рівень якості обслуговування міським громадським транспортом, та окремо визна-
чено фактори, що впливають на якість пасажирських перевезень. Описано різні методи, що застосовуються 
для оцінювання якості обслуговування міським громадським транспортом. Це дало змогу зробити висновок 
про різноманіття наявних підходів до оцінювання показника, що розглядається. У статті надано рекоменда-
ції щодо підвищення якості транспортного обслуговування, зроблено акцент на пропускній здатності до-
рожньо-транспортної мережі міст. Подані проблеми згруповано у три укрупнених блоки.

Ключові слова: міський громадський транспорт, якість обслуговування, оцінка якості, транспортні по-
слуги, пасажирські перевезення.

Водовозов Е.Н. Показатели качества обслуживания городским общественным транспортом. Суще-
ствует общая для большинства предприятий общественного транспорта проблема неудовлетворительного 
качества транспортного обслуживания населения. Проблемы отрасли и неудовлетворительный уровень ка-
чества транспортных перевозок обусловливают низкую конкурентоспособность городского коммунального 
общественного транспорта. В статье рассмотрены группы показателей, которые определяют уровень каче-
ства обслуживания городским общественным транспортом, и отдельно определены факторы, влияющие на 
качество пассажирских перевозок. Описаны различные методы, применяющиеся для оценивания качества 
обслуживания городским общественным транспортом. Это позволило сделать вывод о многообразии суще-
ствующих подходов к оцениванию рассматриваемого показателя. В статье предоставлены рекомендации по 
повышению качества транспортного обслуживания, сделан акцент на пропускной способности дорожно-
транспортной сети городов. Представленные проблемы сгруппированы в три укрупненных блока.

Ключевые слова: городской общественный транспорт, качество обслуживания, оценка качества, транс-
портные услуги, пассажирские перевозки.

Vodovozov Yevgeniy. Service quality indicators of urban public transport. The common problem of unsat-
isfactory quality of public transport services for the majority of public transport enterprises has common sources: 
chronic unprofitability of enterprises and lack of financial support from budgets of all levels, unsatisfactory slow in-
troduction of an electronic fare collection system for the services provided, a critical level of depreciation of rolling 
stock and the entire transport infrastructure, duplication of public transport routes by commercial routes, low culture 
of vehicle drivers, which affects the safety and comfort of transportation, and as a result – increased time spent on 
travel, non-observance of timetables and traffic intervals, inconsistency of traffic schedules between different modes 
of transport, extremely poor passenger awareness of existing routes and modes of operation. The problems of the 
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industry and the unsatisfactory level of quality of transportation determine the low competitiveness of urban public 
transport, and for carriers, it also affects the reduction in the volume of transport work and, as a result, the reduction 
in cash flow for the transportation of passengers, which in turn leads to reduction of tax deductions to the budget. 
Inconsistency of the quality of transport services with modern requirements is one of the main problems in the 
functioning and development of urban public transport. The article discusses the groups of indicators that determine 
the level of quality of service by urban public transport and separately identifies factors affecting the quality of pas-
senger traffic. Various methods are described that are used to assess the quality of service by urban public transport. 
This made it possible to draw a conclusion about the variety of existing approaches to the assessment of the indica-
tor in question. The article presents recommendations for improving the quality of transport services; the emphasis 
is on the throughput of the road transport network of cities. The problems presented are grouped into three enlarged 
blocks. Solving the tasks identified in the article of priority areas is the most important component of improving the 
quality of transport services for residents of our cities.

Key words: urban public transport, quality of service, quality assessment, transport services, passenger trans-
portation.

Постановка проблеми. Спільна для більшості під-
приємств громадського транспорту проблема незадо-
вільної якості транспортного обслуговування населення 
має також спільні витоки, такі як хронічна збитковість 
підприємств та недоотримання фінансової підтримки з 
боку бюджетів всіх рівнів, дуже повільне впровадження 
електронної системи оплати за надані послуги, критич-
ний знос рухомого складу та всієї транспортної інфра-
структури, дублювання комерційними маршрутами 
маршрутів комунального транспорту, низькій рівень 
культури водіїв транспортних засобів, що позначається 
на безпеці та комфортності перевезень, як наслідок, 
зростання витрат часу на переміщення, недотримання 
розкладів та інтервалів руху, неузгодженість руху між 
різними видами транспорту, вкрай недостатня поін-
формованість пасажирів щодо наявних маршрутів та 
їх функціонування. Проблеми галузі та незадовільний 
рівень якості транспортних перевезень зумовлюють 
низьку конкурентоздатність міського комунального 
громадського транспорту загального користування, а 
для підприємств-перевізників це відбивається ще й на 
скороченні обсягів транспортної роботи, як наслідок, 
скороченні надходжень грошових коштів за переве-
зення пасажирів, що приводить до скорочення подат-
кових відрахувань до бюджету. Отже, невідповідність 
наявної якості транспортних послуг сучасним вимогам 
є однією з основних проблем функціонування та роз-
витку міського громадського транспорту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивчення та розроблення завдання щодо управління 
якістю та ефективністю транспортного обслугову-
вання пасажирів міським громадським транспортом 
є одними з найважливіших питань економічної теорії 
та практики пасажирських перевезень. Визначенням 
рівня якості щодо пасажирів займалися В.П. Кужель 
та інші автори [1], оцінювання якості транспортних 
послуг висвітлили Н.А. Боровик [2] та Н.А. Голо-
ватчик [3], розроблення системи показників з якості 
транспортного обслуговування подано майже в кож-
ному підручнику з основ економіки транспорту ([4; 
5]). В.А. Кашканов та В.В. Василик [6] дослідили 
комплекс зовнішніх і внутрішніх чинників, які мають 
вплив на показники якості надання послуг. О.Т. Зима 
[7] віддала перевагу правовому аспекту забезпечення 
якості транспортних послуг, що надаються жителям 
міст. Попри значну кількість наукових праць та істотні 
досягнення у теорії та практиці пасажирських переве-

зень, недостатньо дослідженими залишаються питання 
розроблення системи показників якості обслугову-
вання міським громадським транспортом, недостатньо 
висвітлені питання методології збирання інформації 
від користувачів транспортних послуг щодо їх думки 
про роботу міського громадського транспорту.

Формулювання завдання дослідження. Метою 
статті є визначення факторів, що чинять вплив на 
якість перевезень міським громадським транспортом, 
та розроблення пропозицій щодо вдосконалення сис-
теми управління якістю транспортного обслуговування 
мешканців міст.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ефек-
тивність функціонування міської пасажирської тран-
спортної мережі оцінюється не лише кількісними 
показниками, вираженими в гривнях, пасажиро-кіло-
метрах та інших фізичних величинах, але й за допо-
могою якісних показників. Пасажири саме за критері-
ями якості здійснюють вибір виду транспорту, якщо, 
звісно, такий вибір їм пропонують перевізники. В місті 
Києві функціонує найбільша в країні мережа міського 
громадського транспорту. Вона включає метрополі-
тен, комунальні тролейбусні, трамвайні та автобусні 
маршрути, фунікульор, міську електричку, швидкісний 
трамвай, приватні автобусні маршрути. Майбутнє всіх 
цих підприємств міського пасажирського транспорту 
залежить від їх спроможності забезпечити населення 
якісними, комфортними та безпечними послугами, орі-
єнтованими на споживача.

Під час визначення якості транспортних послуг 
необхідно враховувати таку їх особливість: послуга 
не може існувати поза процесом її виробництва. Про-
даж такої послуги – це практично продаж самого 
процесу праці, а якість послуги – це якість самого 
процесу [4, с. 43]. Отже, транспортна послуга є кон-
кретною споживчою вартістю лише в певний час на 
певному напрямі.

В роботах багатьох науковців простежуються 
спроби визначити шкалу, за якою можна оцінити якість 
транспортних послуг, та подаються напрями вдоско-
налення управління якістю пасажирських перевезень. 
В економічній науці існує думка про те, що для оці-
нювання ефективності якості послуг, що надаються, 
не існує чітко визначених кількісних методів, адже 
вони ґрунтуються на очікуванні споживачів (пасажи-
рів) щодо рівня якості послуг. Отже, споживач оці-
нює якість фактично наданих послуг, зіставляючи її з 
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Таблиця 1
Підсумування опитування громадян щодо роботи міського громадського транспорту м. Києва

Вид міського 
громадського 
транспорту

Зручність 
користування

Чіткість 
виконання 
розкладу

Комфорт 
перевезення

Безпека 
перевезення

Зручність 
щодо 

пересадки
Комунальні автобуси 4,4 4,4 4,4 4,4 4,3
Метрополітен 4,2 4,3 4,0 4,1 4,1
Міська електричка 4,0 3,7 3,8 4,0 3,6
Тролейбуси 3,9 3,7 3,7 3,8 3,6
Трамваї 3,9 3,8 3,6 3,8 3,7
Приватні автобуси 3,7 3,6 3,5 3,5 3,5

очікуваною. У статті [6] подана схема, що підсумовує 
спроби класифікувати показники оцінювання рівня 
якості транспортних послуг (рис. 1), а в монографії 
[5] – схема сутнісно-змістовної структури якості тран-
спортних послуг.

 Рис. 1. Класифікація показників оцінювання рівня 
якості транспортних послуг [6]

Показники якості транспортних послуг та показ-
ники якості транспортної роботи, такі як безпека паса-
жирських перевезень та надійність сервісу, мінімальні 
терміни перебування пасажирів в транспортному 
засобі, регулярність та гарантована подача транспорт-
ного засобу, задоволеність користувачів комфортом 

перевезень, оптимальна дислокація зупиночних пунк-
тів та пунктів пересадки на інші транспортні засоби, 
випливають з відчутного досвіду людини та наклада-
ються на громадську позицію. Отже, в рамках науко-
вого дослідження оптимізації транспортного спо-
лучення м. Києва проведено опитування столичних 
пасажирів, що регулярно користуються послугами 
міського громадського транспорту. Основними вимо-
гами, що висуваються споживачами до громадського 
транспорту, є:

– зручність користування;
– чіткість дотримання розкладу руху;
– комфорт перевезень;
– безпека перевезень;
– зручність щодо пересадки на інші види транспорту.
Опитування мало на меті визначення того, як грома-

дяни оцінюють ці показники за п’ятибальною шкалою 
для різних видів міського громадського транспорту. 
Аналіз даних опитування представлено в табл. 1.

Аналіз даних опитування показав, що комунальні 
автобусні перевезення та метрополітен є пріоритет-
ними на ринку громадських транспортних послуг сто-
лиці, роботою яких найбільш задоволені представники 
громадськості. Послуги приватних автобусних переві-
зників були найбільш погано оцінені за показниками 
комфорту, безпеки перевезень та зручностями щодо 
пересадки на інші види транспорту.

Зупинимось більш докладно на зручностях для 
пасажирів щодо пересадки на інші види транспорту, 
адже ми прагнемо зробити громадський транспорт 

Рис. 2. Сутнісно-змістовна структура якості транспортних послуг [5]
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нашої країни мультимодальним, тобто таким, яким він 
є в більшості розвинених країн.

Діапазон видів транспорту, що функціонують у 
Києві, передбачає велику кількість зупинок та мульти-
модальних розв’язок. Існує можливість удосконалення 
не тільки зовнішнього вигляду, але й зручності осно-
вних місць пересадок, щоби зробити їх більш ефектив-
ними в експлуатації та скоротити витрати часу паса-
жирами на очікування між проїздом на різних видах 
транспорту.

Нами були виділені три основних проблеми, що 
заважають сталому функціонуванню транспортних 
розв’язок у містах:

– паркування приватного транспорту на проїжджій 
частині та тротуарах відразу біля розв’язок та зупинок 
громадського транспорту;

– відсутність пріоритету громадського транспорту 
в дорожньому русі;

– неефективні конструктиви транспортних розв’язок.
Все це негативно відбивається на пропускній здат-

ності дорожньої мережі для транспортних засобів гро-
мадського транспорту та дотриманні ними розкладів 
руху.

Загальні вдосконалення для вирішення цих про-
блем можуть включати:

– покращення розташування, організації простору 
та зв’язку місць зупинки громадського транспорту;

– розташування зупинок наземного міського тран-
спорту ближче до входів в метро;

– забезпечення місць у дорожньо-транспортному 
русі для пропуску громадського транспорту;

– облаштування зупинок інформаційними табло з 
картами маршрутів, інформацією для пасажирів про 
розклад та реальний час прибуття транспорту;

– облаштування смуг руху громадського тран-
спорту поблизу місць розв’язок;

– удосконалення розташування пішохідних дорі-
жок та пішохідних переходів, влаштування додаткових 
надземних та підземних пішохідних переходів;

– наведення ладу з паркуванням на проїжджій час-
тині та тротуарах поблизу зупинок громадського тран-
спорту.

Проблеми, що були виявлені, можна згрупувати у 
три укрупнених блоки.

1) Контроль за паркуванням. Громадський тран-
спорт не повинен переміщатися поблизу припаркова-
них транспортних засобів та пішоходів, що йдуть по 
дорозі. Автобуси та тролейбуси не можуть проїхати 
через припарковані автомобілі, отже, повинні стояти 
в черзі на зупинках. Автомобілі, що припарковані на 
дорозі поблизу зупинок та на тротуарах, змушують 
пасажирів вийти на проїжджу частину, щоби здійснити 
посадку/висадку з транспортного засобу.

2) Відсутність пріоритету громадського тран-
спорту. Громадський транспорт вимушений стояти 
в пробках на дорозі та застряє, наближаючись до 
зайнятих зупинок. Комунальний громадський тран-
спорт, що вимушений конкурувати за пасажирів з 
приватними перевізниками, повинен мати пріоритет у 
дорожньому русі та на під’їздах до транзитних зупи-
нок. Черги, що утворюються з транспортних засобів 

громадського транспорту, ще більше затримують рух 
один одного.

3) Неефективний конструктив дорожньо-шляхо-
вої та пішохідних зон, відсутність чітких пішохідних 
доріжок та пішохідних переходів. Завузькі пішохідні 
доріжки не дають простору для очікувань одних та 
переміщень інших пасажирів одночасно. Тиснява, що 
утворюється на пішохідних шляхах, обумовлена наяв-
ністю підприємств торгівлі та громадського харчу-
вання, що дуже близько розташовані до краю тротуару. 
Пішохідні зони захаращені вуличними меблями.

Додатково до вищевказаних поліпшень були вияв-
лені можливі потенційні покращення інфраструктури, 
які посприяють підвищенню ефективності громад-
ського транспорту, зроблять його більш оперативним.

1) Треба вимагати від міських влад припинення 
роботи приміських автобусних маршрутів всередині 
міст. В ідеалі їх кінцеві зупинки треба розмістити на 
зупинках міських автобусів (в м. Києві – також біля 
найближчої зупинки метро). Це розвантажить міську 
дорожньо-транспорту мережу, запобіжить дублю-
ванню маршрутів, зменшить конкуренцію між приват-
ним та комунальним транспортом.

2) Слід поширити використання тролейбусів з 
акумуляторами. Це дасть змогу тролейбусному спо-
лученню створити більше місць для розвороту, легше 
перемикатися між лініями та обслуговувати подовжені 
ділянки, створюючи додаткові зручності пасажирам.

3) Варто здійснити ремонт та реконструкцію трам-
вайних колій, щоби забезпечити комфорт пересування 
як для пасажирів трамваїв, так і для транспортних 
засобів, що перетинають трамвайні колії.

Вжиття цих заходів передбачає додаткові витрати, 
але існує великий потенціал для їх реалізаціях в рам-
ках серії запланованих стратегічних проектів оптиміза-
ції громадського транспорту, бо жодна оптимізація не 
може бути здійснена у відриві від підвищення якості 
обслуговування.

Висновки. Отже, для повного, своєчасного та 
якісного задоволення потреб населення в пересуван-
нях необхідно зосередити увагу на підвищення якості 
транспортного обслуговування. Серед пріоритетних 
напрямів підвищення якості на перші місця висува-
ються такі:

– використання нових одиниць рухомого складу 
підвищеної комфортабельності;

– дотримання вимог безпеки перевезень та без-
пеки руху;

– дотримання регулярності руху транспортних 
засобів, гарантована подача транспортних засобів 
користувачам;

– оптимізація міської дорожньо-транспортної мережі;
– забезпечення зручності місць зупинок тран-

спортних засобів громадського транспорту;
– створення оптимізованого за параметрами часу 

доби та пори року розкладу руху пасажирського тран-
спорту;

– обов’язковий інформаційний супровід пасажирів.
Вирішення завдань, виділених у статті, є важливою 

складовою підвищення якості транспортного обслуго-
вування мешканців наших міст.
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ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ РИНКІВ  
ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ НА МЕЗОРІВНІ

Кузнєцова Г.О. Інноваційні аспекти кластеризації ринків відновлювальної електроенергетики на ме-
зорівні. У статті розглянуто інноваційні аспекти розвитку ринку відновлювальної енергетики України на засадах 
регіональної кластеризації. Наголошено на тому, що кластеризація є однією з головних тенденцій розвитку сучас-
ної економіки, зумовленою її глобалізацією, інформатизацією та постіндустріальним інноваційним розвитком. 
Визначено, що основними факторами підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки за рахунок 
інтеграції сполучених галузей та взаємозалежних соціальних інститутів є кластери як пріоритетні міжгалузеві 
комплекси, що визначають розвиток постіндустріальної інформаційної економіки на регіональному рівні. Об-
ґрунтовано поняття кластеру та економічного кластеру. Визначено поняття регіонального кластеру як сукупності 
певних територіальних одиниць, об’єднаних певними спільними рисами, які можуть бути згруповані за різними 
принципами, зокрема економічними, технологічними, соціальними. Обґрунтовано переваги кластерного підхо-
ду до ефективного впровадження інновацій на регіональному рівні. Досліджено зарубіжний досвід розвинутих 
країн в інноваційних ринкових напрямах розвитку відновлювальної енергетики на засадах регіональної класте-
ризації. Проаналізовано застосування кластеризації в міждержавному співробітництві. Запропоновано градацію 
кластерів за територіальним принципом. Проаналізовано зарубіжні моделі застосування кластеризації. Дослі-
джено концепцію реформування державної політики України в інноваційній сфері, яка передбачає вдоскона-
лення законодавства в інноваційній сфері, впровадження механізмів надання державної підтримки інноваційної 
діяльності, вдосконалення патентної та ліцензійної діяльності науково-дослідницьких установ тощо. Обґрунто-
вано концептуальні засади та передумови кластеризації ринку відновлювальної енергетики України на мезорівні.

Ключові слова: регіональний кластер, інноваційна діяльність, конкурентоспроможність, регіональна 
економіка, ринок відновлювальної енергетики, відновлювані джерела енергії, кластерні ініціативи Європей-
ського Союзу, енергоефективність, підприємство, виробники продукції.

Кузнецова Г.А. Инновационные аспекты кластеризации рынков возобновляемой электроэнергети-
ки на мезоуровне. В статье рассмотрены инновационные аспекты развития рынка возобновляемой энергети-
ки Украины на основах региональной кластеризации. Сделан акцент на том, что кластеризация является одной 
из главных тенденций развития современной экономики, обусловленной ее глобализацией, информатизацией 
и постиндустриальным инновационным развитием. Определено, что основными факторами повышения кон-
курентоспособности региональной экономики за счет интеграции сопряженных отраслей и взаимосвязанных 
социальных институтов являются кластеры как приоритетные межотраслевые комплексы, которые определяют 
развитие постиндустриальной информационной экономики на региональном уровне. Обоснованы понятия кла-
стера и экономического кластера. Определено понятие регионального кластера как совокупности определенных 
территориальных единиц, объединенных определенными общими чертами, которые могут быть сгруппированы 
по разным принципам, в частности экономическим, технологическим, социальным. Обоснованы преимущества 
кластерного подхода к эффективному внедрению инноваций на региональном уровне. Исследован зарубежный 
опыт развитых стран в инновационных рыночных направлениях развития возобновляемой энергетики на осно-
вах региональной кластеризации. Проанализировано применение кластеризации в межгосударственном сотруд-
ничестве. Предложена градация кластеров по территориальному принципу. Проанализированы зарубежные мо-
дели применения кластеризации. Исследована концепция реформирования государственной политики Украины 
в инновационной сфере, которая предусматривает совершенствование законодательства в инновационной сфере, 
внедрение механизмов оказания государственной поддержки инновационной деятельности, совершенствование 
патентной и лицензионной деятельности научно-исследовательских учреждений и т. д. Обоснованы концепту-
альные основы и предпосылки кластеризации рынка возобновляемой энергетики Украины на мезоуровне.

Ключевые слова: региональный кластер, инновационная деятельность, конкурентоспособность, реги-
ональная экономика, рынок возобновляемой энергетики, возобновляемые источники энергии, кластерные 
инициативы Европейского Союза, энергоэффективность, предприятие, производители продукции.
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Постановка проблеми. Більшість індустріальних 
країн світу сьогодні пов’язує довгострокове стійке еко-
номічне зростання з переходом на інноваційний шлях 
розвитку, що характеризується більш широким вико-
ристанням новітніх досягнень науки й техніки, а саме 
інформаційних технологій, біотехнологій, нових матері-
алів, ресурсо- та природозберігаючих технологій, тому 
підвищення інноваційної складової економіки є одним 
з головних завдань сучасної індустріально розвиненої 
держави. Аналіз нинішнього стану науково-техноло-
гічної та інноваційної сфер в Україні свідчить про те, 
що за рівнем інноваційної активності, місцем високо-
технологічної продукції у структурі виробництва й екс-
порту, обсягів фінансування науки, розвитку інновацій-
ної інфраструктури ми сильно відстаємо від передових 
країн. Упродовж тривалого часу посилюється тенденція 
зниження конкурентоспроможності національної та 
регіональної економіки. Пріоритети, що сформувалися 
в країні, не відповідають вимогам часу та інтересам 
економіки. Технічний рівень більшості вітчизняних 
виробництв на десять років відстає від рівня розвине-
них держав. Достатні умови для інноваційного розвитку 
ще не створені, більшість галузей перебуває у важкому 
економічному становищі. Епоха інформації та інновацій 

вимагає нового підходу до ролі регіонів у визначенні 
пріоритетів регулювання щодо підвищення власної кон-
курентоспроможності економіки. Сучасні реалії функ-
ціонування сфери енергозбереження потребують дієвих 
механізмів імплементації енергозберігаючих технологій 
у реальний сектор економіки. Використання сучасних 
інтеграційних форм взаємодії учасників в ракурсі реа-
лізації енергозбереження через кластеризацію дасть 
можливість досягти синергетичного ефекту на мікро-, 
мезо- та макрорівнях, підвищити рівень ефективності 
впровадження відновлювальних джерел енергії в енер-
гетичний баланс країни. Вищеназвані факти зумовили 
актуальність теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням підвищення енергоефективності та раціональ-
ного використання енергоресурсів присвячено праці 
вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема роботи 
В.А. Агєєва, О.М. Білоусова, Б.В. Гаприндашвілі, 
Е.Г. Гашо, Г.Є. Жуйкова, В.В. Джеджули, А.Г. Злато-
польського, В.С. Кудлай, В.Р. Лірника, С.В. Нараєв-
ського, Г.Г. Півняка, С.В. Прохорчук, Н.В. Сергєєва, 
О.В. Тарасова, С.Я. Цимбалюка.

Формулювання завдання дослідження. Метою 
статті є аналіз сучасних інноваційних аспектів роз-

Kuznyetsova Galina. Features of innovative activities in the energy sector of the regional economy. The 
article deals with innovative aspects of the development of the renewable energy market of Ukraine on the basis of 
regional clustering. Most industrial countries of the world today associate long-term sustainable economic growth 
with the transition to an innovative path of development, characterized by a wider use of the latest achievements of 
science and technology: information technology, biotechnology, new materials, resource and environmental tech-
nologies. Therefore, increasing the innovative component of the economy is one of the main tasks of the modern 
industrialized state. Analysis of the current state of science, technology and innovation in Ukraine shows that the 
level of innovation activity, the place of high-tech products in the structure of production and exports, the amount of 
funding for science, the development of innovative infrastructure, we are noticeably behind the advanced countries. 
For a long time, the trend of reducing the competitiveness of the national and regional economies has been growing. 
The priorities formed in the country do not meet the requirements of the time and the interests of the economy. The 
technical level of most domestic industries is ten years behind the level of developed countries. Sufficient conditions 
for innovative development have not yet been created; most industries are in a difficult economic situation. The era 
of information and innovation requires a new approach to the role of regions in determining regulatory priorities to 
improve their own competitiveness of the economy. The current realities of the energy saving sphere require effec-
tive mechanisms for the introduction of energy-saving technologies in the real sector of the economy. The use of 
modern integration forms of interaction of participants in the perspective of energy saving through clustering, will 
achieve a synergistic effect at the micro, meso and macro levels, and increase the level of efficiency of the introduc-
tion of alternative energy sources in the energy balance of the country. This is what caused the relevance of the topic 
of this study. It is noted that clustering is one of the main trends in the development of the modern economy due to 
its globalization, Information and post-industrial innovative development. It is determined that the main factor of 
increasing the competitiveness of the regional economy through the integration of related industries and interrelated 
social institutions are clusters as priority inter sectoral complexes that determine the development of post-industrial 
information economy at the regional level. The concept of “cluster” and “economic cluster” is substantiated. The 
concept of “regional cluster” is defined as a set of certain territorial units United by certain common features that 
can be grouped according to different principles – economic, technological, and social and the like. The advantages 
of the cluster approach of effective implementation of innovations at the regional level are substantiated. Foreign 
experience of the developed countries in innovative market directions of development of renewable energy on the 
basis of regional clustering is investigated. Analyzes the use of clustering in inter-state cooperation. The gradation 
of clusters according to the territorial principle is proposed. The foreign application models of clustering. The article 
deals with the concept of reforming the state policy in the field of innovation, which provides for the improvement 
of legislation in the field of innovation, the introduction of mechanisms for the provision of state support for innova-
tion, improvement of patent and licensing activities of research institutions. The conceptual basis and prerequisites 
for clustering of the renewable energy market of Ukraine at the meso level are substantiated.

Key words: regional cluster, innovation activity, competitiveness, regional economy, renewable energy market, re-
newable energy sources, cluster initiatives of the European Union, energy efficiency, enterprises, producers of products.
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витку ринку відновлювальної енергетики України на 
засадах регіональної кластеризації.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасних умовах одним з головних завдань соці-
ально-економічного розвитку району, міста, області, 
регіону є використання інновацій як основного фак-
тору економічного зростання.

Економічне зростання вимагатиме прискореного 
розвитку високотехнологічних виробництв, які мають 
можливість виробляти наукоємну продукцію, суттє-
вого підвищувати технологічний рівень підприємств 
завдяки прогресивним вітчизняним та світовим нау-
ково-технічним досягненням. Необхідно активізувати 
інноваційну діяльність регіонів, територій, створити 
мережу трансферу технологій та кластерний підхід до 
пожвавлення інноваційних процесів.

Як свідчать дослідження, велика роль в активіза-
ції інновацій належить відновлювальній енергетиці. 
Формування нових (інноваційних) центрів соціально-
економічного розвитку регіону доцільно здійснювати 
на базі кластерного розвитку енергетичної інфраструк-
тури за цільовою функцією, а саме енергетичного 
забезпечення відновлювального типу.

Найчастіше регіональний поділ у країнах форму-
ється історично протягом тривалого часу, однак він не 
завжди враховує всі економічні, технологічні, геогра-
фічні особливості. Сьогодні існують нові теоретичні 
та практичні знання, управлінські механізми, за допо-
могою яких різні галузі спрямовують та поєднують 
технічний та технологічний, економічний та соці-
альний прогрес. Одним з напрямів такого прогресу 
слід визнати регіональну та галузеву кластеризацію. 
Такий рух формує значні вигоди та перспективи роз-
витку регіонів, підприємств, галузей, національних 
економік. На практиці є можливим не лише еконо-
мічне чи регіональне застосування відповідних тех-
нологій. Будь-які об’єкти чи явища, що мають ознаки 
однотипності, співрозмірності, типовості, можуть 
бути згруповані в кластерні об’єднання та формувати 
низку синергетичних ефектів під час активної, інно-
ваційної взаємодії.

В економічному бізнес-словнику надано таке визна-
чення. Кластер (від англ. “cluster” – «група») – це група 
об’єктів в розпізнанні образів, об’єднаних спільними 
рисами. С.І. Гречана та Д.В. Заблодська надають таке 
визначення категорії економічного кластеру: група 
локально сконцентрованих взаємопов’язаних підпри-
ємств, які функціонують у певній сфері, характери-
зуються спільністю діяльності та взаємодоповнюють 
одне одного [2]. Створення кластерів долає вузькогалу-
зеве бачення економіки регіону й передбачає комплек-
сне використання потенціалу розвитку території.

Щодо регіональної економіки кластером є геогра-
фічно наближена група компаній, організацій, установ 
в певній сфері діяльності, які взаємодіють між собою 
та взаємодоповнюють одне одного.

Автор дослідження визначає регіональний клас-
тер як сукупність певних територіальних одиниць, 
об’єднаних певними спільними рисами. При цьому 
звертає увагу на те, що регіональні одиниці можуть 
бути згруповані за різними принципами, зокрема еко-
номічними, технологічними, соціальними. Варто наго-
лосити на тому, що регіональна кластеризація можлива 
навіть відповідно до певних передумов або можли-

востей для розвитку. Отже, кластерний підхід може 
надати регіонам певні можливості та перспективи роз-
витку. Здебільшого це може бути виражене в наданні 
певних преференцій, податкових або фінансових пільг, 
створенні особливих умов для ведення бізнесу, інших 
стимулюючих концепцій для згрупованих регіонів чи 
об’єктів на їх території. Результатом таких підходів 
є позитивний економічний ефект та динамічне зрос-
тання регіональних показників. Зворотною стороною 
кластеризації є можливі регіональні диспропорції в 
економічному та технічному станах, можливість недо-
бросовісної конкуренції та комерційних змов з боку 
учасників кластеру та негативні соціальні ефекти, до 
яких вона приводить. Під час обґрунтування остан-
нього припущення необхідно навести факти виник-
нення соціальної нерівності, що з’являється від зрос-
тання цін на товари широкого вжитку та оренду житла 
внаслідок скупчення спеціалістів з високим порівняно 
із середнім рівнем доходів. Сьогодні такий соціальний 
ефект спостерігається здебільшого в регіонах, де вини-
кають так звані IT-кластери [3].

На думку Я.П. Квача, перевагами кластерного під-
ходу є можливість ефективного впровадження іннова-
цій на регіональному рівні, що відбувається завдяки 
таким перевагам:

– стійкість системи поширення нових технологій, 
знань, продукції через так звану технологічну мережу, 
яка спирається на сумісну наукову базу регіональних 
інноваційно-промислових кластерів;

– додаткові конкурентні переваги підприємств 
кластеру, які виникають за рахунок можливості здій-
снення внутрішньої спеціалізації та стандартизації, 
мінімізації витрат на впровадження інновацій;

– наявність у структурі інноваційно-промислових 
кластерів гнучких підприємницьких структур, а саме 
малих підприємств, які дають змогу формувати іннова-
ційні точки зростання економіки регіону;

– забезпечення малих фірм високим ступенем спе-
ціалізації під час обслуговування конкретної підприєм-
ницької ніші, оскільки при цьому полегшується доступ 
до капіталу промислового підприємства, а також від-
буваються активний обмін ідеями й передача знань від 
фахівців до підприємців [4].

Яскравим прикладом інноваційного кластероут-
ворення є всесвітньо відома Кремнієва долина, роз-
ташована в Сполучених Штатах Америки. Завдяки 
вдалому поєднанню на цій території інноваційних 
компаній, технологічних університетів, інвестицій-
них фондів та використанню передових форм бізнес-
взаємозв’язків Кремнієва долина швидко перетвори-
лась на інтелектуальний центр зі світовим ім’ям. Таке 
локальне розміщення спеціалізованих компаній дає 
їм змогу, ефективно взаємодіючи, швидко задоволь-
няти потреби щодо необхідних специфічних това-
рів та послуг. Завдяки створеному в регіоні бізнес-
середовищу компанії-новачки отримують всебічну 
підтримку від відомих інкубаторів, акселераторів, 
інвестиційних фондів та експертів зі світовим ім’ям. 
Створена інтелектуальна продукція як реалізову-
ється на території США, так і експортується в інші 
країни та регіони. На прикладі Кремнієвої долини 
можна стверджувати, що такі науково орієнтовані 
технологічні регіональні кластери мають величезний 
потенціал для розвитку інноваційних компаній, які в 
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подальшому забезпечать країні чи регіону економіч-
ний, соціальний та технологічний успіх [3].

Позитивним ефектом впровадження інновацій є те, 
що всі етапи цього процесу (від генерування ідей до 
їхньої комерціалізації) здійснюються з використанням 
знань. Знання відіграють провідну роль в інноваційних 
процесах, стаючи підставою виникнення нових ідей, 
досвід, отриманий персоналом, дає змогу визначити 
їх перспективність, а ресурсне забезпечення – зро-
бити можливими подальше розроблення нової ідеї та 
її інтеграцію у діяльність підприємства. Послідовне 
проходження всіх етапів циклу знань забезпечує під-
приємству одержання знань, їхнє перетворення на 
необхідну користувачам форму, зберігання знань, орга-
нізацію навчання персоналу задля передавання досвіду 
та можливості оцінювання знань за їхньою контексту-
альною ефективністю. Такий підхід дав змогу визна-
чити управління знаннями в інноваційних процесах 
підприємства як процес, спрямований на покращення 
обміну знаннями та досвідом в інноваціях, а також дає 
можливість створити стимули для розвитку сприйнят-
ливості підприємства до інноваційних впроваджень, 
задовольнити його потреби у знаннях, створити умови 
для ефективного обміну знаннями, оцінити їхню кон-
текстуальну ефективність.

Нині очевидно, що за останнє десятиріччя почав 
стрімко зростати інтерес до кластерів у країнах 
Європи, оскільки в умовах ринкового господарства 
вони стали справжньою рушійною силою виробни-
цтва в компаніях, які є їх учасниками. Україні як одній 
з великих європейських держав потрібно в програмах 
розвитку враховувати той факт, що всі країни Європи 
вже мають та здійснюють свої національні програми 
кластеризації [6].

Всі країни – члени Європейського Союзу в рамках 
Рішення Європейського Саміту, що відбувся у Лісабоні 
у 2000 році, орієнтовані, спираючись на формування 
та розвиток кластерів, на забезпечення створення в 
Європі найбільш конкурентоспроможної та динамічної 
економіки знань, здатної наздогнати й навіть перегнати 
США та Японію за показниками постійного економіч-
ного зростання. Протягом 1990-х років спостерігалося 
постійне збільшення кількості промислових кластерів 
у різних куточках планети. Від Шотландії до Банга-
лора (науковий центр в Індії), від Сінгапуру до Ізраїлю 
формула успіху проявляється в інтенсивному розви-
тку інноваційних промислових кластерів. Про значу-
щість розвитку промислових кластерів говорить той 
факт, що на форумі Європалат у липні 2006 року був 
прийнятий Маніфест про розвиток кластерів у кра-
їнах Європи. У цьому документі, до речі, говориться 
про позитивний досвід розвитку кластерів у деяких 
регіонах України, зокрема на Поділлі, Поліссі, При-
карпатті та в Севастополі. У своєму Зверненні до Ради 
від 13 вересня 2006 року Європейська комісія наголо-
сила на тому, що бути частиною кластера – це важлива 
конкурентна перевага бізнесу. Кластери допомагають 
заповнити прогалини між бізнесом, дослідженням та 
ресурсами, отже, швидше видають знання на ринок. 
Потрібно зазначити, що успішні кластери пропагу-
ють інтенсивну конкуренцію одночасно зі співпрацею. 
Вони збільшують продуктивність, залучають інвести-
ції, пропагують дослідження, посилюють промислову 
базу, розробляють спеціальні продукти й послуги, 

стають основою для розвитку навичок. Нове поко-
ління програм Європейської регіональної політики 
на 2010–2020 роки пропонує використати підхід, що 
базується на регіональних інноваційних кластерах, не 
тільки в розвинутих міських центрах, але й в бідніших 
сільських регіонах [6].

Слід зауважити, що кластеризація економіки стала 
також важливим механізмом розвитку в сусідніх з 
Україною країнах Східної Європи, а саме Угорщині, 
Польщі, Чехії, Словаччині. Так, в Угорщині вже до 
2003 року було створено мережу зі 150 кластерів у 
таких напрямах, як будівництво, текстильне виробни-
цтво, термальні води, оптична техніка, автомобілебуду-
вання, деревообробка, харчова продукція, електроніка. 
В Угорщині функціонують 75 промислових парків, 
які об’єднують 556 компаній із загальною кількістю 
працівників 60 тис. осіб. Ці промислові парки мають 
дуже істотні митні та податкові пільги. Як свідчать дані 
Всесвітнього економічного форуму, активна кластери-
зація економіки Угорщини, Чехії та Словаччини дала 
змогу цим країнам значно підвищити свої рейтинги 
конкурентоспроможності та увійти до топ-30 найбільш 
конкурентоспроможних країн світу [6].

З огляду на особливості електроенергії як товару та 
функціонування ринку відновлювальної електричної 
енергії застосування методик кластеризації для нього 
може мати перспективні напрями застосування.

1) Аналіз та групування регіонів за специфікою 
споживання дає можливість встановлення пільго-
вих цін і тарифів для певних галузей економіки задля 
їхнього подальшого розвитку та дає змогу сформувати 
нові підходи до диверсифікації розцінок на електричну 
енергію й методів тарифоутворення.

2) Врахування особливостей одночасності вироб-
ництва та споживання електричної енергії дає змогу 
виділити кластери з наявним енергоресурсним потен-
ціалом і можливістю розміщення в них енергоємних 
підприємств та компаній.

3) Створення кластерів, в яких використовуються 
лише генеруючі установки, які працюють на відновлю-
вальних джерелах енергії, дасть змогу створити еколо-
гічно чисті зони для проживання та екотуризму.

4) Можливість реалізації потенціалу регіональної 
сировинної та ресурсної бази за участю електроенер-
гетичного комплексу.

5) Підвищення галузевого потенціалу шляхом 
формування регіональних енергетичних кластерних 
утворень, що містять у підставі формування унікальні 
характеристики притаманного регіону енергетичного 
комплексу.

6) Врахування інших особливостей.
З огляду на універсальність та прогресивність 

методів кластеризації перелік перспектив та напрямів 
її застосування для регіональних електроенергетичних 
ринків не є вичерпним.

Окремою перспективою є застосування класте-
ризації в міждержавному співробітництві. Сьогодні 
енергосистеми кожної країни функціонують окремо, 
а перетоки електроенергії між ними відбуваються на 
умовах експорту та імпорту. Застосування методик 
кластеризації та міждержавних домовленостей дасть 
змогу об’єднати території різних країн та створити 
міжнародні кластери задля вдосконалення та збалансу-
вання економічно-технологічних процесів, мінімізації 
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втрат енергії в мережах та забезпечення енергетичної 
якості. Залежно від територіальної ознаки кластери 
поділяються на:

– локальні, що утворені шляхом об’єднання госпо-
дарчих суб’єктів у межах окремого населеного пункту;

– регіональні, що утворені в межах одного або 
декількох регіонів та орієнтовані на певну географічну 
концепцію пов’язаних галузей;

– національні, що включають до свого складу 
суб’єкти, розташовані в різних регіонах країни, однак 
перш за все орієнтуються на зовнішні експортні ринки;

– міжнародні (міждержавні, міжрегіональні), що 
охоплюють території декількох країн та використову-
ють конкурентні переваги держав, які є учасниками 
кластерів [10].

Систематизувавши вищезгадану класифікацію, 
можемо створити структуру взаємозалежності розмі-
рів та територіальної належності кластерних утворень 
(рис. 1).

 
Рис. 1. Класифікація кластерів за розміром 

та територіальною приналежністю
Джерело: складено автором на основі джерела [10]

Світовий досвід кластеризації доводить ефектив-
ність формування та розвитку економіки за допомогою 
такого способу господарювання, оскільки він враховує 
застосування нових знань та технологій. Існують різні 
моделі застосування кластеризації, розглянемо осно-
вні з них [1].

1) Шотландська модель, за якою функціонують 
кластерні утворення Європейського Союзу [6], перед-
бачає існування більш крупних компаній, іноді інозем-
ного походження, які формують ядро кластеру, навколо 
якого об’єднуються невеликі фірми.

2) Італійська модель передбачає велику кількість 
маленьких фірм, які об’єднані в різні асоціації для 
підвищення конкурентоспроможності. Модель можна 
застосовувати для продукції невисокого технологіч-
ного рівня з великим ступенем диференціації та коли-
вань попиту.

3) Японська модель передбачає формування навколо 
фірми-лідера з масштабним виробництвом інтегруючої 
маси постачальників на різних стадіях збутового лан-
цюга. Така модель може застосовуватися для виробни-
ків технологічно складної продукції.

4) Північноамериканська модель відрізняється 
конкуренцією між підприємствами та може застосову-
ватися, якщо виробничий процес не розрахований на 
налагоджування тісних зв’язків. За рахунок конкурен-
ції між постачальниками в кластері, а також масового 
виробництва у головної фірми досягається низька собі-
вартість кінцевого продукту.

5) Індійсько-китайська модель передбачає, що клю-
чову роль відіграє держава. Вагомий акцент робиться 
на зарубіжних інвестиціях, адже вони надають доступ 

до сучасних технологій та можливість виходу на сві-
тові ринки.

6) Фінська модель передбачає високий рівень інно-
вацій, який підтримується потужним сектором нау-
кових досліджень та розробок, а також розвиненою 
системою освіти. Для цієї моделі характерна інтерна-
ціоналізація бізнесу. Найбільшою мірою така модель 
може застосовуватись в невеликих країнах, дефіцитних 
за природними ресурсами та орієнтованих на експорт.

Кластерні ініціативи Європейського Союзу спря-
мовані на використання національних переваг шляхом 
застосування сильного лідера та спрямовані на загаль-
ноєвропейський результат. Основними організаціями в 
Європі, що займаються кластерною політикою та роз-
витком інноваційних кластерних ініціатив, є такі [5].

1) “Europe INNOVA”, яка об’єднує державні й при-
ватні структури, що підтримують інноваційні форми 
ведення бізнесу, а саме інноваційні агентства, центри 
передачі технологій, бізнес-інкубатори, фінансових 
посередників, кластерні організації та інші форми 
ведення бізнесу.

2) “The European Cluster Observatory”, що є онлайн-
платформою, запущеною у 2007 році, яка забезпечує 
єдиний доступ до інформації про кластери й кластерну 
політику в Європі. Ця система орієнтована на три 
цільові групи, такі як політики та урядовці на загаль-
ноєвропейському, національному, регіональному та 
локальному рівнях; управлінський персонал кластерів; 
вчені та дослідники.

3) “PRO INNO Europe”, що є ініціативою в рам-
ках інноваційної політики Європейського Союзу, яка 
поєднує порівняльний аналіз та оцінювання реалізації 
національних і регіональних інноваційних політик з 
підтримкою співробітництва на державному та регі-
ональному рівнях для стимулювання спільної роботи 
інноваційних агентств та інших учасників інновацій-
ного процесу.

4) “European Cluster Alliance”, основною метою 
якої є розвиток більш ефективних кластерних політик, 
позбавлення від дублювання відповідних функцій на 
національному рівні та зниження фрагментації клас-
терних ініціатив у Європі. Нині вона включає більше 
70 учасників.

Окремим напрямом постає кластеризація в енер-
гетичному секторі. У Франції в кінці ХХ століття для 
розвитку енергетичної галузі було вирішено створити 
кластери декількох рівнів, а саме світового, національ-
ного, регіонального. Всього в результаті проведеного 
тендеру було сформовано 71 кластер. Критеріями їх 
відбору була наявність у складі виробників продукції, 
дослідних підрозділів, організацій фундаментальної 
науки. Кластери, які спрямовані на розвиток енерге-
тики, у Франції мають статус регіонального масштабу. 
Переважно вони діють у сфері відновлювальних дже-
рел енергії та в атомній енергетиці. Основною префе-
ренцією для учасників французьких кластерів є пільго-
вий режим оподаткування для них [1].

З посиленням ролі альтернативних джерел енергії 
виникають кластери, спрямовані на підтримку цього 
напряму розвитку енергетики. Яскравим прикладом 
такого кластеру є Австрійський “The Oekoenergie-
Cluster”. Регіон Верхньої Австрії має сприятливі умови 
для розвитку відновлювальної електроенергетики та 
енергоефективності. Задля подальшого поліпшення 
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можливостей для компаній, які здійснюють активність 
у цьому секторі та закріплення передових позицій 
країни у світовому співтоваристві, урядом Верхньої 
Австрії у 1999 році було прийнято рішення про ство-
рення мережі «зелених» енергетичних підприємств. 
Основні цілі утвореного кластеру полягають у під-
тримці використання альтернативних джерел енергії, 
збільшенні енергоефективності бізнесу, впровадженні 
інновацій, технологій та конкурентоспроможності в 
галузі, сприянні позитивному розвитку електроенер-
гетичного ринку у сфері виробництва та використання 
енергії. Партнерами кластеру є підприємства, які виро-
бляють технології у галузі використання відновлюваль-
них джерел енергії та енергоефективності або є поста-
чальниками на різноманітних виробничих та сервісних 
рівнях. До того ж кластер сприяє зміцненню позитив-
ного іміджу регіону. Нині кластер “The Oekoenergie-
Cluster” є одним з найбільш важливих енергетичних 
кластерів у Європі. У 2006 році його було визнано най-
кращим у Європі та відзначено нагородою “European 
Cluster Award” [11].

Іншим прикладом може бути Німецький кластер, 
орієнтований на відновлювальну енергетику з центром 
у м. Гамбурзі. Поєднуючи в собі компанії різних напря-
мів, він є лідером у менеджменті, інженерії та іннова-
ціях у секторі відновлювальної електроенергетики. 
Завдяки вдалій географічній близькості міста Гамбургу 
до берегів Північного та Балтійського морів увагу 
кластеру зосереджено на технологіях генерації енергії 
за допомогою вітру в прибережній зоні. Для впрова-
дження проектів у складі кластеру залучено компанії 
різних напрямів діяльності, а саме метеорологічні, сер-
тифікаційні, фінансові, консультаційні та обов’язково 
інженерні. В кооперації з іншими промисловими 
напрямами кластер бере участь у розробленні високих 
технологій майбутнього. Підбиваючи підсумок, маємо 
сказати, що німецький кластер є європейським лідером 
у сфері інновацій щодо вітрогенерації електроенергії, 
має значне портфоліо реалізованих проектів та є визна-
ним європейським центром високих технологій [12].

Окрім поєднання однотипних підприємств галузі в 
кластерні утворення з огляду на їх особливості можна 
виділити та згрупувати регіони за наявним енергетич-
ним потенціалом, а також створити або сформувати 
кластери за умовами для розвитку різних напрямів аль-
тернативної енергетики. Беззаперечним позитивним 
аспектом формувань є вектор розвитку таких класте-
рів, зумовлений певними базовими передумовами та 
критеріями. Отже, кластерний підхід та застосування 
інноваційних технологій для розвитку альтернативної 
енергетики матимуть однозначний позитивний ефект. 
Щоби збільшити ефективність використаних техноло-
гій, в основу кластеризації можна покласти наявний 
географічний та кліматичний регіональний потенціал 
для впровадження проектів альтернативної енерге-
тики. Подальший розвиток є можливим завдяки сучас-
ним передовим способам ведення бізнесу.

До таких форм або способів ведення бізнесу 
належать бізнес-інкубатори та бізнес-акселератори. 
Застосування цих технологій дасть змогу збільшити 
позитивний ефект, отриманий від регіональної класте-
ризації, шляхом поєднання та активізації різних заці-
кавлених сторін щодо реалізації проектів відновлю-
вальної енергетики в утворених кластерах.

Розуміння важливості та перспективності кластери-
зації як регіональної кооперації в розвитку інновацій 
в Україні привело до схвалення у 2012 році Концеп-
ції реформування державної політики в інноваційній 
сфері. Створення цієї Концепції передбачає вдоско-
налення законодавства в інноваційній сфері, впрова-
дження механізмів надання державної підтримки інно-
ваційної діяльності, вдосконалення патентної та 
ліцензійної діяльності науково-дослідницьких установ 
тощо. Фінансування цього проекту заплановано здій-
снювати за рахунок коштів державних та місцевих 
бюджетів, а також національних та зарубіжних інвес-
тицій [6]. Ефективність впровадження такого проекту 
можна оцінити лише з часом. Прогресивність іннова-
ційної сфери спричиняє наявність значної кількості 
досліджень, спрямованих на розроблення науково-
методичної бази розвитку на засадах впровадження 
інновацій. Попри позитивність методів кластеризації, 
їх упровадження в Україні відбувається повільно та 
неефективно. Основними причинами цього є:

– відсутність досконалої нормативно-правової 
бази для регулювання кластерних ініціатив;

– необізнаність органів державної влади щодо 
потенційних можливостей кластерів;

– слабка інституційна підтримка кластерного роз-
витку;

– недостатня кількість фахівців та фінансових 
ресурсів;

– відсутність інформатизації бізнесу та популяри-
зації кластерних утворень;

– складна економічна та політична ситуація в 
країні [8].

Дослідженню перспектив впровадження кластери-
зації в Україні присвячені численні праці українських 
та зарубіжних вчених. Окремо слід звернути увагу на 
сучасні спільні дослідження України та європейських 
країн-лідерів, адже саме вони містять фундаментальне 
підґрунтя та об’єктивність погляду на ситуацію в кра-
їні. Одними з таких досліджень є консультативні роботи 
«Програма підтримки кластерів в Україні: принципи роз-
робки та ключові особливості», розроблені Німецькою 
консультативною групою у співавторстві з Інститутом 
економічних досліджень та політичних консультацій.

Фахівці цих організацій рекомендують, враховуючи 
український контекст, розпочати процес підтримки 
кластерів з обмеженої кількості пілотних кластерів, 
паралельно розпочавши підготовку широкомасштабної 
програми підтримки. З огляду на поточну економічну 
ситуацію є значна потреба в тому, щоби результати 
реалізації програми підтримки стали відчутними най-
ближчим часом, тобто час, витрачений на підготовчий 
аналіз, який передує початку імплементації програми, 
повинен бути зведений до мінімуму. Розвиток кластеру 
є процесом, до якого залучена значна кількість учасни-
ків та який потребує прискорення темпів. Пілотні ініці-
ативи, що створюють відчутні вигоди, можуть зробити 
важливий внесок у підвищення інформованості та 
мотивації зацікавлених сторін. Вони також допомага-
ють отримувати досвід з перших рук, наприклад, щодо 
потреб, необхідних послуг, організаційних та фінан-
сових механізмів, які можуть бути використані для 
підготовки широкомасштабної програми підтримки. 
З огляду на виклики й можливості української еконо-
міки та наведений міжнародний досвід пілотні клас-
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тери повинні, зокрема, демонструвати значний потен-
ціал щодо інтернаціоналізації (залучення інвестицій, 
стимулювання експорту, диверсифікація), створення 
робочих місць, підвищення кваліфікації, інновацій та 
модернізації. Крім того, вони повинні мати достатню 
критичну масу й географічну концентрацію, щоби 
генерувати синергію та залучати інвестиції [7].

Справді, кластеризація для України є новим про-
цесом, однак для надання йому ефективності необ-
хідно максимально зосередити увагу на наданні 
популяризації кластерним ініціативам. Інакше такий 
досвід обов’язково приведе до критичних непорозу-
мінь, неправильних трактувань, спричинених браком 
досвіду кластеризації.

Збалансоване поєднання малих та середніх підпри-
ємств і великих регіоноутворюючих компаній забез-
печуватиме міцну основу функціонування кластерів. 
Зусилля, спрямовані на підтримку кластерів, в яких 
сконцентровані переважно великі державні компанії та 
відсутня достатня кількість інноваційно орієнтованих 
малих та середніх підприємств, або на підприємства 
галузі, які територіально розпорошені, не матимуть 
очікуваного впливу.

Регіони, в яких сформовані й діють кластери, отри-
мують вагомі переваги, адже в них:

– вирішується більшість соціальних проблем терито-
рій, спрямованих на покращення інфраструктури регіону;

– більш раціонально використовується потенціал 
регіонів та територій;

– управлінські структури кластеру й регіональна 
влада, що входить до цих структур, одержують доступ 

до різноманітної та концентрованої інформації про 
діяльність підприємств, стан відновлювальної енерге-
тики, ринок трудових ресурсів;

– збільшується рівень достовірності аналітичної 
роботи.

Варто звернути увагу на підтримку кластеризації у 
галузях IT (інформаційних технологій) та автомобіль-
ній промисловості з огляду на низку критеріїв. Серед 
переваг цих напрямів необхідно виділити їх значний 
потенціал, експортоорієнтованість, інноваційність 
[7]. Проте в складний для країни час варто передусім 
зосередитись на її енергетичній безпеці та намагатися 
шляхом впровадження електроенергетичних кластерів 
привести державу до енергетичної незалежності від 
країн-сусідів, адже енергетичний дефіцит здатен не 
лише зашкодити стабільному промисловому функціо-
нуванню та розвитку, але й створити негативне соці-
альне навантаження у зв’язку з віяловими відключен-
нями електроенергії в країні.

Екстраполюючи отримані результати на електро-
енергетичну галузь та, зокрема, на один з її сегментів, 
а саме відновлювальну енергетику, визначимо, що клас-
теризація матиме переваги в екологічній, технологічній, 
інноваційній складових підприємств та регіону загалом.

Сукупність наявних наукових напрацювань та 
новітніх підходів, технологій організації та впрова-
дження кластерів, кластерних мереж, бізнес-інкуба-
торів, технопарків, технополісів формує комплексне 
бачення концептуальних основ та потенціалу класте-
ризації в рамках енергетичного ринку України, відпо-
відних процесу євроінтеграції (рис. 2).

 
Рис. 2. Концептуальні засади та передумови кластеризації електроенергетичного ринку України

Джерело: складено автором на основі джерела [3]
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Вищевказана схема відображує дійсний склад 
чинників, сукупність яких найближчим часом при-
скорить перехід до кластерних утворень на україн-
ському ринку електроенергії. З огляду на необхід-
ність ефективного господарювання, прогресивність 
та інноваційну спрямованість розвитку ринку клас-
теризація постає не примхою часу, а необхідним 
елементом менеджменту, спрямованим перш за все 
на результативність. Деякі передумови нині мають 
активний вплив на ринок електроенергії, спрямову-
ючи його до перетворень у бік європейського зразка. 
Необхідно спрямовувати увагу на пришвидшення 
реалізації кластерних ініціатив та встановлювати 
безпосередній взаємозв’язок між передумовами та 
реалізованими можливостями, що дасть змогу енер-
гетичному ринку України досягти швидких темпів 
зростання шляхом впровадження інноваційних клас-
терів розвитку.

Висновки. Кластеризація є однією з головних тен-
денцій розвитку сучасної економіки, зумовленою її 
глобалізацією, інформатизацією та постіндустріаль-
ним інноваційним розвитком. Основним фактором 
підвищення конкурентоспроможності національної та 
регіональної економіки за рахунок інтеграції сполуче-
них галузей і взаємозалежних соціальних інститутів 
є наявність кластерів як пріоритетних міжгалузевих 
комплексів, що визначають розвиток постіндустріаль-

ної інформаційної економіки на національному та регі-
ональному рівнях.

Комплексним підходом до вирішення проблем 
реалізації політики енергозбереження в усіх регіонах 
України, про що свідчить досвід європейських країн, є 
формування кластерів альтернативної енергетики. Від-
повідно до теорії конкурентних переваг кластери впли-
вають на конкурентоспроможність трьома способами:

– за допомогою підвищення продуктивності під-
приємств і галузей, які входять до них;

– за допомогою підвищення сприйнятливості до 
інновацій, які забезпечують зростання виробництва;

– за допомогою стимулювання інноваційного 
менеджменту та розширення кордонів кластеру.

Позитивними ефектами кластерної взаємодії є 
зростання продуктивності, підвищення доходів компа-
ній, підвищена сприйнятливість до можливостей інно-
вації та високої спеціалізації, розширений доступ до 
ринків збуту, спеціалізованих постачальників, послуг, 
кваліфікованої робочої сили, технологічних знань, 
підвищений рівень формування нових підприємств, 
більша гнучкість та ефект масштабу, спільна діяль-
ність, колективна ефективність, спільне використання 
інфраструктури, впровадження нових технологій, 
створення резерву кваліфікованої робочої сили, підви-
щення якості логістики виробничих та торговельних 
операцій.
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Мартинюк Л.А. Інституційне забезпечення реформування системи технічного регулювання в Укра-
їні. У статті обґрунтовано необхідність реформування системи технічного регулювання України. Визначено 
основні завдання щодо приведення національної системи технічного регулювання у відповідність до євро-
пейських вимог. Виконання цих завдань забезпечить можливість укладання Угоди про оцінку відповідності 
та прийнятність промислової продукції (АСАА). Доведено, що стан горизонтального (рамкового) та верти-
кального (галузевого) законодавства вже дає змогу укласти цю Угоду. Зазначено, що діюча в Україні система 
ТР є аналогічною європейській моделі. Встановлено, що рівень гармонізації національних стандартів з між-
народними та європейськими значно відстає від запланованих показників. Запропоновано шляхи вдоскона-
лення діяльності державних інституцій щодо формування та розвитку національної інфраструктури якості.
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Постановка проблеми. Проблематика технічного 
регулювання в Україні набула посиленої уваги після 
підписання 27 червня 2014 року економічної частини 
Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 
Союзом. Головним завданням Угоди є досягнення 
якісно нового рівня економічних, правових та політич-
них відносин між нашою країною та країнами Євро-
пейського Союзу. Імплементація Угоди сприятиме 
формуванню та вжиттю сукупності цілеспрямованих 
організаційно-правових та інституційних заходів, які 
можуть стати підґрунтям підвищення ефективності 
здійснення соціально-економічних реформ в Україні, 
широкомасштабної адаптації вітчизняного законодав-
ства до норм та правил ЄС, зростання конкурентоспро-
можності української продукції [1].

З 1 листопада 2014 року, відповідно до 486 статті 
Угоди, здійснювалось її тимчасове застосування до 
моменту набуття нею чинності. 1 вересня 2017 року 
після досить тривалого процесу ратифікації Угода 
про асоціацію між Україною та ЄС набула чинності 
в повному обсязі. Угодою передбачена поглиблена та 
всеохоплююча зона вільної торгівлі між Україною та 
ЄС, що визначає правову базу для вільного перемі-
щення товарів, послуг, частково робочої сили, а також 
регуляторного наближення, спрямованого на посту-
пове входження економіки України на ринок ЄС.

Можливість інтегрування до внутрішнього ринку 
ЄС означає для України виконання завдання щодо при-
ведення національної системи технічного регулювання 
у відповідність до європейських вимог, оскільки голо-
вними перешкодами торгівлі з Європейським Союзом 
є не митні чи тарифні бар’єри, а технічні бар’єри, 
що є вимогами до безпечності та якості продукції, її 
характеристик, процедури оцінювання відповідності. 
Реформування системи технічного регулювання має 
стати найближчим часом стратегічним завданням не 
тільки на інституціональному рівні, але й на рівного 
кожного національного виробника, який прагне реалі-
зовувати свою продукцію як на європейському, так і на 

світових ринках на перспективу, забезпечуючи високу 
якість та безпечність відповідних товарів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З огляду 
на високу значущість для підвищення конкуренто-
спроможності вітчизняного бізнесу такого важливого 
інструменту, як технічне регулювання, ця проблема-
тика посідає чільне місце серед наукових інтересів 
багатьох учених України. Сутність, основні завдання, 
необхідність здійснення технічного регулювання 
досліджувались такими науковцями, як Т.М. Артюх, 
І.В. Григоренко, Л.М. Віткін (стратегія реформування 
системи технічного регулювання), В.В. Дятлова (тех-
нічне регулювання як фактор економічної безпеки), 
Ю.В. Мотузка, Н.О. Притульська, В.Ю. Шаповал (між-
народна та вітчизняна практика технічного регулю-
вання), С.О. Кривошея (трансформація національної 
системи технічного регулювання).

Однак, незважаючи на суттєвий внесок зазначених 
учених у дослідження питань технічного регулювання, 
значне коло питань, пов’язаних з цією сферою, зали-
шається недостатньо вивченим. Зокрема, це стосується 
аналізування та оцінювання результативності роботи 
новостворених та реформованих інституцій щодо роз-
роблення та реального впровадження законодавчих 
норм, правил та технічних регламентів у практику 
діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання.

Формулювання завдання дослідження. Метою 
статті є дослідження ефективності інституційного 
забезпечення реформування системи технічного регу-
лювання в Україні та визначення напрямів удоскона-
лення діяльності державних інституцій стосовно роз-
будови національної інфраструктури якості.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Вжиття євроінтеграційних заходів Україною в умовах 
поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі 
має враховувати основоположні принципи функціо-
нування Світової організації торгівлі та загальноєв-
ропейські правила у сфері застосування нетарифних 
інструментів регулювання торговельної діяльності. 

Martyniuk Liudmyla. Institutional support in reforming the technical regulation system in Ukraine. The 
article substantiates the necessity of reforming the system of technical regulation of Ukraine. The main tasks are 
defined as to bring the national technical regulation system in line with European requirements. The European 
model of technical regulation provides for two levels of standardization and the abolition of industry standardiza-
tion. Improving the legal and organizational foundations of national standardization is to abolish the harmonization 
of projects of national standards with state authorities and state registration of technical conditions. The fulfilment 
of these tasks will provide the opportunity to conclude an Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of 
Industrial Products (ACAA) since such an Agreement could potentially cover one-fifth of Ukrainian exports to the 
EU. It is proved that the state of horizontal (framework) and vertical (sectoral) legislation already allow concluding 
this Agreement. It is noted that the current TR system in Ukraine is similar to the European model. Its structure in-
cludes the Ministry of Economic Development and Trade (the main institutional center), bodies of standardization, 
metrology, conformity assessment, and market surveillance. Activities of such institutions are based on the CMU’s 
Strategy for Developing Technical Regulation System until 2020. It is established that the level of harmonization 
of national standards with international and European ones is far behind the planned indicators. European standards 
in Ukraine are generally adopted based on a verification method. It is investigated that most of the problems in the 
field of technical regulation are related to the activities of conformity assessment bodies. A large number of such 
bodies are unable to carry out appropriate tests and evaluate test reports issued by other laboratories over the lack 
of the necessary equipment. The ways are proposed to improve the activity of state institutions on the formation of 
national quality infrastructure, which primary task is the creation and effective activity of testing laboratories and 
certification bodies in accordance with European requirements.

Key words: non-tariff instruments, technical regulation system, ACAA, standards, metrology, conformity as-
sessment, accreditation.
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При цьому будь-якій країні, яка прагне інтегруватись 
у світовий економічний простір, необхідно чітко усві-
домлювати двоїстий характер технічних бар’єрів як 
одного з видів нетарифних інструментів:

1) реформована система технічного регулювання 
забезпечує випуск конкурентоспроможної продукції 
національними виробниками, нарощення експортного 
потенціалу, захист вітчизняного ринку від неякісного 
продукції;

2) дотримання чітких вимог щодо стандартів, 
директив є одним з різновидів протекціоністських 
заходів у глобалізованому світі.

Важливість взятого курсу на реформування сис-
теми технічного регулювання України підтверджу-
ється позицією провідних фахівців СОТ щодо поси-
лення уваги у XXI ст. до нетарифних інструментів. 
Вони стверджують, що сьогодні:

– намітилась тенденція використання нетариф-
них інструментів більшою мірою для досягнення пев-
ної групи цілей державної політики, ніж для захисту 
виробників від конкуренції (безпека продуктів, якість 
довкілля, здоров’я людей, інші соціальні аспекти); 
йдеться про перехід від «захисту до попередження», 
кількісних аспектів зростання доходів до якості життя;

– під впливом процесів глобалізації посилюється 
роль державного регулювання як на національному, 
так і на міжнаціональному рівнях;

– значна частка суперечок, що розглядаються СОТ, 
стосується використання нетарифних інструментів;

– на відміну від мит, нетарифні інструменти не 
можуть йти шляхом зменшення релевантності, не 
зменшуються у значенні, продовжують обмежуваль-
ним чином впливати на обсяги товарних потоків та 
інвестицій;

– виникає все більша необхідність регулювання 
цих інструментів на міжнародному рівні, що стає 
однією з ключових задач для СОТ [2].

Згідно з деякими оцінками сьогодні кількість нета-
рифних інструментів у світі сягає шести сотень. Проте 
структура їх використання значно змінилась за останні 
десятиліття. Згідно з даними “World Trade Report 2012” 
у 1968 році серед усіх нетарифних інструментів, які 
використовувалися щодо несільськогосподарської про-
дукції, найбільша частка припадала на кількісні обме-
ження та ліцензування імпорту (21%), доплати, портові 
збори, податки (14%), а вже у 2005 році – на технічні 
бар’єри в торгівлі (загальні, технічні регламенти та 
стандарти, а також тестування та сертифікацію) (37%), 
митні формальності (10%), кількісні обмеження й 
ліцензування припадало (тільки 7%) [2]. Кількість 
нетарифних бар’єрів збільшується в чотири рази кожні 
15 років. Наслідком цього є те, що зараз більше поло-
вини обсягу світової торгівлі підпадає під нетарифні 
обмеження в тій чи іншій формі [3].

Донедавна технічне регулювання в Україні існувало 
у вигляді застарілої та нединамічної системи, яка контр-
олювала грошові потоки від комерційних підприємств 
до органів сертифікації. Основними недоліками такої 
системи були лобіювання державними органами та під-
порядкованими їм організаціями розширення переліку 
продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації, для 
підтримки власного існування; нездатність впровадити 
міжнародну вимогу щодо розподілу функцій сертифі-
кації та акредитації, що приводило до конфлікту інтер-

есів, оскільки в Україні обидві належали до повнова-
жень Державного комітету стандартизації, метрології 
та сертифікації, який у сфері акредитації надавав пере-
вагу підпорядкованим йому органам із сертифікації, у 
зв’язку з чим дискримінував інших оцінювачів відпо-
відності; домінування обов’язкової сертифікації, що 
виступало серйозною перешкодою розвитку добровіль-
ної сертифікації продукції та систем якості [4].

Для держави та суспільства загалом невідповідність 
системи технічного регулювання України європей-
ським принципам сприяє технологічному відставанню, 
спричиняє стримування економічного зростання, галь-
мує розвиток економіки, посилює вплив певних заці-
кавлених сторін щодо перерозподілу суспільного про-
дукту на їх користь [5, с. 6].

Фахівці у цій сфері ще більше 20 років тому ствер-
джували, що стан системи технічного регулювання 
характеризує ступінь інноваційного прогресу країни, 
конкурентоспроможність продукції, репутацію й тех-
нічну спроможність її виробників та оцінювачів відпо-
відності. Ця система утворює своєрідний трикутник, 
основою якого є стандартизація та метрологія, середи-
ною – оцінювання відповідності, а вершиною – акреди-
тація органів з оцінювання відповідності, яка гарантує 
технічну компетентність оцінювачів відповідності [4].

Основоположними принципами реформи системи 
технічного регулювання в Україні є підвищення про-
зорості, нова філософія відносин з бізнесом та якість 
пропонованих послуг. Нова філософія полягає в тому, 
що під час визначення параметрів безпеки продукції 
держава розробляє обов’язкові для виконання дирек-
тиви, а не стандарти, як раніше; у сфері стандартизації 
держава передає функції щодо розроблення стандартів 
певним зацікавленим сторонам, зокрема споживачам, 
господарюючим суб’єктам, екологічним активістам; 
контроль безпечності продукції здійснюється на основі 
методів ринкового нагляду, а не через контроль підпри-
ємств державою стосовно наявності або відсутності 
сертифікатів відповідності.

Основними завданнями реформування національ-
ної системи технічного регулювання є:

– гармонізація законодавства, інфраструктури 
якості з нормами ЄЄ (реалізація цього завдання перед-
бачає виконання зобов’язань Україною в межах Угоди 
про оцінку відповідності та прийнятність промислової 
продукції (Угода АСАА) щодо приведення нормативної 
бази у сфері технічного регулювання у відповідність 
до європейської; розроблення та прийняття визначених 
технічними регламентами національних стандартів (до 
5 000), гармонізованих зі стандартами ЄС; припинення 
дії на території України стандартів колишнього СРСР);

– підтвердження відповідності української сис-
теми ТР вимогам ЄС (це передбачає створення неза-
лежних органів стандартизації та метрології відпо-
відно до європейської практики);

– розроблення та впровадження технічних 
регламентів на основі директив нового та глобаль-
ного підходу;

– впровадження інформаційних технологій у 
сфері ТР (цей напрям включає створення електронної 
бази стандартів (близько 28 000) та онлайн-магазину 
стандартів).

Слід зазначити, що, згідно з чинною законодавчою 
базою, технічне регулювання – це правове регулювання 
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відносин у сфері визначення та виконання обов’язкових 
вимог до характеристик продукції або пов’язаних з ними 
процесів та методів виробництва, а також перевірки їх 
додержання шляхом оцінювання відповідності та/або 
державного ринкового нагляду й контролю нехарчової 
продукції чи інших видів державного нагляду (контролю) 
[6]. Отже, технічне регулювання спрямоване на правове 
регулювання відносин щодо визначення, застосування та 
виконання обов’язкових (директив) та добровільних (стан-
дартів) вимог до нехарчової продукції, а саме до процесів її 
виробництва, експлуатації, зберігання, перевезення, реалі-
зації та утилізації, виконання робіт, надання послуг.

Можна впевнено констатувати, що технічне регу-
лювання є складовим елементом національної безпеки 
держави. Метою запровадження технічних регламентів 
(директив) є захист здоров’я людей, тварин, рослинного 
світу, захист власності, охорона довкілля, раціональне 
використання природних ресурсів, забезпечення енер-
гоефективності, уникнення проявів недобросовісної 
конкуренції. Технічні регламенти є обов’язковими для 
застосування. Вимоги щодо безпечності продуктів хар-
чування не є предметом технічних регламентів.

Стандарт – це нормативний документ, прийнятий 
визнаним органом, що встановлює правила, настанови 
або характеристики щодо діяльності чи її результатів, 
а також спрямований на досягнення оптимального сту-
пеня впорядкованості в певній сфері. Іншими словами, 
стандарти містять правила щодо виготовлення продук-
ції, її конструктивних частин, фізичних властивостей, 
хімічного складу, розміру тощо [7].

У світовій практиці, як правило, використовують 
два основних види технічного регулювання:

– приписувальне регулювання, що визначає засоби 
досягнення заданих характеристик продукції;

– технічне регулювання, яке орієнтоване на 
результат і дає змогу суб’єктам господарювання 
самим вибирати спосіб (технологію) досягнення зада-
них результатів.

Зазвичай віддають перевагу ТР, орієнтованому на 
результат, оскільки воно забезпечує гнучкість та від-
повідність характеристик продукції встановленим 
обов’язковим вимогам. Основна перевага такого виду 
регулювання полягає в тому, що воно може бути при-
стосоване до цілого набору технічних рішень, які 
дають змогу отримати один і той самий результат, 
забезпечуючи виробникам свободу у сфері інновацій 
та використання нових технологій [8, с. 7].

Приведення національної стандартизації у відпо-
відність до європейської моделі передбачає:

1) два рівні стандартизації:
– національні стандарти та кодекси усталеної прак-

тики, прийняті національним органом стандартизації;
– стандарти, кодекси усталеної практики й тех-

нічні умови, прийняті підприємствами, установами та 
організаціями, що здійснюють стандартизацію;

2) відміну галузевої стандартизації.
Удосконалення правових та організаційних засад 

національної стандартизації полягає в тому, що:
– скасовується погодження проектів національних 

стандартів з державними органами; дотримання інтер-
есів держави під час розроблення національних стан-
дартів покладається на представників органів держав-
ної влади як членів відповідних технічних комітетів 
стандартизації;

– скасовується державна реєстрація техніч-
них умов, не допускається встановлення будь-яких 
обов’язкових правил, пов’язаних із розробленням 
стандартів та технічних умов підприємств (задля дере-
гуляції економіки) [9].

Слід зазначити, що основним інструментом у сфері 
технічного регулювання в рамках Угоди про асоціацію 
є Угода про оцінку відповідності та прийнятність про-
мислової продукції у пріоритетних секторах (АСАА). 
Укладання цієї Угоди означає таке:

– вимоги технічних регламентів до продукції та 
пов’язаних процесів ідентичні вимогам відповідних 
директив ЄС;

– стандарти, що надають презумпцію відповід-
ності вимогам технічних регламентів, та їхні переліки 
ідентичні відповідним європейським гармонізованим 
стандартам;

– вимоги до призначених органів ідентичні вимо-
гам до нотифікованих органів в ЄС;

– результати робіт з оцінювання відповідності 
українських органів визнаватимуться в ЄС, Швейцарії, 
Норвегії, Ісландії, Туреччині та потенційно у США, 
Канаді, Японії, Австралії, Новій Зеландії;

– українські виробники отримають право нане-
сення знаків відповідності CE [9].

Ефективність реформування системи ТР сильно 
залежить від діяльності відповідних інституцій у цій 
сфері. Сформована в Україні система ТР є аналогічною 
до європейської моделі (рис. 1).

Державна політика у сфері ТР базується на при-
йнятій у 2015 році Стратегії розвитку системи техніч-
ного регулювання на період до 2020 року [10]. Мініс-
терство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) є 
головним інституційним центром, який відповідає за 
формування основних засад цієї політики та здійснює 
регуляторні й координуючі функції у сфері горизон-
тального (рамкового) законодавства (стандартизація, 
технічні регламенти та оцінювання відповідності, 
метрологія, ринковий нагляд). МЕРТ також регулює 
питання щодо розроблення технічних регламентів у 
визначених секторах економіки (вертикальне (галу-
зеве) законодавство)).

Загалом динаміка імплементації Угоди щодо гори-
зонтального та вертикального законодавства є пози-
тивною. Поточний прогрес виконання Україною 
Угоди про асоціацію з ЄС у 2018 році щодо технічних 
бар’єрів у торгівлі становить 70% [11, с. 6]. З 1 січня 
в Україні втратили чинність 10 917 стандартів, розро-
блених до 1992 року. Запорукою ефективності рефор-
мування системи технічного регулювання є прийняті в 
Україні відповідні нормативно-правові акти. Створене 
горизонтальне (рамкове) законодавче поле містить такі 
основні Закони у цій сфері, як Закони «Про стандарти-
зацію», «Про метрологію та метрологічну діяльність», 
«Про акредитацію органів з оцінки відповідності», 
«Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчо-
вої продукції», «Про загальну безпечність нехарчової 
продукції», «Про відповідальність за шкоду, завдану 
внаслідок дефекту в продукції», «Про технічні регла-
менти та оцінку відповідності».

Поточний стан вертикального законодавства дає 
змогу укладати Угоду АСАА у трьох пріоритетних сек-
торах економіки, таких як низьковольтне обладнання, 
електромагнітна сумісність і машини. З 27 категорій 
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промислової продукції, на які поширюється Угода 
АСАА, технічні регламенти прийняті для 24 секторів, 
решта перебуває в процесі розроблення. МЕРТ вичер-
пало свою квоту щодо розроблення певних видів тех-
нічних регламентів. Однак існують проблеми щодо 
впровадження тих регламентів, які перебувають у ком-
петенції інших центральних органів виконавчої влади, 
зокрема Мінінфраструктури, Мінекології, МОЗ, 
Міністерства праці та соціальної політики. У зв’язку 
з цим виникають певні труднощі щодо імплементації 
технічних регламентів та директив, якщо вони пере-
бувають у компетенції кількох структур, між якими 
немає належної взаємодії.

Одним з індикаторів виконання Стратегії розвитку 
системи технічного регулювання до 2020 року є роз-
роблення та прийняття до 5 000 стандартів; щорічно 
передбачено приймати до 1 000 стандартів. Станом 
на 1 квітня 2019 року Фонд національних стандартів 
України нараховує 21 758 стандартів, з яких 7 854 (36%) 
є національними стандартами; 7 196 (33%) – міжна-
родними стандартами, прийнятими як національні; 
6 708 (31%) – європейськими стандартами, прийня-
тими як національні. Рівень гармонізації національних 
стандартів з міжнародними та європейськими ста-
новить 64%. До 2022 року заплановано забезпечити 
не менше 80% гармонізації. Наприклад, у Туреччині 
такий показник дорівнює 99% [12].

В Україні європейські стандарти приймаються пере-
важно на основі методу підтвердження. Сутність його 

полягає в тому, що українською мовою перекладається 
тільки обкладинка стандарту, а весь його текст прийма-
ється у незмінному вигляді англійською, тобто мовою 
оригіналу. Такий підхід є виправданим, оскільки тема-
тика стандартів є досить різноманітною та вузькоспеці-
алізованою, а фахових перекладачів не так багато.

Для підписання АСАА необхідно оснастити лабо-
раторії та модернізувати еталони за визначеними 
секторами. Україна – це перша та єдина країна на 
пострадянському просторі, яка здійснила перехід до 
міжнародної моделі метрологічної системи на основі 
рекомендацій Міжнародної організації законодавчої 
метрології OIML. У сфері метрології Україною вдвічі 
скорочено перелік категорій законодавчо врегульова-
них засобів вимірювальної техніки, що відповідає між-
народній моделі метрологічної системи.

Програмою розвитку еталонної бази на 
2018–2022 роки передбачаються створення та вдо-
сконалення 31 первинного еталону одиниць вимірю-
вання, утримання, експлуатація 69 державних пер-
винних еталонів, звірення 20 державних первинних 
еталонів з національними еталонами інших держав та 
міжнародними еталонами.

Ці еталони охоплюють досить широке коло різ-
них видів діяльності. Наприклад, вони можуть бути 
пов’язані з контролем якості та безпечності харчових 
продуктів, стану навколишнього середовища, безпе-
кою дорожнього руху та технічного стану транспорт-
них засобів, торговельно-комерційними операціями, 

Рис. 1. Структура системи технічного регулювання в Україні
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Таблиця 1
Кількість органів оцінки відповідності в Україні станом на 9 жовтня 2018 року

Назва Загальна 
кількість

Зокрема

діючі атестати 
про акредитацію

недіючі атестати 
про акредитацію

там, де 
призупинено 

діяльність

там, де 
скасовано 
діяльність

Випробувальні лабораторії 784 514 270 38 70
Калібрувальні лабораторії 28 23 5 1 2
Медичні лабораторії 4 4 0 0 0
Органи із сертифікації 
продукції, процесів та послуг 149 118 31 6 7

Органи із сертифікації 
персоналу 12 12 0 0 0

Органи з інспектування 104 36 68 3 27
Органи із сертифікації 
систем менеджменту 76 63 13 7 4

Всього 1157 770 387 55 110
Джерело: узагальнено на основі даних Національного агентства з акредитації України [15]

адмініструванням податків, митним контролем, техніч-
ним захистом інформації.

Ефективна еталонна база може надати серйозний 
поштовх розвитку таких галузей, як нанотехнології, 
біотехнології, інформаційні технології, енергоефек-
тивність та енергозбереження. Створення та вдоско-
налення державних первинних еталонів у цих галузях 
дадуть змогу отримати такі результати, як підвищення 
експлуатаційних властивостей матеріалів, приладів та 
інших механічних і немеханічних пристроїв у сфері 
нанотехнологій; безпечне використання електрокарді-
ографів, УВЧ-терапії у сфері біомедтехнології; вико-
ристання електронного цифрового підпису в режимі 
реального часу у сфері інформаційних технологій; 
забезпечення переходу на розрахунки за природний газ 
за вмістом енергії (калорійністю), а не за його обсягом 
у сфері енергозберігаючих технологій [13].

Реформування системи технічного регулювання потре-
бує належної уваги з боку держави до функціонування 
органів з оцінювання відповідності. Головною інститу-
цією за цим напрямом роботи є Національне агентство з 
акредитації України (НААУ), яке створено ще у 2002 році.

Акредитація – це процедура, під час якої національний 
орган з акредитації засвідчує компетентність юридичної 
особи чи відповідного органу з оцінювання відповідності 
(ООВ) щодо виконання певних робіт (випробування, 
калібрування, сертифікація, контроль). Акредитація спря-
мована на забезпечення єдиної технічної політики у сфері 
оцінювання відповідності в країні; забезпечення довіри 
споживачів до результатів діяльності з оцінювання відпо-
відності; створення умов для взаємного визнання резуль-
татів діяльності акредитованих органів на міжнародному 
рівні; усунення технічних бар’єрів для бізнесу.

Національне агентство з акредитації України 
(НААУ) проводить акредитацію за такими напрямами, 
як випробувальні та калібрувальні лабораторії; органи 
із сертифікації продукції, процесів та послуг; органи із 
сертифікації систем менеджменту; органи із сертифі-
кації персоналу; органи з інспектування; медичні лабо-
раторії; провайдери перевірки кваліфікації. У своїй 
діяльності НААУ керується відповідними рекомен-
даціями міжнародних (ILAC та IAF) та регіональних 
(EA) організацій з акредитації [14].

Основним завданням діяльності органів оціню-
вання відповідності є скасування повторної перевірки 
європейськими нотифікованими органами. Нині таке 
завдання не реалізовано. Пояснюється це тим, що зна-
чна кількість українських органів з оцінювання від-
повідності має лише офісну техніку, тому необхідних 
випробувань вони не можуть проводити, як не можуть 
оцінити протоколи випробувань, виданих іншими 
лабораторіями. Крім того, досить поширеною практи-
кою є надання сертифікатів відповідності одним орга-
ном на різнопланову продукцію. Технічно це досить 
важко забезпечити, отже, виникають питання щодо 
якості таких послуг, які пропонуються бізнесу. Існують 
також проблеми стосовно скасування та призупинення 
діяльності відповідних органів (табл. 1).

Також серйозною перешкодою на шляху реального 
застосування гармонізованих технічних регламентів є 
наявне дублювання вимог для вітчизняного бізнесу. На 
практиці може відбуватись так, що стандарти чи технічні 
регламенти вимагають одного, державні санітарні правила 
й норми – другого, а нормативно-правові акти з охорони 
праці – третього. Досить часто такі вимоги суперечать 
одна одній. Це означає, що сьогодні механізми дерегулю-
вання бізнесу потребують серйозного доопрацювання.

Висновки. Таким чином, розвиток якісної інфра-
структури систем стандартизації, метрології, акреди-
тації, оцінювання відповідності та ринкового нагляду 
в Україні є вкрай важливим, оскільки технічні бар’єри 
для входження вітчизняних компаній на ринок ЄС 
досить часто виникають не через характеристики про-
дукції, а через відсутність належної системи визнання 
українських сертифікатів відповідності або складнощі з 
отриманням європейських сертифікатів, тому сьогодні 
головним завданням реформування системи технічного 
регулювання має бути не тільки впровадження техніч-
них регламентів як таких, але й якомога швидше ство-
рення інфраструктури випробувальних лабораторій та 
органів сертифікації відповідно до європейських вимог. 
Тільки після виконання цього завдання відповідні дер-
жавні органи повинні ініціювати перевірочну місію від 
ЄС, яка кваліфіковано оцінить рівень відповідності сис-
теми технічного регулювання європейським вимогам 
та суттєво прискорить підписання Угоди АСАА.
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Мостова А.Д. Правове забезпечення стратегії продовольчої безпеки держави. У статті представлено 
основні елементи системи правового забезпечення стратегії продовольчої безпеки держави. Розглянуто нор-
мативно-правові акти у сфері регулювання таких основних стратегічних напрямів продовольчої безпеки, як 
гарантування достатнього продовольчого забезпечення для кожного громадянина; формування ефективного, 
соціально спрямованого аграрного сектору економіки; методичне забезпечення оцінювання стану та загроз 
продовольчої безпеки за допомогою визначення основних індикаторів її стану; підтримання достатності 
споживання та економічної доступності продовольства; забезпечення стійкого розвитку аграрного сектору 
економіки; забезпечення якості та безпеки продовольства; регулювання аграрного виробництва та аграрного 
ринку; регулювання продовольчого резерву України. Досліджено ключові проблеми в правовому регулю-
ванні стратегії продовольчої безпеки. Запропоновано напрями вдосконалення правового регулювання стра-
тегії продовольчої безпеки.

Ключові слова: продовольча безпека, стратегія продовольчої безпеки, правове забезпечення.

Мостовая А.Д. Правовое обеспечение стратегии продовольственной безопасности государства. 
В статье представлены основные элементы системы правового обеспечения стратегии продовольствен-
ной безопасности государства. Рассмотрены нормативно-правовые акты в сфере регулирования таких 
основных стратегических направлений продовольственной безопасности, как гарантирование достаточ-
ного продовольственного обеспечения для каждого гражданина; формирование эффективного, социально 
направленного аграрного сектора экономики; методическое обеспечение оценивания состояния и угроз 
продовольственной безопасности с помощью определения основных индикаторов ее состояния; поддер-
жание достаточности потребления и экономической доступности продовольствия; обеспечение устой-
чивого развития аграрного сектора экономики; обеспечение качества и безопасности продовольствия; 
регулирование аграрного производства и аграрного рынка; регулирование продовольственного резерва 
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Украины. Исследованы ключевые проблемы в правовом регулировании стратегии продовольственной 
безопасности. Предложены направления совершенствования правового регулирования стратегии продо-
вольственной безопасности.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, стратегия продовольственной безопасности, право-
вое обеспечение.

Mostova Anastasiia. Legal support of the state food security strategy. The article presents the main ele-
ments of the legal system of the state food security strategy. There are considered the main legislative acts in 
the regulation of basic strategic directions of state food security: the guaranteeing of sufficient food security 
for each citizen; the formation of an effective, socially oriented agricultural sector of the economy; the method-
ological support for the assessment of the state and threats to food security by identifying the main indicators of 
its status; the maintaining of high food consumption and food affordability; the ensuring of sustainable develop-
ment of the agricultural sector of the economy; the food quality and safety assurance; the regulation of agrarian 
production and agrarian market; regulation of Ukraine’s food reserve. The basic legal acts in the regulation of 
agrarian production and agrarian market are systematized. The strategic priorities of formation of economic and 
legal and organizational conditions of competitive production of agricultural products and food, functioning of 
the food market to meet the internal needs of the state for food and development of export potential are studied. 
Key issues in the legal regulation of the food security strategy are explored. On the basis of the conducted re-
search, the main problems of legal support for the state food security strategy are formulated, in particular: the 
lack of a procedure for development of the state food security strategy at the legislative level; the lack of sys-
tematic legal regulation of strategic directions of food security and fragmentation of legislative acts in this field; 
the lack of practical mechanisms for strategic food security; the limited powers of public authorities entrusted 
with the implementation of food security functions. These main directions should be enshrined in a separate 
document – the food security strategy. The directions of improvement of the legal regulation of the food security 
strategy are proposed. They include the development of the model of state food security management and it’s 
fixing at the legislative level for regulation of economic, legal and organizational aspects of the activity of the 
state in the protection of food interests, further development, and systematization of law in food security and 
integration with international legal norms.

Key words: food security, food security strategy, legal support.

Постановка проблеми. В сучасних умовах розви-
тку суспільства вирішення системної проблеми гаран-
тування національної продовольчої проблеми потре-
бує посиленої уваги. На фоні загострення глобальних 
соціальних, економічних, екологічних проблем світова 
продовольча криза підсилює необхідність участі дер-
жави у вирішенні продовольчої проблеми. Всі розви-
нені країни світу мають на загальнодержавному рівні 
розроблені стратегії, національні програми, спеціальну 
законодавчо-правову базу про продовольчу безпеку 
[1]. Стратегія продовольчої безпеки та механізми про-
довольчого забезпечення населення продовольством 
необхідної кількості, якості та безпеки є важливим 
критерієм, що не тільки характеризує рівень соціально-
економічного розвитку держави, але й формує надійне 
підґрунтя для забезпечення соціальної стабільності й 
стійкого економічного зростання держави, збереження 
та примноження найбільш цінного ресурсу, яким є 
здоров’я нації.

Згідно зі Стратегією розвитку аграрного сектору 
економіки на період до 2020 року стратегічними напря-
мами розвитку агропродовольчого ринку є вдоскона-
лення інфраструктурного забезпечення та створення 
необхідних умов для реалізації сільськогосподарської 
продукції та продовольства задля розширеного відтво-
рення виробництва, своєчасного надходження та ефек-
тивної реалізації збутовими каналами, а також забез-
печення доступності й достатності продовольства для 
населення [2]. При цьому стратегічною метою продо-
вольчої безпеки є гарантування продовольчої незалеж-
ності за окремими продуктами. З огляду на викладене 

актуальним є формування національної моделі продо-
вольчої безпеки та її основи, якою є система правового 
забезпечення, яка б сприяла забезпеченню населення 
безпечними та якісними продуктами харчування, ста-
більності та достатності обсягів вітчизняного вироб-
ництва продовольства для гарантування продовольчої 
незалежності України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню проблем правового забезпечення продовольчої 
безпеки присвячено наукові праці вітчизняних вчених-
юристів в аграрній сфері, зокрема роботи В.М. Єрмо-
ленка, Т.В. Курман, С.О. Лушпаєва, А.М. Статівки, 
В.Ю. Уркевича, які є фундаментальними у формуванні 
правової бази стратегії продовольчої безпеки держави. 
Вагомий науковий внесок складають дослідження вче-
них, присвячені окремим складовим правового забез-
печення продовольчої безпеки, таких як С.І. Бугера [4], 
О.І. Менів, Л.В. Струтинська-Струк, А.Ю. Тригуб [5], 
М.М. Чабаненко. Названі науковці досліджували такі 
правові аспекти формування продовольчої безпеки 
держави, як збереження, охорона та відтворення ґрун-
тів та інших природних ресурсів, розвиток селекційної 
діяльності, використання сучасних технологій аграр-
ного виробництва, засобів захисту рослин [3]. Однак 
у наукових працях розглянутих фахівців недостатньо 
ґрунтовно досліджено питання правового забезпе-
чення формування стратегії продовольчої безпеки.

Формулювання завдання дослідження. Метою 
статті є дослідження системи правового забезпечення 
стратегії продовольчої безпеки держави, виявлення осно-
вних проблем та розроблення напрямів удосконалення.
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
Основу формування стратегії продовольчої безпеки 
держави й застосовуваних у її складі механізмів та 
інструментів державного регулювання аграрного 
сектору економіки становить система правового 
забезпечення, у складі якої функціонують правові 
норми, тобто загальні й спеціальні закони та підза-
конні акти [8].

Згідно з Конституцією України право на продо-
вольче забезпечення полягає у визнанні життя, безпеки 
та здоров’я людини найвищою соціальною цінністю. 
Кожен громадянин забезпечується правом на достатній 
життєвий рівень, зокрема достатнє харчування.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 
схвалення Стратегії розвитку аграрного сектору еконо-
міки на період до 2020 року» від 17 жовтня 2013 року 
№ 806-р є основним правовим документом, що визна-
чає засади формування ефективного, соціально спрямо-
ваного аграрного сектору економіки, а також напрями 
забезпечення продовольчої безпеки держави [2].

Основою правового забезпечення формування стра-
тегії продовольчої безпеки є Закон України «Про дер-
жавну підтримку сільського господарства України» від 
24 червня 2004 року № 1877-IV. Згідно з цим правовим 
актом продовольча безпека – це захищеність життє-
вих інтересів людини, яка виражається у гарантуванні 
державою безперешкодного економічного доступу 
людини до продуктів харчування задля підтримання її 
звичайної життєвої діяльності [9]. Відповідно до чин-
ної сьогодні Державної цільової програми розвитку 
українського села на період до 2015 року, затвердженої 
Постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 
2007 року № 1158-2007-п, основними критеріями про-
довольчої безпеки є достатність продовольчого спожи-
вання, доступність продовольчого споживання, продо-
вольча незалежність [3].

Важливою щодо вирішення питань формування 
стратегії продовольчої безпеки є Постанова Верхо-
вної Ради України «Про Програму діяльності Кабінету 
Міністрів України» від 11 грудня 2014 року № 26-VIII. 
Цей документ визначає основні напрями реалізації 
продовольчої політики, зокрема проведення земель-
ної реформи, вдосконалення орендних відносин, під-
тримку та розвиток малого й середнього бізнесу на 
селі, стимулювання експорту сільськогосподарської 
продукції. Наголошується на необхідності внесення 
змін та вдосконалення нормативно-правових актів 
щодо регулювання відносин у сфері володіння, розпо-
рядження та використання земельних, лісових, водних 
та інших природних ресурсів. Серед ключових напря-
мів удосконалення системи правового забезпечення 
слід назвати розвиток механізмів державної підтримки 
аграрного виробництва, фінансування фермерських 
господарств, розвиток інфраструктури аграрного 
ринку, стимулювання розвитку підприємницької діяль-
ності в аграрному секторі, гармонізацію законодавства 
у сфері безпечності харчової продукції із законодав-
ством ЄС, розвиток сільських територій [3]. Отже, в 
Україні започатковано формування нормативно-пра-
вової бази, спрямованої на забезпечення ефективного 
правового регулювання забезпечення продовольчої 
безпеки держави.

Важливим аспектом формування стратегії про-
довольчої безпеки є оцінювання її стану, для чого на 

законодавчому рівні розроблено низку методичних 
рекомендацій для визначення основних індикаторів 
продовольчої безпеки. Загальні методичні підходи до 
аналізування стану продовольчої безпеки як однієї зі 
складових економічної безпеки викладені в Методич-
них рекомендаціях щодо розрахунку рівня економічної 
безпеки України від 29 жовтня 2013 року № 1277 [10]. 
Оцінювання рівня продовольчої безпеки найчастіше 
проводиться за методикою визначення основних інди-
каторів продовольчої безпеки «Деякі питання продо-
вольчої безпеки» від 5 грудня 2007 року № 1379, яка 
містить перелік індикаторів та їх порогових значень 
[11]. У проекті Закону України «Про продовольчу без-
пеку України» № 8370-1 надано перелік індикаторів, 
що характеризують стан загрози продовольчій безпеці 
України за невідповідності фактичних значень індика-
торів встановленим граничним показникам [12].

Достатність споживання продовольства населен-
ням визначається такими правовими актами, як Поста-
нова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
наборів продуктів харчування, наборів непродоволь-
чих товарів та наборів послуг для основних соціаль-
них і демографічних груп населення» від 11 жовтня 
2016 року № 780; Наказ Міністерства охорони здоров’я 
України «Про затвердження Методичних рекомендацій 
для лікарів загальної практики – сімейної медицини 
з приводу консультування пацієнтів щодо основних 
засад здорового харчування» від 14 січня 2013 року 
№ 16; Наказ Міністерства охорони здоров’я України 
«Про затвердження Норм фізіологічних потреб насе-
лення України в основних харчових речовинах та енер-
гії» від 18 листопада 1999 року № 272.

Економічна доступність продовольства закріплена 
у Законі України «Про прожитковий мінімум» від 
15 липня 1999 року № 966-XIV; Наказі Міністерства 
соціальної політики України, Міністерства аграрної 
політики та продовольства України, Державної служби 
статистики України «Про затвердження Методики 
визначення прожиткового мінімуму» від 3 лютого 
2017 року № 178/147/31. Правові акти визначають про-
житковий мінімум та інструменти його встановлення 
й забезпечення, необхідність його врахування під час 
реалізації державою конституційної гарантії населення 
на достатній рівень життя.

Основою ефективної стратегії продовольчої без-
пеки є стійкий розвиток аграрного сектору економіки 
та комплекс заходів для його забезпечення. Відпо-
відно до Закону України «Про державну підтримку 
сільського господарства України» від 24 червня 
2004 року № 1877-IV основним інструментом гаран-
тування національної продовольчої безпеки є система 
державного цінового регулювання на сільськогоспо-
дарську продукцію та продовольство. У Законі визна-
чено об’єкти та порядок регулювання ціноутворення, 
наведено заходи фінансової підтримки аграрних під-
приємств, державної підтримки виробників продукції 
тваринництва та інших сільськогосподарських това-
ровиробників [9].

Згідно з чинним сьогодні Законом України «Про 
основні засади державної аграрної політики на період 
до 2015 року» від 18 жовтня 2005 року № 2982-IV 
гарантування продовольчої безпеки на стратегічному 
рівні потребує сприятливих правових, економічних, 
політичних, організаційних умов аграрного вироб-
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ництва. Стратегічні цілі продовольчої безпеки перед-
бачають забезпечення стійкого всебічного розвитку 
сільських територій та вирішення соціальних проблем 
на селі. Слід відзначити, що положення цього нор-
мативно-правового акта мають дещо декларативний 
характер та не розкривають детальні заходи й інстру-
менти досягнення поставлених стратегічних цілей.

Аналогічні стратегічні пріоритети визначає Закон 
України «Про пріоритетність соціального розвитку 
села та агропромислового комплексу в народному 
господарстві» від 17 жовтня 1990 року (редакція від 
4 листопада 2018 року) № 400-XII. Найбільш важли-
вою умовою продовольчої безпеки держави є високий 
рівень соціально-економічного розвитку села.

Важливим щодо розроблення й реалізації страте-
гії продовольчої безпеки є Указ Президента України 
«Про рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 9 грудня 2005 року «Про стан агропромис-
лового комплексу та заходи щодо забезпечення про-
довольчої безпеки України»» від 28 грудня 2005 року 
№ 1867/2005. Указ визначає головні напрями держав-
ної політики у сфері гарантування національної продо-
вольчої безпеки. Серед стратегічних пріоритетів забез-
печення державної продовольчої безпеки в Указі не 
наведено забезпечення економічної доступності про-
довольства, яка, відповідно до проведених досліджень, 
є найбільш гострою для населення України.

Одним зі складників правового забезпечення про-
довольчої безпеки є формування системи якості й 
безпеки сільськогосподарської продукції та продо-
вольства відповідно до міжнародних норм. Правове 
регулювання якості й безпеки продовольства охоплює 
перелік законодавчих актів. Подальший розвиток зако-
нодавчої бази гарантування продовольчої безпеки у 
цьому напрямі потребує вдосконалення використання 
генетично модифікованих організмів в Україні. Пра-
вова база регулювання якості й безпеки продуктів хар-
чування потребує гармонізації українського законодав-
ства відповідно до європейських норм.

Основними правовими актами у сфері забезпе-
чення якості та безпеки продовольства є Закони Укра-
їни Про основні принципи та вимоги до безпечності 
та якості харчових продуктів» від 23 грудня 1997 року 
№ 771/97-ВР,«Про вилучення з обігу, переробку, ути-
лізацію, знищення або подальше використання неякіс-
ної та небезпечної продукції» від 14 січня 2000 року 
№ 1393-XIV, «Про внесення змін до Закону України 
«Про якість та безпеку харчових продуктів та продо-
вольчої сировини»» від 6 вересня 2005 року № 2809-
IV, «Про основні принципи та вимоги до органічного 
виробництва, обігу та маркування органічної про-
дукції» від 10 липня 2018 року № 2496-VIII, «Про 
державну систему біобезпеки при створенні, випро-
буванні, транспортуванні та використанні генетично 
модифікованих організмів» від 31 травня 2007 року 
№ 1103-V, «Про забезпечення санітарного та епі-
демічного благополуччя населення» від 24 лютого 
1994 року № 4004-XII, «Про захист прав споживачів» 
від 12 травня 1991 року № 1023-XII тощо. Правові 
акти цієї групи визначають порядок забезпечення без-
печності та якості продовольства, регулюють права 
та обов’язки виробників і продавців продуктів хар-
чування, якість та безпечність продуктів харчування, 
виробництво та обіг продовольства тощо.

Слід звернути увагу на правові акти у сфері регу-
лювання аграрного виробництва та аграрного ринку, 
що забезпечують стратегічні пріоритети формування 
економіко-правових та організаційних умов конкурен-
тоспроможного виробництва сільськогосподарської 
продукції та продовольства, функціонування продо-
вольчого ринку для забезпечення внутрішніх потреб 
держави у продовольстві та розвиток експортного 
потенціалу.

Зокрема, система правових актів у сфері регулю-
вання продовольчого резерву України включає Закон 
України «Про державний матеріальний резерв» від 
24 січня 1997 року № 51/97-ВР, Закон України «Про дер-
жавний бюджет України» від 23 листопада 2018 року 
№ 2629-VIII, Закон України «Про публічні закупівлі» 
від 25 грудня 2015 року № 922-VIII, Постанову Кабі-
нету Міністрів України «Про затвердження Положення 
про Державне агентство резерву України» від 8 жовтня 
2014 року № 517, Постанову Кабінету Міністрів Укра-
їни «Про Аграрний фонд» від 6 липня 2005 року № 543. 
Названі правові акти відповідають за функціонування 
продовольчого резерву держави, визначають загальні 
принципи формування, розміщення, зберігання, вико-
ристання, поповнення та оновлення запасів держав-
ного матеріального резерву, а також регулювання від-
носини у цій сфері.

Таким чином, на державу покладено обов’язки 
щодо створення соціально-економічних умов, за яких 
людина може задовольнити свої потреби повноцінного 
харчування, а також забезпечення ефективної системи 
продовольчого забезпечення та якості харчування насе-
лення, контролю й нагляду за якістю та безпекою хар-
чових продуктів.

На основі проведеного дослідження слід сформу-
лювати такі основні проблеми правового забезпечення 
формування стратегії продовольчої безпеки держави, 
як відсутність порядку розроблення державної стра-
тегії продовольчої безпеки на законодавчому рівні, 
відсутність системного правового регулювання стра-
тегічних напрямів забезпечення продовольчої безпеки 
та фрагментарність законодавчих актів у цій сфері, 
нестача практичних механізмів стратегічного забез-
печення продовольчої безпеки, таких як система оці-
нювання й моніторингу загроз, інформаційного забез-
печення, обмеженість повноважень державних органів 
влади, на які покладено виконання функцій із забезпе-
чення продовольчої безпеки, які слід закріпити в окре-
мому законодавчому документі, а саме стратегії продо-
вольчої безпеки.

Необхідно розробити модель державного управ-
ління продовольчою безпекою, що визначає об’єкти та 
суб’єкти державного управління й стратегічного пла-
нування, їх функції та завдання, методи управління, 
систему критеріїв та показників оцінювання ефектив-
ності державного управління продовольчою безпекою, 
методичні підходи до формування та реалізації стра-
тегії продовольчої безпеки держави із застосуванням 
методології стратегічного планування, систему інфор-
маційного забезпечення оцінювання стану й тенден-
цій продовольчої безпеки, моделювання оцінювання 
загроз продовольчій безпеці, моніторингу виконання 
стратегічних рішень. Для цього необхідно прийняти 
відповідний законодавчий акт, який врегулював би 
окреслені стратегічні завдання.
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Висновки. Аналіз концептуальних законодав-
чих актів України у сфері регулювання аграрного 
сектору економіки та забезпечення продовольчої 
безпеки показав відсутність комплексного бачення 
стратегії продовольчої безпеки. Регулювання страте-
гічних напрямів гарантування продовольчої безпеки 
держави на законодавчому рівні представлено окре-
мими правовими актами, що охоплюють визначене 
коло питань. Більшість нормативно-правових актів є 
загальними та не містять методичних і практичних 
механізмів та інструментів державного управління 
гарантуванням продовольчої безпеки. При цьому 
відсутній комплексний нормативно-правовий доку-
мент, що визначав би мету, завдання, суб’єктів та 
заходи щодо формування й реалізації стратегії про-
довольчої безпеки.

Специфіка сучасного правового забезпечення продо-
вольчої безпеки полягає у відсутності конкретних напря-
мів регулювання стратегії продовольчої безпеки дер-
жави, що не дає змогу гарантувати продовольчу безпеку 
на державному рівні комплексно та ефективно. Відсут-
ність єдиної правової основи та системного забезпечення 
продовольчої безпеки не дає можливості гарантувати її 
достатній рівень у сучасних умовах. Для вирішення вка-
заних проблем доцільно розробити модель державного 
управління продовольчою безпекою та закріпити її на 
законодавчому рівні для регулювання економіко-пра-
вових та організаційних аспектів діяльності держави у 
сфері захисту продовольчих інтересів і гарантування 
продовольчої безпеки, подальшого розвитку, системати-
зації законодавства у сфері продовольчої безпеки та інте-
грації з міжнародними правовими нормами.
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ФОРМУВАННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ  
ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ

Тарнавська О.Б. Формування та тенденції розвитку фермерських господарств в Україні. У статті 
проаналізовано перехід від планової економіки з державною формою власності, яка була панівною в аграр-
ному секторі економіки та виявилася нездатною забезпечити нормальне функціонування сільськогосподар-
ських землекористувань, до ринкових відносин. Визначено, що процес трансформації колгоспів і радгоспів 
відбувався за рахунок приватизації та розпаювання землі, а також появи на їх місці нових форм аграрних 
підприємств, переважно фермерських господарств. Досліджено місце та роль фермерських господарств у 
структурі сільського господарства на сучасній стадії розвитку економіки України. Розглянуто, визначено 
етапи становлення та розвитку фермерських господарств в Україні з 1991 року, тобто періоду формуван-
ня різних організаційно-правових форм ведення сільського господарства та переходу до ринкової моделі 
економіки. Досліджено динаміку зміни кількості фермерських господарств. Розглянуто процес збільшення 
площ фермерських господарств з 1991 року до 2017 року. Розглянуто законодавчо-правову базу, яка регулює 
створення та діяльність фермерських господарств, а саме Закон України «Про фермерське господарство». 
Проаналізовано поправки, що вносилися в цей Закон, а також те, як вони впливали на розвиток фермерсько-
го господарства в Україні. Визначено необхідність державного регулювання фермерського господарства для 
його розвитку та найвищої продуктивності.

Ключові слова: сімейне фермерське господарство, фермерське господарство, сільськогосподарське ви-
робництво, виробництво сільськогосподарської продукції, державне регулювання, аграрне виробництво.

Тарнавская О.Б. Формирование и тенденции развития фермерских хозяйств в Украине. В статье 
проанализирован переход от плановой экономики с государственной формой собственности, которая была 
господствующей в аграрном секторе экономики и оказалась неспособной обеспечить нормальное функци-
онирование сельскохозяйственных землепользований, к рыночным отношениям. Определено, что процесс 
трансформации колхозов и совхозов происходил за счет приватизации и раздела земли, а также появления на 
их месте новых форм аграрных предприятий, в основном фермерских хозяйств. Исследованы место и роль 
фермерских хозяйств в структуре сельского хозяйства на современной стадии развития экономики Украины. 
Рассмотрены, определены этапы становления и развития фермерских хозяйств в Украине с 1991 года, то 
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agriculture]. Available at: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1877-15 (accessed: 25 August 2019).

10. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2013) Metodychni rekomendatsii shchodo rozrakhunku 
rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy [Methodical recommendations for calculating the level of economic security of Ukraine]. 
Available at: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=MetodichniRekomendatsi (accessed: 25 August 2019).

11. Cabinet of Ministers of Ukraine (2007) Metodyka vyznachennia osnovnykh indykatoriv prodovolchoi bezpeky “Deiaki 
pytannia prodovolchoi bezpeky” [Methodology for determining the main indicators of food security “Some issues of food 
security”]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1379-2007-п (accessed: 25 August 2019).

12. The Verkhovna Rada of Ukraine (2011) Pro prodovolchu bezpeku Ukrainy [About the food security of Ukraine]. 
Available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF6GI01A.html (accessed: 25 August 2019).
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есть периода формирования различных организационно-правовых форм ведения сельского хозяйства и пе-
рехода к рыночной модели экономики. Исследована динамика изменения количества фермерских хозяйств. 
Рассмотрен процесс увеличения площадей фермерских хозяйств с 1991 года до 2017 года. Рассмотрена за-
конодательно-правовая база, регулирующая создание и деятельность фермерских хозяйств, а именно Закон 
Украины «О фермерском хозяйстве». Проанализированы поправки, которые вносились в этот Закон, а также 
то, как они влияли на развитие фермерского хозяйства в Украине. Определена необходимость государствен-
ного регулирования фермерского хозяйства для его развития и наивысшей производительности.

Ключевые слова: семейное фермерское хозяйство, фермерское хозяйство, сельскохозяйственное произ-
водство, производство сельскохозяйственной продукции, государственное регулирование, аграрное произ-
водство.

Tarnavska Oksana. Formation and tendencies of development of farms in Ukraine. Significant scientific 
achievements of domestic authors on the issues of agricultural development in Ukraine and the problems of farm 
functioning, in the conditions of market environment formation provide the basis for further scientific substantiation 
of questions on determining the main directions of ensuring the effective development of farms, taking into account 
the regional features of their functioning. Assessment of the current state of farms gives an opportunity to identify 
the main ways and factors of development that allow it to accelerate. The world experience shows that the base of 
the agrarian sector of Ukraine, which is trying to form a developed market economy, is the farms. They are one of 
the most promising and productive forms of management with a good level of organization of production, careful at-
titude to the environment and optimal use of the territory. At the present stage of development of the agro-industrial 
sector of the economy of Ukraine, there is a need to develop and implement the conditions for the development of 
farming as one of the most effective and effective organizational and legal forms of agriculture. Therefore, the article 
analyzes the transition from a planned economy with a state ownership that was dominant in the agrarian sector of 
the economy and proved unable to ensure the normal functioning of agricultural land use in the transition to market 
relations. It was determined that the process of transformation of collective farms and state farms was due to the 
privatization and dissolution of land and the emergence in their place of new forms of agricultural enterprises, in the 
main number of farms. The place and role of farms in the structure of agriculture at the current stage of economic 
development of Ukraine is investigated. The stages of formation and development of farms in Ukraine since 1991 – 
the period of formation of various organizational and legal forms of agriculture and transition to the market model of 
economy – are considered and determined. The dynamics of changes in the number of farms has been investigated. 
The process of increasing farmland from 1991 to 2017 is considered. The legislative and legal framework regulat-
ing the creation and activity of farms, namely the Law of Ukraine about farming, is considered. The amendments 
made to this law and how they affected the development of the farm in Ukraine is analyzed. The necessity of state 
regulation of the farm for its development and the highest productivity is determined.

Key words: family farming, farming, agricultural production, agricultural production, state regulation, agrarian 
production.

Постановка проблеми. Значні наукові доробки 
вітчизняних авторів стосовно питань розвитку фермер-
ського господарства в Україні та проблем ефективності 
функціонування фермерських господарств в умовах 
формування ринкового середовища дають базу для 
подальшого наукового обґрунтування питань визначення 
основних напрямів забезпечення ефективного розвитку 
фермерських господарств з урахуванням регіональних 
особливостей їх функціонування та максимальної ефек-
тивності. Оцінювання сучасного стану фермерських 
господарств дає можливість визначити основні шляхи й 
фактори розвитку, що дають змогу його прискорити.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичні та практичні аспекти становлення й розви-
тку фермерських господарств вивчали такі вчені, 
як П.Т. Саблук, В.Я. Месель-Веселяк, М.О. Тонкіє, 
В.К. Збарський, М.М. Бабич, В.П. Горьовий, А.С. Мох-
ненко, І.П. Купріянчик, О.В. Чаянов, І.Ф. Томич. Проте 
сучасні оцінки стану та тенденцій розвитку фермер-
ських господарств потребують поглиблення й дета-
лізації. Питанням обґрунтування оптимальних роз-
мірів сільськогосподарських підприємств присвячені 
роботи таких науковців, як В.П. Горьовий, А.С. Мох-
ненко, І.П. Купріянчик, І.Ф. Томич, Ю.О. Бугуцький, 
В.В. Липчук, О.І. Пахольчук.

Світовий досвід показує, що базою аграрного сек-
тору України, яка намагається сформувати розвинену 
ринкову економіку, є фермерські господарства. Вони 
є однією з найбільш перспективних та продуктивних 
форм господарювання з хорошим рівнем організації 
виробництва, бережливим ставленням до екології та 
оптимальним використанням території. На сучасному 
етапі розвитку агропромислового сектору економіки 
України постає необхідність розроблення та впрова-
дження умов розвитку фермерського господарства як 
однієї з найефективніших та найрезультативніших 
організаційно-правових форм ведення сільського гос-
подарства.

Формулювання завдання дослідження. Метою 
статті є розгляд етапів становлення, перспектив 
функціонування; виявлення нагальних проблем та 
пропозиція шляхів їх вирішення в контексті сучас-
ного розвитку фермерських (сімейних) господарств, 
які є складовою життя сільських територій та осно-
вою виробництва екологічно чистої продукції; ана-
ліз факторів, що впливають на формування фермер-
ських господарств та чинників, що спричиняють 
зміни у фермерських господарствах України; визна-
чення тенденцій розвитку фермерського господар-
ства в Україні.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Зако-
номірно, що питання розвитку фермерських госпо-
дарств в Україні займає провідні позиції, оскільки саме 
фермерські господарства є кількісно найчисельнішими 
(74,9% на 1 листопада 2017 року) серед інших органі-
заційно-правових форм і мають у використанні понад 
22% сільськогосподарських угідь.

У формуванні фермерського господарства в Укра-
їні можна виділити кілька етапів. Перший етап форму-
вання фермерських господарств в Україні розпочався 
у 1991 році з прийняттям Закону України «Про селян-
ське (фермерське) господарство» [1]. У Законі Укра-
їни «Про фермерське (селянське) господарство» від 
20 грудня 1991 року право на створення фермерського 
господарства мали громадяни України, які проживали 
у сільській місцевості, мали досвід виробництва сіль-
ськогосподарської продукції або необхідну кваліфіка-
цію. Фермерське господарство могло бути створене 
громадянами України за результатами конкурсного 
відбору, що проводили конкурсні комісії, склад яких 
формували районні державні адміністрації. Тривав цей 
етап до 1994 року.

Так, уже в 1991 році було зареєстровано 2 098 [2] 
фермерських господарств (табл. 1). Протягом наступ-
них трьох років кількість фермерських господарств 
сильно зростала. Законом України «Про селянські 
(фермерські) господарства» були встановлені обме-
ження стосовно їх площ, а саме площа ріллі не могла 
перевищувати 50 гектарів, а загальна земельна площа – 
100 гектарів. Проте середній розмір не перевищував 
22 га. Цей період характеризується зародженням і ста-
новленням фермерського господарства в Україні.

Другим етапом розвитку фермерського господар-
ства можна вважати досить довгий період з 1995 року 
по 2007 рік, який характеризувався доволі рівномір-
ним зростанням кількості фермерських господарств та 
збільшенням середнього розміру площ фермерських 
господарств (табл. 2).

У цей період вносяться активні зміни в зако-
нодавство, що спрощують умови створення фер-

мерських господарств. У Законі України «Про 
фермерське господарство» в редакції від 9 червня 
2003 року замість проходження конкурсного відбору 
обов’язковими умовами реєстрації фермерського 
господарства стають висновок професійної комісії, 
якій претендент на створення фермерського гос-
подарства мав подати документи, які підтверджу-
ють його досвід роботи в сільському господарстві, 
наявність необхідної кваліфікації або спеціальної 
підготовки. Також у редакції Закону України «Про 
фермерське господарство» від 19 червня 2003 року 
відсутні обмеження стосовно розміру земельної 
ділянки, що надається для створення фермерського 
господарства.

Третій етап розвитку фермерських господарств 
починається з 2008 року й триває досі. Він характе-
ризується скороченням кількості фермерських госпо-
дарств, проте збільшенням площ землекористування 
(табл. 3).

В цей період продовжується вдосконалення зако-
нодавчо-правової бази, що регулює створення та 
функціонування фермерських господарств. З травня 
2016 року фермерські господарства в Україні можуть 
створюватись та діяти у двох організаційно-правових 
формах, а саме юридичної особи та фізичної особи – 
підприємця. Ведення фермерських господарств в орга-
нізаційно-правовій формі фізичної особи – підприємця 
спрощує процедуру реєстрації господарства та дає 
змогу функціонувати без Статуту.

Вагомі зміни у Законі України про фермерське 
господарство відбулись у редакції цього Закону від 
1 травня 2016 року [3], в якій допускається реєстрація 
фермерського господарства як юридичної особи або 
фізичної особи – підприємця. Фермерське господар-
ство повинне мати назву й може не мати печатки.

Як бачимо з табл. 3, зміни в Законі України «Про 
фермерське господарство» від 19 червня 2003 року дали 
поштовх до збільшення площі використовуваних сіль-
ськогосподарських угідь для ведення фермерського гос-
подарства, а з 2008 року середня площа угідь вже переви-

Таблиця 1
Характеристика фермерських господарств в Україні за 1991–1994 роки

Рік 1991 1992 1993 1994
Кількість фермерських господарств (на кінець року) 2 098 14 681 27 739 31 983
Площа фермерських господарств (тис. га) 39,7 292,3 558,2 699,7
Середній розмір фермерських господарств (га) 18,9 19,9 20,1 21,9

Джерело: складено за даними Державної служби статистики та розрахунками автора

Таблиця 2
Характеристика фермерських господарств в Україні за 1995–2007 роки

Рік 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Кількість фермерських 
господарств (на кінець 
року)

34778 35353 35927 35485 35884 38428 39853 43042 43016 42533 42445 43150 43410

Площа фермерських 
господарств (тис. га) 786,4 835 932,2 1029,2 1162,3 2157,7 2585,8 2822,7 3094,6 3420,6 3661,2 3972,8 4198,9

Середній розмір 
фермерських 
господарств (га)

22,6 23,6 25,9 29,0 32,4 56,1 64,9 65,6 71,9 80,4 86,3 92,1 96,7

Джерело: складено за даними Державної служби статистики та розрахунками автора
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Таблиця 3
Характеристика фермерських господарств в Україні за 2008–2017 роки

Рік 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Кількість фермерських 
господарств (на кінець 
року)

42446 41906 41524 40965 40676 40752 39428 32303 33682 34137

Площа фермерських 
господарств (тис. га) 4327,8 4298,6 4290,8 4345,9 4389,4 4451,7 4707,7 4343,7 4437,9 4580,1

Середній розмір 
фермерських 
господарств (га)

102,0 102,6 103,3 106,1 107,9 109,2 119,4 134,5 131,8 134,2

Джерело: складено за даними Державної служби статистики та розрахунками автора

Список використаних джерел:
1. Про фермерські господарства : Закон України від 19 червня 2003 року № 973-IV / Верховна Рада України. Відо-

мості Верховної Ради України. 2003. № 45. Ст. 363.
2. Сільське господарство України : статистичний збірник за 2017 рік / ред. О.М. Прокопенко. Київ : Державна 

служба статистики України, 2018. 245 c.
3. Про внесення змін до Закону України «Про фермерське господарство» щодо стимулювання створення та діяль-

ності сімейних фермерських господарств : Закон України / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 
2016. № 21. Ст. 406.

щує 100 га й постійно зростає впродовж наступних років.
Протягом аналізованого періоду відносна біль-

шість фермерських господарств займає площу від 
20,1 га до 50 га (табл. 4). Аналізуючи розміри фермер-
ських господарств, можемо відзначити тенденцію до 
їх укрупнення. Спостерігаються зменшення кількості 
господарств з площею до 10 га й збільшення площ фер-
мерських господарств площею від 50 га до 2 тис. га. 
Кількість господарств, що займають площу від 10 га до 
50 га, коливається: до 2015 року їх кількість зменшу-
валась, а у 2015 році виросла, після чого знову почала 
зменшуватись. Кількість фермерських господарств, що 
займають площі від 2 тис. га, протягом 2008–2017 років 
майже не змінювалась.

Зменшення кількості фермерських господарств та 
збільшення площ їх землекористування можуть свід-
чити про перехід від кількісних показників до якісних. 
У майбутньому варто очікувати продовження тенден-

ції до укрупнення фермерських господарств, що дасть 
змогу дійти до найбільш оптимальних площ фермер-
ських господарств.

Висновки. Фермерське господарство в Україні 
сформувалось у 1991 році й пройшло три етапи ста-
новлення:

1) 1991–1994 роки – етап зародження фермерського 
господарства;

2) 1995–2007 роки – етап становлення основної 
кількості фермерських господарств;

3) з 2008 року до сьогодні – період зменшення кіль-
кості фермерських господарств, проте збільшення їх 
площ, що дає можливість говорити про ефективніше 
та раціональніше землекористування.

Законодавча база, що регулює створення та функці-
онування фермерських господарств, постійно вдоско-
налюється та формує сприятливіші та лояльніші умови 
для створення фермерських господарств.

Таблиця 4
Площі сільськогосподарських угідь в Україні за 2008–2017 роки

Рік

до
 1

,0

1,
1–

3,
0

3,
1–

5,
0

5,
1–

10
,0

10
,1

–2
0,

0

20
,1

–5
0,

0

50
,1

–1
00

,0

10
0,

1–
50

0,
0

50
0,

1–
10

00
,0

1 
00

0,
1–

2 
00

0,
0

2 
00

0,
1–

3 
00

0,
0

3 
00

0,
1–

4 
00

0,
0

Бі
ль

ш
е 

4 
00

0,
0

Бе
з у

гі
дь

2008 0,8 5,8 6,7 9,1 11,3 31,4 9,6 11,3 2,4 1,3 0,3 0,1 0,1 9,8
2009 0,8 5,8 6,7 9,1 11,2 31,4 9,5 11,2 2,5 1,4 0,3 0,1 0,1 9,9
2010 0,8 5,7 6,6 9,1 11,1 31,3 9,8 10,9 2,4 1,4 0,3 0,1 0,1 10,4
2011 1 5,4 6,3 9 10,8 31,1 10 11,5 2,4 1,4 0,3 0,1 0,1 10,6
2012 0,8 5,3 6,1 8,7 10,9 30,9 10,4 11,7 2,5 1,4 0,4 0,1 0,1 10,7
2013 0,8 4,8 5,8 8,6 10,8 30,5 10,8 11,5 2,6 1,5 0,4 0,1 0,1 11,7
2014 0,7 4,6 5,3 8,1 10,5 30,1 11,4 11,9 2,8 1,5 0,4 0,2 0,2 12,3
2015 0,9 5 5,2 8,7 11,9 35,2 12,8 14,2 3,4 1,9 0,4 0,2 0,2 1
2016 0,5 4,4 5 8,1 11,2 33,3 12,5 14 3,4 1,9 0,5 0,1 0,2 4,9
2017 0,4 3,7 4,5 7 10,6 31 12,2 14,5 3,5 1,9 0,5 0,1 0,2 9,9

Джерело: складено за даними Державної служби статистики та розрахунками автора
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ГЕНДЕРНІ ЧИННИКИ АДАПТАЦІЇ РИНКОВИХ СТРАТЕГІЙ  
В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Гулик Т.В., Кербікова А.С., Іваниця О.І. Гендерні чинники адаптації ринкових стратегій в умовах 
невизначеності. У статті проаналізовано наявні теоретичні підходи до обґрунтування поняття «гендер» та 
здійснення адаптації підприємств до ринкової економіки, а також особливості процесу адаптації підприєм-
ства як цілісної відкритої соціально-економічної системи щодо гендерної політики; обґрунтовано комплекс 
маркетингових заходів, яких вживав виробник продукції задля забезпечення стійких конкурентних переваг 
компанії, завоювання міцних ринкових позицій, проникнення на нові ринки або збереження колишніх по-
зицій та зміни кон’юнктури в умовах невизначеності. Доведено, що гендерний маркетинг надає виробнику 
такі переваги, як, наприклад, наявність гендерно орієнтованого продукту, якщо необхідність його «статевої 
специфікації» є для споживача обґрунтованою, викликає у цільових аудиторій більше бажання купити його 
та велику споживчу лояльність, оскільки гендерно орієнтований товар, на відміну від товару загального 
користування, видається споживачу краще пристосованим до його потреб. Наведено обґрунтування, що ген-
дерні особливості споживчої поведінки необхідно враховувати під час розроблення маркетингової стратегії 
позиціонування товару, послуги або бренду.

Ключові слова: гендерні фактори, гендерні особливості, адаптація, ринкові стратегії, маркетинг, умови 
невизначеності.

Гулик Т.В., Кербикова А.С., Иваница Е.И. Гендерные факторы адаптации рыночных стратегий в 
условиях неопределенности. В статье проанализированы существующие теоретические подходы к обо-
снованию понятия «гендер» и осуществлению адаптации предприятий к рыночной экономике, а также осо-
бенности процесса адаптации предприятия как целостной открытой социально-экономической системы ка-
сательно гендерной политики; обоснован комплекс маркетинговых мер, которые принимал производитель 
продукции с целью обеспечения устойчивых конкурентных преимуществ компании, завоевания прочных 
рыночных позиций, проникновения на новые рынки или сохранения прежних позиций и изменения конъ-
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юнктуры в условиях неопределенности. Доказано, что гендерный маркетинг предоставляет производителю 
такие преимущества, как, например, наличие гендерно ориентированного продукта, если необходимость его 
«половой спецификации» является для потребителя обоснованной, вызывает у целевых аудиторий больше 
желания купить его и большую потребительскую лояльность, поскольку гендерно ориентированный товар, 
в отличие от товара общего пользования, кажется потребителю лучше приспособленным к его потребно-
стям. Приведено обоснование, что гендерные особенности потребительского поведения необходимо учиты-
вать при разработке маркетинговой стратегии позиционирования товара, услуг или бренда.

Ключевые слова: гендерные факторы, гендерные особенности, адаптация, рыночные стратегии, марке-
тинг, условия неопределенности.

Gulуk Tetyana, Kerbikova Alla, Ivanitsa Оlеna. Gender factors of adaptation of market strategies under 
conditions of uncertainty. The article analyzes the existing theoretical approaches to substantiate the concept 
of gender. Adaptation of enterprises to the market economy and peculiarities of the process of adaptation of the 
enterprise as a complete open socio-economic system in terms of gender policy is being carried out. The complex 
of marketing actions realized by the manufacturer of the product to ensure sustainable competitive advantages of 
the company, to gain strong market positions, to penetrate new markets or to maintain the former positions, and to 
change the situation in the uncertainty is substantiated. Gender marketing has been proven to provide the manufac-
turer with the following benefits: first of all, the gender-oriented product, if the need for its “gender specification” is 
presented to the consumer justified, causes the target audience more desire to buy it and greater consumer loyalty, 
since the gender-oriented product, is different public use, is given to the consumer better suited to his needs. The 
rationale is that the gender characteristics of consumer behavior should be taken into account when developing a 
marketing strategy for positioning a product, service, or brand.Method of adaptation is a set of rules and procedures 
that are used to adapt elements of the internal environment, of the enterprise and the relationships between them to 
the impact, of a certain environmental factor. The article notes that when adapting a market strategy, one should take 
into account gender factors. After all, if a product in one country is not perceived with gender differentiation, then 
in other countries there will be a bias from the female or male side. It should be borne in mind that in order to adapt 
a market strategy, a company must know its target audience and develop a message with a focus on the potential. 
A classification of the means of adapting genders to changes in market conditions is proposed. It has been shown 
that the multidimensionality of gender issues is caused by a number of spheres of public life that require careful 
study and fundamentally new approaches to the foundations in order to minimize gender gaps.

Key words: gender factors, gender features, adaptations, strategies, marketing, marketing, non-significant.

Постановка проблеми. Останніми десятиліттями 
особливо актуальним для масових ринків стає гендерно 
орієнтований маркетинг, що полягає у створенні спе-
ціальних товарів для чоловіків та для жінок. Причому 
фізичні та функціональні властивості «чоловічих» та 
«жіночих» товарів найчастіше практично ідентичні, а 
їх диференціація відбувається переважно за рахунок 
дизайну продукту та його упаковки.

Крім того, товари «певної статі» дають змогу спо-
живачу долучитися до ідеальних образів чоловіка та 
жінки, які транслюють ці продукти, відчувши себе 
більш жіночною або більш мужнім. Все це дає вироб-
нику можливість збільшити ціну на продукт, підви-
щити його продажі та лояльність споживачів, отже, 
отримувати більше прибутку.

Протягом багатьох десятиліть вчені намагаються 
знайти відповідь на питання, що стосується ролі ста-
тевих аспектів в маркетинговій стратегії компанії, 
адже сьогодні всі ми зустрічалися вже як з абсолютно 
«жіночим» телефоном, так й з істинно «чоловічим» 
шоколадом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
тягом останніх років гендерні дослідження ринкових 
стратегій ринку та праці привертають значну увагу 
науковців. Основи гендерних досліджень в економіці 
сформовані зарубіжними науковцями Дж. Анкером, 
Т. Верленом, К. Делфі, Дж. Скотт, Х. Хартман, які 
залежно від своєї пізнавальної позиції дотримуються 
різних поглядів. М. Кіммел вважає гендер відношен-
ням осіб щодо їхньої статевої приналежності: «ми 

постійно і активно визначаємо, що означає бути чоло-
віком та жінкою у наших повсякденних практиках» 
[2, с. 107]. На думку дослідника, гендер виявляється на 
декількох рівнях, а саме на рівні ідентичності, на рівні 
взаємодії, на рівні інститутів, які є гендеризованими та 
відтворюють нерівність статей. Ф. Тейлор стверджує, 
що гендер – це базова категорія, через яку індивіди 
сприймають навколишній світ та своє місце у ньому.

Значний внесок у розроблення теоретичних та 
практичних аспектів гендерних досліджень у соці-
ально-економічній сфері здійснили О. Грішнова, 
Е. Лібанова, Л. Лобанова, О. Макарова, В. Новіков, 
Ю. Саєнко, В. Cтешенко. Автори доводять наявність 
значних гендерних диспропорцій на ринку праці Укра-
їни та економіки загалом, аналізуючи рівень еконо-
мічної активності та зайнятості населення, проблеми 
жіночого безробіття та професійної сегрегації за озна-
кою статі. Е. Здравомислова та А. Темкіна пропонують 
розглядати гендер як соціальний конструкт, в основі 
якого лежать три групи характеристик, таких як біоло-
гічна стать, статево-рольові стереотипи, що поширені 
в тому чи іншому суспільстві, та гендерний дисплей 
[5, с. 84]. Особлива увага приділяється економічному 
положенню жінок та чоловіків, гендерному розриву 
в рівні заробітної плати, що має місце в усіх галузях 
економіки й зумовлює підвищений ризик зубожіння 
жінок [2; 6].

Формулювання завдання дослідження. Метою 
статті є висвітлення проблеми гендерної особливості 
споживчої поведінки, гендерних характеристик, а 
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Таблиця 1
Гендерні характеристики, що використовують маркетологи для створення,  

збуту та просування товарів і послуг [1]

Гендерні 
аспекти 

поведінки 
споживачів

Ролі для чоловіка Батько, син, друг, годувальник
для жінки Мати, подруга, дочка, студентка.

Стереотипи для чоловіка Захисник сім’ї та її опора, вдалий бізнесмен, годувальник, супермен в 
усьому.

для жінки Домогосподарка й мати, жінка-кішечка, дружина/кохана, бізнес-вумен.

Риси чоловічі Активний, раціональний, логічний, сильний, агресивний, суворий.
жіночі Добра, турботлива, емоційна, слабка, нелогічна, залежна.

також виявлення її причин та способів вирішення. Для 
досягнення вищезазначеної мети доцільно проаналі-
зувати гендерну ситуацію та зробити її адаптацію до 
ринку за допомогою вибраної маркетингової стратегії. 
Крім того, слід визначити й розробити ринкову страте-
гію та комплекс маркетингу з урахуванням гендерних 
чинників в умовах невизначеності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Поява 
та розвиток гендерних досліджень змусили визнати 
категорію «стать» одним зі структуроутворюючих еко-
номічних понять. Необхідно відзначити, що поняття 
«стать» та «гендер» не є ідентичними. Стать – це біо-
логічна відмінність чоловіка та жінки, а гендер – це 
соціальна стать, яку часто розглядають в розрізі ролей, 
стереотипів та рис чоловіків і жінок. Таким чином, 
«гендер» – поняття більш складне та комплексне, яке 
потребує більш детального вивчення характеристик. 
Споживча поведінка зумовлена значною кількістю 
чинників, серед яких є гендерні ролі, гендерні стерео-
типи, гендерні риси (табл. 1).

Якщо знати, яким чином та які саме стереотипи 
використовувати, можна вплинути на свідомість 
людини певним чином, наприклад мотивувати її на 
вчинення будь-яких дій. Саме за цією методикою пра-
цює рекламна індустрія [1, с. 220–226]. Для того щоби 
донести до споживача потрібну інформацію та стиму-
лювати його до покупки, реклама постійно вдається до 
стереотипів. Під час розроблення рекламної кампанії 
доцільно враховувати різні стереотипи, однак найефек-
тивніше відштовхуватися від гендерної самосвідомості 
людей. Якщо суспільство міцно прив’язане до поді-
бних схем сприйняття, воно стає досить передбачува-
ним і легко піддається управлінню. Йдеться про рівень 
стереотипізації суспільної свідомості [2]. Якісь стерео-
типи історично склалися й чітко окреслені, інші більш 
розмиті або ще не сформовані, треті похитнулися та 
нині зазнають змін.

Гендерні особливості споживчої поведінки необ-
хідно враховувати під час розроблення маркетингової 
стратегії позиціонування товару, послуги або бренду. 
Перш за все гендерні особливості споживчої поведінки 
зумовлюють відмінності під час створення рекламних 
образів та комунікативних послань. Так, товари, які 
спочатку позиціонувалися на ринку для використання 
окремо чоловічою та жіночою аудиторіями, відштов-
хуються під час позиціонування для обох груп. Згідно 
з численними дослідженнями більше половини всіх 
чеків, виписаних у світі, припадає саме на жінок [2]. 
Також має місце термін «гендерна політика». Гендерна 
політика – це утвердження партнерства статей (генде-
рів) у визначенні та досягненні політичних цілей, вико-

нанні завдань і застосуванні методів їх досягнення в 
діяльності політичних структур, а саме держави, полі-
тичних партій, суспільно-політичних об’єднань.

Нині частка вироблених товарів тільки для жінок 
щорічно збільшується, причому таке збільшення здій-
снюється не за рахунок традиційних товарів для жінок 
у вигляді косметики, нижньої білизни та одягу. Отже, 
виникає таке поняття, як гендерний підхід в рекламі 
та маркетингу, яке все частіше починає активно вико-
ристовуватися в таких сферах, як продаж алкогольних 
напоїв, реалізація електроніки, автомобілів, тютюнової 
продукції.

Поділ у глобальному масштабі товарів однієї кате-
горії на чоловічі та жіночі є завданням не з простих, 
тому сьогодні на ринках товарів, які не мають яскраво 
вираженої гендерної прив’язки, найчастіше використо-
вується стратегія створення спеціальних чоловічих та 
жіночих суббрендів.

Наприклад, багато фармацевтичних компаній, що 
спеціалізуються на виробництві вітамінів, вже понад 
двох десятиліть успішно випускають спеціальні чоло-
вічі та жіночі вітаміни. Такі марки, як «Алфавіт», «Дуо-
вит», «Вітрум», мають чоловічі та жіночі лінійки [2].

Сучасне життя диктує нові умови, тому зараз далеко 
не всі верстви населення однаково сприймають історично 
сформовану патріархальну картину світу. Це зумовлює 
появу нових потреб та цільових аудиторій. Ефективне 
просування товару на ринку безпосередньо залежить від 
знання того, що необхідно сучасним споживачам.

Однак виробники нерідко помиляються, вирі-
шивши, що зможуть залучити покупців, застосувавши 
гендерний поділ там, де його ніколи не було. Такої 
дорогої помилки припустилась компанія “BIC”, яка 
запропонувала ринку кулькові ручки «для неї» [3].

Зараз розподіл гендерних функцій вже не такий 
категоричний, а кордони між статями стали більш роз-
митими. Так, наприклад, чоловіки ретельніше стежать 
за своїм зовнішнім виглядом, а жінки набувають чоло-
вічих рис характеру та виконують нові соціальні ролі.

Жінки все частіше віддаляються від домашніх кло-
потів, відповідно, від бульйонних кубиків, майонезів та 
інших продуктів «для всієї родини». Проте деякі з них 
із задоволенням приміряють на себе образ успішної, 
енергійної, місцями навіть агресивної бізнес-вумен або 
фатальної жінки, купуючи товари, що позиціонуються 
для подібних категорій покупців. Згідно зі статистич-
ними даними 85% усіх споживчих витрат несуть саме 
жінки, а у сфері продовольства цей відсоток ще вищий. 
Саме тому трансформації, характерні для образу сучас-
ної жінки, особливо важливо враховувати під час роз-
роблення рекламних кампаній [4].
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Таблиця 2
Основні гендерні тенденції сучасної реклами

Компоненти ІРТ Гендерні особливості чоловічої реклами Гендерні особливості жіночої реклами
Основні стереотипи Сила. Краса.
Косметика Сила в прямому значенні. Краса в прямому значенні.
Автомобілі Сильний для сильного чоловіка. Чарівний і надійний (ідеальний) чоловік – 

помічник для жінки.
Техніка Складність і висока якість механізму. Краса предмета побутової техніки та 

його простота в управлінні (помічник в 
господарстві).

Засоби реалізації стереотипів в рекламі
Лексичні засоби Energy, powerful, boost, restore strength, 

confident fighter, skin booster, energize, shine 
with strength, recharge body, fortify, strengthen, 
twice as strong, invigorating.
Енергія, потужний, підсилювач, відновлення 
сили, впевнений винищувач, підсилювач 
шкіри, енергійність, блиск із силою, зарядка 
тіла, зміцніти, зміцнення, вдвічі сильніше, 
підбадьорює.

True, supreme, perfect, smooth as silk gentle, 
flawless, enhance your natural beauty, vitality, 
well-fed skin, give birth to a genuine skin serenity, 
contentment, head to toe glow, radiant, luminosity, 
supple, glamorous, dewy, fresh
Справді, вищий, ідеальний, гладкий, як шовк, 
ніжний, бездоганний, покращує вашу природну 
красу, життєву силу, добре зволожує шкіру, 
оновлює шкіру, спокій, задоволення, свічення 
з голови до ніг, променистість, світність, 
еластичність, гламурність, роса, свіжий.

Наукові терміни, лексика інтелектуальної 
експресії.

Лексика емоційної експресії.

Візуальні засоби (відеоряд)
Колір Синій, сірий, коричневий, чорний колір, а 

також комбінації цих кольорів із зеленим, 
жовтим, помаранчевим (кольоровим 
успіхом), поєднання чорного з білим.

Білий, блідо-бузковий, персиковий, ніжно-
блакитний, рожевий, бежевий, зелений 
(природні фарби, що символізують красу та 
свіжість весни).

Фон Престиж, небезпека (траса, безлюдні 
території, стихії), яку долає чоловік.

Надійність і безпека (людні території, 
затишний будинок, пляж і море, відпочинок).

Зображення Дикі хижі тварини, складні ситуації, 
подолання перешкод, сильний (ідеальний) 
чоловік.

Домашні тварини, квіти, гарні предмети 
рекламування, красива (ідеальна) жінка.

Однак важливо враховувати роль соціально-демо-
графічних чинників, адже з віком змінюються сімей-
ний стан та соціальний статус людини, отже, її цінності 
та потреби. Мати трьох дітей віддасть перевагу іншим 
продуктам, ніж молода активна кар’єристка, а потреби 
зрілого чоловіка будуть докорінно відрізнятися від 
бажань молодого студента. Для того щоби споживач 
асоціював себе з персонажем реклами, необхідно нама-
лювати чіткий портрет потенційного покупця (або той 
образ, з яким він захоче себе ідентифікувати).

Гендерні риси мають соціально-біологічну основу, 
а в ході історичного процесу вони набули певних 
форм. Гендерні характеристики (ролі, стереотипи 
та риси, зазначені в табл. 2) повинні вивчатися для 
детального розуміння потреб та особливостей пове-
дінки чоловіків та жінок. Вивчення гендерних харак-
теристик, притаманних чоловікам та жінкам, дає 
змогу маркетологам вибудовувати грамотну марке-
тингову політику, підвищувати обсяг продажів та 
отримувати прибуток, диференціюючи деякі товари 
та послуги за гендерною ознакою.

Нині маркетологи використовують гендерні стерео-
типи, які склалися впродовж років в уявленні людей, в 
рекламі на телебаченні, зовнішній та інтернет-рекламі.

Отже, ми можемо побачити, що реклама досить 
стереотипна. Молодим безтурботним дівчатам вона 
повинна обіцяти успіх у чоловіків, домогосподар-

кам – домашній затишок та сімейну ідилію, матерям – 
здоров’я дитини.

Що важливо для будь-якої жінки? Перш за все краса, 
молодість та здоров’я. Саме тому з рекламних плака-
тів до нас звертаються стрункі та привабливі моделі з 
пропозицією низькокалорійних продуктів. Пластівці 
“Fitness” від “Nestle”, сік «Тонус», багато йогуртів, 
деякі рослинні масла – ось приклади товарів, рекламні 
кампанії яких звернені до дівчат, які ведуть активний 
спосіб життя та стежать за своєю фігурою [4].

Під час розроблення рекламних кампаній, адресо-
ваних жінкам, важливо враховувати їх емоційність та 
чуттєвість сприйняття. Такі слогани, як «довіритеся 
відчуттям», «іди за задоволенням», «налаштуйся на 
краще», «не сумуй», апелюють до емоцій, тому мають 
відгук у жіночої аудиторії. Мотиви ніжності, м’якості 
та приємних відчуттів часто постерігаються в рекламі 
шоколаду, молочних десертів, плавлених сирів та бага-
тьох інших продуктів. Також рекламісти постійно праг-
нуть «зігріти» жінку, подарувати їй «хвилини радості» 
та можливість «розкритися». Такі прийоми часто вико-
ристовуються в рекламі кави та чаю. Крім того, мотив 
«тепла» переноситься на сферу спілкування [4].

Жінки – істоти соціальні, їм властива комунікабель-
ність та навіть балакучість. Стереотипні розмови «між 
нами дівчатками» фігурують у багатьох рекламних 
сюжетах. Один з таких роликів показує нам компанію 
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безтурботних подруг, що весело спілкуються за чаш-
кою чаю “TESS”. Реклама обіцяє «тепле спілкування», 
таке необхідне кожній дівчині. Однак коли жінка вихо-
дить заміж, то в її житті з’являються нові пріоритети.

Для чоловічої аудиторії характерне менше каналів 
впливу. Що важливо для сучасного чоловіка? Перш за 
все успіх, соціальний статус та жінки. Він хоче бути 
оточеним привабливими дівчатами та мати істинно 
чоловічі риси, зокрема силу, активність, рішучість, 
вольові якості.

Незмінний атрибут будь-якої реклами для чоло-
віків – це красива жінка або завуальований натяк на 
сексуальну нагороду. Наприклад, схильність чолові-
ків до полігамності відіграється в рекламних роликах 
жувальної гумки “Eclipse”, де жінки буквально «пада-
ють штабелями» до ніг героя [5].

Однак ефективність цієї реклами є досить неодноз-
начною. Надмірна гра на стереотипах та утрирування 
може викликати роздратування й відштовхнути час-
тину споживачів. Також велика маркетингова помилка 
полягає в тому, що творці цього ролика відразу відсі-
яли як мінімум 50% цільової аудиторії, тобто жінок. 
Реклама, що орієнтована на чоловіка, буде ефектив-
ною, якщо продемонструє його вміння вирішувати 
проблеми, домагатися поставлених цілей та залиша-
тися переможцем в будь-якій життєвій ситуації.

Досить популярна також стратегія гендерного марке-
тингу, яка сьогодні набула значного поширення, а саме 
стратегія створення чоловічої та жіночої ліній продук-
тів під одним брендом. Найчастіше цей маркетинговий 
хід реалізується за допомогою розтягування успішного 
«жіночого» або «чоловічого» бренду на протилежну 
аудиторію. Особливо часто ця стратегія використову-
ється брендами товарів гігієнічного та парфюмерно-
косметичного призначення. Наприклад, бренди “Nivea”, 
“Fa”, “Rexona”, “Timotei”, спочатку орієнтовані біль-
шою мірою на жіночу аудиторію, за останні два десяти-
ліття обзавелися спеціальними чоловічими продуктами.

Зворотна ситуація, коли «чоловічий» бренд роз-
тягують на жіночу аудиторію, може бути ризикова-
ною. Річ в тім, що чоловіки-споживачі, прихильні до 
певного чоловічого бренду, можуть сприйняти появу 
жіночої версії продукту як загрозу їх маскулінності, 
коли може постраждати імідж, наслідком чого може 
бути продаж батьківського бренду. З огляду на це поява 
у бренду “Axe” у 2014 році жіночої версії у форматі 
“limited edition” виглядає як вельми спірний маркетин-
говий хід [5].

Ще одна стратегія гендерного маркетингу розрахо-
вана на створення спеціальних чоловічих та жіночих 

брендів для товарних категорій, які спочатку були пев-
ним чином гендерно маркованими.

Так, ще порівняно недавно товарні категорії алко-
гольних напоїв, сигарет та приладдя для гоління 
сприймалися як суто чоловічі, а косметика вважалася 
заповідною жіночою сферою.

Слід зазначити, що частіше за все з огляду на андро-
центрічність більшості культур, в яких більш соціально 
прийнятним вважається прояв чоловічих рис жінками, 
ніж демонстрація чоловіками жіночих якостей, зазна-
чена стратегія реалізується через появу жіночих про-
дуктів на традиційно чоловічій території.

Чоловік з більшою ймовірністю вибере бренд, що 
володіє типово «чоловічими» характеристиками, а 
жінка – той, що веде себе відповідно до стереотипів 
про «жіночу» поведінку. Більш того, споживачі, що 
лояльні до бренду з вираженою маскулінністю або, 
навпаки, фемінізмом, відчувають невдоволення, коли 
компанія розширює аудиторію за рахунок споживачів 
протилежної статі, адже вони відчувають, що це пору-
шує їх особистий простір.

Отже, нині виділяють основні стереотипні ген-
дерні образи. Жінка в рекламі представлена як міська 
кокетка; домогосподарка, дружина, матір; ділова 
жінка; жінка-спокусниця. Чоловічими образами в 
рекламі є авантюрист; спокусник, загадковий чоловік; 
ділова людина; інфантильний чоловік; спортивний 
чоловік; сім’янин. В автомобільній сфері в рекламі 
як чоловічої, так і жіночої спрямованості переважає 
сріблястий металік, що є найпопулярнішим кольором 
забарвлення автомобілів, що надає йому більш шля-
хетного вигляду та символізує швидкість руху (напри-
клад, “Silver is the color of the moment. So slip into this 
season’s fashion “must have”” (“Ford Focus”)). Крім 
того, наприклад, в жіночих журналах зустрічаються 
червоні, жовті й зелені варіанти забарвлення автомо-
білів, що привертає увагу.

Так, вивчення гендерних характеристик, прита-
манних чоловікам і жінкам, дає змогу маркетологам 
вибудовувати грамотну маркетингову політику, підви-
щувати обсяг продажів та отримувати прибуток, дифе-
ренціюючи товари та послуги за гендерною ознакою 
(табл. 3).

Висновки. Таким чином, гендерний маркетинг дає 
виробнику такі переваги, як, наприклад, наявність ген-
дерно орієнтованого продукту, якщо необхідність його 
«статевої специфікації» є для споживача обґрунтова-
ною, викликає у цільових аудиторій більше бажання 
купити його та велику споживчу лояльність, оскільки 
гендерно орієнтований товар, на відміну від товару 

Таблиця 3
Основні гендерні особливості сучасної реклами автомобілів

Компоненти Гендерні особливості чоловічої реклами Гендерні особливості жіночої реклами
Основні 
стереотипи

Сила. Краса.

Фон Престиж, небезпека (траса, безлюдні території, 
стихії), яку долає чоловік.

Надійність та безпека (людні території, 
затишний будинок, пляж і море, відпочинок).

Зображення Дикі тварини, складні ситуації, сильний 
(ідеальний) чоловік.

Домашні тварини, квіти, гарні предмети, 
красива жінка.

Автомобілі-
асоціації

Сильний для сильного чоловіка, тобто 
брутальний.

Чарівний (жіночний) та надійний (ідеальний) 
помічник для жінки.
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загального користування, видається споживачу краще 
пристосованим до його потреб. Звичайно ж, гендерні 
стереотипи у рекламі використовуються не завжди в 
«чистому» вигляді. Подекуди в рекламі можна поба-
чити чоловіка на кухні, а жінку – успішною бізнес-
леді, яка відходить від звичної ролі дружини, матері, 

намагається реалізуватись як особистість, проте сте-
реотипи все ж таки існують а головне, продовжують 
виконувати свої функції. Саме тому тема гендер-
ної проблематики, зокрема гендерних стереотипів у 
рекламі та ринкових стратегій в умовах невизначе-
ності, залишається актуальною.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ 
РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ

Коваленко Н.В. Методологічні засади систематизації методів управління розвитком підприємств. 
Стаття присвячена методологічним засадам систематизації методів управління розвитком підприємств. Роз-
крито сутність базового поняття, а саме сутність методології. Класифіковано методи управління за числен-
ними ознаками. Проведено порівняльну характеристику традиційних методів управління розвитком під-
приємства, які пов’язані один з одним, доповнюють один одного та утворюють у сукупності певну систему. 
Запропоновано систематизацію методів управління розвитком підприємства за різними класифікаційними 
ознаками, що охоплює всі процеси управління. За допомогою цих методів за умови їх правильного викорис-
тання стратегія переноситься в практичну площину використання, саме тоді цілі підприємства трансформу-
ються в результати. Обґрунтовано доцільність поєднання різних методів управління розвитком підприємств, 
де основою постають економічні методи управління, адміністративні методи управління, соціально-психо-
логічні методи, що виступають фундаментом управлінського впливу на розвиток підприємства.

Ключові слова: управління, розвиток підприємства, методи управління, методологія управління, методи 
планування.

Коваленко Н.В. Методологические основы систематизации методов управления развитием пред-
приятий. Статья посвящена методологическим основам систематизации методов управления развитием 
предприятий. Раскрыта суть базового понятия, а именно суть методологии. Классифицированы методы 
управления по многочисленным признакам. Проведена сравнительная характеристика традиционных мето-
дов управления развитием предприятия, которые связаны друг с другом, дополняют друг друга и образуют в 
совокупности определенную систему. Предложена систематизация методов управления развитием предпри-
ятия по различным классификационным признакам, охватывающая все процессы управления. С помощью 
этих методов при условии их правильного использования стратегия переносится в практическую плоскость 
использования, именно тогда цели предприятия трансформируются в результаты. Обоснована целесообраз-
ность сочетания различных методов управления развитием предприятий, где основой становятся эконо-
мические методы управления, административные методы управления, социально-психологические методы, 
которые выступают фундаментом управленческого воздействия на развитие предприятия.

Ключевые слова: управление, развитие предприятия, методы управления, методология управления, ме-
тоды планирования.

Kovalenko Nataliia. Methodological principles of systematization of methods of enterprise development 
management. The article is devoted to methodological principles of systematization of methods of management of 
enterprise development. The essence of the basic concept – methodology is revealed. Numerous management meth-
ods are classified. The comparative characteristics of traditional methods of enterprise development management, 
which are linked to each other, complement each other and form a certain system, are made. These management 
methods are interconnected, complementary and collectively form a system. The art of a leader is to choose the 
most effective management methods that confidently lead to the goal. Each group of methods has both advantages 
and disadvantages, which is why in most cases it is necessary to use a system of methods taking into account the 
peculiarities of the enterprise’s economic activity. To date, no single classification of methods for managing enter-
prise development has been made. Accordingly, existing management methods need to improve and distinguish 
their classification features from the position of “development” of the enterprise. The whole enterprise development 
management system is built on the stages of activity. The influence of the subject on the object is a process of man-
agement, during which managerial decisions are made, already in the managerial decisions, the purpose, purpose, 
strategy and stages of activity of the enterprise. According to each stage, we highlight our management methods. 
Our systematization of methods of management of enterprise development has covered all management processes. 
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Постановка проблеми. Кількість методів управ-
ління підприємством постійно зростає, інтеграційні та 
глобалізаційні процеси вимагають застосування нових 
або вдосконалення вже відомих методів, які будуть 
враховувати не лише сучасний стан ринку, але й май-
бутній.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блему вибору ефективних методів управління розвитком 
підприємства розглядають як вітчизняні, так і зарубіжні 
вчені, а саме Ю. Даум, Л.О. Жилінська, М.В. Желіхов-
ська, Р.І. Жовнач, О.Є. Кузьмін, Ю.О. Нікітін, Н.І. Лен-
ська, О.П. Романко, О.В. Рудінська, І.В. Філіпішин, 
Л.І. Чернобай, Т.О. Шпонька, Е.І. Юдін.

Слід зазначити, що в управлінні розвитком підпри-
ємства відчувається справжній дефіцит теоретичного 
підґрунтя щодо систематизації методів управління роз-
витком підприємств в умовах сучасних реформ, глоба-
лізації, європейської інтеграції, входження в інформа-
ційну цивілізацію.

Формулювання завдання дослідження. Метою 
статті є вивчення та систематизація наявних методів 
управління розвитком підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Будь-
яке дослідження починається з визначення методоло-
гічної складової, а саме створення й розвитку нового 
знання, шляхів його систематизації через уведення 
нових понять або категорій.

Перш за все необхідно визначити базові поняття. 
Так, методологією прийнято вважати:

– систему методів пізнання, зокрема конкретних 
(у цьому разі методологія є певним арсеналом мето-
дів діяльності, при цьому замовчується методологічна 
роль принципів, теорій та парадигм) [16, с. 7];

– самостійну регулятивно-діяльнісну систему, орі-
єнтовану на створення діяльності як способу наукової 
діяльності, вчення про структуру, логічну організацію 
та засіб діяльності [11, с. 72];

– загальну теорію методів пізнання (такий підхід 
зводить методологію до такого гносеологічного утво-
рення, що не може здійснювати регулятивні та творчі 
функції в науковому пізнанні та практиці) [8, c. 170];

– методологію наукового пізнання, тобто вчення 
про принципи побудови, форми та способи науково-
пізнавальної діяльності (методологія науки надає 
характеристику компонентів наукового дослідження, 
а саме його об’єкта, предмета аналізу, завдань дослі-
дження (або проблеми), сукупності дослідницьких 
засобів, необхідних для вирішення завдань певного 
типу, а також формує уявлення про послідовність руху 
дослідника в процесі вирішення завдань) [19, с. 31].

– раціональне пояснення та обґрунтування того, 
чому ті чи інші теорії або гіпотези приймаються або 
відхиляються [15].

Наведені вище підходи до розуміння методології 
не суперечать один одному, а виявляють фактично різ-
ний ступінь наближеності до концепції методології як 
інтегральної регулятивної системи. У складі системи 
управління виділяють два елементи, а саме суб’єкт та 
об’єкт управління. Сутність системності методоло-
гії виявляється в поєднанні норм, принципів, законо-
мірностей, наукових методів, емпіричних досліджень 
тощо. Управлінська діяльність – це поєднання методо-
логії управління й процесу управління.

Методологія управління – це вчення стосовно 
методів, інструментів та стратегій управлінської 
діяльності, які спрямовані на досягнення поставле-
них цілей підприємства з урахуванням усіх компонен-
тів методології [6, с. 262].

Сьогодні в економічній науці виділяють більш ніж 
14 типів науково-методологічних підходів. Деякі з них 
є загальнонауковими (системний, нормативний, про-
цесний та ситуаційний). Інші ж виникли як напрям 
розвитку названих вище з урахуванням такого зв’язку, 
як тип взаємодії суб’єкта та об’єкта, а також характеру 
самого об’єкта.

Для досягнення цілей підприємства можуть засто-
совуватися різні методи. З грецької “methodos” в пере-
кладі означає спосіб пізнання, шлях дослідження. 
У сучасному науковому обігу цей термін означає 
той спосіб, той інструментарій, за допомогою якого 
здійснюється процес наукового пізнання [18, с. 25]. 
Згідно з тлумачним словником економіста за редак-
цією С.М. Гончарова «метод – спосіб досягнення мети, 
цілі, програми, плану завдяки впорядкуванню певним 
чином діяльності» [2, с. 184].

Метод є важливим компонентом діяльності. 
В.В. Биков зазначає, що в нього входять різноманітні 
теоретичні та емпіричні процедури й прийоми, систе-
матичне застосування яких приводить до досягнення 
поставленої мети [1, с. 4]. Іншими словами, він є сис-
тематизованою сукупністю кроків, які потрібно здій-
снити для розв’язання певної задачі, досягнення мети.

Поняття «метод управління» має два значення, 
а саме спосіб досягнення мети; прийом, спосіб або 
образ дії. Методи управління – це система правил 
і процедур вирішення різних завдань управління 
задля забезпечення ефективного розвитку організації 
[13, с. 196], або «способи здійснення управлінської 
діяльності, застосовувані для постановки і досягнення 
її цілей» [12, с. 91].

В теорії управління виділяють низку основних 
методів, які є сукупністю прийомів та механізмів 
впливу на об’єкт, за допомогою яких відбувається реа-
лізація функцій управління [6, с. 55].

Методи управління класифікуються за численними 
ознаками. Вони формують економічні та соціальні 

Each of the proposed methods has its advantages and disadvantages, namely the method of defining the goals of 
the company, it can be emphasized that these methods are quite relevant in the current economic environment, they 
are important at the stage of formation of the enterprise strategy. With these methods, provided they are properly 
used, we translate the strategy into a practical plane of use, and that is when whole businesses are transformed into 
results. Each company chooses its own strategy, its own management system. However, over time, both strategy and 
management need methods to implement them.

Key words: management, enterprise development, management methods, management methodology, planning 
methods.
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інтереси, взаємини між людьми та їх правові відно-
сини. Через методи управління реалізується основний 
зміст управлінської діяльності [14, c. 107].

Управління розвитком підприємством передбачає 
вирішення великої кількості завдань: від планування 
розвитку виробництва на перспективу до регулювання 
окремих робочих процесів. Вирішення цих завдань 
породжує велику різноманітність методів управління.

Так, О.Є. Кузьмін, Л.І. Чернобай, О.П. Романко 
наголошують на застосуванні комплексних методів, 
стверджуючи, що саме вони можуть дати повний аналіз 
усього спектру найважливіших параметрів підприєм-
ства [9]. Р.І. Жовнач вважає, що обов’язково необхідно 
враховувати галузеві особливості функціонування під-
приємства [7].

Л.О. Жилінська пропонує класифікацію методів до 
розвитку підприємства з трьох позицій, а саме тради-
ційну, тобто за критеріями, за функціями управління, 
з позиції стратегії [5]. М.В. Желіховська пропонує 
умовно класифікувати методи на три групи, такі як 
методи, які характеризують ринкові позиції підпри-
ємства (продукції); методи, які характеризують рівень 
менеджменту підприємства; методи, які характеризу-
ють рівень фінансово-економічної діяльності підпри-
ємства [4, с. 75].

Існує достатня кількість класифікацій методів 
управління, але найбільше значення має класифіка-
ція на основі об’єктивних законів, властивих системі 
управління, а також потреб та інтересів осіб, на кого 
спрямований вплив. За цією ознакою виділяють такі 
методи управління, які наведені в табл. 1.

Зазначені методи управління пов’язані один з 
одним, доповнюють один одного та утворюють у 
сукупності певну систему. Мистецтво керівника поля-

гає в тому, щоби вибрати найбільш ефективні методи 
управління, які впевнено ведуть до досягнення постав-
леної мети. Кожна група методів, наведених у табл. 1, 
має як переваги, так і недоліки, тому здебільшого необ-
хідним є застосування системи методів з урахуванням 
особливостей господарської діяльності підприємства.

Сьогодні не вироблена єдина класифікація мето-
дів управління розвитком підприємства. Відповідно, 
наявні методи управління потребують удосконалення 
та виокремлення класифікаційних ознак з позицій 
розвитку підприємства. Слід зауважити, що ми розу-
міємо розвиток підприємства як постійно повторю-
вальний етап, що приводить до покращення діяль-
ності підприємства, надає підприємству переваги над 
конкурентами.

Вся система управління розвитком підприємства 
побудована на етапах діяльності. Вплив суб’єкта на 
об’єкт – це процес управління, під час якого прийма-
ються управлінські рішення, а вже з управлінських 
рішень формуються мета, ціль, стратегія та етапи 
діяльності підприємства. Відповідно до кожного етапу 
ми виділяємо свої методи управління.

Перший етап управління розвитком підприємства 
проходить з оцінюванням потенціалу розвитку підпри-
ємства, проведенням детального аналізу економічної 
ситуації на ринку. Для виявлення потенційних загроз 
можна використати SWOT-аналіз.

Другий етап – це оцінювання загальної ситуації 
на ринку, коли вибираються методи дослідження, які 
дають можливість розрахувати оптимальний результат 
діяльності.

На третьому етапі відбувається планування розви-
тку підприємства, так зване формування сценаріїв роз-
витку з урахуванням можливих ризиків.

Таблиця 1
Порівняльна характеристика традиційних методів управління розвитком підприємства

№ Групи методів 
управління Загальна характеристика Переваги Недоліки

1 Економічні Метою є отримання прибутку, 
лідируючих позицій на 
ринку. Формою власності 
є корпоративна, державна, 
приватна. Суб’єктом впливу є 
керівник. Формою впливу на 
працівників є мотивація.

Стимулюються ініціативність, 
творчий потенціал 
працівників на основі 
задоволення матеріальних 
потреб.

Залишаються незадоволеними 
багато потреб, що лежать 
поза сферою матеріального 
інтересу, що знижує 
мотивацію.

2 Організаційно-
правові

Метою є виконання планів. 
Формою власності є 
державна. Суб’єктами впливу 
є керівник, колектив. Формою 
впливу на працівників є 
нормативні та методичні 
документи.

Обов’язковості виконання 
покладених завдань та 
відповідальності персоналу за 
результати своєї діяльності; 
адресності розпоряджень.

Примус персоналу до праці, 
відсутні дієві стимули праці.

3 Соціально-
психологічні

Метою є вдосконалення та 
підвищення ефективності 
діяльності як окремого 
індивідуума, так і колективу 
загалом. Формою власності є 
приватна. Суб’єктом впливу 
є керівник. Формою впливу 
на працівників є управління 
соціально-психологічним 
«кліматом» в колективі.

Майже без матеріальних 
затрат.

Відсутнє матеріальне 
заохочення працівників; 
неможливо спрогнозувати 
реакцію та результати.
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Таблиця 2
Систематизація методів управління розвитком підприємств

№ Класифікація 
методів Назва методу Опис методу Головна ідея Автори

1 2 3 4 5 6
1 Методи 

визначення 
цілей 
підприємства 
[17, с. 251]

Key Performance 
Indicators, (KPI)

Система фінансових 
і нефінансових 
показників, що 
впливають на зміну 
результатів щодо 
стратегічної цілі.

Метод управлінської 
діяльності, що забезпечує 
передбачення можливих 
результатів діяльності 
та планування шляхів їх 
досягнення.

Першим укладачем 
є Пітер Друкер 
у 50-х рр. ХХ 
століття.

Balanced 
Scorecard (BSC)

Система збалансованих 
показників, яка 
підвищує ефективність 
досягнення цілей 
підприємства [3].

Управляє ключовими 
процесами, а саме 
формуванням стратегії; 
комунікацією та зв’язком; 
бізнес-плануванням; 
зворотним зв’язком.

Роберт Каплан і 
Девід Нортон на 
початку 1990-х рр.

Метод ключових 
рішень під час 
формування 
стратегії [17].

Встановлює вплив 
зовнішнього середовища 
на формування стратегії 
підприємства.

Ключовим рішенням 
є формування цілей 
підприємства.

–

2 Методи 
управління 
реалізацією 
стратегії

Total Quality 
Management 
(TQM)

Метод безперервного 
підвищення якості всіх 
організаційних процесів.

Компанія повинна працювати 
не тільки над якістю 
продукції, але й над якістю 
організації роботи персоналу.

Вільям Демінг; 
вперше було 
використано в 
Японії та США. 

Value-based 
management

Метод посилення 
орієнтації підприємства 
на зовнішні очікування 
та прийняття 
ефективних фінансово-
економічних рішень [3].

Основним показником для 
оцінювання результатів 
діяльності підприємства є 
його вартість.

Вперше теоретично 
обґрунтував 
Альфред 
Раппапорт. Ідея 
зародилася у 80-х 
рр. ХХ століття у 
США.

Beyond 
Budgeting

Метод гнучкого 
розподілу бюджету.

Детальний бюджет 
замінено на поетапний 
план дій. Звітний період не 
прив’язаний до календарного 
року.

Джеремі Хоуп, 
Робін Фрейзер, 
Пітер Банс; 
розвивається з 
1990-х рр.

Шість Сигм Виявлення та 
встановлення причин 
дефектів продукції, 
розроблення плану 
заходів, вжиття яких 
спрямоване на усунення 
дефектів.

Підвищення якості продукції, 
послуг та ефективності 
діяльності.

Компанія 
“Motorola” та її 
інженер Біл Сміт (з 
1986 р.).

Четвертий етап розвитку є заключним, в результаті 
якого проводиться оцінювання ймовірності досягну-
тих результатів та визначаються подальші дії.

У табл. 2 запропоновано систематизацію методів за 
різними класифікаційними ознаками.

Запропонована систематизація методів управління 
розвитком підприємства охопила всі процеси управ-
ління. Кожен із запропонованих методів має свої пере-
ваги та недоліки, однак, аналізуючи табл. 2, а саме метод 
визначення цілей підприємства, можемо наголосити на 
тому, що ці методи є досить актуальними в сучасних 
умовах господарювання, вони є важливими на етапі 
формування стратегії підприємства. За допомогою цих 
методів за умови їх правильного використання можна 
перенести стратегію в практичну площину викорис-
тання, саме тоді цілі підприємства трансформуються в 
результати.

Кожне підприємство вибирає власну стратегію, 
власну систему управління. Однак з часом й стра-
тегія, й управління потребують методів реалізації. 
В табл. 2 наведено приклад найбільш поширених та 
ефективних методів управління реалізації стратегії, які 
впливають на розвиток підприємства й можуть забез-
печити ефективну реалізацію стратегії.

Методи планування та прогнозування діяльності 
підприємства активно використовуються на практиці. 
Однак щодо України, то тут є низка прогалин в орга-
нізації бізнес-планів. Українське законодавство сьо-
годні не закріплює обов’язковість розроблення бізнес-
плану. Незважаючи на прагнення країни приєднатися 
до європейської спільноти та підвищити стандарти 
якості продукції, послуг та принципів ведення бізнесу, 
значно поширена позиція, яка заперечує доцільність 
розроблення розгорнутого бізнес-плану й передбачає 
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1 2 3 4 5 6
3 Методи 

планування та 
прогнозування 
діяльності 
підприємств

Бізнес-
планування

Підготовлений плановий 
документ, який 
розкриває всі аспекти 
будь-якого проекту.

Реалізація нової ідеї, 
визначення необхідного 
фінансового забезпечення, 
отримання певного зиску.

В обігу після 
переходу в ринкову 
економічну 
систему.

Прогнозування Метод дає змогу 
прорахувати можливі 
наслідки різних 
варіантів розвитку подій.

Отримання картини 
майбутнього, яку можна 
використовувати як основу в 
процесі планування.

Динамічне 
планування

Відображення будь-яких 
змін у реальному часі.

Заздалегідь визначений 
порядок дій, які потрібні 
для досягнення поставленої 
мети.

4 Методи 
діагностики 
зовнішнього та 
внутрішнього 
станів 
підприємства

SWOT-аналіз Метод аналізу дає змогу 
провести детальне 
вивчення зовнішнього 
й внутрішнього 
середовищ.

Формування узагальненого 
інформаційного потенціалу.

Вперше введений 
у 1963 р. в 
Гарварді Кеннетом 
Ендрюсом.

PIMS-аналіз Метод аналізу впливу 
ринкової стратегії на 
прибуток.

PIMS є спробою звести всі 
змінні, які впливають на 
довгострокову прибутковість 
компанії.

Розроблений у 
середині 60-х рр. у 
компанії “General 
Electric”.

PEST-аналіз Метод аналізу, який 
призначений для 
виявлення політичних, 
економічних, соціальних 
та технологічних 
аспектів зовнішнього 
середовища, які 
впливають на 
підприємство.

Дослідження зовнішніх сил, 
що впливають на діяльність 
підприємства.

Створений 
професором 
Гарварду 
Френсісом 
Агіларом у 1967 р.

GAP-аналіз Метод аналізу, що вивчає 
стратегічне розходження 
між бажаним і реальним.

Досліджує проблеми, 
що виявляються як 
розрив, що виникає під 
час реалізації плану змін 
між тими показниками та 
результатами, досягнення 
яких планувалося, й тим, що 
вийшло в реальності.

Розроблений у 
Стенфордському 
дослідницькому 
інституті в 
Каліфорнії.

VRIO-аналіз Метод виявлення 
найбільш важливих 
ресурсів підприємства 
для створення 
конкурентної переваги 
на ринках.

Виявлення найбільш 
важливих для формування 
конкурентної переваги 
підприємства ресурсів, 
а також визначення 
стратегічних наслідків їх 
використання.

–

Аналіз п’яти 
сил Портера 
(Porter five forces 
analysis)

Метод, який аналізує 
появу нових «гравців» 
на ринку, появу товарів-
замінників тощо.

Вироблення стратегії бізнесу. Майкл Портер 
у Гарвардській 
бізнес-школі у 
1979 р.

Закінчення табл. 2

як альтернативу стисле техніко-економічне обґрунту-
вання. Іноді вважається, що відсутність проробленого 
бізнес-плану може бути компенсована знанням «гли-
бин» вітчизняного бізнесу та інтуїцією [10].

Прогнозування полягає у встановленні логічної 
послідовності розвитку подій крок за кроком та визна-
чає можливі варіанти майбутніх подій. Динамічне пла-
нування на практиці – це постійний моніторинг подій, 
коригування планів або розроблення нових, що відпо-
відають сучасним вимогам. Такі методи є важливими 
для управління розвитком підприємства.

Методи діагностики зовнішнього та внутрішнього 
станів підприємства на практиці можуть бути при-
стосовані до будь-якого об’єкта управління та мають 
високу ефективність (GAP-аналіз, VRIO-аналіз), 
SWOT-метод поверхнево класифікує підприємство й 
складно адаптується до змін зовнішнього середовища. 
Під час кризи підприємства відмовляються від PEST-
аналізу, адже аналіз не враховує такі важливі фак-
тори, як екологічні та демографічні. Однак для більш 
точного аналізу рекомендовано зіставляти результати 
PEST- і SWOT-аналізів. Результати за методом аналізу 
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PIMS дають змогу оцінити перспективи розвитку під-
приємства, оскільки проведення аналізу базується на 
базі даних тисячі компаній.

Результатом дослідження є систематизація методів 
управління розвитком підприємства на різних етапах 
здійснення управління підприємством, що в майбут-
ньому сприятиме успішному розвитку бізнес-процесів.

Кожен метод важливий в управлінні підприєм-
ством, адже може змінити якість товарів та послуг. 
Підприємство може стати конкурентоспроможним, а 
може, навпаки, стати банкрутом.

Висновки. Систематизувавши основні методи 
управління, можемо зробити висновок, що в управ-
лінні розвитком підприємства доцільно поєднувати 

різні методи управління. Базовою основою мають 
стати економічні методи управління, а оскільки будь-
якою системою потрібно управляти, то на підприємстві 
не обійтися без адміністративних методів управління. 
Водночас сьогодні на перше місце виходять соціально-
психологічні методи, адже взаємини в колективі є дуже 
важливим фактором розвитку, тобто традиційні методи 
управління розвитком підприємства є фундаментом 
управлінського впливу на розвиток підприємства, а 
методи визначення цілей підприємства, методи управ-
ління реалізацією стратегії, методи планування та 
прогнозування діяльності підприємств та методи діа-
гностики зовнішнього та внутрішнього станів підпри-
ємства вже є додатковими блоками в системі.
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СТРАТЕГІЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛЕЙ  
КОМПЕТЕНЦІЙ ПРАЦІВНИКІВ КОМПАНІЇ

Корольов Д.С. Стратегічний аспект формування моделей компетенцій працівників компанії. 
У статті обґрунтовано доцільність розгляду моделі компетенцій як центрального елементу та дієвого ін-
струменту управління персоналом компанії на основі компетентнісного підходу. Показано, що модель ком-
петенцій має відповідати вимогам посади, корпоративній культурі, стратегічним орієнтирам та фінансо-
вим можливостям компанії. На основі аналізу підходів до формування моделей компетенцій визначено 
два ключових критерії їх розроблення, а саме критерій унікальності та критерій динамічності. Визначено, 
описано стратегії формування моделей компетенцій, які забезпечуватимуть максимальну результативність 
дотримання цих підходів. Обґрунтовано, що під час реалізації стратегій необхідно дотримуватися принци-
пів синхронізації та диференціації задля забезпечення відповідності моделі компетенцій вимогам посади 
та стратегічним орієнтирам компанії.

Ключові слова: компетентнісний підхід, модель компетенцій, критерій, стратегія, синхронізація, дифе-
ренціація.

Королев Д.С. Стратегический аспект формирования моделей компетенций сотрудников компа-
нии. В статье обоснована целесообразность рассмотрения модели компетенций как центрального элемен-
та и действенного инструмента управления персоналом компании на основе компетентностного подхода. 
Показано, что модель компетенций должна соответствовать требованиям должности, корпоративной куль-
туре, стратегическим ориентирам и финансовым возможностям компании. На основе анализа подходов к 
формированию моделей компетенций определены два ключевых критерия их разработки, а именно кри-
терий уникальности и критерий динамичности. Определены, описаны стратегии формирования моделей 
компетенций, которые обеспечивают максимальную результативность соблюдения этих подходов. Обо-
сновано, что при реализации стратегий необходимо соблюдать принципы синхронизации и дифференци-
ации с целью обеспечения соответствия модели компетенций требованиям должности и стратегическим 
ориентирам компании.

Ключевые слова: компетентностный подход, модель компетенций, критерий, стратегия, синхрониза-
ция, дифференциация.

Korolov Denis. Strategic aspect of forming competency models of company employees. The article sub-
stantiates the expediency of considering the model of competencies as a central element and an effective tool for 
managing the company’s personnel based on a competent approach. It is shown that the competency model must 
meet the requirements of the position, corporate culture, strategic orientations and financial capabilities of the 
company. Based on the analysis of approaches to the development of competency models, two key criteria for 
their development are identified – the criterion of uniqueness and the criterion of dynamism. The uniqueness of the 
competency model is understood as the adaptation of the company to its needs of already existing model models 
or the creation of its own models in view of the specificity of activity, personnel needs and financial capabilities. 
The dynamic of the competency model implies understanding the competences within the model as a standard-
ized fixed set, or, conversely, recognizing the need for systematic adaptation of the model to reflect changes in the 
internal and external environment of the company. Based on the analysis of the advantages and disadvantages of 
approaches to the formation of competency models, strategies are identified and described which will ensure the 
maximum effectiveness of their application. Namely, optimal standardization strategy provides the best results in 
the case borrowed static competence model, an adaptation strategy – in the case of a borrowed dynamic compe-
tence model, differentiation strategy – in the case of the own static competence model and a development strategy 
for the own dynamic competence model. Strategies of formation of models of competence of the company are 
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Постановка проблеми. В умовах мінливого зовніш-
нього середовища, дефіциту трудових ресурсів та без-
перервного ускладнення вимог до професійної діяль-
ності працівників компетентнісний підхід стає одним з 
основних інструментів розвитку конкурентних переваг 
працівника, системи управління персоналом та ком-
панії загалом, оскільки забезпечує відповідність стану 
системи управління персоналом вимогам бізнесу. Як 
інструмент управління персоналом компетентнісний 
підхід передбачає встановлення чіткої відповідності 
компетентності працівника як набору його компетенцій 
професійним та поведінковим вимогам, що висуваються 
до працівника на конкретному робочому місці. Така від-
повідність забезпечується за рахунок розроблення та 
впровадження моделей компетенцій співробітників ком-
паній, під якими розуміється набір компетенцій, необхід-
них для успішного виконання професійних обов’язків 
на конкретній посаді в конкретній компанії з її індиві-
дуальними цілями та корпоративною культурою. Саме 
наявність або відсутність у працівника компетенцій як 
сукупності вроджених та набутих характеристик фор-
мує його компетентність та конкурентоспроможність. 
Визначальна роль компетенцій працівників у забезпе-
ченні ефективності функціонування компанії зумовлює 
необхідність розвитку концепції використання компе-
тентнісного підходу щодо формування та впровадження 
моделей компетенцій працівників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На 
ключовій ролі моделей компетенцій у забезпеченні 
конкурентоспроможності системи управління персо-
налом та компанії загалом наголошує багато науковців 
[2; 3; 4; 6; 7; 9]. Вперше на необхідності дослідження 
характеристик діяльності працівників, які визна-
чають ефективність їх діяльності, акцентував увагу 
класик компетентнісного підходу Д. МакКлелланд у 
1973 р. [1]. Саме наявні компетенції як набір профе-
сійних та індивідуальних характеристик він вважав 
передумовою забезпечення якісної праці. Розвиваючи 
тези Д. МакКлелланда, Р. Бояціс у 1982 р. наголосив 
на необхідності забезпечення відповідності компетен-
цій працівників компетенціям посад та компетенціям 
компанії [2]. Лише за умови такої синхронізації праців-
ник буде демонструвати високі результати професійної 
діяльності на конкретній посаді в конкретній компанії, 
а його внесок у досягнення корпоративних стратегіч-
них цілей зможе бути належним чином визначений та 
стимульований. Взірцем (еталоном), який дає змогу 
порівняти реальну результативність діяльності праців-
ника на певній посаді з ідеальною, є модель компетен-
цій, яка в працях науковців визначається як:

– повний набір компетенцій та індикаторів пове-
дінки, необхідних для успішного виконання співробіт-
ником його функцій, які проявляються у відповідних 
ситуаціях і часі, для конкретної організації з її індивіду-
альними цілями та корпоративною культурою [2, с. 210];

– структурована сукупність окремих компетенцій 
(кластерів компетенцій), необхідних для ефективної 
діяльності на певній посаді; портрет «ідеального пра-
цівника» компанії [3, с. 124];

– набір компетенцій, який необхідний організації 
для вирішення поставлених перед нею завдань або 
працівнику для виконання певної роботи [4, с. 76];

– повний набір компетенцій та індикаторів пове-
дінки, необхідних для успішного виконання співробіт-
ником його функцій, що проявляються у відповідних 
ситуаціях і часі, для конкретної організації з її індивіду-
альними цілями та корпоративною культурою [5, с. 380];

– набір ключових компетенцій, необхідних праців-
никам, які обіймають конкретну посаду, для успішного 
досягнення стратегічних цілей організації [6, с. 56].

Як свідчать наведені визначення, наголошуючи на 
необхідності відповідності моделей компетенцій інди-
відуальним цілям, певній посаді, корпоративній куль-
турі, ситуативним та часовим характеристикам [2; 3; 
5], дуже зрідка автори зазнають про важливість узго-
дження моделей компетенцій зі стратегічними цілями 
компанії [6]. Водночас наголошення на необхідності 
відповідності моделей компетенцій загальним стра-
тегічним орієнтирам компанії є цілком ґрунтовним, 
оскільки лише за цієї умови можуть бути забезпечені 
наймання та просування працівників, які максимально 
відповідають потребам компанії, визначені напрями їх 
професійного розвитку та розроблені заходи щодо сти-
мулювання та заохочення цінного персоналу.

Формулювання завдання дослідження. Необхід-
ність узгодження компетенцій працівників зі стратегіч-
ними орієнтирами компанії зумовлює доцільність роз-
роблення стратегій формування моделей компетенцій 
та визначення умов їх ефективного застосування.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Модель компетенцій є центральним елементом та 
ефективним інструментом компетентнісного підходу, 
стандартом, розробленим для конкретної посади або 
виду діяльності, а набір критеріїв як формуючих її різ-
номанітних компетенцій кожна компанія визначає від-
повідно до своїх цілей та можливостей.

Дослідники виділяють різні підходи до форму-
вання моделей компетенцій працівників компанії 
[2; 6; 8; 9; 10]. Перший з них може бути визначений 
щодо новизни та унікальності моделі. За цим крите-
рієм компанія або пристосовує до своїх потреб вже 
наявні типові моделі, або створює унікальну модель 
компетенцій з огляду на власну специфіку діяльності, 
кадрові потреби та фінансові можливості [2]. У пер-
шому випадку компанія використовує та узагальнює 
досвід провідних компаній та/або консалтингових 
організацій у сфері управління персоналом, у дру-
гому – спирається на рекомендації зовнішніх кон-
сультантів або виключно власних фахівців у сфері 
управління персоналом. Другий підхід до формування 

formalized in the form of a matrix, on the horizontal axis of which there is a characteristic “degree of dynamism 
of model” (static or dynamic), on vertical – “degree of uniqueness of model” (new/unique or existing/borrowed). 
It is substantiated that the implementation of strategies requires compliance with the principles of synchronization 
and differentiation in order to ensure compliance of the competency model with the requirements of the position 
and strategic guidelines of the company.

Key words: competency approach, competency model, criterion, strategy, synchronization, differentiation.
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моделей компетенцій, на наш погляд, може бути асо-
ційований з критерієм динамічності та передбачає 
наявність двох позицій. Згідно з першою позицією всі 
моделі компетенцій в рамках компанії розглядаються 
як фіксований, стандартизований, статичний набір 
компетенцій, які визначають поведінковий портрет 
ідеального працівника компанії [9]. Відповідно до 
другої позиції, яка відповідає динамічному розумінню 
компетентнісного підходу, перелік компетенцій персо-
налу має адаптуватися до вимог діяльності на конкрет-
ній посаді, враховувати поточний стан зовнішнього 
середовища конкретної компанії та тенденції його 
трансформації [10]. Залежно від вибраного підходу до 
формування моделей компетенцій служба управління 
персоналом компанії має дотримуватися певної стра-
тегії задля забезпечення максимальної ефективності 
дій щодо реалізації компетентнісного підходу.

Так, найпростішим (принаймні щодо мінімізації 
фінансових витрат) є впровадження компанією наяв-
них моделей компетенцій за умови їх розуміння як 
статичного фіксованого набору характеристик праців-
ників. Ефективність запозичених статичних моделей 
компетенцій може бути забезпечена лише тоді, коли 
керівництво докладатиме максимальних зусиль для 
забезпечення їх оптимальної стандартизації, тобто 
намагатиметься найповніше використати потенціал уні-
фікованих моделей. Це завдання може бути вирішене за 
рахунок пристосування моделей до умов діяльності 
конкретної компанії, її кадрового потенціалу, вдоскона-
лення або коригування окремих компетенцій тощо.

У разі використання запозичених динамічних моде-
лей компетенцій в компанії має здійснюватися сис-
темна робота щодо модифікації моделей з урахуванням 
вимог до професійної діяльності на конкретній посаді 
та змін у зовнішньому та внутрішньому середовищах 
компанії. Таку діяльність можна визначити як страте-
гію адаптації, яка відрізняється більшою гнучкістю 
порівняно зі стратегією оптимальної стандартизації, 
оскільки базується на динамічному підході до форму-
вання моделей компетенцій. З іншого боку, реалізація 
стратегії адаптації потребує більших капіталовкладень, 
оскільки передбачає диференціацію як вимог до пра-
цівників, так й інвестування в розвиток їх компетенцій.

Якщо компанія вдається до розроблення власних 
моделей компетенцій, забезпечується вищий ступень 
пристосованості цих моделей до умов діяльності ком-
панії та її кадрового потенціалу, але суттєво зростають 
фінансові витрати на розроблення моделей, їх запрова-
дження та забезпечення адресного фінансування в роз-
виток компетенцій працівників. Більш простим з цих 
двох варіантів є той, коли компанія вдається до розро-
блення власних моделей компетенцій за умови їх розу-
міння як статичного уніфікованого набору характерис-
тик працівників. У цьому разі оптимальну стратегію 
формування моделей компетенцій можна сформулю-
вати як стратегію диференціації, яка передбачає уріз-
номанітнення статичних наборів компетенцій задля 
максимального врахування специфіки різних посад у 
системі управління компанією. Нарешті, максимальну 
відповідність компетенцій працівників як специфіці 
діяльності компанії, так й окремим посадам забезпе-
чує формування власних динамічних моделей компе-
тенцій. За умови дотримання цього підходу вимоги до 
компетенцій працівників компанії є найбільш гнуч-
кими, оскільки передбачається постійне коригування 
динамічних моделей компетенцій задля забезпечення 
відповідності змінам внутрішнього та зовнішнього 
середовищ компанії, тенденціям розвитку ринку праці 
та стану трудових ресурсів. Керівництво компанії має 
можливість не лише забезпечувати набір та оціню-
вання працівників згідно зі сформованими моделями 
компетенцій, але й змінювати вимоги до працівників, 
якщо цього вимагає трансформація умов діяльності 
компанії. Дотримання динамічного підходу забезпечує 
максимальну пристосованість моделей компетенцій 
до специфіки діяльності компанії та окремих посад 
у системі управління. На наш погляд, стратегію фор-
мування компетенцій, яка передбачає використання 
власних моделей та розглядає їх за динамічного під-
ходу, доцільно визначити як стратегію розвитку. Реалі-
зація стратегії розвитку забезпечує компанії найкращі 
результати, але й потребує значних фінансових витрат 
на формування та постійне вдосконалення моделей 
компетенцій.

Переваги та недоліки стратегій формування моде-
лей компетенцій компанії систематизовано в табл. 1.

Таблиця 1
Переваги та недоліки стратегій формування моделей компетенцій працівників

Стратегія формування 
моделей компетенцій Переваги Недоліки

Стратегія оптимальної 
стандартизації

Мінімізація фінансових витрат, 
уніфікація вимог до професійної 
діяльності, швидкий термін окупності 
інвестицій в персонал.

Відсутність гнучкої реакції на зміни, 
неповне використання кадрового 
потенціалу компанії.

Стратегія адаптації Можливість коригування моделей 
компетенцій завдяки їх динамічному 
розумінню.

Неможливість забезпечення 
максимальної відповідності запозичених 
моделей умовам діяльності компанії.

Стратегія диференціації Можливість забезпечення широкого 
охоплення посад у системі управління 
відповідними статичними моделями 
компетенцій.

Відсутність можливості швидкого 
реагування на зміни вимог до 
компетенцій працівників компанії.

Стратегія розвитку Максимальна адаптація до умов 
діяльності компанії та стану її кадрового 
потенціалу.

Максимізація фінансових витрат на 
розроблення унікальних моделей 
компетенцій компанії.

Джерело: розроблено автором
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Підсумовуючи результати аналізу підходів до фор-
мування моделей компетенцій працівників компанії, 
можемо вважати, що результативність застосування 
цих підходів буде максимальною за дотримання таких 
стратегій:

– запозичена статична модель компетенцій (стра-
тегія оптимальної стандартизації, яка передбачає кори-
гування моделей компетенцій задля їх пристосування 
до умов діяльності компанії та максимального вико-
ристання її кадрового потенціалу);

– запозичена динамічна модель компетенцій (стра-
тегія адаптації, яка полягає в модифікації моделей з 
урахуванням вимог до професійної діяльності на кон-
кретній посаді та змін у зовнішньому та внутрішньому 
середовищах компанії);

– власна статична модель компетенцій (стратегія 
диференціації, що базується на урізноманітненні ста-
тичних наборів компетенцій задля максимального вра-
хування специфіки різних посад у системі управління 
компанією);

– власна динамічна модель компетенцій (страте-
гія розвитку, яка передбачає системне вдосконалення 
моделей компетенцій задля забезпечення їх макси-
мальної відповідності змінам середовища, специфіці 
діяльності компанії та конкретним посадам у системі 
управління).

Стратегії формування моделей компетенції праців-
ників компанії можуть бути формалізовані у вигляді 
матриці (рис. 1). За горизонтальною віссю матриці 
розташовано характеристику «ступінь динамічності 
моделі», яка може бути описана як статична або дина-
мічна. За вертикальною віссю відкладено характерис-

Рис. 1. Матриця стратегій формування моделей  
компетенцій працівників компанії

Джерело: розроблено автором
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тику «ступень унікальності моделі», за якої модель 
може бути новою або вже наявною. Вибір способів 
формування моделей компетенцій, вочевидь, залежить 
від компетентності кадрових служб компанії, її фінан-
сових можливостей, конкурентоспроможності, ста-
більності ринкових умов, зрештою, розуміння керів-
ництвом важливості дотримання компетентнісного 
підходу до управління персоналом компанії. Найкращі 
результати щодо відповідності специфіці діяльності 
компанії та конкретним посадам у системі управління, 
вочевидь, забезпечать використання власних динаміч-
них моделей компетенцій та дотримання стратегії їх 
розвитку. Однак цей підхід, з іншого боку, максимізує 
фінансові витрати компанії на впровадження компе-
тентнісного підходу до управління персоналом.

На наш погляд, стратегія формування моделей ком-
петенцій має вибиратися з урахуванням значущості 
конкретних посад для досягнення стратегічних цілей 
функціонування компанії: чим вище в системі управ-
ління розташована посада, чим більше внесок пра-
цівника, який її займає, у забезпечення ефективності 
діяльності компанії, тим доцільніше дотримання стра-
тегії розвитку, попри її витратність. З іншого боку, для 
посад, значущість яких не є визначальною щодо досяг-
нення цілей компанії, прийнятним є використання запо-
зичених моделей компетенцій за умови дотримання 
стратегій оптимальної стандартизації та/або адаптації. 
Інакше кажучи, найкращі результати від дотримання 
компетентнісного підходу будуть забезпечені, якщо під 
час формування моделей компетенцій будуть дотри-
мані два принципи, а саме принципи синхронізації 
та диференціації. Принцип синхронізації в контек-
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сті вибору стратегії формування моделі компетенцій 
передбачає забезпечення відповідності витратності та 
складності реалізації стратегії значущості посади в 
системі управління компанією. Дотримання принципу 
диференціації передбачає встановлення різних вимог 
до моделей компетенцій працівників залежно від їх 
внеску у досягнення стратегічних цілей компанії.

Висновки. Дотримання теоретичних та при-
кладних засад управління персоналом на основі 
компетентнісного підходу забезпечує розвиток ком-
петенцій працівників як стратегічного активу ком-
панії, основним інструментом якого є формування 

та впровадження моделей компетенцій. Умовою 
ефективності моделі компетенцій є її узгодження як 
з вимогами посади, так і з довгостроковими цілями 
компанії. Узагальнення наявних підходів до форму-
вання моделей компетенцій дало змогу визначити 
стратегії, дотримання яких забезпечуватиме макси-
мальну результативність з огляду на відповідність 
стратегічним орієнтирам та фінансовим можливос-
тям компанії. Подальші розвідки у цьому напрямі 
полягатимуть у визначенні практичних умов реалі-
зації стратегій формування моделей компетенцій на 
прикладі конкретної компанії.
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Kudryashova Sofiya. Formation of the counteraction against raiding and unfriendly takeovers of agri-
cultural enterprises. Modern scientific works and publications devoted to risks specific to the agricultural sector 
of Ukraine, for the most part, cover the issues of the impact of climatic conditions on the activities of enterprises in 
the agricultural sector of the economy, as well as the development of the use of financial instruments by enterprises, 
such as insurance and lending. Along with this, in connection with changes in the political sphere of Ukraine, the 
actual risk that significantly affects the situation in the agricultural industry, according to the authors of the article, 
is raiding. It is safe to say that raiding and acquisition have an impact on the food security of the state no less than 
climate or socio-economic factors, as they lead to imbalances in the overall structure of agriculture, depriving it of 
stability, and also force farmers to divert already limited resources from the core business and redirect them to ad-
dress organizational (legal) issues.
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Кудряшова С.В. Формування процесу протидії рейдерству та недружнім поглинанням 

сільськогосподарських підприємств. Сучасні наукові роботи та публікації, присвячені ризикам, 
притаманним галузі сільського господарства України, в своїй більшості, присвячені висвітленню питань 
впливу кліматичних умов на діяльність підприємств аграрного сектору економіки, а також розвитку 
використання підприємствами фінансових інструментів, таких як страхування та кредитування. Поряд з 
цим, у зв'язку із змінами в політичній сфері України, нагальним ризиком, який істотно впливає на положення 
в галузі сільського господарства, на думку авторів статті, є рейдерство. Термін «рейдерство» в законодавчій 
базі України не має чіткого визначення, ініціативи держави по запобіганню рейдерству не дають в повній мірі 
потрібного захисту та нерідко використовуються рейдерами в своїх цілях. Інформація стосовно фактично 
здійснених рейдерських захоплень, в переважній більшості, наведена на регіональних інформаційних 
ресурсах, та не набуває широкого наголосу. Проблема рейдерства в сільському господарстві висвітлена в 
науковій літературі недостатньо та потребує детального вивчення, розробки дієвих механізмів виявлення, 
нейтралізації та запобігання ризикам рейдерських захоплень. Можна з упевненістю говорити про те, що 
рейдерство та поглинання мають вплив на продовольчу безпеку держави не менший, ніж кліматичні умови 
або соціально-економічні фактори, оскільки призводять до дисбалансу в загальній структурі сільського 
господарства, лишаючи її стабільності, а також примушують аграріїв відволікати без того обмежені ресурси 
від основної діяльності та перенаправляти їх на вирішення організаційно-правових (юридичних) питань. 
Дослідження документального відображення операцій із підготовки та реалізації рейдерських захоплень 
в сільському господарстві здійснюється в межах виконання судових економічних експертиз. Судовими 
експертами за результатами проведених експертиз та досліджень виявляються та узагальнюються найбільш 
типові помилки, які допускаються керівниками аграрних підприємств при веденні діяльності та збільшують 
загрозу рейдерських захоплень. В зв'язку з цим, авторами статті пропонується поєднати практичний досвід, 
набутий спеціалістами в галузі експертної діяльності при дослідженні питань, пов'язаних із рейдерством 
в сільському господарстві, із теоретичними знаннями стосовно рейдерства, що допоможе створити дієвий 
механізм захисту аграрних підприємств від недружній дій з боку компаній-агресорів, а також виробити 
набір превентивних мір.

Ключові слова: ризики, рейдерство, недружні поглинання, судова експертиза, аграрні підприємства.
Кудряшова С.В. Формирование процесса противодействия рейдерству и недружественным погло-

щениям сельскохозяйственных предприятий. Современные научные работы и публикации, посвящен-
ные рискам, характерным для отрасли сельского хозяйства Украины, в большинстве своем освещают во-
просы влияния климатических условий на деятельность предприятий аграрного сектора экономики, а также 
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развитию использования предприятиями финансовых инструментов, таких как страхование и кредитование. 
Наряду с этим, в связи с изменениями в политической сфере Украины, актуальным риском, существенно 
влияющим на положение в отрасли сельского хозяйства, по мнению авторов статьи, является рейдерство. 
Можно с уверенностью говорить о том, что рейдерство и поглощения оказывают влияние на продоволь-
ственную безопасность государства не меньше, чем климатические или социально-экономические факторы, 
поскольку приводят к дисбалансу в общей структуре сельского хозяйства, лишая ее стабильности, а также 
вынуждают аграриев отвлекать и без того ограниченные ресурсы от основной деятельности и перенаправ-
лять их на решение организационно-правовых (юридических) вопросов.

Ключевые слова: риски, рейдерство, недружественные поглощения, судебная экспертиза, аграрные 
предприятия.

Formulation of the problem. The scientific develop-
ments, which are devoted to the problem of raiding and 
unfriendly takeovers, do not take into account the pecu-
liarities of agrarian enterprises’ economic activity. Modern 
publications that raise the issue of raiding in agriculture 
cover certain events and are informational in nature.

Identifying the risks that influence the activity of agri-
cultural and industrial enterprises badly, native scientists 
focus on the identification, analysis, and development of 
mechanisms for counteracting and preventing the climatic 
(natural) risks. 

In this regard, the authors emphasize that the study 
of the problem of identifying the risks for agrarian enter-
prises, which are connected with raiding and unfriendly 
acquisition and development of measures to minimize 
them, should be utilitarian and effective.

Current researches and publications analysis. The 
problem of raiding and unfriendly acquisitions has been 
studied by many scientists and analysts. However, sci-
entific concepts and recommendations on the ways of 
counteracting raider attacks, that were suggested, have 
not become applicable. Numerous attempts to introduce 
the scientific recommendations in the development of tar-
geted programmes to reduce the level of raiding, as well 
as corruption in the branches of the economy and public 
administration in the field of management, in our country 
or in its regions, confirmed that the information received 
by the scientists does not allow them to be effectively used 
to solve certain practical tasks over the fragmentation and 
unsystematic nature. [1]

The article’s goal. Forensic expertise and researches 
help to investigate the elements of practical implementa-
tion of some methods of the illegal takeover of agricultural 
enterprises. The goal of these researches is to confirm the 
calculation of the amount of damage caused by the abduc-
tion, illegal harvesting or damage to agricultural enter-
prises, the determination of the property share when the 
participant leaves the company and the order of enterprise 
income display and distribution, etc.

General material formulation. The agricultural har-
vest theft or damage is an instrument in a severe compe-
tition as it leads to damage to the enterprise, increase in 
debt, and loss of assets inevitably, which, in turn, can cause 
bankruptcy.

Such hostile actions can be met by any enterprise, 
regardless of its size, volume of land resources that it pro-
cesses, and its profitability.

Yaroslava Borka states that there is no official statis-
tics on the number of raider seizures of agrarian business 
or land plots in Ukraine. Unofficial sources give the fol-
lowing data: 1,690 raider seizures have been registered in 

Ukraine since 2013, 539 of them have taken place during 
the last 1.5 years. The largest number of raider attacks 
(414) occurred in 2017. The smallest number of seizures 
(234) was registered in 2014.

However, the real statistics must be different, as raider 
attacks are usually accompanied with the support of cor-
rupt law enforcement officers who, according to a crimi-
nal offense, do not submit data to the Unified Register of 
Pre-trial Investigations. There are also cases when criminal 
proceedings are initiated under other articles of the Crimi-
nal Code of Ukraine (in particular, self-rule, hooliganism, 
illegal enrichment, illegal use of weapons, military sup-
plies or explosives, etc.). [2]

We can confirm this thesis with the publication of 
Olena Sukmanova, the Deputy Minister of Justice on State 
Registration, who states that the analysis of the work of the 
Commission for the consideration of complaints in the field 
of state registration under the Ministry of Justice (the anti-
raider commission) demonstrates that all the complaints, 
which are received by the commission, can be divided into 
two groups: those with the signs of raider hijacking, and 
those that can be called illegal and criminal acts.

The first group includes cases where property and prop-
erty rights are passed to a new owner, for instance, because 
an old owner has overdue debts. Usually, it is a credit obli-
gation to the bank or other creditors.

Overdue monetary obligations create a rapid increase 
in debts, which leads to confiscation of property to repay 
them. [3]

Raiders use one more tool for raider hijacking – con-
flicts between participants and shareholders of enterprises 
and disputes between shareowners and tenant companies.

The second group includes counterfeiting of documents 
and court decisions, execution of registration based on a 
non-existent court decision, theft of the crop, unauthorized 
seizure of land, unlawful removal of arrests, even within 
the framework of criminal proceedings or the landowner’s 
signing of several lease agreements.

This is how the deceivers usually act. But such actions 
cannot be considered as a raider seizure. It may be a theft, 
a documents forgery, a fraud or a robbery, that is, offenses, 
which have a clear definition in the Criminal Code.

When someone says that a harvest seizure is raiding, 
he/she sows the wind, reaps the whirlwind because, at 
such a rate, all property crimes will soon be considered 
as raids. [3]

We notice that factors from the first group are a direct 
consequence of the factors presented in the second group. 
That is, the accumulation of debt obligations of agricultural 
enterprises in most cases, except for natural disasters and 
negligence in servicing loans, is directly connected with 
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theft, damage to the crop and property, and disputes over 
land assets of the enterprise. Small agricultural enterprises 
often hold sowing campaigns using credits or on the pledge 
of the future harvest. Meanwhile big agrarian enterprises 
can attract borrowed capital for expanding production and 
creating new activities: complementary or substitutional.

In this regard, if enterprises show an increase in pay-
ables or losses in their financial statements (as a result of 
property offenses committed against them), it directly influ-
ences the financial sustainability of such enterprises, their 
investment attractiveness, and credit history. O. M. Yurch-
enko stated in his publication that payables can be used as 
a method of raider seizure in case of a presentation by the 
creditor to a one-time payment. [4]

T. Tkachuk shares this opinion and says that in the sec-
ond half of the 90s, the most popular way of taking owner-
ship was doing it through payables. It is still popular nowa-
days. The overdue debts of the enterprise are bought up 
from the small creditors, and then they are consolidated 
and presented to a one-time payment. The inability of the 
company to pay off its debt obligations gives rise to bank-
ruptcy or sanitation with all the relevant consequences. The 
factory, which is being rehabilitated, cannot be controlled 
either by its owner or management. The main operating 
person is a manager of sanitation – as a rule, it is one per-
son, and it is easy for a raider to bribe him/her.

The weakest point of the majority of enterprises is the 
top management, that is, the control bodies. These are peo-
ple whose weaknesses the raider uses first and foremost. 
The director has sufficient powers and may provide fast 
withdrawal of property from his enterprise to the structures 
that are controlled by a raider. So, the owner of the factory 
remains with shares that do not cost anything. Manage-
ment can easily provoke financial problems at the plant, for 
example, by authorizing the purchase of raw materials at 
inflated prices or by borrowing loans at very high interest. 
It is possible to persuade management to act in favour of 
the raider in different ways: from ordinary bribery to black-
mail, criminal prosecution, and threats. The attack through 
the management in state enterprise is the cheapest because 
there is no good control over the owner’s activity.

This way is more complex than corporate seizure but it 
is not less effective since it is difficult to find an enterprise 
that does not owe anything to anyone. In such a situation, 
raiders study the credit history of the company and look 
for a way to file a case in bankruptcy against the enterprise. 
Then the raider can act in several ways –either to buy com-
pany debts and thus to obtain a majority in the council of 
creditors, or to arrange with other creditors to appoint his 
arbitrage manager. During the bankruptcy of the enterprise, 
the arbitration manager actually performs the functions of 
the head of such an enterprise, and so he/she can handle 
the enterprise as a full owner. Meanwhile, the shareholders 
don’t have any influence on the enterprise. [5]

Thus, according to the authors, property crimes in 
agricultural enterprises can be a way of preparing for the 
implementation of raider actions. Delaying this, paying 
no attention or investigating such crimes slowly can sig-
nificantly affect the statistics of raider hijackings, which 
threaten the stability of the agrarian sector and the state 
food security as a whole.

Appealing to the court and conducting forensic exper-
tise concerning the resolution of issues about the com-
pensation of the harm caused by the affected enterprises 

require the mobilization of considerable material and intel-
lectual resources and time.

Practicing lawyers, such as G. Podvezko, emphasize 
in their publications that agricultural and industrial enter-
prises should form a protective system against raids inde-
pendently. The protective system can be created from a set 
of legal instruments that already exist. Therefore, the pro-
tective system in agricultural and industrial enterprises can 
be divided into two parts: preventive measures and mea-
sures that are applied during the raider attack.

Raising an issue of preventive measures, I want to 
emphasize that a good manager is one who manages his 
own risks. That’s why the first thing that the owner or man-
agement of agricultural and industrial enterprises should 
do is to identify the risks that can be created for the attrac-
tiveness of raider hijacking. This will require a legal audit 
of the company’s activities. It is a very deep and thorough 
work on the analysis of the condition of the enterprise and 
its operation. There is a complete examination since the 
moment of an enterprise establishment and the members-
founders to the relationship with the shareholders and 
counterparties. Such an audit has several positive results. 
After this procedure, the owner has a third, independent 
assessment of readiness and ability to counteract the raid-
ers, which is more objective and impartial. It is also pos-
sible to estimate the actual state of affairs in the enterprise, 
and examining them you can find out problems that could 
be left out of attention but require an urgent solution. How-
ever, the main thing is that having identified risks, you can 
clearly manage them.

But if the attack finally happened, it is necessary to act 
on a certain algorithm, which you should have in advance. 
You must realize that the raider did not come for you to run 
your business. His/her main goal is to access the assets of the 
company quickly, and then re-register it for other individuals 
for further resale or to seize it openly. Therefore, first of all, 
it is necessary to stop the rapid attack of the raiders.

G. Podvezko emphasizes that providing protective 
measures against the raiding attack, you should realize 
that time is very important. Raider is already ahead of the 
attacked enterprise, so it’s necessary to act quickly, deci-
sively, and in parallel directions. In such a way, systemic 
actions will help to slow down the raiders’ actions. [6]

The analysis of expert practice on the issues of con-
firmation of the size of losses calculations from property 
crimes in agrarian enterprises helps to determine the effi-
ciency of preventive measures held by agricultural enter-
prises, as well as to identify bottlenecks in the formation 
of algorithms for countering raiders in cases of an already 
committed raider attack.

Generalization of expert practice gives the opportunity 
to the enterprises to avoid the most typical mistakes of the 
agrarian enterprises in the process of resolving disputes.

Considering damage caused by property crimes as a 
precondition for raider capture or acquisition, it is neces-
sary to start with the determination of damage (loss) given 
in the legislation of Ukraine.

The concept of damages and their compensation are 
established in the civil and economic codes of Ukraine.

Thus, according to Article 22 of the Civil Code of 
Ukraine, “Compensation for Damages and Other Methods 
of Compensation for Property Damage” provides:

1. A person who has suffered damage as a result of the 
violation of his/her civil right has the right to compensation.
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2. Losses are:
1) the forfeiture, which a person had over the destruc-

tion or damage of the thing, as well as the expenses that a 
person had or should have to restore his/her violated right 
(actual damage);

2) the income that a person could actually have under 
usual circumstances if his/her right had not been violated 
(lost profit)” [7]. 

Under the Commercial Code of Ukraine No. 436-IV as 
of January 16, 2003:

“Article 224. Compensation for losses”
1. A participant in economic relations, who has vio-

lated an economic obligation or established requirements 
for the implementation of economic activities, should com-
pensate for the damage caused to an entity whose rights or 
legitimate interests are violated.

2. Losses are the expenses of the controlling party, loss or 
damage of his/her property, as well as income that was not 
received, which the controlling party would have received in 
case of proper fulfilment of the obligation or observance of 
the rules of economic activity by the other party.

“Article 225. Composition and amount of damages”
1. The amount of damages which should be compen-

sated by a person who committed a commercial offense 
should include:

– the value of the lost, damaged or destroyed property 
determined in accordance with the requirements of the leg-
islation;

– additional costs (penalties that were paid to other enti-
ties, the cost of additional works, additional expenditures, 
etc.) incurred by the party who has suffered damage as a 
result of a violation of the obligation by the other party;

– unearned profit (loss of profit), for which the party 
who has suffered damage has the right to count on in case 
of the proper performance of the obligation by the other 
party;

– material compensation of the moral damage in cases 
provided by law” [8].

Based on the above, the goal of expertise and studies 
on the total amount of pecuniary damage (losses) caused 
to the enterprise as a result of deterioration, theft or exter-
mination of the harvest is the documentary and arithmetic 
confirmation of pecuniary damage calculations carried out 
by the affected enterprises.

The objects to study are documented costs of the com-
pany, an estimated amount of unearned profits, and possi-
ble additional costs. The expert analyses the documents on 
business activities, accounting and tax accounting, which 
confirm the implementation and reflection of the cost for 
purchasing crop, fertilizers, consumables for equipment, 
employees’ salary, services of outside organizations, etc., 
that is incurred costs, as well as documents that confirm 
the intentions of the enterprise in the harvest realization, 
in order to calculate the amount of unearned profit (lost 
profits). The data from the Office of Statistics on the aver-
age cost of a particular culture, stock exchange certificates, 
trading contracts on the future harvest and others are the 
sources of information in such cases.

Conducting research, an expert takes into account the 
compliance of the submitted documents with the require-
ments of the current legislation on this issue, as well as 
the comparability of the data given in the calculation, the 
data of accounting documents and business activities of the 
enterprise.

Summarizing the expert practice, the authors high-
lighted the main mistakes made by agrarian enterprises in 
the compilation and documentary justification for calculat-
ing the amount of damage caused to the enterprise:

– the discrepancy of the data on the cost of works, ser-
vices, materials specified in the calculation, as indicated in 
the payment documents;

– the units of measurement heterogeneity or difference 
in the name of a certain position in different documents;

– the inconsistency in the registration of documents 
submitted for examination to the requirements of the cur-
rent legislation,

– inadequate documentary justification of the costs 
specified in the calculation, etc.

These disadvantages show that people who are respon-
sible for the registration of accounting documents and tax 
records of the enterprise for the pre-trial work are unskilled 
and inexperienced.

Inconsistencies and mistakes in the calculations con-
ducted by the enterprises affect the amount of damages, 
documented and arithmetically confirmed by the results of 
the examination significantly.

Based on the above, the authors state that the correct-
ness and accuracy of documentary registration affect the 
success of solving legal issues by agrarian enterprises, 
therefore, they should be careful choosing skilled staff 
because it is possible to have undesirable consequences, 
saving money on this issue.

Work with the staff of the agrarian enterprise is an 
important component of preventive measures in develop-
ing a system for protecting agrarian enterprises from the 
risks of raiding or unfriendly takeovers.

The raider definition in western literature, as well as 
domestic publications on the role of competitive investiga-
tion in preventing raider attacks and takeovers, also con-
firms this fact.

Some foreign sources define raiding as a situation, 
in which an enterprise accepts (invites, lures away) the 
employees from competitor firms, giving them more 
wages, new career opportunities in exchange for informa-
tion about the financial situation, plans and products of the 
firm-competitor [9]. T. Tkachuk also shares this opinion 
discussing the role of competitive investigation in prevent-
ing raider attacks and takeovers [6].

Ukrainian scientists, in particular, I. Y. Zaitseva, distin-
guish the following risks, besides the risks of unfriendly 
takeovers (raids) connected with the emergence and com-
pensation of losses and the personnel policy influence:

– the risk of management authority misuse;
– the risk of not following the inside procedures of the 

company;
– the risk of a possible corporate conflict;
– the risk connected with the development strategy of 

the enterprise [10].
According to the authors, this group of risks is directly 

related to the legislative and statutory and documentary 
regulations of the enterprise.

The requirements for the organizational and legal form 
of activities of agricultural enterprises and the obligatory 
information, which should be contained in the constitu-
ent documents, are the goals and subject of the enterprise, 
management of the enterprise, rights and responsibilities of 
management and participants (shareholders and stockhold-
ers), the stock company property, the sources of formation 
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and the directions of the received income distribution, and 
other significant aspects of functioning. They are regulated 
by the following laws: Law of Ukraine “On Agricultural 
Cooperation” dated July 17.07.1997, No. 469/97-VR; Law 
of Ukraine “On Cooperation” dated 10.07.2003 No. 1087-
IV; Law of Ukraine “On Business Associations” dated 
19.09.1991, № 1576-XII.

Expert examination of transactions for the allocation 
of property shares at the exit of the participant from the 
company and the income display and distribution, which is 
dividends accrual and payment, income on shares, corpo-
rate payments, etc., documentary confirmation of the size 
of the land bank of the enterprise and connection between 
the agrarian business operations and economic activ-
ity, confirm their negative impact on the adequate work 
of agrarian enterprises. These operations can lead to the 
diversion of financial resources of the enterprise, changes 
in the structure of its assets, their reduction, and the emer-
gence of additional tax or credit liabilities.

The application of an expert approach is to compare the 
practical implementation of such operations with the con-
stituent documents of the enterprise and the requirements 
of the current legislation of Ukraine.

The generalization of expert practice on the given ques-
tions shows that the clear formulation of goals and objec-
tives of the agrarian enterprise, the list of powers, rights, 

and responsibilities of management and members of the 
society (co-operative), the regulation of internal proce-
dures and consolidation of these data in the constituent 
documents of the enterprise, their unambiguous interpreta-
tion, and the requirements conformity to the current legis-
lation help to reduce the above risks of raider attacks and 
unfriendly takeovers.

Conclusions and prospects of further research in 
this sphere. To sum up, we can conclude that the formation 
of a protective system against the risks of raider attacks and 
unfriendly takeovers by agrarian enterprises must be car-
ried out by agrarian enterprises taking into account the fol-
lowing preventive measures:

– conducting an independent audit of activities to iden-
tify weaknesses in the work of the enterprise,

– selection of skilled staff and making it motivated;
– clear regulatory and legal regulation of activities, 

internal procedures of the enterprise, powers, rights, and 
responsibilities of management and participants.

The authors note that great importance for the agrarian 
enterprises to develop an algorithm of action under the con-
ditions of an already carried out raider attack is to system-
atize and generalize the practices of different enterprises in 
similar situations, as well as the application of expert prac-
tice in this process. It will help to avoid common mistakes, 
to use financial resources effectively, and to save time.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНОСТІ  
ОПТИМІЗАЦІЇ ДОПОМІЖНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ  
У ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКИХ ОБ’ЄДНАННЯХ

Матвій І.Є., Матвій С.І. Деякі аспекти визначення пріоритетності оптимізації допоміжних бізнес-
процесів у виробничо-господарських об’єднаннях. Стаття присвячена вирішенню завдання визначення 
пріоритетності проведення змін допоміжних бізнес-процесів. Розроблено, запропоновано методику визна-
чення пріоритетності допоміжних бізнес-процесів у виробничо-господарських об’єднаннях до оптиміза-
ції з огляду на такі критерії пріоритетності, як важливість бізнес-процесу, проблемність бізнес-процесу, 
можливість та вартість проведення змін бізнес-процесу. Запропонована методика була апробована в ПАТ 
«Концерн-Електрон». За результатами апробації найвищий рівень пріоритетності до змін мають такі допо-
міжні бізнес-процеси, як маркетингова діяльність, утилізація продукції та відходів, бухгалтерський облік, 
проведення спеціалізованого навчання, ведення документообігу, аналітика даних та програмне забезпечен-
ня, охоронна діяльність.

Ключові слова: бізнес-процес, допоміжний бізнес-процес, оптимізація, рівень пріоритетності, важли-
вість, проблемність, можливість проведення змін.

Матвий И.Е., Матвий С.И. Некоторые аспекты определения приоритетности оптимизации вспо-
могательных бизнес-процессов в производственно-хозяйственных объединениях. Статья посвящена 
решению задания определения приоритетности проведения изменений вспомогательных бизнес-процес-
сов. Разработана, предложена методика определения приоритетности вспомогательных бизнес-процессов 
в производственно-хозяйственных объединениях к оптимизации с учетом таких критерий приоритетности, 
как важность бизнес-процесса, проблемность бизнес-процесса, возможность и стоимость проведения из-
менений бизнес-процесса. Предложенная методика была апробирована в ПАО «Концерн-Электрон». По ре-
зультатам апробации самый высокий уровень приоритетности к изменениям имеют такие вспомогательные 
бизнес-процессы, как маркетинговая деятельность, утилизация продукции и отходов, бухгалтерский учет, 
проведение специализированного обучения, ведение документооборота, аналитика данных и программное 
обеспечение, охранная деятельность.

Ключевые слова: бизнес-процесс, вспомогательный бизнес-процесс, оптимизация, уровень приоритет-
ности, важность, проблемность, возможность проведения изменений.

Matviy Igor, Matviy Solomiya. Some aspects of the definition prioritizing the optimization of subsidiary 
business processes of industrial economic association. The article is devoted to the task of determining the pri-
ority of carrying out the changes of subsidiary business processes. The solution to this problem is due to the actu-
alization of ensuring the efficiency of business process management in the enterprise, which in turn requires their 
periodic analysis and search for ways of improvement, reengineering, optimization in order to get the maximum 
effect. The article explains the essence of the concepts of “business processes”, “subsidiary business processes” and 
“optimization of business processes”. A methodology for determining the priority of subsidiary business processes 
of industrial economic association to optimization has been developed and proposed, taking into account the fol-
lowing priority criteria: the importance of the business process; problematic business process; opportunity and cost 
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of conducting business process changes. The importance of subsidiary business process demonstrates the degree 
of its importance in achieving the organization’s strategy and its goals; the degree of difficulty of the subsidiary 
business process is estimated as the difference between the main indicators that shape the level of competitiveness 
of the organization in the market and its competitors; the opportunity and cost of making changes to the business 
process characterizes the magnitude of the costs and the various barriers that accompany those changes. Assessing 
the importance, the difficulty and the possibility of making changes for each subsidiary business process makes it 
possible to determine the order in which they are ranked and to select the business processes that are most prioritized 
for further analysis and optimization. The proposed methodology was tested at JSC “Concern-Electron”, which 
includes ten enterprises and performs twelve subsidiary business processes in total. The estimation of subsidiary 
business processes at JSC “Concern-Electron” by the above criteria was carried out by the expert method. Accord-
ing to the expert estimates, the following supporting business processes have the highest level of priority for change: 
marketing activities; product and waste management, accounting, specialized training, document management, data 
analytics and software and security.

Key words: business process, subsidiary business process, optimization, priority level, importance, difficulty, 
possibility of change.

Постановка проблеми. Результативність діяль-
ності суб’єктів господарювання залежить від багатьох 
чинників, таких як наявність сучасного технологіч-
ного обладнання та висококваліфікованих працівників, 
стану речей в галузі, дотримання відповідного рівня 
якості виробленої продукції, ефективність управління. 
Зокрема, на сучасному етапі актуалізується забезпе-
чення ефективності управління бізнес-процесами на 
підприємстві. Відповідно, це вимагає їх періодичного 
аналізування та пошуку способів удосконалення, реін-
жинірингу, оптимізації задля отримання максималь-
ного ефекту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блематика, пов’язана з оцінюванням ефективності, 
реінжинірингом, бізнес-процесами, передачею їх вико-
нання стороннім організаціям, досліджувалась такими 
науковцями, як М.Я. Гвоздь, В.В. Дубініна, О.В. Крупа, 
О.З. Сорочак, Л.М. Таранюк, М. Хаммер, Дж. Чампі, 
Л.І. Чернобай, Н.І. Чухрай, О.А. Шевчук.

Як відомо, бізнес-процес – це сукупність різних 
видів діяльності, в межах якої «на вході» використо-
вується один чи більше видів ресурсів, а в результаті 
якої на «виході» утворюється продукт, що має цінність 
для споживача [1]. Одним з ефективних інструментів 
радикального поліпшення діяльності суб’єктів госпо-
дарювання є реінжиніринг бізнес-процесів [2, с. 26]. 
Реінжиніринг – це спосіб кардинальної перебудови 
бізнес-процесів у компанії, який проходить з доко-
рінними якісними змінами в діяльності конкретного 
підприємства, що відзначаються значним підвищен-
ням показника економічної ефективності господар-
ської діяльності суб’єкта господарювання в результаті 
перепроектування елементів фінансової, виробни-
чої, маркетингової, логістичної, ресурсної, кадрової, 
інформаційної, екологічної складових організаційно-
економічного механізму підприємства, а також перед-
бачають швидку адаптацію підприємства до ринкового 
середовища, що змінюється [3, с. 63]. Реінжинірингу 
бізнес-процесів передує оцінювання їх ефективності. 
Так, О.З. Сорочак та М.Я. Гвоздь пропонують мето-
дику оцінювання ефективності бізнес-процесів при-
ладобудівних підприємств задля вибору відповідного 
виду реінжинірингу на підставі системи показників, 
яка включає такі групи, як показники результативності, 
показники вартості, показники часу, показники якості, 
показники фрагментації [4, с. 213].

Часто в практичній діяльності задля вирішення 
проблеми забезпечення ефективності реалізації бізнес-
процесів (здебільшого допоміжних бізнес-процесів) 
суб’єкти господарювання використовують інструмент 
передачі їх виконання на аутсорсинг. В цьому контексті 
О.В. Крупа запропонував модель механізму організа-
ції аутсорсингу допоміжних бізнес-процесів, яка дає 
змогу сформувати ефективну систему управління під-
приємством, що дає можливість мінімізувати витрати 
та оптимізувати процеси організації виробництва шля-
хом концентрації на ключових бізнес-процесах та пере-
дачі непрофільних процесів контрагентам [5, с. 121].

Проте поза увагою науковців залишається питання 
вибору послідовності та готовності допоміжних біз-
нес-процесів у виробничо-господарських об’єднаннях 
до змін, які б забезпечували підвищення ефективності 
непрофільних видів діяльності, оскільки непрофільні 
активи не лише поглинають фінансові ресурси, але й 
зміщують фокус трудових.

Формулювання завдання дослідження. Метою 
статті є розроблення методики визначення пріоритет-
ності оптимізації допоміжних бізнес-процесів у вироб-
ничо-господарських об’єднаннях.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Складовою ефективної діяльності виробничо-гос-
подарських об’єднань є забезпечення успішної реа-
лізації бізнес-процесів, зокрема допоміжних бізнес-
процесів, що потребує їх постійних змін, зокрема 
вдосконалення, перепроектування, реінжинірингу, 
оптимізації. Допоміжні бізнес-процеси, з одного 
боку, забезпечують виконання основних процесів, а 
з іншого боку, спрямовані на задоволення інтересів 
основних зацікавлених груп (власників, постачаль-
ників, споживачів, персоналу, держави, кредиторів), а 
також пов’язані з управлінням персоналом, фінансо-
вим управлінням тощо [6, с. 404]. Оптимізація бізнес-
процесів передбачає перехід на процесно орієнтовану 
організацію управління промислового підприємства 
з відповідними змінами в кадровій політиці, оптимі-
зацію взаємин зі споживачами та постачальниками, 
реорганізацію бізнес-процесів шляхом їх виділення 
та опису, більш повне використання ресурсних мож-
ливостей підприємства [7]. В цьому аспекті важливим 
є вибір серед бізнес-процесів найбільш пріоритетних, 
зміни яких забезпечать найвагоміший позитивний 
результат. Для вирішення цього завдання пропону-
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ється використовувати такі критерії пріоритетності 
(рис. 1), як важливість бізнес-процесу, проблемність 
бізнес-процесу, можливість та вартість проведення 
змін бізнес-процесу.

Першим критерієм є важливість допоміжного біз-
нес-процесу. Він демонструє ступінь його важливості 
щодо досягнення стратегії організації та її цілей.

Другим критерієм є ступінь проблемності допо-
міжного бізнес-процесу. За умови достатнього рівня 
показників ефективності виконання допоміжного 
бізнес-процесу на підприємстві немає потреби його 
пріоритетної оптимізації. Слід зазначити, що ступінь 

проблемності допоміжного бізнес-процесу варто оці-
нювати як різницю основних показників, що форму-
ють рівень конкурентоспроможності організації на 
ринку та її фірм-конкурентів.

Під час вибору допоміжних бізнес-процесів, які є 
пріоритетними, варто також проаналізувати витрати, 
пов’язані з цими діями. Таким чином, відповідно до 
третього критерію, перш за все варто вибрати ті біз-
нес-процеси, поліпшення яких можна провести з най-
меншими витратами.

Оцінювання ступеня важливості, проблемності та 
можливості проведення змін для кожного допоміжного 
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Рис. 1. Модель аналізування допоміжних бізнес-процесів  
у виробничо-господарських об’єднаннях
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бізнес-процесу дає можливість визначити порядок 
проведення їх ранжування та вибрати ті бізнес-про-
цеси, які є найбільш пріоритетними для подальшого 
аналізування й оптимізації.

Запропонована методика була апробована в ПАТ 
«Концерн-Електрон», до складу якого входять Нау-
ково-виробниче підприємство «Карат», ТзОВ СП 
«Електротранс», завод «Електронмаш», телевізійний 
завод «Електрон», СП ТОВ «Сферос-Електрон», завод 
«Полімер-Електрон», фінансово-лізингова компанія 
«Електрон-лізинг», ТзОВ «Завод Електронпобутпри-
лад», окреме конструкторське бюро «Текон-Електрон», 
побутово-харчове підприємство «Електрон». Форму-
вання матриці для ранжування допоміжних бізнес-про-
цесів здійснюється на основі використання експерт-
ного методу. Експертами виступали топ-менеджери 
Концерну, що володіють системним баченням підпри-
ємств об’єднання та компетентні щодо процесів, які 
потребують оптимізації.

Оцінювання ступеня важливості допоміжних біз-
нес-процесів передбачає виконання двох кроків, таких 
як визначення критичних факторів успіху (КФУ) орга-
нізації та зіставлення бізнес-процесів з КФУ [8, с. 293].

Першим кроком для визначення важливості допо-
міжних бізнес-процесів є виокремлення критичних 
факторів успіху організації. Це найбільш важливі стра-
тегічні цілі підприємства, що сформовані на основі 
його місії та за допомогою яких буде втілюватися стра-
тегія організації.

Основними критеріями, яким мають відповідати 
КФУ, є співзвучність зі стратегічними цілями підпри-
ємства, поєднання тактичних і стратегічних факторів, 
відповідність завданням організації для реалізації її 
місії. При цьому кожен фактор є необхідним, щоб орга-
нізація досягнула поставленої місії, а сукупність фак-
торів повинна сприяти її досягненню.

Другим кроком визначення ступеня важливості біз-
нес-процесів є їх зіставлення з критичними факторами 
успіху. Для оцінювання ступеня важливості запро-
поновано такі критичні фактори успіху для допоміж-
них бізнес-процесів, як оптимізація діяльності, ефек-
тивність використання трудових ресурсів організації, 
виконання поставлених завдань та угод у встановлені 

терміни, висока якість товарів та послуг, що забезпе-
чує високий рівень конкурентоспроможності, інно-
ваційність технологічного оснащення виробництва, 
що дає змогу забезпечувати достатній рівень якості 
товарів та послуг. Ступінь важливості оцінюється за 
п’ятибальною шкалою, а кожен бал відповідає визна-
ченому критичному фактору успіху.

Наступним кроком вибору пріоритетних бізнес-
процесів є оцінювання ступеня їхньої проблемності. 
Оцінювання проводиться за п’ятибальною шкалою 
щодо відповідності поточного стану бізнес-процесів 
бажаному. Значення «1» присвоюється найрезульта-
тивнішим та найефективнішим процесам, в яких від-
сутні проблеми, а поточний стан відповідає бажаному. 
Значення «5» присвоюється бізнес-процесам незадо-
вільного стану, в яких є багато проблем, а розрив між 
бажаним і поточним станом є найбільшим серед роз-
глянутої сукупності.

Для підвищення якості результатів оцінювання 
ступеня проблемності допоміжних бізнес-процесів 
проведено їхню попередню діагностику. В рамках 
проведення діагностики по кожному бізнес-процесу 
сформовано основні проблеми, оцінено їхній вплив, 
на основі чого визначено експертним шляхом ступінь 
проблемності бізнес-процесу. Отримані результати 
щодо оцінювання важливості та ступеня проблемності 
допоміжних бізнес-процесів ПАТ «Концерн-Елек-
трон» відображено в табл. 1.

На основі результатів оцінювання ступеня важли-
вості та проблемності допоміжних бізнес-процесів 
формується матриця ранжування. Вертикальна вісь 
матриці відображатиме ступінь важливості допоміж-
них бізнес-процесів, а горизонтальна – ступінь їх про-
блемності. Відповідно, кожний бізнес-процес матиме 
своє місце в полі матриці (рис. 2).

Ця матриця має три зони, а саме першу (І), другу (ІІ) 
й третю (ІІІ). Бізнес-процеси, які потрапили в ІІІ зону 
(лівий нижній кут матриці), є найменш важливими, а 
їх стан можна охарактеризувати як прийнятний; на цей 
момент часу їх аналізуванням та оптимізацією займа-
тися не слід. До них належать такі допоміжні бізнес-
процеси, як забезпечення канцтоварами, прибирання 
приміщень та території, будівельні роботи.

Таблиця 1
Оцінювання важливості та ступеня проблемності допоміжних бізнес-процесів ПАТ «Концерн-Електрон»

№ Допоміжні бізнес-процеси Важливість (1–5) Проблемність (1–5)

1 Координація виконання державних, міжгалузевих та 
галузевих програм 3 2

2 Ведення документообігу, аналітика даних та програмне 
забезпечення 5 3

3 Будівельні роботи 2 2
4 Охоронна діяльність 4 4
5 Прибирання приміщень та території 1 2
6 Поточний ремонт та обслуговування обладнання 3 3
7 Ведення бухгалтерського обліку 4 4
8 Управління персоналом 3 3
9 Утилізація продукції та відходів 3 5
10 Проведення спеціалізованого навчання 4 4
11 Маркетинговий комплекс 3 5
12 Забезпечення канцтоварами 1 2
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Рис. 2. Матриця ранжування допоміжних бізнес-процесів  
ПАТ «Концерн-Електрон»

Джерело: сформовано на основі джерела [9, с. 130]

Бізнес-процеси, які потрапили в І зону ближче до 
верхнього правого кута, є найважливішими й най-
більш проблемними. Вони належать до категорії висо-
кого пріоритету, а їх удосконаленням та змінами слід 
зайнятися перш за все. В цьому разі такими бізнес-про-
цесами є ведення документообігу, аналітика даних та 
програмне забезпечення, проведення спеціалізованого 
навчання, ведення бухгалтерського обліку, охоронна 
діяльність, маркетинговий комплекс, утилізація про-
дукції та відходів.

Робота щодо поліпшення бізнес-процесів в успіш-
ній організації ніколи не закінчується. Справа в тім, 
що поки одні бізнес-процеси поліпшуються фахів-
цями компанії та пересуваються до лівої межі матриці 
ранжування, то інші бізнес-процеси погіршуються та 
рухаються в зворотному напрямку до правої сторони. 
Ця обставина викликана двома причинами. По-перше, 
за ступенем функціонування бізнес-процесів у них 
виникають та виявляються нові проблеми. По-друге, 
ступінь проблемності процесу визначається цільовими 
установками менеджерів, які беруть участь в опиту-
ванні. Якщо керівництво починає підвищувати цілі й 
нормативи через свої амбіції чи вимоги ринку, то авто-
матично підвищується ступінь проблемності відповід-
ності бізнес-процесів.

Отже, після формування двовимірної матриці ран-
жування необхідно оцінити допоміжні бізнес-процеси 
за третім критерієм, а саме критерієм можливості про-
ведення змін, який вказує на те, наскільки доцільно в 
бізнес-процесі провести зміни, скільки це буде кошту-
вати. Бізнес-процес може бути важливим та проблем-

 

ним, але проведення в ньому змін може бути недоціль-
ним з огляду на його високу вартість.

Для оцінювання ступеня можливості проведення 
змін були визначені основні бар’єри, які можуть 
зустрітися на шляху їх проведення. Це бар’єри, які 
перешкоджають проведенню змін, а під час розгляду 
їх розбивають на групи, основними з яких є «фінанси», 
«персонал» та «законодавство».

Керівництвом корпорації було визначено основні 
бар’єри по кожному виділеному бізнес-процесу, оці-
нено силу їхнього впливу за шкалою від одного до 
п’яти. Після цього було отримано ступінь можливості 
проведення змін по кожному бізнес-процесу.

Наступним кроком для вибору допоміжних бізнес-
процесів, які є найважливішими, найбільш проблем-
ними та володіють високим ступенем можливості про-
ведення змін, є побудова таблиці ранжування (табл. 2). 
Підсумковий показник, що характеризує пріоритет-
ність бізнес-процесу, обчислюється як сума трьох роз-
рахованих раніше ступенів важливості, проблемності 
та можливості проведення змін.

На основі проведеного оцінювання допоміжних біз-
нес-процесів ПАТ «Концерн-Електрон» за трьома кри-
теріями (важливість, проблемність та можливість про-
ведення змін) можна констатувати, що найвищий рівень 
пріоритетності має такий допоміжний бізнес-процес, як 
маркетингова діяльність. На бал нижчу пріоритетність 
мають процес утилізації, бухгалтерський облік, прове-
дення спеціалізованого навчання, ведення документоо-
бігу, аналітика даних та програмне забезпечення, охоронна 
діяльність. Відповідно, об’єднанню варто зосередитись на 
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Таблиця 2
Таблиця ранжування допоміжних бізнес-процесів ПАТ «Концерн-Електрон»

№ Допоміжні бізнес-процеси Важливість  
(1–5)

Проблемність 
(1–5)

Можливість 
проведення змін 

(1–5)

Пріоритетність 
(3–15)

1 Координація виконання 
державних, міжгалузевих і 
галузевих програм

3 2 3 8

2 Ведення документообігу, 
аналітики даних та програмного 
забезпечення

5 3 4 12

3 Будівельні роботи 2 2 2 6
4 Охоронна діяльність 4 4 4 12
5 Прибирання приміщень та 

території 1 2 2 5

6 Поточний ремонт та 
обслуговування обладнання 3 3 3 9

7 Ведення бухгалтерського обліку 4 4 4 12
8 Управління персоналом 3 3 3 9
9 Утилізація продукції та відходів 3 5 4 12

10 Проведення спеціалізованого 
навчання 4 4 4 12

11 Маркетинговий комплекс 3 5 5 13
12 Забезпечення канцтоварами 1 2 2 5
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оптимізації вище названих допоміжних бізнес-процесів, 
оскільки саме це дасть найбільший результат.

Висновки. Таким чином, на основі проведеного 
дослідження запропонована методика визначення прі-
оритетності оптимізації допоміжних бізнес-процесів у 
виробничо-господарських об’єднаннях, яка базується 
на оцінюванні за трьома критеріями, такими як важ-
ливість, проблемність та можливість проведення змін.

За результатами апробації методики в ПАТ «Кон-
церн-Електрон» можна стверджувати, що за рівнем 
пріоритетності перш за все змін потребують такі допо-
міжні бізнес-процеси, як маркетингова діяльність, ути-
лізація продукції та відходів, бухгалтерський облік, 
проведення спеціалізованого навчання, ведення доку-
ментообігу, аналітика даних, програмне забезпечення 
та охоронна діяльність.
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Махмудов Х.З., Сівіцька Ю.О. Прогноз дисконтованих грошових потоків для оцінки сільськогоспо-
дарського бізнесу. У даній статті здійснено пошук та обгрунтування методології, яка дозволяє передбачити 
майбутні грошові потоки для отримання найбільш реальної вартості компанії в процесі оцінки сільськогос-
подарських компаній з метою інвестування. При розрахунку вартості сільськогосподарського підприємства з 
використанням методу дисконтованих грошових потоків постає питання вибору методології прогнозування 
грошових потоків. Адже прогноз суттєво впливає на результати оцінки бізнесу та на рішення, яке буде при-
йнято інвестором після перегляду цих результатів. Прогнозування грошових потоків є ключовим елементом 
в оцінці бізнесу, фінансовому аналізі та при прийнятті інвестиційних рішень. Необхідність прогнозування 
грошових потоків та пошук правильної методології очевидна. Особливо в аграрному секторі, де сьогодні 
інвестиції є надзвичайно важливими. У той же час бракує літератури з методології прогнозування грошових 
потоків, особливо статей, підкріплених емпіричними даними. Цей факт зумовив вибір даної теми для по-
дальшого дослідження. Сьогодні серед фахівців з оцінки бізнесу немає єдиної думки щодо того, як слід роз-
раховувати прогноз грошових потоків та яка методологія забезпечує найбільш реалістичний результат. Про-
гнозування грошових потоків часто є необгрунтованим і непідтвердженим очікуванням аналітика компанії 
щодо отримання певної цифри чистого прибутку або річного темпу приросту на наступні роки. У цій статті 
ми проаналізували наукові праці з даної тематики та застосували отримані результати для прогнозування гро-
шових потоків та підрахунку вартості сільськогосподарського підприємства. Виявлені результати застосовані 
до прогнозування грошових потоків бразильського сільськогосподарського холдингу SLC Agricola S.A., акції 
якого котируються на біржі Bolsa de Valores de São Paulo (BM&F Bovespa), для обчислення вартості компанії 
методом дисконтованих грошових потоків. Отримані результати свідчать про те, що обрана методологія про-
гнозування майбутніх грошових потоків забезпечує вартість однієї акції компанії, максимально наближеною 
до її поточного котирування на біржі Bolsa de Valores de São Paulo (BM&F Bovespa).

Ключові слова: прогнозування грошових потоків, прогноз, грошові потоки, оцінка сільськогосподарського 
бізнесу, оцінка бізнесу, прямий метод, непрямий метод.

Махмудов Х.З., Сивицкая Ю.О. Прогноз дисконтированных денежных потоков для оценки сель-
скохозяйственного бизнеса. Прогнозирование денежных потоков является ключевым элементом в оценке 
бизнеса, финансовом анализе и принятии инвестиционных решений. В то же время не хватает литературы 
по методологии прогнозирования денежных потоков, особенно статей, подкрепленных эмпирическими дан-
ными. В этой статье мы проанализировали научные труды по данной тематике и применили полученные ре-
зультаты для прогнозирования денежных потоков и расчета стоимости сельскохозяйственного предприятия. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что выбранная методология прогнозирования будущих де-
нежных потоков обеспечивает стоимость одной акции компании, максимально приближенной к ее текущей 
котировки на бирже Bolsa de Valores de São Paulo (BM & F Bovespa).

Ключевые слова: прогнозирование денежных потоков, прогноз, денежные потоки, оценка сельскохо-
зяйственного бизнеса, оценка бизнеса, прямой метод, косвенный метод.

Problem statement. Cash flow forecasting is a key ele-
ment in business valuation, financial analysis, and invest-
ment decisions. The necessity of cash flow prognosis and 
the search for the correct methodology are obvious, espe-
cially in the agricultural sector, where investments are 
extremely important today. At the same time, there is a lack 
of literature on the subject of cash flow forecasting, espe-
cially articles, supported by empirical data. This fact led to 
the choice of this topic for further research.

Materials and methods of research. We have anal-
ysed the scientific literature (from 1994 to 2018) on the 
topic of forecasting cash flows of an enterprise. The 
revealed results (indirect cash flow presentation method 
and weighted average method for forecasting of cash 
flows) were applied to the forecasting of cash flows of a 
Brazilian agricultural holding SLC Agricola S.A., whose 
shares are listed on the stock exchange Bolsa de Valores de 
São Paulo (BM&F Bovespa), to calculate the company’s 
value by the discounted cash flow method.

Purpose and objectives of the study. The purpose of 
this article is to determine methodology, which allows pre-
dicting future cash flows to get the most realistic company 
valuation in the process of agricultural company valuation 
for investment purposes.

Analysis of recent researches and publications. 
Livnat and Zarowin (1990), exploring the US stock 

market, found that the direct method of the presentation of 
cash flow information explains stock returns [1]. 

Dechow (1994) argued that the duration of the com-
pany’s operating cycle affects the accuracy of cash flow 
forecasting using both models: the Operating Cash Flow 
and the Earnings [2]. 

Hayn (1995) stated that the most accurate prediction 
of both the OCF model and the Earnings model is in large 
companies compared to small. As well as those who report 
positive operating cash flow, compared with those who 
show negative [3].

Krishnan and Largay (2000) reported that the direct 
cash flow components method is better to predict future 
cash flows, than aggregate operating cash flows [4].

Charitou et al. (2001) argued that in order to fore-
cast future cash flows, information about unexpected 
earnings is more important for small companies than for 
large ones [5].

Clinch et al. (2002) on the example of Australian com-
panies of the mining industry proved that direct cash flow 
components method is much better in stock returns predic-
tion than aggregate operating cash [6].
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Cheng and Hollie (2008) presented studies that prove 
better usefulness of direct cash flow method compared 
with aggregate operating cash flow [7].

Arthur, et al. (2008) found out that the cash flow com-
ponent model better explains and predicts future earnings 
than the aggregate cash flow model [8].

Orpurt & Zang (2009) presented evidence that the 
direct method is more effective and informative in future 
cash flows predicting than the indirect method [9].

Arthur, Cheng, and Czernkowski (2010) examined 
Australian companies and stock market data and came to 
the onclusion that the direct cash flow components method 
explains future earnings [10].

Al-Debi'e and Mamoun M. (2011) affirmed a consid-
erable negative correlation between length of the company 
operating cycle and profitability. The study was conducted 
on the example of industrial companies in Jordan [11].

The basic results of the article. The value of a firm is 
determined by the present value of future cash flows. Future 
cash flows are predicted using various information because 
it is difficult to know precisely the future cash flow at the 
present time. Corporate sustainability is closely related to 
future cash flows. If there is not enough cash flow in the 
future, the sustainability of the firm will be significantly 
lowered. For investors, it is not easy to predict the future 
cash flow of a firm. If they can predict the future cash flow 
through accurate information, they will be able to supply 
capital and procure capital in a timely manner, which will 
increase the viability of the firm. In the capital market, 
financial analysts act as information intermediaries between 
firms and investors. There are many stakeholders in the cap-
ital markets. These stakeholders strive to pursue their own 
interests. There is an information asymmetry between those 
who have information and those who do not, and incentives 
to pursue private interests due to information asymmetries. 
For a firm to be sustainable for a long time, it can be seen 
from many companies’ examples that it is necessary to dis-
close relevant information to stakeholders through transpar-
ent management, and to receive sound surveillance, rather 
than seeking private benefits by using information asym-
metry between investors and manager [12, p. 1].

A primary goal of financial reporting is helping investors 
to make economic decisions. A primary economic decision 
that investors make is assessing the value of firms in which 
they are invested or are considering investing [13, p. 312].

The DCF method is very vulnerable to changes in the 
underlying assumptions. Only marginally changes in the 
perpetual growth rate will lead to huge variances in the 
terminal value. Since the terminal value accounts for a 
large portion of the company’s value, this is of big signifi-
cance for the validity of the DCF method. It is very easy 
to manipulate the DCF analysis to result in the value that 
you want it to result in by adjusting the inputs [14, p. 14].

The company valuation using discounted cash flows 
is a valid method to assess the company’s value if special 
precaution is put on the validity of the underlying assump-
tions. As with all other financial models, the validity of 
the DCF method almost completely depends on the qual-
ity and validity of the data that is used as input. If used 
wisely, the discounted cash flow valuation is a powerful 
tool to evaluate the values of a variety of assets and also to 
analyse the effects that different economic scenarios have 
on a company’s value. The range of reasonable rates for 
discount factor and perpetual growth rate depends on each 

specific firm, its business situation, and many more vari-
ables [14, p. 15].

The discounted cash flow methodology relies on 
expected cash flows. However, cash flow forecasts often 
ignore low-probability downside events so that the fore-
casts are excessively optimistic or upwardly biased mea-
sures of expected cash flows. Such forecasts need to be 
adjusted when using them in valuations. Practitioners typi-
cally account for these downsides by increasing the dis-
count rate beyond the market-based cost of capital whereas 
academics generally prefer adjustments to the cash flow 
forecasts themselves [15, p. 15].

Therefore, firms that provide both earnings forecasts 
and cash flow forecasts are more likely to predict earnings 
analysts’ earnings accuracy than those that do not. The 
effect of financial analysts’ cash flow forecast accuracy 
on the accuracy of earnings forecasts is significantly posi-
tive. Therefore, the empirical results show that firms that 
accurately predict cash flow forecasts have higher earnings 
forecasting accuracy than those that do not [12, p. 1].

Cash flow forecasting information of financial analysts 
provides important evidence for capital market participants 
because it provides evidence that capital market participants’ 
information can be used as useful information for economic 
decision-making. These results show the sustainability of a 
firm from the viewpoint of a financial analyst who acts as an 
intermediary and external supervisor in the capital market. 
In addition, the analysts’ cash flow forecasting information 
is expected to reduce the information asymmetry between 
the company and the investor, thereby increasing the trans-
parency and sustainability of the firm [12, p. 1].

Cash flow presentation methods
The key element of a discounted cash flow methodol-

ogy is expected cash flows. As you can see above, it is often 
mentioned in scientific articles that correctly drawn up cash 
flow forecasts are very useful for investors. They provide 
important information for economic decision-making.

There are several classifications of cash flows:
– by type of company operations: cash flow resulting 

from operating activities, cash flow resulting from invest-
ing activities, cash flow resulting from financing activities;

– by type of capital: for invested capital and for equity;
– on accounting for the inflation component: real 

(non-inflationary) and nominal;
– to calculate the cost of capital, you can use equity 

cash flow or invested capital net cash flow [16, p. 4].
The main difference between these flows is that the 

flow for all invested capital is based on the assumption that 
all the funds invested in the company, including borrowed 
capital, are treated as equity for the company. Cash flow for 
equity is the funds that remain with the shareholders (own-
ers) of the business [16, p. 4].

Justification for the choice of calculating the value of 
the flow on its own or invested capital is not widely high-
lighted as a part of the valuation theory, but it is quite a 
significant point in the business valuation [16, p. 5].

The scientific literature describes two methods for rep-
resenting the cash flows of an enterprise: direct and indi-
rect. We shall consider the description, advantages and dis-
advantages of each of them further.

Over the past two decades, there has been growing inter-
est concerning the usefulness of the information provided 
from reporting operating cash flows using the direct method. 
Even before the standardisation of cash flow disclosures, 
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Table 1
The direct method of cash flow presentation

Advantages Disadvantages
Consistent with the objective of a statement of cash flows 

(FASB, 1987, par. 111) [18]
Reveals unwanted information to competitors

Refines the forecasting of future operating cash flows More costly than indirect method
A better marker of company solvency More labour-intensive

Superior over the indirect method  
in predicting future stock returns

Gives significant information to investors
Source: [1-21]

a number of academic papers, examining various report-
ing formats for operating cash flows, had each expressed a 
definitive preference for the direct method [17, p. 42].

The direct method (see Table 1) reports the major items 
of cash receipts and cash payments in the operating sec-
tion of the statement. It provides gross inflows and out-
flows components of cash flows from operations (i.e., cash 
from customers and cash paid to suppliers). The operating 
cash flows section of the statement of cash flows under the 
direct method would include: cash receipts from custom-
ers; cash paid to suppliers; cash paid to employees; interest 
paid; income taxes paid; and cash paid for other operating 
expenses [18, p. 1].

The explanatory power and predictive ability of dis-
aggregated cash flow models are superior to that of an 
aggregated model, and further disaggregating previously 
applied core and non-core cash flows provide incremen-
tal information about income statement and balance 
sheet items that enhances prediction of future cash flows. 
Disaggregated models and their components produce 
lower out-of-sample prediction errors than an aggregated 
model [19, p. 1].

The predictive ability of both aggregated and disaggre-
gated cash flow increases with firm size [20, p. 113].

The direct method cash flow components enhance the 
predictive ability of aggregate operating cash flow for up 
to a four-year forecast horizon. Moreover, the predictive 
ability of both aggregate operating cash flow and direct 
method cash flow components are noticeably higher when 
the operating cash cycle is short, the firm is large, the firm 
is profitable, or the firm generates positive net operating 
cash flow [20, p. 131].

This method (direct), in the opinion of a practicing busi-
ness valuation professional, MRICS (Member of Royal 
Institution of Chartered Surveyors), PhD in economics 
Pavel Kartsev, is considered more accurate, but also more 
time-consuming and insufficiently informative, because it 

does not allow tracing the transformation of net profit into 
cash flow. In this sense, the indirect method of presenting 
information about cash flows is more preferable [16, p. 4].

Valuing a company, operating in emerging markets, 
based on nominal cash flow is much more preferable from 
the point of view of the reliability of results, than the valu-
ing using real (non-inflationary) cash flow. Thus, the most 
correct method of presenting cash flows for business valu-
ation using the discounted cash flow method is the calcula-
tion of nominal cash flow from operating activities using 
the indirect method [16, p. 5-6].

The indirect method (see Table 2) adjusts accrual 
basis net profit or loss for the effects of non-cash transac-
tions. It reconciles net income with the cash flows from 
operations. The operating cash flows section of the state-
ment of cash flows under the indirect method is deter-
mined by adjusting profit or loss for the effects of: (a) 
changes during the period in inventories and operating 
receivables and payables; (b) non-cash items such as 
depreciation, provisions, deferred taxes, unrealized for-
eign currency gains and losses, undistributed profits of 
associates, and non-controlling interests; and (c) all other 
items for which the cash effects are investing or financing 
cash flows (IAS 7 (International Accounting Standards : 
Statement of Cash Flows), par. 20) [18].

Direct versus indirect method in company cash flow 
presentation

In practice, however, the vast majority of companies 
(approximately 97% to 98%) in the U.S. and other coun-
tries prepare their reports using the indirect method. The 
popularity of the indirect method among financial statement 
preparers stems from the perception that the direct method 
is complicated and unduly burdensome in terms of data col-
lection and accounting systems design [20, p. 113-114].

Cash flows from operations, the operating section of a 
statement of cash flows, provide a key metric in assessing a 
firm’s ability to generate cash from internal operations and 

Table 2
The indirect method of cash flow presentation

Advantages Disadvantages
More simple and convenient to prepare Indeterminacy in the term “operations”

Gives a practicable link between financial reports such as 
statement of cash flows and income statement

Variety of the Report presentation (in practice)

Disclosures non-cash transactions Comprise objectionable details and may confuse the readers
Less costly than direct method Less transparent and compliant with procedures of 

international accounting than direct method
Net cash flow from operating activities is a better measure 

of company performance than net income
Source: [1-21]
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remain viable. Currently, most firms adopt indirect meth-
ods of adjusting earnings by accruals to present cash flows 
from operations. Its practical implementation imposes two 
difficulties in analysing a company’s cash power. First, 
investors without insider information are not able to derive 
the same number as what the company reports as cash flows 
from operations if they apply the indirect method mechani-
cally. Second, although the statement of cash flows from 
operations prepared by companies reports changes in the 
balance of current accounts (i.e., accruals) excluding trans-
actions that do not relate an operating source or use of cash 
to an income statement account, it does not present what 
underlying transactions cause changes in accruals or other 
operating cash flows, and thus determine the total amount 
of operating cash flows. Firms are neither required to dis-
close the individual sources of operating cash flows in the 
footnote disclosures. Not revealing explicitly how com-
panies generate operating cash flows, a statement of cash 
flows lacks transparency needed for an investor to fully 
appreciate its economic implications. In worse scenarios, 
management could opportunistically report the desired 
amount of total operating cash flows to influence investor 
perception of the firm’s cash-generating ability and future 
prospects [21, p. 421].

In Ukrainian valuation practice, applying the income 
methodological approach to business valuation, calcula-
tions are carried out mainly using the nominal cash flow 
from operating activities and cash flows are presented 
with the indirect method. Consider the application of this 
method (see Table 3) on the example of a Brazilian agricul-
tural holding SLC Agricola S.A.

An integral part of a business valuation using an income 
methodological approach is the calculation of the discount 
rate. We calculate the discount rate for the company SLC 

Agricola S.A. (see Table 4). Based on the previous study, 
which revealed the most correct mode to calculate the dis-
count rate in agricultural enterprise business valuation for 
investment purpose, the calculation is performed using the 
Build-up method [23].

Cash flow prognosis methods
One of the most important issues, arising while using 

a methodological income approach and especially the 
discounted cash flow method in agricultural enterprise 
valuation is the selection of methodology of future cash 
flow forecasting. Cash flow forecasting is often an unrea-
sonable and unconfirmed expectation of a company’s 
analyst about obtaining a certain figure of net profit or 
annual growth rate for the next years. In most cases of 
valuation practice, the forecast is included in the com-
pany’s valuation report without any calculation, just the 
final forecast figures.

Negative scenarios, such as changes in weather condi-
tions, unforeseen situations in the market for such products, 
are often not considered at all. Sometimes the calculation 
is carried out using three scenarios: optimistic, pessimis-
tic, and realistic. But this option is a pure assumption of 
the company’s analyst or, worse, an appraiser’s assump-
tion (method of expert assessments), who needs to reach a 
specific figure in their calculations.

In our opinion, a more objective result can be obtained 
by relying on statistical methods: the weighted average 
method, the moving average method. It is possible, in this 
case, to use the methods of exponential smoothing, build-
ing multiple regression models or extrapolation.

The exponential smoothing method combines the 
weighted average method and the moving average method 
[26, p. 15]. It is not used in our calculations since it actually 
duplicates the other two methods.

Table 3
Cash flows calculation, SLC Agricola S.A., 2014–2018

Net income,
(th,R$)* 290 717,00 392 300,00 15 641,00 369 262,00 406 501,00

Depreciation and 
amortisation, 
(th,R$)

99 919,00 106 803,00 104 242,00 91 506,00 111 231,00

Operating cash flow, 
(th,R$) 390 636,00 499 103,00 119 883,00 460 768,00 517 732,00

* (th,R$) – thousand, Brazilian reals
Source: [22]

Table 4
Discount rate calculation, SLC Agricola S.A. (Build-up method)

Formula Rf+EPR*β+CSP+SCRP
Meaning Number Source

Rf Risk free rate of return (Brasil, 
2019) 7,88 Aswath Damodaran. 2019. Discount rates. Working paper. 

Pp. 1-24, [24].

ERP Equity risk premium
(Brasil, 2019) 9,35 Aswath Damodaran. 2019. Discount rates. Working paper. 

Pp. 1-24, [24].

β Industry beta
(Farming/Agriculture) 0,72 Aswath Damodaran. 2019. Betas by Sector. Table [25].

CSP Company size premium 0 Used in the valuation of small companies

SCRP Specific company risk 
premium 0 We consider it equal to zero since its influence is not studied 

in this article
7,88+9,35*0,72+0+0=14,61

Source: [24, 25]
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The extrapolation method is often used to identify 
economic trends and is also suitable for forecasting cash 
flows based on past trends. The essence of the extrapola-
tion method is as follows: the trend of a certain indicator, 
which has prevailed in recent years, will determine its 
development in the future, provided that the circumstances 
that determined it also do not change [27, p. 67]. It is not 
used in our calculations because it is more appropriate to 
determine the trend in the economic forecasting.

The multiple regression model method is implemented 
by constructing a statistical regression model as a func-
tion where the dependent variable is influenced by various 
factors such as a number of independent variables [28, p. 
45]. This method is also not used since we assume that it 
will not receive an application in valuation practice due to 
its excessive labour input. The inputs used in the forecasts 
of future discounted cash flows are also subjective. In the 
opinion of F. Steiger (2010), analysts or business profes-
sionals have no tools to estimate the input factors with that 
kind of exactness [18, p. 4].

According to Professor Anderson (2013) from Stanford 
University, the basic error in predicting DCF is a too long 
and detailed analysis, compiling impressive tables and 
graphs, and not paying due attention to the correct justifi-
cation of the future revenue growth rate [29, p. 440].

In forecasting the discounted cash flows of an agri-
cultural enterprise, we used the weighted average method 
since it has a minimum of assumptions and a maximum of 
actual figures.

In their research article, Khansalar and Namazi (2017) 
using multiple regression analysis proved that around 
60% of the current year’s cash flow will persist into the 
next period’s cash flows, and that income statement and 
balance sheet variables persist similarly [20, p. 1]. During 
the appraisal process, an appraiser performs Reconcili-
ation of Final Values, the essence of which is that they 
determine the degree of trust in each of the business valu-
ation methods used in the valuation process. Based on the 
empirically proven fact that “around 60% of the current 
year’s cash flow will persist into the next period’s cash 
flows, and that income statement and balance sheet vari-
ables persist similarly,” we give the highest percentage of 
confidence to the method based on the use the financial 
statements of past years, specifically, the weighted aver-
age method (see Table 5).

The method is based on the calculation of the average 
forecast through the “weighing” of previous periods. At the 
same time, the periods closest to the predicted ones (2017, 
2018) are assigned to the largest weights. These periods 
are assigned the highest weight (3 and 5 points), due to the 
fact that these data are most likely to be carried over to the 
next subsequent periods, further, according to the degree of 
approximation, the weights are reduced by 2014 (2 points 
for each period). The forecast value is calculated by divid-
ing the weighted OCF (operating cash flows) by the total 
amount of points (10 points).

Thus, Table 6 presents the initial data for calculating 
the value of the company and one share of the company 
SLC Agricola S.A., listed on a stock exchange Bolsa de 
Valores de São Paulo (BM&F Bovespa). This calculation 
will verify the correctness of the selected cash flow fore-
casting methodology for agricultural business valuation.

Based on the above data, we calculate the value of one 
share of SLC Agricola S.A. (see Table 7).

The data obtained as a result of calculations indicate the 
correct methodology for forecasting cash flows of the agri-
cultural business, namely, the indirect method of cash flows 
presentation and the weighted average method in forecasting 
future cash flows. Since the value of 1 share of SLC Agri-
cola S.A., obtained as a result of our calculations 18,02 R$, 
is close to its current quotation on the stock exchange Bolsa 
de Valores de São Paulo (BM&F Bovespa) – 18,24 R$.

Conclusions. When calculating the value of an agri-
cultural enterprise using the discounted cash flow method, 
the issue of choosing a cash flow forecasting methodology 
arises. After all, the forecast has a significant impact on the 
results of business valuation and on the decision which will 
be taken by the investor after reviewing these results.

We can predict future cash flows using various infor-
mation sources but it is not an easy task.

The discounted cash flow method is defenceless to 
changes in the underlying assumptions. As with most 
methods of business valuation, the result of the discounted 
cash flow method completely depends on the quality of the 
input data. On condition of using it correctly, this method 
is a versatile business valuation tool.

The key element of a discounted cash flow methodol-
ogy is expected cash flows. As you can see above, it is often 
mentioned in scientific articles that correctly drawn up cash 
flow forecasts are very useful for investors. They provide 
important information for economic decision-making.

There are several classifications of cash flows:
– by type of company operations: cash flow resulting 

from operating activities, cash flow resulting from invest-
ing activities, cash flow resulting from financing activities;

– by type of capital: for invested capital and for equity;
– on accounting for the inflation component: real 

(non-inflationary) and nominal. 
To calculate the cost of capital, you can use equity cash 

flow or invested capital net cash flow.
The scientific literature describes two methods for rep-

resenting the cash flows of an enterprise: direct and indirect.
Nowadays, there are many publications concerning the 

usefulness of the information provided from the presenta-
tion of operating cash flows using the direct method. The 
predictive capacity of operating cash flow components 
increases when the direct method is used. Besides, the 
predictive ability of this method noticeably rises when the 
object of valuation is a large company having a short oper-
ating cash cycle, profitable or at least making positive net 
operating cash flow.

This method (direct) is considered more accurate but 
also more time-consuming and insufficiently informa-
tive because it does not allow tracing the transformation 
of net profit into cash flow. In this sense, the indirect 
method of presenting information about cash flows is 
more preferable.

As confirmation of this fact, the overwhelming major-
ity of cash flow reports is prepared using the indirect 
method. The analysts confirm that the direct method is very 
uncomfortable for them. The reasons for that are method 
complexities, a huge amount of time wasted on collecting 
initial data and the fact that existing accounting programs 
are not designed to collect this type of information.

Valuing a company, operating in emerging markets, 
based on nominal cash flow is much more preferable from 
the point of view of the reliability of results, than a valuing 
using real (non-inflationary) cash flow.
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Table 6
Initial data for calculating company value with discounted cash flows method

2014 2015 2016 2017 2018
Operating cash flows, 

fact, (th,R$) 390 636,00 499 103,00 119 883,00 460 768,00 517 732,00

2019 2020 2021 2022 2023
Operating cash flows, 

prognosis, (th,R$) 475 224,00 496 917,00 409 085,00 304 943,00 397 096,00

Discount rate 14,61
Source: developed by the author

Table 5
Prognosis of cash flows for 2019-2023, SLC Agricola S.A.

2014 2015 2016 2017 2018 Total
Weighing OCF* 

2014, points 2 3 5 10

Weighing OCF 
2015, points 2 3 5 10

Weighing OCF 
2016, points 2 3 5 10

Weighing OCF 
2017, points 2 3 5 10

Weighing OCF 
2018, points 2 3 5 10

OCF 2014,
(th,R$)** 390636,00 460768,00 517732,00 781272,00

OCF 2015,
(th,R$) 499 103,00 460768,00 517732,00 998206,00

OCF 2016,
(th,R$) 119883,00 460768,00 517732,00 239766,00

OCF 2017,
(th,R$) 460768,00 517732,00 1382304,00

OCF 2018,
(th,R$) 460768,00 517732,00 2588660,00

Weighted OCF 
2014, (th,R$) 781272,00 0,00 0,00 1382304,00 2588660,00 4752236,00

Weighted OCF 
2015, (th,R$) 0,00 998206,00 0,00 1382304,00 2588660,00 4969170,00

Weighted OCF 
2016, (th,R$) 0,00 0,00 119883,00 1382304,00 2588660,00 4090847,00

Weighted OCF 
2017, thousand, 
Brazilian reals

(th,R$)

0,00 0,00 0,00 460768,00 2588660,00 3049428,00

Weighted OCF 
2018, (th,R$) 1382304,00 2588660,00 3970964,00

Projected OCF 
2019, (th,R$) 475 223,60

Projected OCF 
2020, (th,R$) 496 917,00

Projected OCF 
2021, (th,R$) 409 084,70

Projected OCF 
2022, (th,R$) 304 942,80

Projected OCF 
2023, (th,R$) 397 096,40

*OCF – operating cash flows
** (th,R$) – thousand, Brazilian reals
Source: [developed by the author]
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Table 7
Calculation of a share value of SLC Agricola S.A.*

Operating 
cash flows, 
prognosis, 

(th,R$)

475 224,00 496 917,00 409 085,00  304 943,00 397 096,00 

 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5
Years 1 2 3 4 5

Cash flows, 
(th,R$) 494 955,72 417 025,98 314 358,58 388 764,36 35 901,83

Discount rate 14,60% 14,60% 14,60% 14,60% 14,60% 14,60%
Present value 0,934130799 0,815122861 0,711276493 0,620660116 0,541588234 1
Net present 
value, (th,R$) 462 353,38 339 927,41 223 595,87 241 290,53 19 444,01 1 286 611,191

Reversion 
value, (th,R$)  245 902,946

Company 
value, (th,R$)  1 532 514,138

Shares 
outstanding      85 065 106,0

Share value, 
R$      18,02

*date of valuation: the 20th of August, 2019
Source: developed by the author

After analysing the scientific literature and articles of 
practicing valuation professionals, we can conclude that 
the most correct method of presenting cash flows for busi-
ness valuation using the discounted cash flow method is 
the calculation of nominal cash flow from operating activi-
ties using the indirect method.

One of the most important issues, arising during 
using a methodological income approach and especially 
the discounted cash flow method in agricultural enter-
prise valuation is the selection of methodology of future 
cash flows forecasting. Cash flow forecasting is often an 
unreasonable and unconfirmed expectation of a compa-
ny’s analyst about obtaining a certain figure of net profit 
or annual growth rate for the next years. In most cases of 
valuation practice, the forecast is included in the com-
pany’s valuation report without any calculation, just the 
final forecast figures.

In forecasting the discounted cash flows of an agri-
cultural enterprise, we used the weighted average method 
since it has a minimum of assumptions and a maximum of 

actual figures. Based on the empirically proven fact that 
“around 60% of the current year’s cash flow will persist 
into the next period’s cash flows, and that income state-
ment and balance sheet variables persist similarly”, we 
give the highest percentage of confidence to the method 
based on the use the financial statements of past years, spe-
cifically, the weighted average method.

The data obtained as a result of calculations indicate 
the correct methodology for forecasting cash flows of the 
agricultural business, namely, the indirect method of cash 
flows presentation and the weighted-average method in 
forecasting future cash flows. Since the value of one share 
of SLC Agricola S.A., obtained as a result of our calcula-
tions, is close to its current quotation on the stock exchange 
Bolsa de Valores de São Paulo (BM&F Bovespa).

Further research in this area should be aimed at the 
development and approbation of methodology for calculat-
ing specific company risk premium for agricultural compa-
nies since it also has a significant impact on the result of 
the valuation of the agricultural business.
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РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ БІЗНЕС-ОРГАНІЗАЦІЙ

Нечипорук Л.В. Ризик-менеджмент персоналу бізнес-організацій. Стаття присвячена дослідженню 
системи ризик-менеджменту персоналу бізнес-організацій, що набуває втілення у «соціальному пакеті», який 
містить певні види як соціального, так і комерційного страхування. Визначено ризики персоналу бізнес-орга-
нізацій, проаналізовано страхування як механізм управління ними. Доведено, що система ризик-менеджмен-
ту персоналу бізнес-організацій потребує дотримання принципів, які близькі до ліберального підходу, засно-
ваного на домінантах економічної раціональності, таких як створення державою умов для самозабезпечення 
кожного працездатного громадянина за солідарної підтримки суспільства; допомога хворим і непрацездат-
ним на рівні, що відповідає економічним можливостям країни. Уточнено, що зразками організації ризик-ме-
неджменту персоналу є запровадження соціального страхування «знизу» як урегулювання відносин праців-
ників та роботодавців; введення інституту соціального страхування «зверху» через державне законодавство; 
організація третього (змішаного) варіанта формування системи соціального страхування внаслідок залучення 
державної влади й приватної ініціативи. Обґрунтовано важливість включення в «соціальний пакет» персона-
лу медичного страхування, страховим ризиком у якому є виникнення розладу здоров’я застрахованої особи, 
пов’язаного з гострим захворюванням, загостренням хронічного захворювання, травмою внаслідок нещасно-
го випадку, що зумовлює потребу надання їй медичних та оздоровчих послуг.

Ключові слова: менеджмент, ризик-менеджмент, страхування, соціальне страхування, добровільне ме-
дичне страхування.

Нечипорук Л.В. Риск-менеджмент персонала бизнес-организаций. Статья посвящена исследованию 
системы риск-менеджмента персонала бизнес-организаций, что имеет воплощение в «социальном пакете», 
содержащем определенные виды как социального, так и коммерческого страхования. Определены риски 
персонала бизнес-организаций, проанализировано страхование как механизм управления ними. Доказано, 
что система риск-менеджмента персонала бизнес-организаций требует соблюдения принципов, которые 
близки к либеральному подходу, основанному на доминантах экономической рациональности, таких как 
создание государством условий для самообеспечения каждого трудоспособного гражданина при солидар-
ной поддержке общества; помощь больным и нетрудоспособным на уровне, который соответствует эко-
номическим возможностям страны. Уточнено, что образцами организации риск-менеджмента персонала 
являются внедрение социального страхования «снизу» как регулирования отношений работников и работо-
дателей; введение института социального страхования «сверху» через государственное законодательство; 
организация третьего (смешанного) варианта формирования системы социального страхования вследствие 
привлечения государственной власти и частной инициативы. Обоснована важность включения в «социаль-
ный пакет» персонала медицинского страхования, страховым риском в котором является возникновение рас-
стройства здоровья застрахованного лица, связанного с острым заболеванием, обострением хронического 
заболевания, травмой вследствие несчастного случая, что обусловливает необходимость предоставления ей 
медицинских и оздоровительных услуг.

Ключевые слова: менеджмент, риск-менеджмент, страхование, социальное страхование, добровольное 
медицинское страхование.

Nechyporuk Lyudmila. Risk management of staff of business organizations. The article is devoted to the 
study of the risk management system of the staff of business organizations; it is embodied in a “social package” 
that contains certain types of both social and commercial insurance. The risks of the staff of business organizations 
are identified and insurance is analyzed as a mechanism for managing them. It is proved that the risk management 
system of the staff of business organizations requires adherence to principles that are close to the liberal approach 
based on the dominant economic rationality, namely: creation by the state of the condition for self-sufficiency of 
every able-bodied citizen with the solidarity support of society; assistance to sick and disabled people at a level that 
meets the country’s economic capacity. It is specified that the models of organization of risk management of per-
sonnel are: introduction of social insurance “from below” as a regulation of relations of employees and employers; 
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introduction of a social insurance institute “from above” through state legislation; organization of the third (mixed) 
variant of formation of the social insurance system as a result of involvement of the state authorities and private 
initiative. It is determined that health insurance plays an important role in the “social package” provided for the 
staff of business organizations as a mechanism for managing risks of an insured person’s health disorders related to 
acute illness, exacerbation of a chronic disease, and an injury as a result of an accident, which determines the need to 
provide health and wellness services. Voluntary health insurance programs proposed in the insurance market are not 
standard because they are individually developed for the needs of consumers and their solvency; they contain a list 
of health and wellness services of a certain amount and quality provided to the insured person under the insurance 
contract. It is clarified that insurance companies offer appropriate services under license terms, the quality of these 
services may vary significantly. Insured event under the VHI contract is the application of the insured person to an 
insurance or assisting company (mediator between the insurer, medical institution, and pharmacy that organizes the 
provision of medical care provided by the health insurance program to the insured person) for medical assistance 
for acute illness, exacerbation of chronic disease, injury, intoxication, and other consequences of accidents with the 
further organization and provision of services in medical institutions of Ukraine. It is clarified that insurance com-
panies set certain restrictions on insurance, which directly affects the quality of insurance services, including the 
franchise. Under the contract, a deductible franchise may be used more often in the option “Medical Supply”, that 
is, the insured person takes on its cover a certain share of the cost of medicines at the occurrence of any and every 
insured event. Therefore, the quality of health insurance is linked to the state of the pharmaceutical market.

Key words: management, risk management, insurance, social insurance, voluntary health insurance.

Постановка проблеми. Важливим ресурсом біз-
нес-організації є трудовий ресурс, тобто саме той 
персонал, який залучається задля виконання певного 
виду діяльності, кінцевою метою якої є максимізація 
прибутку. В умовах інноваційної економіки посилю-
ється роль персоналу щодо досягнення означеної мети. 
Можна спостерігати за боротьбою бізнес-організацій 
в будь-якій сфері діяльності щодо залучення та утри-
мання кваліфікованих кадрів, що не може не відбива-
тися на ризик-менеджменті персоналу в контексті як 
його соціального захисту, так і додаткового мотивацій-
ного механізму для зростання його продуктивності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Згідно 
зі світовою практикою існують два способи досяг-
нення соціальної захищеності громадян, які потре-
бують опрацювання в контексті формування системи 
ризик-менеджменту персоналу бізнес-організацій:

– перерозподіл національного багатства шляхом 
фінансування державних соціальних програм;

– створення державою інституційних засад щодо 
перспективи самостійного забезпечення громадян на 
випадок настання соціального ризику, під яким розу-
міється ймовірність утрати соціальним суб’єктом 
здоров’я, здатності до праці, роботи, безпеки, доходу, 
соціально-економічного статусу тощо у повсякден-
ному житті чи в результаті природних або техногенних 
аварій або лих, наслідком чого може бути тимчасова 
або постійна втрата засобів до існування [1, с. 86].

Система ризик-менеджменту персоналу бізнес-
організацій має з максимальною віддачою використо-
вувати наявні способи, що на сучасному етапі набуває 
втілення у так званому соціальному пакеті, який міс-
тить певні види як соціального, так і комерційного 
страхування. Через наявний стан охорони здоров’я 
в Україні посилюється актуальність включення в 
«соціальний пакет» медичного страхування. Страхо-
вим ризиком в медичному страхуванні є виникнення 
розладу здоров’я застрахованої особи, пов’язаного 
з гострим захворюванням, загостренням хронічного 
захворювання, травмою внаслідок нещасного випадку, 
що зумовлює потребу надання їй медичних та оздоров-
чих послуг.

Науковці Національного медичного університету 
ім. О.О. Богомольця В.Ф. Москаленко та О.Г. Шекер 
проаналізували міжнародний досвід впровадження 
сучасних інноваційних моделей організації охорони 
здоров’я та медичного страхування; висвітлили істо-
рію виникнення та розвитку страхової справи та 
систем охорони здоров’я розвинених країн; розгля-
нули сучасні підходи до фінансування, організації та 
надання медичної допомоги у світі [8]. В дисертацій-
ній роботі Т.В. Педченко визначено сутність, мету та 
завдання загальнообов’язкового державного соціаль-
ного медичного страхування; обґрунтовано доціль-
ність реформування системи охорони здоров’я України 
на базі впровадження загальнообов’язкового держав-
ного соціального медичного страхування, що сприя-
тиме реалізації соціальної політики держави в медич-
ній галузі, підвищенню ефективності використання 
державних коштів та якості надання медичної допо-
моги населенню України [5]. В дисертаційній роботі 
О.Є. Губар проведено дослідження теорії та практики 
фінансового забезпечення соціального страхування 
загалом та медичного страхування зокрема; визна-
чено засади формування фінансової основи медичного 
страхування в ринковій економіці та з урахуванням 
специфіки умов трансформаційних процесів в Україні; 
виявлено сучасні тенденції фінансового забезпечення 
галузі охорони здоров’я, що базуються на домінуванні 
державних коштів та їх дефіцитному характері [6]. 
В дисертаційній роботі Т.І. Стецюк досліджено про-
цеси формування медичного страхування, визначено 
його роль у забезпеченні соціального захисту громадян 
України за умов ринкової трансформації економіки; 
запропоновано визначення медичного страхування та 
його ринку; проаналізовано напрями вдосконалення 
взаємовідносин суб’єктів медичного страхування; 
охарактеризовано етапи становлення медичного стра-
хування в Україні; визначено шляхи вдосконалення 
галузі охорони здоров’я за допомогою запровадження 
бюджетно-страхової медицини [7].

Узагальнюючи аналіз досліджень і публікацій, 
зазначимо, що реалістичний аналіз ринку державних 
медичних послуг в Україні, шляхів його вдосконалення 
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дає змогу побачити не тільки вигоди, позитивні ефекти, 
але й певні альтернативні витрати можливого введення 
обов’язкового медичного страхування (ОМС). Пере-
ваги ОМС полягають у зниженні соціальних ризиків, 
посиленні соціальної захищеності громадян, виклю-
ченні випадків відмови їм у медичній допомозі. Реалі-
зується принцип суспільної солідарності, відбувається 
перерозподіл коштів різних страхувальників на користь 
захворілих, часто неплатоспроможних людей. Існує, 
наприклад, суперечність між тим періодом життя, 
коли люди здатні оплатити медичні послуги (середина 
життя), й віком, коли їм особливо потрібне лікування 
(на початку та в кінці життя), тобто виконується прин-
цип солідарності «багатий сплачує за бідного, здоро-
вий – за хворого, молодий – за похилого».

Формулювання завдання дослідження. Метою 
статті є визначення ризиків персоналу бізнес-організа-
цій та страхування як механізму управління.

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
наш погляд, система ризик-менеджменту персоналу 
бізнес-організацій потребує дотримання принципів, 
які близькі до ліберального підходу, заснованого на 
таких домінантах економічної раціональності:

– держава створює умови, за яких кожний працез-
датний громадянин самозабезпечується за солідарної 
підтримки суспільства;

– держава допомагає хворим і непрацездатним на 
рівні, що відповідає економічним можливостям країни; 
це стає переважним напрямом соціальної підтримки 
отримання благ за умови попередньої сплати страхо-
вих внесків;

– державні структури спрямовують свої зусилля на 
подолання безробіття, створюючи та здійснюючи про-
грами, призначені спонукати підприємства до інвесту-
вання виробництва, його розширення й створення нових 

робочих місць, застосовуючи важелі впливу на підви-
щення конкурентоспроможності підприємств та вжива-
ючи заходів з підвищення кваліфікації працюючих;

– держава створює можливості для громадян 
щодо їхнього залучення до участі в громадському 
житті, зокрема у створенні різних рухів, формуванні 
страхових фондів, започаткуванні кредитних спілок 
[2, с. 28–30].

Отже, важливу роль відіграє збалансований полі-
тичний перерозподіл суспільних благ через колективне 
страхування, зразками організації якого є:

– запровадження соціального страхування «знизу» 
як урегулювання відносин працівників та роботодавців;

– введення інституту соціального страхування 
«зверху» через державне законодавство;

– організація третього (змішаного) варіанта фор-
мування системи соціального страхування внаслідок 
залучення державної влади та приватної ініціативи.

З огляду на те, що загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування є основою гарантування права 
на соціальний захист громадян, слід звернути увагу 
на необхідність забезпечення за рахунок його реа-
лізації зупинення негативного впливу соціального 
ризику на дохід. Такий вплив залежить від форми та 
типу соціального ризику, під якими розуміють ймо-
вірність настання випадкових, не залежних від волі 
людини подій, що погрожують її нормальному відтво-
ренню, фізіологічній та соціально-економічній життє-
діяльності, може мати як тимчасовий, так і постійний 
характер, що обумовлює розмаїтість галузей соціаль-
ного страхування (табл. 1). Отже, галузева структура 
соціального страхування відображає структуру соці-
альних ризиків.

Об’єктом загальнообов’язкового державного соці-
ального страхування є страховий випадок, із настан-

Таблиця 1
Соціальні ризики

Форма 
соціального 

ризику

Хвороба, травма 
вагітність, 

пологи, догляд за 
дітьми

Старість, 
інвалідність, 

смерть

Професійні 
захворювання, 
інвалідність, 

смерть внаслідок 
нещасного 
випадку на 

виробництві

Безробіття

Серйозні критичні 
порушення 

здоров’я, що 
вимагають 

постійного догляду

Тип 
соціального 
ризику

Тимчасова 
непрацездатність

Постійна 
непрацездатність

Тимчасова 
та постійна 
непрацездатність, 
втрата 
годувальника в 
родині

Неможливість 
працевлаштування

Втрата здатності 
до самостійної 
життєдіяльності

Вплив 
соціального 
ризику на 
дохід

Тимчасова 
втрата трудового 
доходу та поява 
додаткових витрат

Постійна втрата 
трудового доходу

Тимчасова та 
постійна втрата 
доходу

Тимчасова втрата 
трудового доходу

Додаткові витрати 
як на медичний, 
так і на побутовий 
догляд

Галузь 
соціального 
страхування

Страхування 
на випадок 
тимчасової втрати 
працездатності 
та медичне 
(лікарняне) 
страхування

Пенсійне 
страхування

Страхування 
від нещасного 
випадку на 
виробництві та 
професійного 
захворювання

Страхування на 
випадок безробіття

Страхування 
по догляду 
(довготерміновому) 
– нова галузь, що 
впроваджується в 
деяких країнах

Джерело: складено автором
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ням якого у застрахованої особи (члена її родини, іншої 
особи) виникає право на одержання матеріального 
забезпечення та певних соціальних послуг.

Під час формування системи ризик-менеджменту 
персоналу бізнес-організацій слід враховувати, що 
загальнообов’язковому державному соціальному стра-
хуванню підлягають особи, які працюють на умовах 
трудового договору (контракту) на підприємствах, в 
організаціях, установах незалежно від їх форм влас-
ності та господарювання, а також у фізичних осіб; 
особи, які забезпечують себе роботою самостійно 
(члени творчих спілок, творчі працівники, які не є 
членами творчих спілок), а також громадяни, що є 
суб’єктами підприємницької діяльності.

Галузева організація соціального страхування може 
змінюватися з часом й може мати особливості в окре-
мих країнах. В одних країнах метод страхування має 
нагромаджувальний характер, а в інших – солідарний 
(соціальний), характерною рисою якого є фінансу-
вання соціальних виплат за рахунок внесків.

Найбільшої уваги в контексті формування сис-
теми ризик-менеджменту персоналу бізнес-організа-
цій, на наш погляд, потребує медичне страхування, 
обов’язковість якого заявлена серед видів як соці-
ального, так і комерційного страхування, але меха-
нізми реалізації якого поки що не визначені. Щодо 
добровільного медичного страхування, то страхові 
компанії пропонують відповідні послуги згідно з 
ліцензійними умовами, а якість цих послуг може 

суттєво різнитися, тому під час формування ризик-
менеджменту персоналу слід перш за все досліджу-
вати пропозиції кращих компаній, можна розпочати з 
топ-25 (табл. 2).

Зупинимося на визначенні гострих питань забезпе-
чення якості ДМС. Варто наголосити на тому, що стра-
хова виплата за договором ДМС здійснюється в межах 
страхової суми шляхом оплати медичних послуг ліку-
вальним установам, які надавали застрахованій особі 
(ЗО) відповідну допомогу.

Зауважимо, що страховим випадком, згідно з догово-
ром ДМС, є звернення застрахованої особи у страхову чи 
асистувальну компанію (посередник між страховиком, 
медичним закладом та аптекою, що організовує надання 
застрахованій особі медичної допомоги, передбаченої 
програмою медичного страхування) за медичною допо-
могою щодо гострого захворювання, загострення хроніч-
ного захворювання, отриманої травми, отруєння та інших 
наслідків нещасних випадків з подальшою організацією 
та наданням послуг у медичних установах України.

Слід зазначити, що програми ДМС, які пропо-
нуються на ринку страхових послуг, містять перелік 
медичних та оздоровчих послуг певного обсягу та 
якості, що надаються застрахованій особі згідно з дого-
вором страхування (табл. 3). Вони не є стандартними, 
бо розробляються індивідуально залежно від потреб 
споживачів та їх платоспроможності.

За певних умов у програми медичного страхування 
можуть вводити опцію медикаментозного забезпечення 

Таблиця 2
Рейтинг страхових компаній з добровільного медичного страхування за 1 квартал 2019 року

№ Назва страхової компанії Премії, тис. грн. Виплати, тис. грн.
1 ПРОВІДНА 168 136 70 319
2 УНІКА 159 757 91 296
3 АХА СТРАХУВАННЯ 108 517 42 312
4 АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 82 289 62 752
5 ІНГО УКРАЇНА 77 484 42 713
6 КОЛОННЕЙД УКРАЇНА 65 215 14 672
7 НАФТАГАЗСТРАХ 61 973 46 638
8 КРАЇНА 45 809 27 320
9 PZU УКРАЇНА 36 631 19 939
10 МЕГА-ПОЛІС 35 668 28 983
11 УНІВЕРСАЛЬНА 34 666 10 839
12 УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА ГРУПА 33 587 30 492
13 ТАС СГ 24 874 17 333
14 МЕГАПОЛІС СО 22 408 2 063
15 АСКА 19 800 11 107
16 КНЯЖА 18 886 7 054
17 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 18 509 6 630
18 UPSK 18 156 6 579
19 ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ 12 803 4 272
20 КРОНА 11 908 5 071
21 ДОВІРА І ГАРАНТІЯ 11 135 0
22 СК АСКО ДС 10 564 2 267
23 ВУСО 10 104 4 130
24 САЛАМАНДРА 8 421 5 331
25 СК «ЄВРОІНС УКРАЇНА» 5 569 904

Всього 1 102 868 561 014
Джерело: [7]
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Таблиця 3
Основні складові програм медичного страхування

Основні складові програм 
медичного страхування Зміст

Амбулаторно-поліклінічна 
допомога

Гострі захворювання, хронічні захворювання у стадії загострення, хронічні 
захворювання (до 30 днів на рік), травми, опіки, отруєння, денний стаціонар, 
реабілітація після травм (до 30 днів на рік), інвазійні маніпуляції та малі хірургічні 
операції, виклик лікаря додому за медичними показаннями за неможливості 
самостійного відвідування, медогляд (терапевт, гінеколог/уролог, електрокардіографія, 
аналіз крові, аналіз крові на цукор, аналіз сечі, флюорографія) тощо.

Стаціонарне забезпечення Хронічні захворювання у стадії загострення, хронічні захворювання (до 30 днів на 
рік), екстрений та плановий стаціонар, стандартні для ЛПЗ та поліпшені палати.

Невідкладна допомога Організація та оплата медичної допомоги застрахованій особі за станів, що 
потребують невідкладної медичної допомоги, ненадання якої може привести до 
смерті чи незворотних змін організму; невідкладна медична допомога організовується 
цілодобово в робочі, вихідні та святкові дні.

Стоматологія Планова та невідкладна стоматологічна допомога в межах ліміту, діагностика, 
терапевтичне та хірургічне лікування (карієс, пульпіт, периодонтит), знеболювання, 
лікування пародонтозу, зняття зубного нальоту, профілактичний стоматологічний 
огляд, лікувальні аплікації, фізіотерапія тощо; стоматологічна допомога може бути 
ургентною (невідкладною, екстреною) або надаватися в плановому порядку.

Джерело: складено автором

необхідними для лікування медичними препаратами, 
засобами медичного призначення на період перебу-
вання в стаціонарі, лікування в амбулаторно-поліклі-
нічних умовах, а також для надання невідкладної допо-
моги за призначенням лікаря в межах страхової суми.

Страхові компанії визначають певні обмеження 
страхування, що безпосередньо впливає на якість стра-
хової послуги.

Наприклад, застрахованими особами не можуть 
бути особи, визнані у встановленому порядку недієздат-
ними; хворі на тяжкі нервові та психічні захворювання 
(порушення мозкового кровообігу, пухлини головного 
та спинного мозку, епілепсія, шизофренія); інваліди 
1 та 2 груп; особи, визнані інвалідами дитинства та 
діти-інваліди; ВІЛ-інфіковані та/або хворі на СНІД; 
хворі на тяжкі (некомпенсовані) форми захворювань 
(захворювання серцево-судинної, видільної, нервової 
та інших систем (та/або органів) організму людини).

До обмежень у страхуванні можна віднести також 
франшизу (частина збитків, що не відшкодовується 
страховиком згідно з договором). За договором час-
тіше може застосовуватись безумовна франшиза в опції 
медикаментозного забезпечення, коли певну частку 
витрат на медикаменти за настання будь-якого й кож-
ного страхового випадку застрахована особа бере на 

своє покриття. За наявністю та розміром франшизи на 
медикаменти й послуги з медичного страхування, які 
пропонуються в Україні, можуть якісно відрізнятися. 
До того ж страховики можуть обмежувати медикамен-
тозне забезпечення виключно ліками національних фар-
мацевтичних компаній. Отже, якість медичного страху-
вання пов’язана зі станом фармацевтичного ринку.

Висновки. Узагальнюючи, зазначимо, що пози-
тивну роль у розвитку системи ризик-менеджменту 
персоналу бізнес-організацій може відігравати як соці-
альне, так і комерційне страхування.

В «соціальному пакеті», яким забезпечується персо-
нал бізнес-організацій, важливу роль відіграє медичне 
страхування як механізм управління ризиками виник-
нення розладу здоров’я застрахованої особи, пов’язаного 
з гострим захворюванням, загостренням хронічного 
захворювання, травмою внаслідок нещасного випадку, 
що зумовлює потребу надання їй медичних та оздоров-
чих послуг. Програми добровільного медичного стра-
хування, які пропонуються на ринку страхових послуг, 
не є стандартними, бо розробляються індивідуально 
залежно від потреб споживачів та їх платоспромож-
ності, а також містять перелік медичних і оздоровчих 
послуг певного обсягу та якості, що надаються застра-
хованій особі згідно з договором страхування.
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МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ОДИНИЦІ  
В УМОВАХ ВНУТРІШНІХ ЗМІН

Серебреников В.М., Берідзе Т.М., Пасічник Н.В. Моделювання функціонування господарської 
одиниці в умовах внутрішніх змін. У статті запропоновано науковий підхід до моделювання економічної 
діяльності підприємства як «сірого» ящика. Досліджено категорію поняття «підприємство» в сучасній еко-
номічній науці щодо неоднозначності його трактування. Критичний аналіз підходів до економічного аналізу 
діяльності підприємства виявив досить істотні відмінності. Відмінності відображають принципову позицію 
підходу й полягають здебільшого в тому, на який процес робиться акцент, що відбувається всередині підпри-
ємства. Гармонізація поглядів сучасних економічних теорій дає змогу актуалізувати координацію діяльності 
всередині підприємства й замінює ринкову координацію, коли трансакційні витрати використання цінового 
механізму стають високими та приводять до економічних втрат. У статті вирішується актуальне завдання 
оптимального управління з урахуванням припущень про внутрішні механізми його господарської діяль-
ності. За економіко-математичного моделювання прийняті припущення, які досить близькі до реальності 
та зручні для аналізу. Формально представлено послідовність постановки та розв’язання задачі. Наукова 
новизна запропонованого підходу полягає в ґрунтовному, змістовному аналізі сучасних підходів до мето-
дології визначення підприємства як економічної одиниці; інноваційних засадах формалізації внутрішнього 
середовища підприємства як економічної одиниці. Практика застосування отриманої моделі дає змогу опти-
мізувати параметри внутрішнього середовища функціонування підприємства. Аналіз отриманих результатів 
моделювання діяльності гірничорудного підприємства, проведений на визначеному статистичному матеріа-
лі, дав змогу отримати кількісні оцінки показників ефективності діяльності підприємства. Отримані оцінки 
довели дієвість запропонованої моделі. Рекомендовано імплементувати розроблену економіко-математичну 
модель в практику управління економічною діяльністю гірничорудних підприємств.

Ключові слова: підприємство, модель, середовище, ефективність, управління.
Серебреников В.М., Беридзе Т.М., Пасичник Н.В. Моделирование функционирования хозяйствен-

ной единицы в условиях внутренних изменений. В статье предложен научный подход к моделированию 
экономической деятельности предприятия как «серого» ящика. Исследована категория понятия «предпри-
ятие» в современной экономической науке касательно неоднозначности его трактовки. Критический ана-
лиз подходов к экономическому анализу деятельности предприятия выявил весьма существенные различия. 
Различия отражают принципиальную позицию подхода и заключаются в основном в том, на какой процесс 
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делается акцент, что происходит внутри предприятия. Гармонизация взглядов современных экономических 
теорий позволяет актуализировать координацию деятельности внутри предприятия и заменяет рыночную 
координацию, когда транзакционные издержки использования ценового механизма становятся высокими и 
приводят к экономическим потерям. В статье решается актуальное задание оптимального управления с уче-
том предположений о внутренних механизмах его хозяйственной деятельности. При экономико-математи-
ческом моделировании приняты допущения, которые достаточно близки к реальности и удобны для анализа. 
Формально представлена последовательность постановки и решения задачи. Научная новизна предложен-
ного подхода заключается в основательном, содержательном анализе современных подходов к методологии 
определения предприятия как экономической единицы; инновационных началах формализации внутренней 
среды предприятия как экономической единицы. Практика применения полученной модели позволяет опти-
мизировать параметры внутренней среды функционирования предприятия. Анализ полученных результатов 
моделирования деятельности горнорудного предприятия, проведенный на определенном статистическом 
материале, позволил получить количественные оценки показателей эффективности деятельности предприя-
тия. Полученные оценки доказали действенность предложенной модели. Рекомендовано имплементировать 
разработанную экономико-математическую модель в практику управления экономической деятельностью 
горнорудных предприятий.

Ключевые слова: предприятие, модель, среда, эффективность, управление.
Serebrenikov Vadim, Beridze Tatiana, Pasichnik Natalia. Simulation of the functioning of the economic 

unit in conditions of internal changes. The purpose of this article is to build an economic and mathematical 
model of economic activity of the enterprise as an independent economic unit for maximum profit. The main task 
of management is to determine the output that maximizes profit. This is the task at the heart of firm theory in the 
interpretation of price theory. The article proposes a scientific approach to modeling the economic activity of the 
enterprise as a “gray” box. The category of the concept “enterprise” in modern economic science is investigated for 
the ambiguity of its interpretation. Critical analysis of the approaches to economic analysis of the company’s activ-
ity revealed significant differences. Differences reflect the principled position of the approach and are largely based 
on the process that focuses on what happens inside the enterprise. Harmonization of the views of modern economic 
theories allows actualizing the coordination of activities within the enterprise and replaces market coordination, 
when the transaction costs of using the price mechanism become high and lead to economic losses. The article 
solves the actual problem – optimal management taking into account the assumptions about the internal mechanisms 
of its economic activity. In economical-mathematical modeling, the assumptions adopted are quite close to reality 
and are convenient for analysis. The sequence of statement and problem solving is formally represented. The scien-
tific novelty of the proposed approach is: a thorough, meaningful analysis of modern approaches to the methodol-
ogy of enterprise definition as an economic unit; innovative principles of formalization of the internal environment 
of the enterprise as an economic unit. The practice of using the resulting model allows optimizing the parameters 
of the internal environment of the operation of the enterprise. An analysis of the results of modeling the activity of 
the mining enterprise, conducted on a certain statistical material, allowed obtaining quantitative estimates of the 
performance indicators of the enterprise. The estimates obtained proved the validity of the proposed model. It is 
recommended to implement the developed economic-mathematical model in the practice of managing the economic 
activity of mining enterprises.

Key words: enterprise, model, environment, efficiency, management.

Постановка проблеми. В умовах трансформацій-
них змін в Україні особливої ролі набуває ефективне 
управління залізорудними підприємствами. Осо-
бливістю їх функціонування в умовах ринку є те, що 
координація діяльності всередині підприємства, яка 
реалізується у вигляді командно-адміністративного 
управління, замінює ринкову координацію [1]. Такий 
підхід, відповідно до теорії фірми Р. Коуза [2], базу-
ється на тому, що будь-які трансакції (добровільні рин-
кові угоди) в ринковій економіці пов’язані з витратами, 
які необхідно враховувати під час ринкового аналізу. 
Р. Коуз пояснює існування підприємств економією на 
трансакційних витратах. Координація діяльності все-
редині підприємства замінює ринкову координацію, 
коли трансакційні витрати використання цінового 
механізму стають високими та приводять до економіч-
них втрат. З іншого боку, на підприємстві з’являються 
витрати управління працівниками після укладення з 
ними трудової угоди.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучас-
них економічних теоріях значна увага приділяється ана-
лізу діяльності підприємств шляхом їх економіко-мате-
матичного моделювання. Проблемі розкриття поняття 
ефективності та методам її оцінювання присвячені 
праці М. Баканова, А. Шеремета, С. Цухло, О. Єфимо-
вої, Ж. Рішара, Г. Савицької, Ю. Цал-Цалко, А. Усачова 
та інших науковців [3–6]. Сутнісне розуміння катего-
рії моделювання господарської діяльності розкрито в 
роботах В. Вітлінського, І. Герчикова, Н. Данилочкіна, 
В. Забродського, Т. Клебанової, М. Кизима, О. Поно-
маренко та інших авторів [7–10]. Зокрема, неокла-
сична теорія фірми розглядає підприємство як «чорний 
ящик» [11]. При цьому початкові ресурси розгляда-
ються як вхідні змінні, а готова продукція – як вихідна 
змінна. Зв’язок між вхідними та вихідними змінними 
реалізується за допомогою виробничої функції, що 
виступає в ролі економіко-математичної моделі. Під-
приємство в цій теорії представлене «даністю». Як і 
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споживач, підприємство виступає в ролі первинного 
логічного елементу економічної системи. Неокласична 
теорія взагалі не ставить питання про те, чому виникає 
підприємство. Також не приділяється увага характеру 
внутрішньої організації підприємства, пошуку ринків, 
продуктів, технологій.

Формулювання завдання дослідження. Метою 
статті є побудова економіко-математичної моделі еко-
номічної діяльності підприємства як самостійної гос-
подарської одиниці задля отримання максимального 
прибутку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Осно-
вне завдання менеджменту полягає у визначенні обсягу 
випуску продукції, який максимізує прибуток. Саме це 
завдання представлене в центрі теорії фірми в трак-
туванні теорії цін. У стандартній інтерпретації, при-
йнятій в сучасній теорії, фірми представлені як безлічі 
виробничих можливостей, до яких додається мотива-
ція, пов’язана з отриманням прибутку. Сучасна мікро-
економічна теорія пропонує модель «шлях розвитку» 
для пояснення поведінки підприємства. Вихідними 
обмеженнями цієї моделі є незмінність цін на ресурси, 
постійне зростання бюджету виробника, використання 
двох факторів виробництва. Категорія «підприємство» 
в сучасній економічній науці має неоднозначне трак-
тування. Більшість неортодоксальних теорій, таких як 
неоавстрійска школа, неоінституціоналізм, марксист-
ська політична економія, розглядають підприємство 
як одну з центральних економічних категорій. Однак і 
серед неортодоксальних економічних течій відмінності 
в підходах до аналізу підприємства досить істотні. Різ-
ниця між визначеннями відображає принципову пози-
цію теорії та полягає здебільшого в тому, на який вид 
підприємств або який процес, що відбувається всере-
дині підприємства, робиться акцент.

В дослідженні пропонується підхід до аналізу еко-
номічної діяльності підприємства, зокрема, ГЗК, як 
«сірого» ящика [11; 12]. За такого підходу, крім вхідних 
та вихідних змінних, враховуються елементи струк-
тури підприємства, що є істотними щодо його еконо-
мічної діяльності.

Так, за економічного дослідження ГЗК як підприєм-
ства, були вибрані вхідною змінною сукупні витрати, 
тобто загальні витрати, а саме витрати матеріалів, 
виробничих потужностей і послуг, які належать до 
декількох видів продукції, що виробляються спільно; 
сукупні витрати, тобто витрати на виробництво й реа-
лізацію конкретного товару, аналог виробничої (СР) 
вихідною змінною (прибуток (П)). Як змінні, що вра-
ховують внутрішню структуру ГЗК, були вибрані 
реальні сукупні витрати (повні витрати – це сумарні 
витрати на виробництво й реалізацію продукції; повні 
витрати включають усі виробничі витрати, витрати на 
маркетинг, утримання адміністрації, виплату відсотків 
та інші централізовані корпоративні витрати (РСР), 
оборотні активи (ОА) та прибуток (Д)). За економіко-
математичного моделювання ГЗК прийняті припу-
щення, які досить близькі до реальності та зручні для 
аналізу. Перш за все було прийнято, що реальні сукупні 
витрати пов’язані із сукупними витратами функціо-
нальною залежністю:

РСР СР а СР� � �( )1 ,                      (1)
де а – числовий параметр.

Відповідно до формули (1) реальні сукупні витрати 
зменшуються за ступенем збільшення сукупних витрат, 
що, зокрема, відбивається у величині залишкової вар-
тості після роботи ГЗК за вибраний період часу. При 
цьому числовий параметр а характеризує швидкість 
зменшення сукупних витрат.

Наступне припущення полягало в тому, що обо-
ротні активи пропорційні квадрату реальних сукупних 
витрат:

ОА b РСР� � 2 ,                               (2)
де b −  числовий параметр.
Формула (2) вказує на нелінійну залежність обо-

ротних активів від реальних сукупних витрат, однак 
швидкість зростання оборотних активів вже лінійно 
залежить від реальних сукупних витрат.

Останнє припущення вказує на лінійну залежність 
доходу від оборотних активів:

Д с ОА� � ,                                  (3)
де с – числовий параметр.
Нарешті, прибуток визначається за формулою:

П Д СР� � .                                (4)
Формули (1), (2), (3), (4) дають можливість окрес-

лити внутрішню структуру економіко-математичної 
моделі ГЗК з точністю до невідомих величин параме-
трів a , b  і c .

Структура формул (1), (2), (3), (4) дає можливість 
записати формулу, яка пов’язує вхідну та вихідну 
змінні економіко-математичної моделі ГЗК:

П с b СР а СР СР� � � � � �2 21( ) .               (5)
Отже, формула (5) безпосередньо пов’язує прибу-

ток із сукупними витратами та містить три параметри 
a , b  і c , що характеризують особливості внутрішньої 
структури економічної діяльності ГЗК.

Щодо економіко-математичного моделювання ГЗК 
прибуток (5) природно розглядати як цільову функцію. 
В результаті цього задача оптимального управління 
економікою ГЗК може бути записана у такому вигляді:

П с b СР а СР СР
СР

� � � � � � �2 21( ) max ;        (6)

СР СР СР≤ ≤ ,                            (7)

де СР , СР −  нижня й верхня межі за величиною 
сукупних витрат.

З іншого боку, за економіко-математичного моде-
лювання ГЗК як цільова функція може бути вибрана 
рентабельність:

Р
П

СР
= ,

тобто:
Р с b СР а СР� � � � � �( )1 12 .                    (8)

Тоді з урахуванням (8) завдання оптимального 
управління економікою ГЗК записується у такому 
вигляді:

Р с b СР а СР
CР

� � � � � � �( ) max1 12 ;           (9)

СР СР СР≤ ≤ .                          (10)

Аналіз постановок задач оптимального управління 
(6), (7), (9), (10) показує, що розглянуті формули міс-
тять три параметри, тому для спрощення розв’язання 
задачі доцільно скоротити число параметрів шляхом 
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переходу до безрозмірних комплексів [5]. Для цього 
завдання оптимального управління (6), (7) записується 
у такому вигляді:

П СР СР СР
СР

   



� � � � ��
2

21( ) max ;         (11)

СР СР ≤ ≤1,                           (12)

де П П а � � , СР а СР � � , СР а СР � � , � �
�с b
a

.

Особливістю задачі (11), (12) є те, що її розв’язання 
залежить тільки від одного параметра α , що значно 
спрощує економіко-математичне моделювання ГЗК. 
З іншого боку, одноразове розв’язання задачі опти-
мального управління в безрозмірному вигляді дає мож-
ливість отримати безліч рішень реальних завдань опти-
мального управління шляхом підстановки відповідних 
величин параметрів, знайдених під час ідентифікації.

Для пошуку максимуму прибутку, згідно з (11), 
необхідно скористатися необхідною умовою існування 
екстремуму, для чого слід обчислити похідну, прирів-
няти до нуля та розв’язати отримане рівняння:

П СР СР СР СР    � � � � � � � � �� ( ( ) ( ))2 1 2 1 1 02
2

або

2 3
1

2
0

3 2
СР СР СР  � � � �

�
.               (13)

Крім того, згідно з (1), має виконуватися умова:

0 1≤ ≤СР .                             (14)
Рівняння (13) є алгебраїчним рівнянням третього 

порядку та розв’язується за формулами Кардано [12]. 
Розв’язуючи це рівняння, знаходимо оптимальну вели-
чину сукупних витрат як функцію параметра α :

СР
arctg



opt �
� �

�

�

�
�
�
�

�

�

�
�
�
�

�
1

3
27

1 4

3
0 5

2

cos
( )

,

� �
.     (15)

Підставляючи корінь (15) в (11), знаходимо макси-
мальну величину прибутку без урахування обмежень:

П СР СР СРopt opt opt
   

max ( )� � � ��
2

21 .         (16)
Отримане рішення є оптимальним, якщо викону-

ється обмеження (14), тобто:

0 1≤ ≤CРopt .                            (17)
Якщо ця умова не виконується, то оптимальне 

рішення досягається на границях обмежень (17).
Аналогічно задача оптимального управління (9), 

(10) може бути приведена до необмеженого вигляду:

Р СР СР
CР

  



� � � � �� ( ) max1 12 ;           (18)

0 1≤ ≤СР ,                           (19)
де P P = .
Для пошуку максимуму рентабельності, згідно з 

(18), необхідно скористатися необхідною умовою існу-
вання екстремуму, для чого слід обчислити похідну, 
прирівняти до нуля та розв’язати отримане рівняння:

P СР СР СР   � � � � � � �� (( ) ( ))1 2 1 02

або
( )( )1 1 3 0� � �СР СР  .                      (20)

Розв’язок отриманого рівняння має два кореня:

СР1 1= ;

СР 2
1

3
= .                                (21)

Перший корінь відповідає мінімальній величині 
рентабельності, а другий – максимальній величині рен-
табельності. Підставляючи другий корінь у (18), знахо-
димо максимальну величину рентабельності:

Pmax � �
4

27
1� .                           (22)

Розглядаючи одночасно прибуток та рентабель-
ність, економіко-математичну модель ГЗК можемо 
представити в параметричному вигляді як систему 
двох рівнянь, де параметром є сукупні витрати:

П СР CР СР

Р СР СР

   

  

� � � � �

� � � � �

�
�
�

��

( ( ) )

( )

�

�

1 1

1 1

2

2
.             (23)

Формула (23) дає змогу знаходити прибуток 
залежно від рентабельності.

Проведене економіко-математичне моделювання 
ГЗК було апробовано на конкретному статистичному 
матеріалі.

Вихідні дані, взяті для ПГЗК, наведені нижче.
Сукупні витрати: СР =1978593  (г. о.); реальні 

сукупні витрати: РСР =1289126  (г. о.); оборотні активи: 
ОА = 914323  (г. о.); прибуток: Д П� 2004422� (г. о.).

Для пошуку величин параметрів, що входять в еко-
номіко-математичну модель, слід використовувати такі 
дані:

а
СР РСР

СР
�

�
� �

2
1 76 10, -7 ;                  (24)

b
ОА

РСР
� � � �

2
75 5 10, ;                     (25)

с
Д

ОА
= = 2 19, .                          (26)

Враховуючи отримані величини параметрів (24), 
(25), (26), знаходимо реальні величини. Величина 
параметра α  дорівнює:

� �
�
�

с b

a
6 85, .

За максимізації прибутку, користуючись форму-
лами (15), (16), знаходимо:

СР opt = 0 34, , СР
a
СРП optП,opt � � �
1

1 91 106

, , ; (г.о.)

П О

max ,� 0 00489�, П
а
Пmax ,� � �
1

2 78 104

max ; (г.о.),

Р
П

CРopt � �max ,
П,opt

0 0145 .

За максимізації рентабельності, користуючись фор-
мулами (21), (22), знаходимо:

Pmax ,� � �
4

27
1 0 0146� , Р Pmax = =

max ,0 0146 ;
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СР
aР,opt � � �
1

3
1 89 106, (г. о.);

П Р СРopt � � � �max Р,opt 2 76 104, (г. о.)
Порівняння отриманих результатів з реальними 

величинами дає змогу зробити такі висновки.
Для отримання максимального прибутку необхідно 

зменшити сукупні витрати на 3,4%, при цьому макси-
мальний прибуток збільшиться на 7,5%. Відповідно, 
рентабельність збільшиться на 11,3%.

Для отримання максимальної рентабельності необ-
хідно зменшити сукупні витрати на 4,3%, при цьому 
рентабельність збільшиться на 11,8%. Відповідно, при-
буток збільшиться на 7%.
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Висновки. Ринкові відносини висувають важ-
ливе питання, пов’язане з досягненням підприєм-
ством як самостійної господарської одиниці мак-
симального прибутку. Одним з можливих шляхів 
вирішення цього питання є застосування методу еко-
номіко-математичного моделювання підприємства, 
зокрема ГЗК. Аналіз економічної діяльності ГЗК з 
урахуванням припущень про внутрішні механізми 
його господарської діяльності дав змогу побудувати 
економіко-математичну модель, сформулювати й 
розв’язати задачу оптимального управління. На при-
кладі економічної діяльності ПГЗК проведено апро-
бацію розробленого методу, що дало змогу визна-
чити шляхи оптимізації.
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МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ТА СТРАТЕГІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ  
В ДІЯЛЬНОСТІ АВІАКОМПАНІЙ

Середа Н.М. Маркетинговий підхід та стратегічна спрямованість в діяльності авіакомпаній. Успіх 
комерційної діяльності на ринку неможливий без ефективної маркетингової підтримки та стратегічної про-
грами. У зв’язку з цим актуальною є проблема стратегічного управління на маркетингових засадах. Про-
цедури й правила формування стратегічної концепції в авіакомпанії мають бути проаналізовані, досить 
обґрунтовані, оскільки від цього залежить не лише підприємницький успіх, але й існування на ринку авіа-
ційних послуг. Маркетингова система в авіакомпанії досить динамічна, адже здатна швидко й ефективно 
адаптуватися до мінливого внутрішнього та зовнішнього середовища, а також потребує постійного кори-
гування. Залежно від впливу факторів, вибору чинників середовища змінюється стратегічна спрямованість 
маркетингових дій в авіакомпанії. В сучасних умовах, коли діяльність авіакомпанії залежить від наявних 
технічних, інвестиційних, інноваційних, трудових ресурсів, формування стратегічних пріоритетів на заса-
дах маркетингового підходу є принципово важливим.

Ключові слова: авіакомпанія, стратегія, маркетингова стратегія, маркетинговий підхід, стратегічна 
спрямованість.

Середа Н.Н. Маркетинговый подход и стратегическая направленность в деятельности авиакомпа-
ний. Успех коммерческой деятельности на рынке невозможен без эффективной маркетинговой поддержки 
и стратегической программы. В связи с этим актуальной является проблема стратегического управления на 
маркетинговых началах. Процедуры и правила формирования стратегической концепции в авиакомпании 
должны быть проанализированы, достаточно обоснованы, поскольку от этого зависит не только предпри-
нимательский успех, но и существование на рынке авиационных услуг. Маркетинговая система в авиаком-
пании достаточно динамична, ведь способна быстро и эффективно адаптироваться к изменяющейся вну-
тренней и внешней среде, а также требует постоянной корректировки. В зависимости от влияния факторов, 
выбора факторов среды меняется стратегическая направленность маркетинговых действий в авиакомпании. 
В современных условиях, когда деятельность авиакомпании зависит от имеющихся технических, инвести-
ционных, инновационных, трудовых ресурсов, формирование стратегических приоритетов на основе мар-
кетингового подхода является принципиально важным.

Ключевые слова: авиакомпания, стратегия, маркетинговая стратегия, маркетинговый подход, стратеги-
ческая направленность.

Sereda Nataliya. Marketing approach and strategic orientation in airline activity. The success of com-
mercial activity in the market is not possible without effective marketing support and strategic program. In this 
regard, the problem of strategic management on a marketing basis is urgent. The strategy on the basis of which the 
management of the enterprise will manage its activity will allow it not only to actively develop, but also to provide 
important long-term competitive advantages. In the conditions of increasing competition in the market and expand-
ing consumer requests for quality of service, the role of marketing in managing the activity of aviation transport 
enterprises increases. The globalization of the world economy puts as a priority the concept of marketing approach 
to the management of aviation enterprises. The procedures and rules for forming a strategic concept in an airline 
should be analyzed and well-grounded, since not only business success but also the existence in the aviation services 
market depends on it. Marketing approach involves the orientation of the management system in the airline to a spe-
cific market segment. Marketing orientation means a new approach to the management of air transport production 
and satisfaction of market consumer demand. The airline’s marketing system is dynamic enough to adapt quickly 
and effectively to the changing internal and external environment and needs constant adjustment. Depending on the 
influence of factors, the choice of environmental factors and strategic orientation of marketing actions in the airline 
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changes. In today’s environment, where the activity of the airline depends on the available technical, investment, 
innovation, manpower, the formation of strategic priorities based on the marketing approach is fundamentally im-
portant. Thus, even the best strategy will not be put into practice unless it has an adequate system of operational 
marketing approach to management, which is a tool for carrying out the chosen strategic concept. In the system of 
commercial relations management functions are filled with new content, there are new interdependencies and inter-
connections; there is an objective need to create an integrated management system of an airline based on marketing.

Key words: airline, strategy, marketing strategy, marketing approach, strategic focus.

Постановка проблеми. Проблема розроблення 
стратегії просування транспортних послуг стає 
досить актуальною, що дає змогу по-новому визна-
чити роль маркетингу в розвитку авіаційної системи. 
Впровадження маркетингової стратегії та її просу-
вання дадуть змогу підвищити якість транспортних 
послуг, розширити маркетинговий інструментарій 
позиціонування авіакомпаній, підвищити рівень сер-
вісного обслуговування, а також конкурентоспро-
можність країни загалом, що, зрештою, буде спри-
яти залученню додаткових інвестицій для технічної 
модернізації авіаційної системи та розвитку тран-
спортної інфраструктури [5].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивчення маркетингових аспектів просування тран-
спортних послуг на ринку авіаперевезень має вели-
чезне теоретичне й прикладне значення, що передба-
чає постійне звернення до них багатьох вітчизняних і 
зарубіжних вчених та практиків.

Загальні теоретичні та прикладні проблеми фор-
мування стратегій досліджені в наукових працях 
вітчизняних та зарубіжних учених, зокрема в роботах 
Д. Аакера, І. Ансоффа, О. Білоуса, А. Гальчинського, 
В. Гейця, Я. Базилюка, Б. Буркинського, С. Гаркавенка.

Основні положення функціонування та розвитку 
авіапідприємств висвітлені в наукових працях зарубіж-
них та вітчизняних учених, зокрема в роботах В. Афа-
насьєва, В. Ашфорда, В. Єлагіна, Г. Жаворонкової, 
В. Загорулька, В. Запорожця, В. Коби, О. Косарева, 
Ю. Кулаєва, О. Петровського, Л. Ященко.

Питання розроблення стратегії з орієнтацією на 
маркетинговий підхід є надзвичайно актуальним та 
потребує постійного доповнення й обґрунтування в 
різних економічних векторах.

Формулювання завдання дослідження. Метою 
статті є обґрунтування теоретико-методичних і прак-
тичних засад формування стратегічних позицій на заса-
дах маркетингу в системі управління авіакомпаніями.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ста-
більний тривалий розвиток підприємства можливий 
лише за умови визначення чітких довгострокових 
цілей та розроблення конкретних шляхів їх досягнення. 
Добре продумана стратегія, на основі якої менеджмент 
підприємства буде здійснювати управління її діяль-
ністю, дасть йому змогу не тільки активно розвива-
тись, але й забезпечити важливі тривалі конкурентні 
переваги [1].

Стратегія визначається організаційними факто-
рами, серед яких виділяються внутрішня структура та 
її очікувані зміни, система управління, розвиток проце-
сів інтеграції та диференціації. До елементів стратегії 
розвитку фірми насамперед належить мета компанії, 
що включає місію, чітко виокремленні цілі, загально-
організаційні та специфічні завдання.

Найсильніше на стратегію впливають ті реалізовані 
на ринку конкурентні переваги, які організація має у 
своїй сфері діяльності порівняно з іншими. Ними є 
висока якість продукції та послуг, їх відповідність 
власним запитам, низькі витрати.

Важливими факторами, які визначають стратегію 
організації, є характер продукції, що випускається, 
особливості її збуту, післяпродажне обслуговування, 
якість, сервіс, ринки та їхні позиціоновані ніші.

Посилення інтенсивності конкуренції на внутріш-
ньому та зовнішніх ринках авіаперевезень, постійне 
підвищення вимог споживачів до якості та набору 
послуг, що надають підприємства цивільної авіації, 
приводять до необхідності формування стійких конку-
рентних переваг щодо зниження витрат, економії часу, 
забезпечення надійності авіаперевезень, розроблення 
гнучкої політики ціноутворення, підвищення якості 
прийняття управлінських рішень, впровадження новіт-
ніх наукових розробок щодо управління розвитком під-
приємства, покращення його іміджу тощо.

Авіаційна галузь висококонкурентна, а компа-
нії пропонують послуги з перевезення пасажирів 
та вантажів. Авіакомпанії творчо підходять до роз-
роблення своїх маркетингових намірів, щоби при-
вернути увагу споживачів. Вони використовують 
соціальні медіа, нетрадиційні рекламні методи та 
програми лояльності.

Для досягнення максимальних результатів на ринку 
авіаційних послуг та утвердження стійких позицій 
необхідно скласти детальний план компанії з вико-
ристання наявних та залучення додаткових ресурсів 
для формування маркетингової стратегії. Розроблення 
маркетингової стратегії дає змогу компанії швидко 
реагувати на мінливі тенденції ринку та знаходити свій 
оптимальний вектор роботи, який враховуватиме цілі й 
можливості компанії.

Стратегічний курс авіакомпанії є, власне, продук-
том зовнішніх ринкових альтернатив та внутрішніх 
факторів, а саме матеріальних та фінансових ресурсів, 
кваліфікації, управлінських переваг. На вибір стратегії 
в авіакомпанії впливає безліч факторів, таких як тех-
нічний парк, технологічні зміни, вплив конкурентів, 
потреби в інвестиціях, очікуваний прибуток, фінансові 
можливості, оцінювання кваліфікаційних та управ-
лінських якостей персоналу, його цілеспрямованість, 
зобов’язання компанії перед суспільством.

Конкретизація факторів вибору стратегії розви-
тку авіапідприємства досягається шляхом визначення 
таких критеріїв:

– ціна перевезення (для більшості пасажирів усіх 
сегментів ринку ціна має вирішальне значення під час 
купівлі авіаквитка);

– розклад рейсів (частота польотів за маршру-
том, час вильоту й прильоту авіарейсів та маршрутна 
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мережа авіакомпанії можуть бути найбільш значимими 
конкурентними перевагами продукту авіакомпанії);

– рівень комфорту на борту повітряного судна та в 
аеропортах (не менш важливою запорукою успішного 
бізнесу в авіації є надання та представлення комфорту 
споживачам);

– доступність авіаквитків (наявність у продажу 
авіаквитків у будь-який час та місці дистрибуції є важ-
ливим фактором, що впливає на вибір авіакомпанії 
пасажиром);

– імідж і бренд авіакомпанії (стратегічним завдан-
ням кожної авіакомпанії є створення власного бренду, 
тобто набору характеристик, очікувань, асоціацій, що 
сприймаються споживачами для їх задоволення (осо-
бливо важливим є імідж авіакомпанії у сфері безпеки 
польотів)).

Стратегія розвитку авіакомпанії – це багатоцільова 
програма забезпечення стійкого та динамічного розви-
тку компанії на основі ефективного планування, вико-
ристання методів маркетингу, оптимізації планів руху, 
гнучкого регулювання фінансових ресурсів, точного 
контролю витрат і доходів, стійкої платоспроможності 
та самофінансування [4].

Маркетинговий підхід передбачає орієнтацію сис-
теми управління в авіакомпанії на конкретний ринко-
вий сегмент. Вибір конкурентоспроможної стратегії для 
авіакомпанії має здійснюватися на основі аналізування 
наявних та прогнозування майбутніх стратегічних 
потреб у цьому товарі або послузі, сегментації ринку, 
прогнозування життєвих циклів майбутніх послуг, ана-
лізування конкурентоспроможності послуг авіакомпа-
нії та послуг конкурентів, прогнозування їх конкурент-
них переваг. Стратегічний маркетинг спрямований на 
збереження або досягнення конкурентних переваг ком-
панії та стабільне отримання досить високого прибутку.

Орієнтація на маркетинг означає якісно новий під-
хід до управління авіатранспортним виробництвом та 
задоволення ринкового споживчого попиту.

Запорукою успішної комерційної авіакомпанії та 
розроблення маркетингової стратегії буде не лише 
врахування представлених основних критеріїв, але й 
комплексний аналіз попиту та доповнення раціональ-
ної пропозиції для клієнтів.

Задоволення попиту – це функція маркетингу, яка 
перебуває в певній відповідності з функцією, а саме 
формуванням попиту. Планування попиту здійсню-
ється за допомогою розроблення спеціальних про-
грам маркетингу, що базуються на прогнозах місткості 
ринку всіх регіонів діяльності авіакомпанії. Служби 
авіакомпанії, відповідальні за збут транспортної про-
дукції, у своїй повсякденній роботі спираються на ці 
програми. Стратегічні програми маркетингу спрямо-
вані на ліквідацію неузгодженості в системі «попит 
на авіаційні перевезення – можливості їхнього задо-
волення». Задоволення створеного попиту є запорукою 
нового попиту на перевезення [2].

Авіакомпанії витрачають великі кошти на вдоско-
налювання організації продажу перевезень та поліп-
шення обслуговування пасажирів і клієнтури, оскільки 
незадоволений попит приводить до втрат у продажі, 
втрат доброго ставлення клієнтури, втрат іміджу ком-
панії, навіть втрат клієнтури загалом.

Авіакомпанія в процесі формування та реалізації 
маркетингової стратегії враховує елементи аналізу 

діяльності, визначає свої сильні та слабкі сторони, 
оцінює можливості й загрози на потенційних сегмен-
тах, що дає змогу визначити фактори, необхідні для 
успіху на ринках. Насамперед виявляють конкурентні 
переваги фірми. Для того щоб оцінити можливість 
успішного виходу на ринок, зіставляють дані аналізу 
зовнішнього та внутрішнього середовища компанії, на 
основі чого порівнюють характеристики авіапідпри-
ємства з аналогічними характеристиками конкурентів, 
зокрема можливість задоволення конкретних потреб 
споживачів.

Порівнюючи потенційно успішні напрями та важ-
ливі для успіху фактори, компанія дістає уявлення про 
власні конкурентні переваги, що потрібно для виро-
блення стратегії. Формування базової маркетингової 
стратегії авіакомпанії здійснюється після аналізу гос-
подарського портфеля на всіх рівнях: від загальнокор-
поративного (через рівні стратегічних господарських 
підрозділів) до рівня наданих послуг пасажирам [3].

Ефективна маркетингова стратегія може принести 
компанії такі результати, як зміцнення ринкових пози-
цій компанії, зростання частки ринку та збільшення 
рівня продажів, завоювання нових сегментів ринку, 
зростання кількості лояльних споживачів, вихід на 
нові ринки, розширення географічних меж продажів, 
успішне виведення на ринок нових товарів та послуг, 
таких як онлайн бронювання, оплата багажу, замов-
лення трансферу, використання системи бізнес-класу.

Залежно від того, які завдання повинна вирішити 
маркетингова стратегія, можна виділити:

– стратегію розширення ринку збуту;
– завоювання нових сегментів ринку, нових ринко-

вих ніш;
– маркетингову стратегію підтримання рівня ста-

більності компанії.
Кожна авіакомпанія, яка працює на ринку, повинна 

чітко враховувати маркетингові характеристики, вико-
ристання яких забезпечить стабільне становище на 
ринку або його масштабне розширення.

Для пасажирських авіакомпаній мають значення 
такі характеристики:

– ціна квитка (цей фактор може стати ключовим 
для компаній-лоукостерів, що пропонують авіапере-
льоти за зниженими цінами; низька вартість послуг 
може залучити велику кількість клієнтів, особливо 
на популярні туристичні напрямки; якщо ж ціна на 
квитки відносно висока, грамотний брендинг допо-
може обґрунтувати підвищену вартість або запропо-
нувати клієнтам додаткові послуги під час польоту, 
розширений список щоденних рейсів або спрощений 
режим огляду багажу);

– просування послуг (це не лише отримання спо-
живачем перельоту, але й розповідь про пілотів та 
членів екіпажу, які задіяні в рейсі, онлайн-трансляція 
польоту на моніторі);

– диверсифікація по класах (одна й та ж авіаком-
панія може літати літаками бізнес- та економ-класів, а 
також надавати послуги чартерних рейсів на спеціалі-
зованих літаках преміум-класу; до того ж один і той же 
літак вміщає місця в межах різних цінових категорій, 
таких як бізнес, стандарт, економ);

– перелік послуг під час перельоту для різних кате-
горій пасажирів (перегляд телешоу, новин, фільмів, 
прослуховування музики або гри).
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Протягом 2018 року пасажирські перевезення здій-
снювали 18 вітчизняних авіакомпаній, при цьому 93% 
від загальних обсягів припадали на п’ять перевізників.

Авіаперевезення стають все більш перспективним 
бізнесом для інвесторів, дивно, що збільшення попиту 
загострює конкуренцію між гравцями ринку. На ринку 
спостерігається фактично битва брендів за потенцій-
них пасажирів. Як приклад розглянемо діяльність 
деяких українських перевізників та перевізників, які 
активно й стрімко ввійшли на авіаринок України.

«Міжнародні авіалінії України» – це лідируюча 
українська компанія. У 2018 році послугами авіакомпа-
нії скористалися близько 8 мільйонів пасажирів. Дані 
пасажироперевезень 2018 року на 15% перевищують 
показники попереднього року [4].

З логотипом компанії літає понад 19 літаків. В рей-
тингу авіакомпанія «МАУ» увійшла до спектру кращих 
українських компаній, будучи сучасним мережевим 
авіаперевізником, який з’єднує міста України, а також 
нашу країну з 35 столицями та ключовими містами 
Європи, країн СНД, Близького Сходу, Азії, Африки 
тощо.

Це орієнтований на клієнта авіаперевізник, який 
пропонує гнучку тарифну політику, зручний розклад 
рейсів, переваги для учасників програми лояльності 
«Панорама Клуб», європейський рівень сервісу та тра-
диційну українську гостинність.

Представлене введення в Україну найбільшого лоу-
костера Європи, а саме “Ryanair”. Стратегія “Ryanair” 
ґрунтується на скороченні витрат до максимально 
можливої межі, щоб отримувати прибутки шляхом 
пропозиції найдешевших на ринку квитків. Вже сьо-
годні квиток на літак до країн ЄС за 350–700 гривень 
є реальністю. За 10 місяців з моменту початку здій-
снення польотів у вересні 2018 року літаками авіаком-
панії перевезено 500 тис. пасажирів. Компанія прагне 
максимального зниження цін у межах, де перельоти 
все ще залишаються вигідними компанії. Це стало при-
чиною збільшення кількості авіапасажирів та авіарей-
сів на авіалініях малої й середньої довжини, а також 
змусило «традиційні» авіакомпанії значно знизити свої 
витрати й тарифи.

Водночас варто зауважити, що на авіаринку від-
значаються не тільки позитивні тенденції. Посилення 
конкуренції висуває перед авіаперевізниками нові 
виклики.

Розширення діяльності на українському ринку 
угорської авіакомпанії “Wizz Air”, прихід на ринок 
італійської авіакомпанії “Ernest” та інших іноземних 
лоукостів, початок діяльності вітчизняної авіакомпа-
нії “SkyUp” знизили вартість авіаційних перевезень 
та сприяли їх зростанню, однак значно посилили 
конкуренцію між авіакомпаніями на цьому ринку за 
пасажира.

За рік послугами авіакомпанії “SkyUp” скориста-
лися 870 тис. пасажирів, які були перевезені 5 203 рей-
сами. Авіакомпанія виконує 31 регулярний та 15 чар-
терних маршрутів.

Стратегічною політикою авіакомпанії “SkyUp” є 
дотримання встановлених стандартів безпеки польо-
тів і забезпечення повної відповідності використову-
ваним вимогам у всіх сферах діяльності, підтримка на 
постійній основі маркетингової програми та програми 
якості й задоволення потреб споживачів, що є осно-

вним стрижнем формування стратегічного напряму в 
діяльності авіакомпанії.

Прихід нових авіакомпаній, збільшення частоти 
польотів наявних, відновлення роботи регіональних 
аеропортів свідчать про позитивну динаміку в розви-
тку авіації України. Заважати розвитку може тільки 
нестабільна військова й політична обстановка в країні, 
а сприяти розвитку будуть збільшення парку повітря-
них суден в авіакомпаній, оновлення парку, можлива 
поява резервних літаків у авіаперевізників.

Отже, ототожнюючи визначені пріоритети компанії, 
складовими для визначення стратегічної орієнтації авіа-
компанії можемо вважати визначені на основі програми 
формування попиту й стимулювання збуту такі функції.

1) Обслуговування перевезень є однією з основних 
функції задоволення попиту. Чим вище рівень обслуго-
вування перевезень авіакомпанією, тим більше попит 
на її перевезення. Однак підвищення рівня обслуго-
вування вимагає збільшення витрат, тому керівни-
цтво авіакомпанії має знайти оптимальне співвідно-
шення рівня обслуговування та економічних факторів, 
пов’язаних з обслуговуванням.

2) Забезпечення доставки, складування, збере-
ження та інші послуги також є найважливішими скла-
довими функції задоволення попиту. Як відомо, про-
дукцією транспорту є переміщення пасажирів, багажу, 
вантажів та пошти.

Крім двох основних функцій, а саме формування 
й задоволення попиту на повітряні перевезення, мар-
кетинг у повітряному транспорті виконує цілу низку 
інших допоміжних функцій, зокрема фінансування 
ринкової діяльності, управління матеріально-техніч-
ними та людськими ресурсами авіакомпанії, вивчення 
кон’юнктури ринку. Усі ці функції можна об’єднати в 
одну, котра може бути визначена як розроблення комп-
лексу заходів щодо підвищення конкурентоздатності 
авіакомпанії на ринку світових авіаційних перевезень.

3) Оформлення продажу перевезень є початком 
формальних відносин між авіакомпанією та пасажи-
ром (клієнтом). Від того, як його зустрінуть в агентстві 
і яке враження справлять на нього оформлення офісу з 
продажу перевезень, поведінка й ставлення персоналу 
авіакомпанії, залежить, чи стане цей відвідувач клієн-
том цієї авіакомпанії, тому авіакомпанії враховують 
психологію клієнтури під час оформлення агентств із 
продажу перевезень, обслуговування відвідувачів, а 
також під час самого оформлення авіаквитків та інших 
документів, що надають право на перевезення [2].

4) Програми лояльності авіакомпаній – це пере-
важно нарахування миль за переліт. Коли клієнт отри-
мує певну кількість очок або досягає певного рівня, він 
отримує право на пільги, наприклад безкоштовний пере-
літ, можливість підвищення класу, безкоштовний Wi-Fi, 
алкогольні напої, дисконтну парковку. За ступенем 
збільшення кількості миль збільшуються лояльність та 
мотивація використання конкретної авіакомпанії.

5) Бронювання перевезення пасажира й багажу – 
це функція задоволення попиту, яка може бути забез-
печена за допомогою стаціонарного та мобільного 
зв’язку, Інтернету, спеціалізованих автоматів самооб-
слуговування тощо.

Основною умовою застосування таких методів бро-
нювання є відображення здійсненого бронювання у 
системі бронювання авіакомпанії. Головним принци-
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пом виконання цієї функції маркетингу є задоволення 
за можливості всіх побажань клієнта під час броню-
вання й недопущення відмовлення в перевезенні саме 
тим рейсом, який необхідний пасажиру за підтвердже-
ного бронювання [2].

Висновки. Організація маркетингу на підприєм-
стві – це ринкова переорієнтація його діяльності, пере-
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хід від традиційної орієнтації на вимоги виробництва 
до орієнтації на вимоги ринку. Орієнтація на виробни-
цтво й орієнтація на ринок тісно пов’язані між собою. 
Однак орієнтація на ринок – це більш високий ступінь 
діяльності авіакомпанії, коли вона не замикається на 
вирішенні внутрішніх завдань, а виходить на кінцеву 
мету, якою є задоволення попиту покупців.
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Старинець О.Г. Органічне сільськогосподарське виробництво як інноваційна модель господарю-
вання. У статті розкрито сутність органічного виробництва та органічного землеробства. Розглянуто осно-
вні моделі альтернативних методів ведення сільського господарства. Визначено принципи виробництва та 
реалізації органічної продукції. Зроблено аналіз органічного виробництва сільськогосподарської продукції 
в Україні. Визначено місце України в органічному виробництві. Найбільш органічною областю є Одеська. 
Окреслено основні агрокомпанії, які здійснюють органічне виробництво в Україні. За площами, відведени-
ми під вирощування органічних зернових, олійних та овочевих культур, а також органічної картоплі, Укра-
їна входить до топ-10 виробників у світі. Зокрема, наша країна є сьомою за площами зернових, п’ятою – за 
площами олійних, дев’ятою – за площами картоплі, десятою – в рейтингу виробників овочевих культур. 
Українці споживають значно менше органічних продуктів, ніж мешканці країн ЄС. Запропоновано модель 
розвитку органічного виробництва в аграрній сфері.

Ключові слова: органічне землеробство, органічне виробництво, сільськогосподарські виробники, ін-
вестиції, сільськогосподарські культури, прибуток, органічні землі.

Старинец А.Г. Органическое сельскохозяйственное производство как инновационная модель хо-
зяйствования. В статье раскрыта сущность органического производства и органического земледелия. Рас-
смотрены основные модели альтернативных методов ведения сельского хозяйства. Определены принци-
пы производства и реализации органических продуктов. Осуществлен анализ органического производства 
сельскохозяйственной продукции в Украине. Определено место Украины в органическом производстве. 
Наиболее органической областью является Одесская. Определены основные агрокомпании, осуществля-
ющие органическое производство в Украине. По площадям, отведенным под выращивание органических 
зерновых, масличных и овощных культур, а также органического картофеля, Украина входит в топ-10 про-
изводителей в мире. В частности, наша страна является седьмой по площадям зерновых, пятой – по площа-
дям масличных, девятой – по площадям картофеля, десятой – в рейтинге производителей овощных культур. 
Украинцы потребляют значительно меньше органических продуктов, чем жители стран ЕС. Предложена 
модель развития органического производства в аграрной сфере.

Ключевые слова: органическое земледелие, органическое производство, сельскохозяйственные произ-
водители, инвестиции, сельскохозяйственные культуры, прибыль, органические земли.

Starynets Oleksandr. Organic agricultural production as an innovative model of management. In order to 
obtain larger revenues, agricultural firms are trying to reach the foreign market, and for this purpose it is keen to pro-
duce some special products that could be in demand and in the international market. Such products can be environ-
mentally friendly products obtained by organic means. From the other side, the international market is not provided 
with such products in full volume due to lack of humus and other natural conditions that provides Ukraine with an 
open path to development of such direction of agricultural production. The article revealed the essence of organic 
production and organic farming. Organic farming is a system of agricultural ecosystem management based on the 
maximum using of biological factors for increasing soil fertility, agro-technological measures of plant protection, 
and also performing, complex of other measures that ensure environmentally socially and economically expedient 
production of agricultural products and raw materials. Basic models of alternative farming methods are Biointensive 
Mini-Farming, Biodynamic Agriculture, Effective Microorganism Technologies, Low Input Sustainable Agricul-
ture. Principles of production and sales of organic products are determined. The analysis of organic agricultural 
products production in Ukraine is done. The place of Ukraine in organic production is determined. The most organic 
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Постановка проблеми. У сучасних умовах сіль-
ськогосподарські виробники починають все більше 
турбуватися не тільки про високі врожаї та значні при-
бутки, але й про якість виробленої ними продукції, її 
конкурентоспроможність на ринку. Задля отримання 
більших доходів агрофірми намагаються вийти на 
зовнішній ринок, а для цього прагнуть виробляти якусь 
особливу продукцію, яка б могла користуватися попи-
том на міжнародному ринку. Такою продукцією може 
бути екологічно чиста продукція, отримана органічним 
шляхом. З іншого боку, міжнародний ринок не забез-
печений таким видом продукції в повному обсязі через 
брак чорноземів та інших природніх умов, що забез-
печує Україні відкритий шлях до розвитку саме такого 
напряму сільськогосподарського виробництва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий 
внесок у розвиток органічного виробництва зробили 
провідні вчені, зокрема В.В. Підліснюк, В.О. Пішкова, 
В.Ф. Сайко, Е.Е. Савицький, Л.М. Сокол. Однак поза 
їхньою увагою залишаються питання прибутковості 
цієї діяльності.

Формулювання завдання дослідження. Метою 
статті є розкриття особливостей органічного виробни-
цтва, його переваг, принципів, а також аналіз розвитку 
органічного виробництва в Україні в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу дослідження. До 
альтернативних методів ведення сільського господар-
ства можна віднести:

– біоінтенсивне міні-землеробство (Biointensive 
Mini-Farming), біодинамічне землеробство (Biodynamic 
Agriculture);

– ЕМ-технології (Effective Microorganism Techno-
logies);

– маловитратне стале землеробство (Low Input 
Sustainable Agriculture, LISA) тощо.

Ці моделі ґрунтуються на глибокому розумінні про-
цесів, що відбуваються в природі, спрямовані на поліп-
шення структури ґрунтів, відтворення їх природної 
родючості, а також сприяють утворенню екологічно 
стійких агроландшафтів. Саме до таких систем агрови-
робництва належить органічне (екологічне) землероб-
ство (Organic Farming) [1, c. 154].

Під терміном «органічне землеробство» біль-
шість людей розуміє сільськогосподарську практику 
без використання синтетичних пестицидів та добрив. 
Однак це є, скоріше, характерною ознакою, а не визна-
ченням цієї системи ведення сільськогосподарського 
виробництва.

Колегія з національних стандартів органічної про-
дукції USDA запропонувала таке визначення органіч-
ного землеробства: це система екологічного менедж-

менту сільськогосподарського виробництва, яка 
підтримує та покращує біорізноманіття, біологічні 
цикли та біологічну активність ґрунтів. Вона базується 
на мінімальному використанні неприродних (штучних) 
елементів сировини й матеріалів та агротехнічних при-
йомів, які відроджують, підтримують та покращують 
екологічну гармонію. Згідно з цим визначенням керів-
ним принципом для органічного землеробства є вико-
ристання матеріалів та технологій, які покращують еко-
логічну рівновагу в природних системах та сприяють 
створенню стійких та збалансованих агроекосистем. 
При цьому головною метою є оптимізація «здоров’я» 
та продуктивності ґрунтової фауни, рослинного й тва-
ринного світу та людського суспільства [2, с. 188].

Згідно з визначенням Міжнародної федерації з роз-
витку органічного землеробства (IFOAM) органічне 
землеробство об’єднує всі сільськогосподарські сис-
теми, які підтримують екологічно, соціально та еко-
номічно доцільне виробництво сільськогосподарської 
продукції. В основі таких систем лежить використання 
локально-специфічної родючості ґрунтів як ключо-
вого елементу успішного виробництва. Такі системи 
використовують природний потенціал рослин, тварин 
та ландшафтів і спрямовані на гармонізацію сільсько-
господарської практики та довкілля. Органічне зем-
леробство суттєво зменшує використання зовнішніх 
факторів виробництва (ресурсів) шляхом обмеження 
застосування синтезованих хімічним шляхом добрив, 
пестицидів та фармпрепаратів. Замість цього для під-
вищення врожаїв та захисту рослин використовується 
вжиття інших агротехнологічних заходів, а також різ-
номанітні природні чинники. Органічне землеробство 
дотримується принципів, які обумовлені місцевими 
соціально-економічними, кліматичними та історико-
культурними особливостями [3].

Згідно з офіційною точкою зору IFOAM виробництво 
та переробка органічної продукції ґрунтуються на бага-
тьох засадах, серед яких неможливо виділити пріори-
тетні, бо всі вони однаково важливі. Такими засадами є:

– виробництво високоякісного продовольства, 
сировини та інших продуктів у достатній кількості;

– узгодження виконання робіт у системі вироб-
ництва з природними циклами та живими системами 
ґрунтів, рослинного й тваринного світу;

– визнання більш широкого соціального й еколо-
гічного впливу поза та в межах системи органічного 
виробництва й переробки;

– збереження та покращення родючості й біологіч-
ної активності ґрунтів за допомогою місцевих культур-
них, біологічних та механічних методів замість вико-
ристання зовнішніх факторів виробництва (ресурсів);

region is Odessa. The main agricultural companies that carry out organic production in Ukraine are outlined. Most 
agricultural companies have small areas of organic land. The largest area of organic land has the company “Arnika”. 
90% of Ukrainian agricultural organic products are heading for export. In the domestic market sold only 10% of 
agricultural organic products produced in the country. Main importers are the Netherlands, Germany and the United 
Kingdom. And the main export crops-corn and wheat. It is expected that the production of organic products in 
Ukraine will increase further. Organic production is a priority for the development of agriculture, allows to imple-
ment the concept of sustainable development of the agricultural sector at the expense of socio-economic and natural 
resource balance. Society for safe and quality food, and also the preservation and improvement of the environment.

Key words: organic farming, organic production, agricultural producers, investments, agricultural crops, profits, 
organic land.
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– збереження агро- та біорозмаїття в господар-
ствах та їх оточенні шляхом використання сталої сис-
теми виробництва й захисту живої природи;

– сприяння відповідальному використанню та 
збереженню водних ресурсів з усіма їх живими орга-
нізмами;

– використання в системах виробництва та пере-
робки, наскільки це можливо, відновлюваних ресурсів, 
запобігання їх втратам і забрудненню;

– стимулювання місцевого й регіонального вироб-
ництва та руху продукції до споживачів; створення гар-
монійного балансу між виробництвом рослинної про-
дукції та тваринництвом;

– забезпечення таких умов утримання, в яких свій-
ські тварини виявляють природну поведінку;

– використання пакувальних матеріалів, які під-
лягають реутилізації або розкладаються біологічним 
шляхом;

– забезпечення кожному зайнятому працівнику в 
органічному землеробстві та переробці його продукції 
рівня якості життя, який задовольняє вимогам здоро-
вого та безпечного середовища;

– спрямованість на встановлення соціально орієн-
тованого ланцюга «виробництво – переробка – реаліза-
ція» з дотриманням екологічних вимог;

– визнання важливості та необхідності вивчення 
місцевого досвіду й традиційних форм господарю-
вання [1, с. 168].

З огляду на вищенаведене найбільш адекватним 
щодо сутності можна вважати визначення органіч-
ного землеробства як системи сільськогосподарського 
менеджменту агроекосистем, що ґрунтується на мак-
симальному використанні біологічних факторів під-
вищення родючості ґрунтів, вжитті агротехнологічних 
заходів захисту рослин, а також комплексу інших захо-
дів, які забезпечують екологічно-соціальне та еконо-
мічно доцільне виробництво сільськогосподарської 
продукції й сировини [4, с. 104].

З 1999 року площа органічних земель у світі 
виросла на 360%, а кількість органічних виробни-
ків – на 1 000%, і ці показники найближчими роками 
не будуть сповільнюватись. Україна вже залучена у сві-
тове органічне виробництво й робить кроки для розви-
тку галузі на законодавчому рівні.

Україна посідає 11 місце в Європі за площею орга-
нічних земель, маючи 381 тис. га. Однак це лише 1% 
сільгоспугідь нашої країни. Перше місце посідає Іспа-
нія, де обробляються 1,97 млн. га органічних земель.

В Україні 294 органічних агропідприємства. Цього 
року зареєстровані 426 операторів органічного ринку, 
з яких 294 є аграрними підприємствами. Найбільш 
органічною областю є Одеська. Найбільша площа сер-
тифікованих органічних земель зафіксована в Одеській 
(102 тис. га), Херсонській (76 тис. га), Дніпропетров-
ській (38 тис. га) та Житомирській (32 тис. га) облас-
тях, а найбільша кількість підприємств – в Одеській 
області (рис. 1) [5].

Більшість агрокомпаній володіє невеликими пло-
щами органічних земель. Найбільшу площу органіч-
них земель має компанія «Арніка», а саме 15,8 тис. га, і 
тільки у п’яти компаній площа органічних земель пере-
вищує 5 тис. га (рис. 2) [5].

З огляду на зростання популярності продуктів, 
вирощених без застосування хімічних препаратів, 
органічне землеробство є привабливою галуззю для 
інвестування. Деякі підприємства вже повною мірою 
оцінили переваги такого бізнесу. Зупинимося на дея-
ких з них (табл. 1) [6].

В Україні основні площі органічних сільськогос-
подарських угідь задіяні під вирощування зернових 
(пшениця, ячмінь, кукурудза) (197 тис. га). Під олійні 
культури (соняшник і ріпак) відведено 67 тис. га. 
Площі під вирощування органічних овочів переви-
щують 8 тис. га, а під органічну картоплю – 1 200 га 
(рис. 3) [7, с. 534].

За площами, відведеними під вирощування орга-
нічних зернових, олійних та овочевих культур, а 
також органічної картоплі, Україна входить до топ-
10 виробників у світі. Зокрема, наша країна є сьомою 
за площами зернових, п’ятою – за площами олійних, 
дев’ятою – за площами картоплі, десятою – в рейтингу 
виробників овочевих культур [8].

Згідно з інформацією комерційної служби Посоль-
ства США в Україні середня окупність інвестицій в 
українське органічне землеробство становить близько 
300%, що робить його одним з найпривабливіших 
напрямів для інвестицій в Україну. В Україні 485 під-
приємців отримали сертифікат про виробництво орга-

Рис. 1. Органічне виробництво в Україні по регіонах
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нічної продукції. Їх більшість займається рослин-
ництвом (244), проте в нинішньому році найбільша 
кількість нових сертифікацій була зроблена для вироб-
ництва малини та інших ягід. Таким чином, українські 
фермери об’єднують органічне виробництво з ніше-
вим, збільшуючи прибутковість бізнесу.

Однак українці споживають значно менше орга-
нічних продуктів, ніж мешканці країн ЄС. На душу 
населення цей показник у нас складає 3 євро, тоді як 
у ЄС – 53,7 євро. За обсягом внутрішнього ринку орга-
нічних продуктів Україна посідає 25 місце в Європі, 
адже з гектара органічних угідь на внутрішній ринок 
потрапляє продукції на 50 євро, тоді як у Європі – на 
2 345 євро.
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Рис. 4. Динаміка зростання реалізації  
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Рис. 5. Структура світового споживчого ринку 
органічної сільськогосподарської продукції, %

90% української агропродукції спрямовуються на 
експорт. На внутрішньому ринку реалізуються лише 
10% агропродукції, виробленої в країні. Головними 
імпортерами є Нідерланди, Німеччина та Велика Бри-
танія, а головними експортними культурами є кукуру-
дза й пшениця. Очікується, що виробництво органіч-
ної продукції в Україні збільшуватиметься й надалі, 
оскільки європейські потужності не здатні задоволь-
нити місцевий попит на неї [9].

Попит на органічну сільськогосподарську продук-
цію з року в рік зростає, а найбільшим споживачем 
такої продукції є США (46%) (рис. 4, 5) [10].

Отже, виходячи з вищезазначеного, доходимо висно-
вку, що органічна сільськогосподарська продукція 

Таблиця 1
Характеристика основних виробників органічної сільськогосподарської продукції в Україні
Підприємство Основні переваги Місце знаходження

ПП «Агроекологія»
Вирощення зернових, тваринництво й переробка. 
Виробництво соняшникової олії та різних видів борошна. 
Наявний млин з кам’яними жорнами.

Полтавська область

ПрАТ «ЕтноПродукт»

Здійснення перероблення й постачання готової продукції. 
Виробництво сирого та пастеризованого молока, сметани, 
кефіру, йогурту, масла, меду, м’яса, ковбаси, овочів, зернових 
та бобових.

Чернігівська область

ПП «Галекс-Агро» Вирощування зернових культур. Житомирська область

Рис. 2. Розподіл основних агрокомпаній України,  
що здійснюють органічне виробництво, за площею 

органічних сільськогосподарських угідь, тис. га
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Рис. 6. Модель розвитку сільськогосподарського органічного виробництва
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користується попитом на світовому ринку, тому її вироб-
ництво є перспективним та рентабельним напрямом.

Відповідно до цього запропоновано модель розви-
тку органічного сільськогосподарського виробництва, 
яка сприятиме підвищенню ефективності діяльності 
підприємств, задіяних у цьому процесі, за допомогою 
формування попиту на органічну продукцію (рис. 6).

Дотримання цієї послідовності етапів забезпечить 
розвиток органічного виробництва в сільському госпо-
дарстві, як наслідок, можливість залучення інвестицій 
та високі прибутки підприємств аграрної сфери.

Висновки. Органічне виробництво є пріоритетним 
напрямом розвитку сільського господарства, дає змогу 
реалізувати концепцію збалансованого розвитку агро-
сфери за рахунок соціально-економічної та природно-
ресурсної реалізації продуктів харчування, а також 
збереження та покращення стану навколишнього при-
родного середовища.

Також органічне виробництво дає можливість сіль-
ськогосподарським товаровиробникам вийти на між-
народний ринок, що сприяє підвищенню їх прибутко-
вості та рентабельності.
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Харченко Т.О., Коваленко І.Г., Петренко М.О. Інноваційні методи управління персоналом підпри-
ємства. У статті узагальнено теоретичні та методологічні підходи до питання, що стосується методів управ-
ління персоналом підприємства. Досліджено методи управління персоналом підприємства, в результаті чого 
наведено класифікацію цих методів. Встановлено інноваційні методи управління персоналом підприємства, 
серед яких розглянуто соціально-психологічні методи та методи щодо розвитку персоналу. В межах соціаль-
них методів управління розглянуто методи соціального регулювання, соціального нормування та морально-
го стимулювання. Обґрунтовано можливості впровадження інноваційних методів управління персоналом у 
діяльність сучасних вітчизняних підприємств. Розроблено практичні рекомендації щодо застосування інно-
ваційних методів, що впливають на підвищення ініціативності та креативності персоналу й формують більш 
ефективний зворотній зв’язок між керівництвом та підлеглими.

Ключові слова: персонал, управління персоналом, інноваційні методи, інновації, баланс інтересів.
Харченко Т.А., Коваленко И.Г., Петренко Н.А. Инновационные методы управления персоналом 

предприятия. В статье обобщены теоретические и методологические подходы к вопросу, который касается 
методов управления персоналом предприятия. Исследованы методы управления персоналом предприятия, 
в результате чего приведена классификация этих методов. Установлены инновационные методы управле-
ния персоналом предприятия, среди которых рассмотрены социально-психологические методы и методы 
касательно развития персонала. В рамках социальных методов управления рассмотрены методы социаль-
ного регулирования, социального нормирования и морального стимулирования. Обоснованы возможности 
внедрения инновационных методов управления персоналом в деятельность современных отечественных 
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предприятий. Разработаны практические рекомендации по применению инновационных методов, которые 
влияют на повышение инициативности и креативности персонала и формируют более эффективную обрат-
ную связь между руководством и подчиненными.

Ключевые слова: персонал, управление персоналом, инновационные методы, инновации, баланс интересов.
Kharchenko Tetiana, Kovalenko Iryna, Petrenko Mykola. Innovative methods to manage enterprise per-

sonnel. In a globalized economy HR becomes one of the most important areas in the enterprise and the main criterion 
for economic success as quality management personnel and creates a favorable environment enables to realize the 
employment potential and personal skills. So important is the need to find and carefully chosen the most modern and 
efficient management tools for improved management personnel. Currents become innovative methods of personnel 
management in the Ukraine. Thus, it becomes necessary need to study issues relating to innovative HR management 
in the enterprise. Since the development of any enterprise is subject to effective operation workers because innova-
tion in the management of personnel becomes a determining factor for finding new technologies and methods. This 
is what makes the relevance of the chosen research topic. The article summarizes theoretical and methodological ap-
proaches to issues relating to management personnel. Methods of management personnel, resulting in the article the 
classification of these methods. Established innovative methods of personnel Management Company are considered 
among socio-psychological methods and techniques relating to staff development. Within social management the 
methods of social regulation, social regulation and moral incentives. Among psychological methods discussed inno-
vative methods such as the humanization of work, namely the focus on improving the aesthetic conditions through 
workplace design; formation of labor collective based sociometrist research; psychological impulse that forms the 
motivation for workers to improve productivity; staff recruitment and training. More detail the innovative methods 
such as staff development training sessions, Case Study, coaching, E-learning and self-learning. Also in the article 
the possibility of introducing innovative activity management personnel in modern domestic enterprises and practi-
cal recommendations on the use of such methods in modern conditions. Recommended implementation in practice 
of modern forms of domestic companies with staff that affect the increase of its initiative and creativity and create 
a more efficient feedback between management and subordinates, namely, internal marketing, Mystery Shopping, 
automated information system of personnel management, employee workstation.

Key words: staff, personnel management, innovative methods, innovation, balances of interests.

Постановка проблеми. Управління персоналом 
є одним з найважливіших напрямів діяльності під-
приємства та вважається основним критерієм еконо-
мічного успіху. Саме якісне управління персоналом 
формує сприятливе середовище, яке дає можливість 
реалізувати трудовий потенціал та особисті здібності. 
Задля покращення управління персоналом підприєм-
ства необхідно знаходити та ретельно добирати най-
більш сучасні та ефективні управлінські інструменти. 
Саме тому актуальності набувають інноваційні методи 
управління персоналом на підприємствах України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
управління персоналом постійно перебувають у полі 
зору як зарубіжних, так і вітчизняних науковців, таких 
як М. Акулов, М. Армстронг, Л. Балабанова, М. Гон-
чаренко, О. Грішнова, Н. Гураль, І. Дашко, М. Доліш-
ній, Г. Євтушенко, А. Єгоршін, А. Касич, С. Короленко, 
М. Мурашко, С. Невмержицька, М. Недашківський, 
Г. Осовська, Г. Писаревська, Т. Харченко. Незважаючи 
на значний внесок науковців у формування теоретич-
них та методологічних основ щодо управління пер-
соналом підприємства, певні питання, які охоплюють 
проблематику застосування та впровадження іннова-
ційних методів управління персоналом, досліджені 
неповністю й недостатньо представлені в науковій 
літературі.

Формулювання завдання дослідження. Метою 
статті є узагальнення теоретичних та методологічних 
підходів до питання щодо методів управління персона-
лом підприємства; узагальнення інноваційних методів 
та дослідження можливості впровадження їх у діяль-
ність сучасних вітчизняних підприємств; розроблення 
практичних рекомендацій щодо застосування іннова-

ційних методів управління трудовим колективом під-
приємств в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу дослідження. Інно-
ваційні методи управління – це сукупність найновіших 
управлінських прийомів, що сприяють забезпеченню 
високої ефективності діяльності підприємства. Засто-
сування таких методів веде до чіткої організації як 
процесу управління, так і всієї виробничо-економічної 
діяльності підприємства [1].

Сучасна концепція управління персоналом під-
приємства на перший план висуває соціально-пси-
хологічні методи. Так, соціальні методи управління є 
сукупністю засобів формування впливу на розвиток 
колективу й соціальних процесів всередині підприєм-
ства [2], тобто такі методи ґрунтуються на врахуванні 
особливостей працівників, культурних норм і ціннос-
тей та форм спілкування [2; 3]. До них належать такі 
методи, як соціальне регулювання, соціальне норму-
вання, моральне стимулювання [4].

Психологічні методи управління є регулюванням 
відносин між усіма членами колективу задля ство-
рення в ньому сприятливого психологічного клімату 
[3]. До них належать такі методи, як гуманізація праці, 
а саме спрямування на поліпшення естетичних умов 
праці шляхом дизайну робочого місця; формування 
трудового колективу на основі соціометричного дослі-
дження; психологічне спонукання, що формує у пра-
цівників мотиви до підвищення продуктивності праці; 
професійний відбір та навчання [4].

Насправді класифікація методів управління персо-
налом є більш широкою (рис. 1).

Питання проблематики визначення основних 
методів управління персоналом та найбільш успіш-
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ного їх поєднання стає важливим для будь-якого 
сучасного підприємства, тому великого значення 
набувають інноваційні методи управління персона-
лом підприємства.

Серед методів, представлених на рис. 1, іннова-
ційними є методи за класифікаційною ознакою роз-
витку персоналу, а саме тренінги, кейс-стаді, коучинг, 
е-learning та самонавчання [5; 6; 7].

Тренінги застосовуються для розвитку навиків 
невеликої групи працівників та обумовлюють мінімум 
надання інформації та максимум можливостей на від-
працювання навиків.

Кейс-Стаді – це інтерактивна технологія для корот-
кострокового навчання менеджерів на основі бізнес-
ситуацій, мета якої полягає в навчанні аналізувати 
інформацію, сортувати її для вирішення поставленого 
завдання, виявляти ключові проблеми, вибирати опти-
мальне рішення.

Коучинг є формою консультаційної підтримки, 
засобом сприяння, допомоги в пошуку вирішень або 
подолання будь-якої складної ситуації. Завдання коуча 
полягає не в тому, щоби дати знання або навички, а в 
тому, щоби допомогти людині самостійно знайти їх та 
закріпити на практиці.

E-learning – це метод дистанційного навчання у 
вигляді електронних книг, відеоуроків, комп’ютерних 
вправ. Сутність методу виявляється в передачі знань 
великій кількості людей.

Самонавчання відбувається в індивідуальному 
порядку за умови стимулювання з використанням 
різноманітних матеріалів, а саме книг, документації, 
аудіо-, відео- та мультимедійних програм.

Також слід зазначити, що для застосування інно-
ваційних методів управління персоналом на підпри-
ємстві доцільно залучати соціологів та психологів до 
процесів соціологічного дослідження колективу, його 
навчання та підбору персоналу.

Для того щоби підприємство підтримувало та мало 
можливість покращувати якість роботи персоналу й 
збільшувати рівень продуктивності праці, має бути 
проведена значна робота, головну роль у якій виконує 
керівник, менеджер підрозділу. Задля цього варто засто-
совувати такі форми роботи з колективом з підвищення 
його ініціативності та формування більш ефективного 
зворотного зв’язку між керівником та персоналом.

Доцільно рекомендувати запровадження в прак-
тичну діяльність сучасних вітчизняних підприємств 
таких форм роботи з персоналом, що впливають на 
підвищення його ініціативності й креативності, а 
також формують більш ефективний зворотній зв’язок 
між керівництвом та підлеглими.

1) Внутрішній маркетинг. Використання маркетин-
гового підходу до управління персоналом, який поля-
гає у формуванні, стимулюванні, координуванні та 
інтеграції персоналу задля забезпечення задоволення 
споживача через процес взаємодії з мотивованим та 

Рис. 1. Класифікація методів управління персоналом підприємства
Джерело: складено на основі джерел [4; 5; 8]
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клієнтоорієнтованим персоналом, який розуміє своє 
місце в досягненні стратегічної мети діяльності під-
приємства [9]. Внутрішній маркетинг належить до 
методів стимулювання персоналу та передбачає моти-
вацію персоналу, навчання та підвищення кваліфікації 
персоналу, організацію трудових відносин, створення 
умов праці та соціальний розвиток.

2) Таємний покупець (Mystery Shopping). Метод 
прихованого спостереження за роботою персоналом, 
в якому бере участь підготовлена особа в ролі клі-
єнта. Його використання дає змогу встановити рівень 
дотримання працівниками правил і норм під час 
виконання професійних обов’язків, стандартів обслу-
говування клієнтів, а також виявити компетентність 
персоналу. За допомогою цієї технології можна дізна-
тися те, наскільки лояльним є персонал щодо свого 
роботодавця, наскільки співробітники є чесними та 
надійними, чи не здійснюють вони протиправних та 
аморальних дій, здатних завдати шкоди благополуччю 
бізнесу [10]. Ця технологія належить до методів контр-
олю праці персоналу й передбачає оцінювання персо-
налу, атестацію та ротацію персоналу. Результатом має 
бути мотивація персоналу.

3) Автоматизована інформаційна система управління 
персоналом. Набір певного програмного забезпечення та 
технологій, використання яких дає змогу автоматизувати 
та вдосконалювати бізнес-процеси управління персона-
лом, що дає можливість підвищити ефективність управ-
ління персоналом на основі забезпечення повноти, опе-
ративності, комплексності, системності та вірогідності 
інформації, необхідної для прийняття кадрових рішень, а 
також розширення можливостей щодо її нагромадження, 
збереження та оброблення [11].

4) АРМ працівника. Професійно орієнтований про-
грамно-апаратний комплекс, який складається з техніч-

них засобів автоматизації та організаційних форми їх 
експлуатації. АРМ забезпечує вирішення завдань пра-
цівника безпосередньо на його робочому місці. Інфор-
маційні персонал-технології пов’язані з автоматизова-
ною інформаційною системою управління персоналом 
та організацією автоматизованого робочого місця пра-
цівника, роль яких полягає в наданні необхідного тех-
нічного та інформаційного забезпечення [11].

Сучасні процеси глобалізації економіки спонука-
ють вітчизняні підприємства до упровадження інно-
вацій у практику управління персоналом, при цьому 
вдосконалення потребують як системи управління 
персоналом, так і методи та інструменти, що засто-
совуються в управлінні. Отже, впровадження іннова-
ційних методів в управління персоналом підприєм-
ства має привести до таких результатів, як ефективне 
навчання й розвиток персоналу, підвищення рівня 
продуктивності діяльності, поліпшення робочих 
взаємин і створення творчого середовища, підви-
щення якості трудового життя, стимулювання кре-
ативних ідей, доцільне використання майстерності 
та здібностей працівників, підвищення адаптивності 
персоналу до нововведень, згуртованість колективу, 
забезпечення балансу інтересів підприємства та спів-
робітника.

Висновки. Отже, з проведеного вище дослідження 
доцільно зробити такий висновок. Впровадження інно-
ваційних методів управління персоналом є суттєво 
важливим для розвитку та підвищення ефективності 
діяльності підприємств, тому, на нашу думку, для 
вітчизняних підприємств необхідним є впровадження 
зарубіжного досвіду застосування інноваційних мето-
дів до умов бізнес-середовища, що дасть можливість 
підвищити ефективність та реалізацію потенціалу тру-
дового колективу підприємства.
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Шира Т.Б. Детермінанти формування та функціонування системи корпоративної безпеки підприєм-
ства. Сьогодні важливість вирішення проблеми корпоративної безпеки усвідомлена перш за все представника-
ми підприємницьких кіл, які є основними ініціаторами її вирішення шляхом активізації наукових досліджень. 
Швидка та складно передбачувана зміна умов функціонування більшості українських підприємств не дає змо-
гу забезпечувати належний рівень безпеки виключно за рахунок набутого досвіду. Застосування ж теоретич-
них напрацювань закордонних науковців обмежене внаслідок суттєвої відмінності перш за все національної 
моделі корпоративного управління. Обґрунтовано власне визначення корпоративної безпеки як діяльності, 
спрямованої на досягненні взаємоузгоджених корпоративних інтересів шляхом ефективного використання на-
явних ресурсів та захисту від негативної дії загроз, що уможливлює формування безпечних умов для стійкого 
розвитку підприємства. Доведено, що забезпечення належного рівня корпоративної безпеки є можливим лише 
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ративної безпеки має лежати визначення детермінантів, які уможливлюють виконання ключових завдань.
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Шира Т.Б. Детерминанты формирования и функционирования системы корпоративной безопас-
ности предприятия. Сегодня важность решения проблемы корпоративной безопасности осознана прежде 
всего представителями предпринимательских кругов, которые являются основными инициаторами ее реше-
ния путем активизации научных исследований. Быстрая и сложно предсказуемая смена условий функцио-
нирования большинства украинских предприятий не позволяет обеспечивать надлежащий уровень безопас-
ности исключительно за счет приобретенного опыта. Применение же теоретических наработок зарубежных 
ученых ограничено вследствие существенного отличия прежде всего национальной модели корпоративного 
управления. Обосновано собственное определение корпоративной безопасности как деятельности, направ-
ленной на достижение взаимосогласованных корпоративных интересов путем эффективного использования 
имеющихся ресурсов и защиты от негативного воздействия угроз, что делает возможным формирование 
безопасных условий для устойчивого развития предприятия. Доказано, что обеспечение надлежащего уров-
ня корпоративной безопасности является возможным лишь при условии создания системы корпоративной 
безопасности. В основе формирования и функционирования системы корпоративной безопасности должно 
лежать определение детерминантов, которые делают возможным выполнение ключевых заданий.

Ключевые слова: корпорация, корпоративная безопасность, безопасность, угроза, интерес, система, 
предприятие.

Shyra Taras. Determinants of the formation and functioning of the enterprise corporate security system. 
Today the importance of solving the problem of corporate security is realized primarily by representatives of the 
business community, the main initiators of its solution by enhancing scientific research. A quick and difficult pre-
dictable change in the operating conditions of the majority of Ukrainian enterprises does not allow ensuring an 
adequate level of security solely due to the experience gained. The application of the theoretical developments of 
foreign scientists is limited due to the substantial differences in the first place the national model of corporate gov-
ernance. To substantiate the theoretical foundations of ensuring the corporate security of Ukrainian enterprises, the 
following methods have been applied: induction and deduction, comparison and systematization in the study of the 
essential characteristics of the terms “corporate enterprise security” and “determinant”; synthesis and analysis – to 
substantiate the composition of the determinants of the formation and operation of the corporate security system of 
the enterprise; morphological analysis – to clarify the content of the key tasks of the enterprise corporate security 
system; graphic – for visual presentation of theoretical and methodological material; abstract logical – for theoreti-
cal generalizations and conclusions of the study. The own definition of corporate security as an activity aimed at 
achieving mutually agreed corporate interests through the effective use of available resources and protection from 
the negative impact of threats, makes it possible to create safe conditions for the sustainable development of an en-
terprise. It is proved that the provision of an adequate level of corporate security is possible only under the condition 
of creating a corporate security system. The basis of the formation and operation of the corporate security system 
should be based on the definition of determinants. These determinants include: the specifics of the financial and eco-
nomic activities of the enterprise; degree of aggressiveness of the external environment; interaction with external se-
curity actors; consolidation of participants to ensure the security of the enterprise the content of each determinant is 
substantiated. It has been proven that their use allows defining the parameters of the future corporate security system 
and is decisive in making the necessary changes in its future operation. A list of key tasks of the corporate security 
system has been formed. The possibility of fulfilling the tasks of corporate security through the use of determinants 
at the stages of the formation and operation of the corporate security system of the enterprise has been substantiated.

Key words: corporation, corporate security, security, threat, interest, system, enterprise.

Постановка проблеми. Умови ведення бізнесу в 
нашій країні змусили суб’єктів господарювання вдо-
сконалити або інстинктивно створити системи без-
пеки різних рівнів складності. Їх завдання різняться 
від фізичного захисту території до здійснення діло-
вої розвідки та вжиття контррозвідувальних заходів. 
Характерною є суттєва відмінність щодо ресурсного та 
організаційного забезпечення, інтенсивності взаємодії 
з правоохоронними органами та результативності дій 
суб’єктів безпеки. Спільним є усвідомлення, що лише 
через забезпечення безпеки є можливість збереження 
та розвитку бізнесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням забезпечення безпеки підприємств багато уваги 
приділяють вітчизняні та закордонні вчені, зокрема 
Л. Абалкін, О. Ареф’єва, І. Бінько, З. Варналій, 
О. Власюк, Т. Васильців, З. Герасимчук, М. Єрмошенко, 
Я. Жаліло, З. Живко, О. Захаров, В. Ковальов, Г. Коза-

ченко, О. Ляшенко, В. Мунтіян, Є. Олєйніков, Г. Пас-
тернак-Таранушенко, В. Пономаренко, В. Франчук, 
Л. Шемаєва, С. Шкарлет, В. Шлемко, В. Ярочкін. Однак 
доцільно відзначити недостатню увагу науковців, при-
ділену розгляду поняття «корпоративна безпека» та 
визначенню детермінантів формування й функціону-
вання системи корпоративної безпеки підприємства.

Формулювання завдання дослідження. Мета 
статті полягає у визначенні детермінантів формування 
та функціонування системи корпоративної безпеки 
українських підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Здій-
снений науковий пошук дав змогу виявити, що про-
блемі забезпечення корпоративної безпеки не приділя-
ється належної уваги. Так, сьогодні існує лише декілька 
визначень цього терміна, а теоретико-методологічні 
підходи, методичні основи та практичні рекомендації 
перебувають на стадії формування. Наприклад, проци-
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туємо два визначення корпоративної безпеки. В науко-
вій роботі П. Кравчука цей термін визначено як «стан 
захищеності життєво важливих інтересів підприємства 
від різноманітних внутрішніх та зовнішніх загроз, що 
гарантує найбільш ефективне використання корпора-
тивних ресурсів суб’єктів господарювання для забез-
печення стабільного функціонування та динамічного 
розвитку» [2, с. 166], тобто автор акцентує увагу на 
важливості захисту бізнесу та ефективному викорис-
танні наявних ресурсів. В. Франчук розуміє корпора-
тивну безпеку як «стан корпоративної системи в межах 
граничних значень і здатність протидіяти загрозам та 
забезпечувати реалізацію власних інтересів» [4 с. 162], 
наголошуючи на важливості формування системи кор-
поративної безпеки для ефективної протидії загрозам.

У своєму дослідженні вважаємо за доцільне, форму-
ючи визначення корпоративної безпеки, спиратися на 
сутність двох базових понять, таких як «безпека» та «кор-
порація». Отже, корпоративну безпеку, на нашу думку, 
можна визначити як діяльність, спрямовану на досягнення 
взаємоузгоджених корпоративних інтересів шляхом ефек-
тивного використання наявних ресурсів та захисту від 
негативної дії загроз, що уможливлює формування без-
печних умов для стійкого розвитку підприємства.

Досягнення та підтримання належного рівня корпо-
ративної безпеки, тобто такого рівня, який забезпечує 
стійкість підприємства, стабільність його фінансово-
господарської діяльності та досягнення інтересів учас-
ників [3, c 24], є можливими за умови створення сис-
теми корпоративної безпеки, яка повинна спиратись на 
певні детермінанти.

Ідея вилічення детермінантів належить О. Ілля-
шенко [1, с. 4–7], яка визначала їх зміст та можливість 
застосування стосовно процесу побудови системи 
економічної безпеки підприємства. Беручи за основу 
такий підхід, вважаємо виділені О. Ілляшенко детер-
мінанти («розмір підприємства; привабливість під-
приємства для рейдерів; сприятливість інституційного 
середовища; мінливість зовнішнього середовища; 
чітка ідентифікація загроз стану та діяльності підпри-
ємства» [1, с. 4–7]) такими, що потребують уточнення 
та зміни стосовно корпоративної безпеки. Перш за все 
хочемо зазначити, що не лише розмір підприємства, 
але й специфіка його фінансово-господарської діяль-
ності суттєво впливають на формування системи без-
пеки. Наприклад, ювелірне підприємство може прова-
дити діяльність як суб’єкт малого бізнесу, але система 
безпеки буде на порядок складнішою порівняно з 
великими підприємства не лише за рахунок посиле-
ного фізичного захисту, але й з огляду на необхідність 
здійснення конкурентної розвідки стосовно оновлення 
дизайну продукції конкурентами та захисту власних 
розробок. Не вважаємо за доцільне наводити аргу-
менти стосовно кожної виділеної детермінанти, адже 
можемо запропонувати власний перелік:

– специфіка фінансово-господарської діяльності 
підприємства;

– ступінь агресивності зовнішнього середовища;
– взаємодія із зовнішніми суб’єктами безпеки;
– консолідація учасників щодо забезпечення без-

пеки підприємства.
Специфіка фінансово-господарської діяльності пови-

нна визначати складність, організаційну структуру та 
ресурсне забезпечення системи корпоративної безпеки. 

Специфіка пов’язана з видами економічної діяльності, 
які здійснює підприємство, необхідністю та рівнем 
захисту всіх об’єктів та кожного окремо, динамікою 
обсягів виробництва основних видів продукції (викона-
них робіт та наданих послуг), впливом сезонних факто-
рів, концентрацією об’єктів у межах визначеної території 
або їх віддаленістю, характером зовнішньоекономічної 
діяльності та рівнем державного регулювання.

Основні параметри системи корпоративної безпеки 
визначаються також рівнем агресивності зовнішнього 
середовища, тобто негативним впливом загроз, які 
виникають як результати дії чи бездіяльності суб’єктів 
зовнішнього середовища (споживачі, конкуренти, 
постачальники, представники місцевих органів влади, 
профспілки, громадські організації, державні органи 
влади). Ступінь агресивності визначає необхідність 
формування системи корпоративної безпеки певного 
рівня складності та відповідного організаційного й 
ресурсного забезпечення.

За результатами вивчення практичного досвіду 
вжиття захисних заходів українськими підприєм-
ствами можна стверджувати, що ефективно протиді-
яти всім загрозам в межах окремо взятого підприєм-
ства неможливо. Хибною є думка про те, що великі 
підприємства виключно через масштаб їх діяльності 
та наявні ресурси здатні захисти себе від усіх загроз. 
Більш коректно говорити, що типові загрози для 
малого суб’єкта господарювання не можуть спри-
чинити суттєве зростання небезпеки щодо великого 
підприємства. Водночас існує обернена залежність: 
окремі загрози не можуть виникати щодо малого під-
приємства, але можуть стати причиною суттєвого 
зниження рівня безпеки для великих. Наприклад, 
ймовірність того, що об’єктом рейдерської атаки 
стане мале підприємство, досить низька, але вона 
зростає в декілька разів щодо середнього чи великого, 
яке характеризується покращенням основних показ-
ників діяльності та опосередкованою увагою до про-
блем забезпечення безпеки бізнесу. В умовах націо-
нальної економіки без тісної співпраці із зовнішніми 
суб’єктами безпеки (йдеться перш за все про право-
охоронні органи та приватні охоронні структури) 
досить складно забезпечити належний рівень захисту. 
Окрім цього, така співпраця уможливлює зниження 
ризиків під час вжиття захисних заходів шляхом пере-
дачі відповідальності за окремі сфери захисту зовніш-
нім суб’єктам безпеки.

Остання детермінанта нами визначена як консолі-
дація учасників щодо забезпечення безпеки підпри-
ємства. Серед завдань корпоративної безпеки, перелік 
яких нами буде сформовано в подальшому, доцільно 
виділити таке, що пов’язане з узгодженням інтересів 
учасників. Воно є особливо актуальним, але фактичні 
параметри корпоративного управління на українських 
підприємствах вказують на домінування великих акці-
онерів, їх суттєвий вплив на менеджерів та ігнорування 
прав та інтересів мінотаріїв. За таких початкових умов 
виконання зазначеного вище завдання суттєво усклад-
няється. Отже, ця детермінанта полягає в об’єднанні 
всіх учасників для формування надійної та життєздат-
ної системи корпоративної безпеки.

На нашу думку, визначені детермінанти уможлив-
люють забезпечення корпоративної безпеки на необ-
хідному для функціонування та розвитку рівні (рис. 1).
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створення власної служби безпеки, 
узгодження процедури вжиття захисних 
заходів із функціонуванням основних 
підрозділів підприємства, удосконалення 
процесу забезпечення корпоративної безпеки 
за рахунок посилення взаємодії та більш 
ефективного використання наявних ресурсів 

організація взаємодії із зовнішніми 
суб’єктами безпеки, зокрема 
правоохоронними органами, задля 
узгодження й захисту корпоративних 
інтересів, посилення захищеності 
підприємства та отримання додаткових 
ресурсів для забезпечення безпеки на 
необхідному рівні 

формування інформаційного базису для 
організації та вжиття захисних заходів через 
удосконалення обліково-аналітичного 
забезпечення та посилення конкурентної 
розвідки 

прогнозування зміни рівня корпоративної 
безпеки для своєчасного реагування на 
негативні результати вжиття ризиків, 
виникнення загроз і зростання небезпек 

виявлення нових ринкових можливостей та 
ефективне використання наявних 
корпоративних ресурсів 

формування альтернативних варіантів та 
вибір найбільш доцільної стратегії з 
подальшою конкретизацією у вигляді 
тактики для забезпечення корпоративної 
безпеки в умовах високого рівня 
невизначеності та швидкої зміни середовища 
функціонування 

застосування механізмів для нейтралізації та 
мінімізації негативного впливу ключових 
зовнішніх та внутрішніх загроз 

захист та досягнення корпоративних 
інтересів, уникнення корпоративних 
конфліктів 

контроль за основними параметрами 
фінансово-господарської діяльності 
підприємства, забезпечення його стійкості, 
незалежності та конкурентоспроможності 

Ф
ор

му
ва

нн
я 

си
ст

ем
и 

Ф
ун

кц
іо

ну
ва

нн
я 

си
ст

ем
и 

завдання 

Рис. 1. Детермінанти як основа формування та функціонування системи корпоративної безпеки підприємства
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В основі наших міркувань лежить розуміння детермі-
нанти як чинника, що визначає та обмежує певне явище 
чи процес. Саме ці чотири детермінанти визначають як 
процес формування системи корпоративної безпеки, так 
і її функціонування, створюють основу для виконання 
поставлених завдань. Вони дають змогу вже на перших 
етапах розробити концепцію майбутньої системи для 
певного підприємства, складають основу стратегічного й 
тактичного планування. Вони залишаються незмінними 
та є орієнтирами під час адаптації системи корпоративної 
безпеки до нових умов ведення фінансово-господарської 
діяльності та зміни інтересів учасників підприємства.

Щодо розуміння визначених детермінантів як обме-
жень, то кожну з них потрібно певним чином конкрети-
зувати. Специфіка фінансово-господарської діяльності 
визначає необхідність та рівень забезпечення захисту 
об’єктів безпеки. Йдеться не лише про корпоративну 
безпеку загалом, але й про конкретизацію стосовно 
окремих функціональних складових. Наприклад, для 
ІТ-компаній, окрім фінансової безпеки, визначальними 
будуть кадрова та інформаційна.

Високий рівень агресивності зовнішнього серед-
овища вимагає не лише приділення уваги проблемі 
забезпечення безпеки бізнесу, але й виділення вже на 
перших етапах суттєвого ресурсного забезпечення. 
Взаємодія із зовнішніми суб’єктами безпеки перед-
бачає ведення бізнесу відповідно до норм чинного 
законодавства. Консолідація учасників вимагає усві-
домлення всіма сторонами взаємозалежності та дотри-
мання паритетності досягнення інтересів.

Внутрішньо корпоративна ворожнеча суттєво 
ускладнює процес забезпечення безпеки та знижує 
результативність дій суб’єктів безпеки.

Визначені детермінанти створюють основу для 
формування та функціонування системи корпоратив-
ної безпеки в умовах окремого підприємства.

Висновки. Отже, доцільно ще раз підкреслити, 
що забезпечення стійкого розвитку українських під-
приємств в умовах високої непрогнозованої зміни 
середовища функціонування є можливим лише в разі 
приділення належної уваги проблемі безпеки, зокрема 
корпоративної безпеки. Запозичення іноземного 
досвіду є неможливим внаслідок суттєво відмінних 
умов формування корпораційних структур в Україні. 
Вирішення проблеми забезпечення корпоративної без-
пеки потребує перш за все усвідомлення її сутності, 
окреслення кола завдань та визначення можливості 
досягнення. Забезпечення необхідного для ефектив-
ного функціонування та розвитку рівня корпоративної 
безпеки є важливим щодо переконання громадян у 
безпечності інвестування власних заощаджень в акції 
з можливістю отримання належного рівня доходу з 
мінімальним ризиком. Поступове наближення наці-
ональної практики функціонування корпорацій до 
стандартів країн із розвинутою економікою уможли-
вить максимальне використання переваг корпорацій зі 
зменшенням недоліків.

Подальшого дослідження потребує розроблення 
методичних засад оцінювання корпоративної безпеки 
в умовах українських підприємств.
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ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 
НА МЕЗОРІВНІ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

Білоусова С.В., Кузнєцова Г.О. Енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності на 
мезорівні: сучасні виклики. У статті досліджено теоретичні аспекти застосування, визначено поняття 
«енергозбереження» та «енергоефективність» стосовно економічних систем регіону. Наголошено на тому, 
що передумови для цілеспрямованого освоєння потенціалу організаційного та технологічного енергозбе-
реження й підвищення енергоефективності в регіонах країни обумовлені зростанням цін на енергоресурси, 
некомпенсованим старінням та вибуттям генеруючих потужностей, погіршенням стану сировинної бази па-
ливно-енергетичного комплексу, фізичним і моральним зносом теплових та електричних мереж, техніки, 
обладнання, будівель, глобальною екологічною напруженістю, що супроводжує розвиток світової енергети-
ки. Визначено, що нині проблема енергозбереження розглядається переважно щодо технологічного аспекту 
реалізації енергозберігаючих проектів. Досліджено, що опрацювання організаційної та економічної скла-
дових реалізації вітчизняного енергозбереження на регіональному рівні не відповідає сучасним вимогам. 
Обґрунтовано алгоритм вжиття енергозберігаючих заходів за різними напрямами в регіонах. Досліджено 
енергоємність української регіональної економіки порівняно з аналогічними показниками країн світу. Про-
аналізовано правові основи встановлення стійкого та економічно прийнятного розвитку енергоефективного 
суспільства на мезорівні. За системного підходу запропоновано концепцію стратегії енергоефективності 
регіону, що складається з п’яти взаємозалежних важливих блоків. Досліджено причини, з яких велика кіль-
кість запланованих енергозберігаючих заходів регіонального характеру виявилася невжитою. Обґрунтовано 
ознаки, характерні для категорій «енергозбереження» та «енергоефективність».

Ключові слова: енергозбереження регіону, енергоефективність на мезорівні, конкурентоспроможність, 
регіональна економіка, стійкий економічний розвиток, відновлювані джерела енергії, паливно-енергетичні 
ресурси, когенерація, енергоавтономність, регіональна енергетична політика.

Белоусова С.В., Кузнецова Г.А. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
мезоуровне: современные вызовы. В статье исследованы теоретические аспекты применения, определены 
понятия «энергосбережение» и «энергоэффективность» касательно экономических систем региона. Сделан 
акцент на том, что предпосылки для целенаправленного освоения потенциала организационного и техно-
логического энергосбережения и повышения энергоэффективности в регионах страны обусловлены ростом 
цен на энергоресурсы, некомпенсированным старением и выбытием генерирующих мощностей, ухудшени-
ем состояния сырьевой базы топливно-энергетического комплекса, физическим и моральным износом те-
пловых и электрических сетей, техники, оборудования, зданий, глобальной экологической напряженностью, 
сопровождающей развитие мировой энергетики. Определено, что сейчас проблема энергосбережения рас-
сматривается в основном касательно технологического аспекта реализации энергосберегающих проектов. 
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Исследовано, что проработка организационной и экономической составляющих реализации отечественного 
энергосбережения на региональном уровне не соответствует современным требованиям. Обоснован алго-
ритм принятия энергосберегающих мер по разным направлениям в регионах. Исследована энергоемкость 
украинской региональной экономики по сравнению с аналогичными показателями стран мира. Проанализи-
рованы правовые основы установления устойчивого и экономически приемлемого развития энергоэффек-
тивного общества на мезоуровне. По системному подходу предложена концепция стратегии энергоэффек-
тивности региона, состоящая из пяти взаимосвязанных важных блоков. Исследованы причины, по которым 
большое количество запланированных энергосберегающих мер регионального характера оказалось непри-
нятым. Обоснованы признаки, характерные для категорий «энергосбережение» и «энергоэффективность».

Ключевые слова: энергосбережение региона, энергоэффективность на мезоуровне, конкурентоспособ-
ность, региональная экономика, устойчивое экономическое развитие, возобновляемые источники энергии, 
топливно-энергетические ресурсы, когенерация, энергоавтономность, региональная энергетическая политика.

Belousova Sviitlana, Kuznyetsova Galina. Energy saving and energy efficiency increase at meso level: 
modern challenges. The article investigates the theoretical aspects of the application and defines the content of 
the definitions of “energy saving” and “energy efficiency” in relation to the economic systems of the region. Noted 
that the preconditions for the purposeful development of organizational and technological energy saving and energy 
efficiency in the regions of the country due to rising energy prices, not compensated by the aging and retirement of 
generating capacity, deterioration of resource base of fuel and energy complex, physical and moral deterioration of 
heating and electrical networks, machines, equipment, buildings, global environmental tensions accompanying the 
development of world energy. It is defined that now the problem of energy saving is considered, generally, from the 
point of view of technological aspect of implementation of energy saving projects. It is investigated that the study 
of the organizational and economic component of the implementation of domestic energy saving at the regional 
level does not meet modern requirements. The algorithm of realization of energy saving actions in different direc-
tions in regions is proved. The energy intensity of the Ukrainian region in comparison with similar indicators of 
the world is investigated. Legal bases of establishment of sustainable and economically acceptable development 
of energy-efficient society are analyzed. The concept of energy efficiency strategy at the meso level, consisting of 
five interrelated important blocks, based on the positions of the system approach, is proposed. The reasons due to 
which many of the planned energy-saving measures of a regional nature were not implemented are investigated. 
The features characteristic of the category “energy saving” and “energy efficiency” are substantiated. Efficiency of 
use of energy resources in each region of Ukraine in connection with differences of their climatic and power condi-
tions, historically developed heterogeneity of social and economic space which amplified in the period of formation 
of the market relations, significantly differs. As a consequence, the regions are forming their own energy economic 
problems. The guarantee of their stable solution in modern conditions is the implementation of an active regional 
policy in the field of energy saving, taking into account the territorial conditions and the Ukrainian specifics of the 
formation and development of energy saving potential. Prerequisites for the targeted development of the potential of 
organizational and technological energy saving and energy efficiency in the regions of the country are due to rising 
energy prices, uncompensated aging and disposal of generating capacity, deterioration of the raw material base of 
the fuel and energy complex, physical and moral deterioration of thermal and electrical networks, machinery, equip-
ment, buildings, global environmental tensions accompanying the development of world energy. One of the signifi-
cant factors of energy saving and energy efficiency improvement is the fact that Ukraine, integrating into the world 
economy, is obliged to adhere to international economic principles, one of which is the growth of energy efficiency.

Key words: energy saving of the region, energy efficiency at the meso level, competitiveness, regional economy, 
sustainable economic development, renewable energy sources, fuel and energy resources, cogeneration, energy 
autonomy, regional energy policy.

Постановка проблеми. Одними зі стратегіч-
них напрямів розвитку економіки регіонів України є 
модернізація енергетики та підвищення енергетич-
ної ефективності. Необхідність розвитку та активіза-
ції процесів енергозбереження в регіонах зумовлена 
наявністю стійких негативних тенденцій зростання 
енергоємності валового внутрішнього продукту Укра-
їни як основного показника ефективності викорис-
тання енергетичних ресурсів.

Наслідком зростання енергоємності української 
економіки є завищені тарифи, що приводять до збіль-
шення частки енергетичних витрат у структурі собі-
вартості продукції промислових підприємств.

Крім того, відсутність практично реалізованої стра-
тегії енергозбереження та комплексності енергозберіга-

ючих заходів не дає змогу промисловим підприємствам 
стримувати зростання собівартості та підвищувати 
конкурентоспроможність своєї продукції. Вищеназвані 
факти зумовили актуальність теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням підвищення енергоефективності та раціонального 
використання енергоресурсів присвячені праці вітчиз-
няних і зарубіжних науковців, зокрема роботи В.А. Агє-
єва, О.М. Білоусова, Б.В. Гаприндашвілі, Е.Г. Гашо, 
Г.Є. Жуйкова, В.В. Джеджули, А.Г. Златопольського, 
В.С. Кудлай, В.Р. Купчака, В.Р. Лірника, С.В. Нараєв-
ського, Г.Г. Півняка, С.В. Прохорчук, Н.В. Сергєєва, 
О.В. Тарасова, С.Я. Цимбалюка.

Формулювання завдання дослідження. Метою 
статті є аналіз сучасних теоретико-практичних аспек-
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тів розвитку ринку енергетики регіону на засадах енер-
гозбереження та енергоефективності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ефек-
тивність використання енергетичних ресурсів в кож-
ному регіоні України у зв’язку з різноманітністю їх 
природно-кліматичних та енергетичних умов, істо-
рично сформованою неоднорідністю соціально-еконо-
мічного простору, яка посилилася в період становлення 
ринкових відносин, істотно різниться. Як наслідок, в 
регіонах формуються власні енергетично-економічні 
проблеми. Гарантією їх стабільного вирішення в сучас-
них умовах стає проведення активної регіональної 
політики в галузі енергозбереження, що враховує тери-
торіальні умови та українську специфіку формування й 
освоєння потенціалу енергозбереження.

Передумови цілеспрямованого освоєння потенці-
алу організаційного та технологічного енергозбере-
ження та підвищення енергоефективності в регіонах 
країни обумовлені зростанням цін на енергоресурси, 
некомпенсованим старінням та вибуттям генерую-
чих потужностей, погіршенням стану сировинної 
бази паливно-енергетичного комплексу, фізичним та 
моральним зносом теплових та електричних мереж, 
техніки, обладнання, будівель, глобальною екологіч-
ною напруженістю, що супроводжує розвиток світо-
вої енергетики. До істотних факторів активізації енер-
гозбереження й підвищення енергоефективності слід 
віднести ту обставину, що Україна, інтегруючись у 
світову економіку, зобов’язана дотримуватися міжна-
родних економічних принципів, одним з яких є зрос-
тання енергоефективності.

Нині проблема енергозбереження розглядається 
переважно щодо технологічного аспекту реалізації 
енергозберігаючих проектів. Наукове опрацювання 
організаційної та економічної складових реалізації 
енергозбереження не відповідає високим вимогам.

Енергозбереження та підвищення енергетичної 
ефективності може справити позитивний вплив на еко-
номіку країни загалом, зокрема:

– на вдосконалення технологічної бази промисло-
вих підприємств на мезорівні з подальшим підвищен-
ням якості продукції, що випускається;

– на ринкову конкурентоспроможність вітчизня-
них підприємств на світовому ринку;

– на збільшення інноваційного потенціалу про-
мислових підприємств, зрештою, зростання валового 
внутрішнього продукту країни й підвищення рівня 
життя населення регіонів.

Проблемі раціонального використання енерге-
тичних ресурсів сьогодні приділяється велика увага. 
Так, актуальними є роботи, присвячені аналізуванню 
паливно-енергетичного комплексу країни та окремих 
її територій; розробленню та впровадженню сучасної 
енергозберігаючої техніки й технологій; техніко-еконо-
мічному обґрунтуванню ефективності їх використання; 
нормуванню та стандартизації показників використання 
енергетичних ресурсів; розробленню та впровадженню 
енергетичного менеджменту. При цьому існують від-
мінності в термінології та методологічних положеннях 
досліджуваної проблеми. Причому в більшості джерел 
енергозбереження розглядається як технологічна про-
блема, що знижує його соціально-економічний зміст.

Можна сформулювати ознаки, характерні для кате-
горії «енергозбереження»:

– зниження питомого кінцевого споживання енер-
гетичних ресурсів;

– ефективне використання первинних (природних) 
невідновлюваних енергетичних ресурсів;

– залучення в господарський обіг відновлюваних 
джерел енергії.

Енергозбереження можна визначити як вжиття 
організаційних, правових, технічних, технологічних, 
економічних та інших заходів, спрямованих на змен-
шення обсягу енергетичних ресурсів, що використо-
вуються під час збереження відповідного корисного 
ефекту від їх використання, залучення в господар-
ський обіг нетрадиційних та відновлюваних джерел 
енергії, а також інших заходів, що мають енергозбері-
гаючий характер, економічний ефект яких перевищує 
витрати, пов’язані з додатковою витратою енергетич-
них ресурсів.

Ще однією важливою категорією є енергетична 
ефективність. Складність трактування цього терміна 
полягає в його однорідності з енергозбереженням. Фак-
тично енергетична ефективність є частиною енергозбе-
реження. На відміну від енергозбереження, головним 
чином спрямованого на зменшення енергоспоживання, 
енергетична ефективність – це корисне (ефективне) 
витрачання енергетичних ресурсів. Доцільно цю кате-
горію визначати як «характеристики, що відображають 
відношення корисного ефекту від використання енер-
гетичних ресурсів до витрат енергетичних ресурсів, 
вироблених в цілях отримання такого ефекту» [4].

Нині одним з найважливіших факторів конкуренто-
спроможності на мезорівні є зниження енергоємності 
виробництва, відповідно, зростання його енергоефек-
тивності. Одне з найважливіших стратегічних завдань 
регіону полягає у скороченні енергоємності власної 
економіки. Однак управління енергоефективною пове-
дінкою підприємств у більшості галузей не відпові-
дає вимогам соціально-економічного та екологічного 
середовища, адже не сформовані відповідні механізми 
енергоменеджменту, відсутні цілісні підходи до цього 
складного процесу.

Водночас прийнятний рівень енергоефективності 
може досягатися тільки в процесі системної організа-
ційно-управлінської діяльності, спрямованої на аналі-
зування, моніторинг та планування поведінки підпри-
ємства щодо використаних енергоресурсів, включаючи 
їх вибір, оцінювання коефіцієнта їх використання, еко-
логічності, процес мотивації зростання енергоефек-
тивності тощо [7].

Отже, науково обґрунтоване вирішення методоло-
гічних та методичних проблем управління енергоефек-
тивністю промислових підприємств регіону як чинник 
їх конкурентоспроможності в умовах енергодефіциту 
та несприятливого екосередовища є важливим завдан-
ням економічної теорії, організації виробництва, стра-
тегічного маркетингу та менеджменту.

Актуалізація теоретичного й методичного вирі-
шення проблеми стратегічного управління енерго-
ефективністю на рівні регіональної економіки обу-
мовлена низкою взаємопов’язаних причин, а саме 
розширенням сукупного виробництва з низки товарів 
та непропорційно високим зростанням енерговитрат 
у технологічних та логістичних процесах; зростанням 
екологічної небезпеки та активізації обговорення цієї 
проблематики в провідних колах світової спільноти; 



138

Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор»

фактичним підтвердженням того, що професійно роз-
роблені програми підвищення енергоефективності 
підприємств реально допомагають їм наблизитися до 
високих стандартів, скоротити енергоспоживання на 
20–30% і підвищити рентабельність виробництва [9].

На нашу думку, яка збігається з точкою зору про-
відних світових учених, у сучасних умовах в основу 
управління сталим розвитком економіки регіону слід 
покласти концепцію забезпечення енергоефективності, 
оскільки саме вона стає провідним фактором сталого 
розвитку та конкурентоспроможності бізнесу у ХХІ 
столітті. Оскільки значну частину використаних на 
промислових підприємствах ресурсів становлять енер-
горесурси, цілком логічно застосувати цю дефініцію 
для формування системи корпоративного управління, 
заснованої на включенні енергоефективності до складу 
цільових критеріїв. Перевагами цього критерія є те, що 
він є стратегічним за своїм характером, вимірним, а 
також результатом управлінського впливу.

Цей єдиний стратегічний критерій правомірно 
використовувати під час оцінювання рішень у всіх 
елементах системи «довкілля – виробництво – навко-
лишнє середовище», а якщо говорити мовою еконо-
міки, то отримаємо таку систему: «придбання енерго-
ресурсів – використання енергоресурсів – продуктовий 
розподіл енергоресурсів».

Інтеграційна взаємодія в рамках системи «поста-
чальник – підприємство – споживач – суспільство» 
стає умовою вирішення проблеми підвищення енер-
гоефективності. Зазначений ланцюжок повинен бути 
об’єктом стратегічного управління й планування, 
що має на меті виявлення джерел втрат і необґрун-
тованих енерговитрат, формування центрів відпові-
дальності та проведення необхідних змін. У зв’язку з 
цим відзначимо тісний зв’язок енергоефективності та 
інноваційності [8].

Концепція енергоефективності може й повинна 
розглядатись як актуальний варіант концепції стра-
тегічного управління підприємствами, що має кінце-
вою метою зростання конкурентоспроможності про-
мисловості.

З цього логічно випливає положення про те, що 
однією з ключових компетенцій промислового підпри-
ємства регіону в сучасних умовах слід вважати здат-
ність менеджменту управляти й підтримувати опти-
мальний за цих умов рівень енергоефективності, що 
розглядається як основна соціально-економічна харак-
теристика виробництва товару та його споживання. Ці 
ключові (стрижневі) компетенції можуть також бути 
об’єктом аутосорсингу та додаткових доходів для під-
приємства за досить високого рівня їх розвитку та 
методичного забезпечення.

Наявний інструментарій стратегічного управ-
ління може бути використаний для вирішення завдань 
зростання енергоефективності, проте він потребує 
розвитку на базі її включення в цільові параметри 
управління, інтеграції методів економічного та енер-
гетичного менеджменту, зміни контурів стратегічного 
планування, а також форм і видів функціональних та 
ринкових стратегій.

Під енергоресурсами ми розуміємо природні або 
штучно активовані джерела енергії, які використову-
ються в процесі виробництва й реалізації продукції з 
більшим чи меншим ступенем ефективності. З цього 

випливає, що категорія енергоефективності є системо-
утворюючою.

Як показує практика, термін «енергоефективне 
суспільство», а також безпосередньо пов’язані з ним 
терміни «енергоефективність» та «енергозбереження» 
трактуються неоднозначно. Водночас без чіткого уяв-
лення про природу цього явища правомірність вико-
ристання будь-яких наявних систем і показників вида-
ється сумнівною, а також виникає невизначеність під 
час постановки завдань, наприклад, щодо зниження 
енергоємності ВВП [6].

Під час тлумачення енергоефективності необ-
хідно використовувати системний підхід. З категорією 
«енергоефективність» тісно пов’язане поняття «енер-
гозбереження», або «п’ятий вид палива», що є вико-
ристанням меншої кількості енергії, щоби забезпечити 
той самий рівень енергетичного забезпечення будівель 
або технологічних процесів у виробництві.

Енергозбереження не завжди передбачає стратегіч-
ний підхід, може мати локальний та тимчасовий харак-
тер, досягаючи за рахунок вжиття окремих заходів (без 
комплексної реструктуризації) реінжинірингу, тим 
більше корінної зміни парадигми управління. З 
урахуванням цього енергоефективність сьогодні слід 
розглядати як більш широку управлінську категорію 
порівняно з поняттям енергозбереження [2].

Узагальнюючи різні точки зору, вважаємо, що енер-
гоефективність як управлінська та економічна катего-
рія – це інтегральна характеристика результативності 
соціально-економічної діяльності промислового під-
приємства, яка охоплює всі процеси: від надходження 
замовлень і ресурсів до реалізації продукції та її еколо-
гічного резонансу, а також відображає соціально-еко-
логічну відповідальність бізнесу. Таке визначення дає 
можливість застосувати цю складну категорію задля 
формування системи управління ЕЕ підприємства [7].

Крім того, для досягнення цих цілей доцільно вико-
ристовувати поняття «енергоефективна поведінка». 
Воно може бути застосоване до будь-якої фізичної чи 
юридичної особи як характеристика її відношення до 
споживаних енергоресурсів, але в цьому разі йдеться 
про економічних агентів.

Під енергоефективною поведінкою підприємства 
регіону слід розуміти таку поведінку, яка має на меті 
досягнення середнього й вище рівня енергоефектив-
ності, а також стратегічних орієнтирів та товарно-
технологічної структури виробництва. Вона перед-
бачає наявність у підприємства певних властивостей, 
зокрема керованості за критерієм енерговитрат, стій-
кості до коливань ринку енергоресурсів та інших 
середовищних змін, екологічності, інноваційності з 
широким використанням «розумних» будівель і сис-
тем, гнучкості, надійності під час енергопередачі та 
енергокористування.

Відмінними ознаками енергоефективної пове-
дінки підприємства у сфері менеджменту є марке-
тинг ринку енергоресурсів, організація управління 
за критерієм енергоефективності, інноваційно-інвес-
тиційне забезпечення енергоефективності, енергое-
фективне мислення й поведінка персоналу, розгляд 
і позиціонування енергоефективності як основи кор-
поративної конкурентоспроможності, ділове й соці-
альне партнерство на основі енергоефективності та 
проектів у цій сфері [1].
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Енергоресурси мають принципове значення для 
підвищення якості життя населення регіону та роз-
ширення можливостей, що відкриваються перед сус-
пільством як розвинених країн, так і країн, що розви-
ваються, тому забезпечення ефективного, системного, 
надійного та екологічно безпечного підходу до енерго-
постачання (за наявності цін, що відображають фунда-
ментальні основи ринкової економіки) є глобальною 
метою для регіонального розвитку [6].

Історичний аналіз показує, що в середині XX сто-
ліття вчені, зокрема українські, покладали великі 
надії на атомну енергетику. Так, передбачалося, що 
застосування атомної енергії дасть змогу впоратися 
з планованим дефіцитом корисних копалин, а також 
вирішити проблеми пошуку додаткових паливно-
енергетичних ресурсів для подальшого розвитку еко-
номіки й забезпечить перехід суспільства на якісно 
новий етап розвитку. Проте уявлення про невичерп-
ність потенціалу цього виду енергії виявилися помил-
ковими. Перед людством знову встали проблеми 
виснаження запасів надр, низької ефективності сис-
теми доставки енергії, монополізації ринку енергоно-
сіїв і, як наслідок, зростання цін, що змушували спо-
живачів паливно-енергетичних ресурсів витрачати 
ресурси все більш ощадно. З огляду на досвід першої 
світової енергетичної кризи 1972–1973 рр. питання 
економії є особливо актуальним [3].

Отже, сутність поняття енергоефективності полягає 
у скороченні споживання енергії для виконання одного 
й того ж обсягу робіт під час освітлення, обігріву, 
виробництва будь-якого товару тощо. Для населення це 
означає зменшення витрат на комунальні послуги, для 
регіону – раціональну економію паливно-енергетичних 
ресурсів, насамперед експортного газу, а також підви-
щення продуктивності промисловості. Підвищення 
енергоефективності дуже важливе з позицій екології, 
оскільки сприяє обмеженню викидів в атмосферу пар-
никових газів; також позитивно позначається воно на 
діяльності енергетичних компаній, адже знижуються 
витрати на паливо й економічно не виправдані витрати 
на дороге будівництво та купівлю обладнання. Вели-
чезний потенціал можливостей для підвищення енер-
гоефективності в Україні існує як у сфері виробництва 
й передачі енергії, так і у сфері її споживання.

Україна в пострадянський період залишилась енер-
гетично забезпеченою державою, що має досить висо-
кий паливно-енергетичний потенціал. На її території 
зосереджені запаси газу, нафти та вугілля, які продовжу-
ють відкривати до нашого часу. Так, АТ «Укргазвидобу-
вання» у червні 2019 р. відкрило два нових родовища, 
а саме газоконденсатне у Полтавській області, ресурсна 
база якого, згідно з попередніми оцінками, становить 
понад 2,7 млрд. м3 природного газу, й нафтове у Харків-
ській області, де поклади нафти, згідно з попередніми 
оцінками, складають 130 тис. т [9].

Однак сьогодні енергоємність української еконо-
міки (зокрема, регіональної) вдвічі вище порівняно з 
аналогічними показниками світової економіки загалом 
і в три рази вище, ніж у країнах Євросоюзу та Япо-
нії, оскільки величезна кількість тепла, води й елек-
трики використовується неефективно та невиправ-
дано. В Україні на опалення одного квадратного метра 
житла витрачається в 6–8 разів більше енергії, ніж у 
Європі та Америці. При цьому, згідно з даними Центру 

з ефективного використання енергії, до 50% тепла, що 
постачається в житловий фонд, втрачається у зв’язку з 
відсутністю повноцінних побутових умов (наприклад, 
через щілини у віконних та дверних отворах) [10].

Необхідно усвідомити, що підвищення енергоефек-
тивності економіки не тільки необхідне з екологічної 
точки зору, але й вигідне для всієї країни та конкретних 
споживачів. Наприклад, використання енергозберігаю-
чих лампочок лише в половині квартир такого багато-
населеного міста, як Київ, дасть змогу зекономити не 
менше 1 000 МВт електроенергії. Такого обсягу потуж-
ності вистачить на одночасну роботу мільйона електро-
чайників. З іншого боку, згідно з даними Всесвітнього 
фонду природи, енергозберігаючі лампи дають змогу 
на 75% скоротити витрати на освітлення та щорічно 
економити кошти [11].

Таким чином, енергоефективність є ефективним 
і раціональним використанням енергетичних ресур-
сів як спосіб досягнення економічно виправданої 
доцільності використання паливно-енергетичних 
ресурсів за наявного рівня науково-технічного про-
гресу й дотримання вимог до охорони навколишнього 
середовища. Таке використання передбачає сукупний 
коефіцієнт корисної дії енергоресурсів (включаючи 
електрику), що витрачаються на підтримку потрібних 
умов життєвого простору й високого рівня комфорту 
суспільства регіону.

Щодо технічності, то найбільші перспективи під-
вищення енергоефективності в Україні пов’язані з 
розвитком когенерації. Під цим терміном розуміється 
комбіноване вироблення тепла й електроенергії в енер-
гетичних установках різного типу. Її застосування дає 
змогу підвищити коефіцієнт використання палива до 
80–90%. Комбіноване виробництво теплової та елек-
тричної енергії на наявних в Україні ТЕЦ вже зараз дає 
змогу щорічно економити значні кошти [5].

Крім того, необхідно задіяти наявні ресурси від-
новлювальної енергетики. Оптимізація, безумовно, 
повинна торкнутися сфери розподілу енергоресурсів. 
Так, загальний обсяг втрат у вітчизняному теплопос-
тачанні може бути знижений на 75%, причому тільки 
один цей захід дасть змогу скоротити витрати палива 
на 20–25% [10].

Ще один важливий аспект енергозбереження регі-
ону полягає в тому, що сучасні технології енергозбе-
реження тісно пов’язані з підвищенням промислової 
безпеки у виробництві [4].

Оновлення морально й фізично зношеного облад-
нання та апаратури контролю небезпечних ситуацій є 
головним чинником як політики енергозбереження на 
мезорівні, так і промислової безпеки.

Таким чином, впровадження нових інноваційних 
підходів до енергозбереження безпосередньо впли-
ває на рівень промислової безпеки регіону у сфері 
енергетики.

Вищою стадією енергоефективності є енергоав-
тономність. Це означає, що впровадження зовнішніх 
енергоресурсів взагалі не потрібно. В умовах україн-
ського клімату цього важко досягти, зокрема з фінан-
сової точки зору, з огляду на нерозвиненість енергое-
фективності в Україні, наслідком чого є недоступність 
технологій для населення та організацій. Однак, як 
показує практика, ціна енергоефективності полягає 
у високих початкових витратах на проектування й 
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дорогих технологіях енергозбереження. При цьому 
результатом такої діяльності є відчутна економія на 
енергоносіях та високий ступінь незалежності від їх 
постачальників [1].

Системний підхід до розуміння стратегії енергое-
фективності на мезорівні складається з п’яти взаємоза-
лежних важливих блоків:

– надійність енергопостачання;
– політика цін;
– законодавство й нормативна база;
– безпосередньо програми ефективного викорис-

тання енергії;
– захист навколишнього середовища.
Зазначені проблеми певним чином регламентовані 

в Законі «Про енергозбереження» від 1 липня 1994 р. 
№ 74/94-ВР. Наприклад, передбачені програми вироб-
ництва та встановлення приладів обліку, щоби грома-
дяни платили тільки за реально спожиті ними послуги.

Також у «Законі про енергозбереження» передба-
чено перехід до використання енергозберігаючих ламп, 

що дасть змогу громадянам отримати суттєву еконо-
мію витрат за рахунок заміни застарілого обладнання.

Таким чином, в Україні почалося формування 
нормативної правової бази для встановлення стійкого 
та економічно прийнятного розвитку енергоефектив-
ного суспільства, для чого є чималий потенціал. Був 
прийнятий Закон України «Про альтернативні дже-
рела енергії» від 20 лютого 2003 р. № 555-IV. Отже, 
значні можливості щодо підвищення енергоефектив-
ності, особливо енергозбереження, відкриває форму-
вання відповідного менталітету в українському сус-
пільстві [6].

Необхідність першочергового вирішення саме 
завдання енергозбереження визначається тим, що в 
країні до недавнього часу існував енергомарнотратний 
стереотип мислення й поведінки «ми просимо, бо каз-
ково багаті». Багаті природні запаси паливно-енерге-
тичних ресурсів регіонів України, за допомогою яких 
не тільки ми самі, але й багато держав Європи вдало 
минули енергетичну кризу 70-х рр., які зробили при 

Рис. 1. Загальна схема вжиття заходів з енергозбереження в регіоні
Джерело: розроблено авторами
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цьому ставку на енергозбереження, у нас принесли 
ілюзію «обдарованості» енергоносіями.

У процесі управління енергозбереженням у регі-
оні одними з важливих завдань є оцінювання резер-
вів (потенціалу) енергозбереження, дослідження 
фактичних показників енергоспоживання, їх порів-
няльне оцінювання з даними інших регіонів, відо-
мості про результативність способів та заходів 
заощадження енергоресурсів і розгляд їх стосовно 
конкретних сфер господарювання, що дадуть змогу 
досить об’єктивно оцінити потенціал енергозбере-
ження та його структуру.

Резерви енергозбереження присутні в усіх сфе-
рах економіки регіону. Структурне енергоспожи-
вання включає три основних складові, а саме паливо, 
теплову та електричну енергію. Найбільший резерв 
заощадження палива існує під час його перетворення 
(вироблення теплової та електричної енергії, нафто-
переробка), електроенергії – у сфері її кінцевого спо-
живання, теплової енергії – під час її розподілу та 
споживання. Аналіз потенціалу енергозбереження за 
цими складовими визначає завдання й напрями галузі 
енергозбереження.

Слід сказати, що багато запланованих енергозбері-
гаючих заходів в регіонах виявилися невжитими. При-
чини були різними, зокрема нерозуміння керівниками 
різного рівня механізму реалізації законодавчих вимог, 
проблеми фінансування заходів, брак фахівців у сфері 
енергозбереження та підвищення енергетичної ефек-
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тивності об’єктів, адже таких фахівців не готує жоден 
навчальний заклад (ведеться підготовка електроенер-
гетиків, теплоенергетиків, фахівців з теплогазопоста-
чання та вентиляції, автоматизації обладнання).

Необхідно визначити, яким має бути алгоритм 
вжиття енергозберігаючих заходів за різними напря-
мами в регіонах. Структурно його можна представити 
у вигляді схеми (рис. 1).

Висновки. Нині енергозбереження є вищим прі-
оритетом регіональної енергетичної політики. Висо-
кий темп розвитку української економіки на мезорівні 
вимагає значного приросту енергоресурсів, але вигід-
ніше й екологічніше економно витрачати енергію, ніж 
будувати нові електростанції.

Побудова енергоефективного суспільства є необ-
хідним етапом досягнення цілей його розвитку. Більш 
раціональне, ефективне та економічне виробництво 
й використання енергії, оновлення інфраструктури 
виробничих сил та соціального сектору, інноваційний 
розвиток є найважливішими засобами зростання еко-
номіки й побудови досконалого суспільства. Енергое-
фективність сама по собі стає найважливішим ресур-
сом і гарантом формування необхідного потенціалу 
для подальшого розвитку регіонів та суспільства. 
Іншими словами, енергоефективність – це не тільки 
енергозбереження, але й оптимізація співвідношення 
ефекту (корисності, якості, вартості, кількості виро-
блених продуктів, якості життя, соціального комфорту) 
та енергетичних витрат, яких вимагає вироблене благо.
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Сєрєбряк К.І. Застосування системно-синергетичного підходу у дослідженні інноваційної стійкості 
промислових систем регіону. У статті запропоновано структуру елементів стійкості, пов’язану з виділен-
ням її елементів на основі якості елементів самої промислової системи, оскільки саме вони визначають її 
здатність функціонування в різних умовах; визначено структурні елементи виробничо-господарської сис-
теми промислових підприємств регіону; виділено складові промислової системи щодо системно-елемент-
ного аналізу; проведено вивчення стійкості промислової системи щодо системно-синергетичного підходу, 
що вимагає доповнення її дослідження з позиції системно-функціонального аналізу для додання системі 
управління нею конструктивності; виділено функції стійкості на різних етапах впровадження інноваційних 
проектів; на основі результатів оцінювання розроблено алгоритми альтернативних рішень для «вузьких» 
місць інноваційного проекту, а також розглянуто шляхи створення необхідних і достатніх резервів.

Ключові слова: структура, підхід, стійкість, інновація, проект, підприємство.
Серебряк К.И. Применение системно-синергетического подхода в исследовании инновационной 

устойчивости промышленных систем региона. В статье предложена структура элементов устойчиво-
сти, связанная с выделением ее элементов на основе качества элементов самой промышленной системы, 
поскольку именно они определяют ее способность функционирования в различных условиях; определены 
структурные элементы производственно-хозяйственной системы промышленных предприятий региона; вы-
делены составляющие промышленной системы касательно системно-элементного анализа; проведено изуче-
ние устойчивости промышленной системы касательно системно-синергетического подхода, что требует до-
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полнения ее исследования с позиции системно-функционального анализа для придания системе управления 
нею конструктивности; выделены функции устойчивости на различных этапах внедрения инновационных 
проектов; на основе результатов оценивания разработаны алгоритмы альтернативных решений для «узких» 
мест инновационного проекта, а также рассмотрены пути создания необходимых и достаточных резервов.

Ключевые слова: структура, подход, устойчивость, инновация, проект, предприятие.
Sieriebriak Kseniia. Application of system-synergistic approach in research of innovative stability of in-

dustrial systems of the region. The article presents the structure of the elements of stability associated with the 
separation of its elements based on the quality of the elements of the industrial system itself, since they determine its 
ability to function in different conditions (project block – the direction of activity of the enterprise and their results 
in the form of products and services; functional block Is the operator of transformation of resources, organizational 
structure and management, products and services in the process of employment of employees of the enterprise at all 
stages of movement of products, including R&D, you slavery, implementation and consumption; resource block – a 
complex of material, technical, labor, information and financial resources; organizational block – organizational 
structure, process technology for all functions and projects and organizational culture; management – general man-
agement of the company, management system); structural elements of industrial and economic system of industrial 
enterprises of the region have been determined; the components of the industrial system from the point of view of 
system-elemental analysis are distinguished; the study of the stability of the industrial system from the standpoint 
of system-synergetic approach, which requires supplementing its study from the standpoint of system-functional 
analysis to give the system management its constructiveness; the functions of sustainability at different stages of 
implementation of innovative projects (determination of system readiness for innovation and determination of limits 
of innovation impact, selection of the project on the basis of its characteristics (maximum magnitude of risks) and 
analysis of the state of the industrial system (minimum permissible level of sustainability), evaluation of the effects 
of possible impacts, determination of optimal alternative solutions, formation of a unique stability management sys-
tem, preservation of the reactivity of the system in the implementation of innovations maintaining the balance and 
coherence (when changing the structure) of the industrial system while implementing an innovative project; main-
taining safety and achieving the efficiency of industrial system development, forming readiness for new projects); 
Based on the results of the evaluation, algorithms for alternative solutions were developed for the bottlenecks of the 
innovation project and ways of creating the necessary and sufficient reserves were considered.

Key words: structure, approach, sustainability, innovation, project, enterprise.

Постановка проблеми. Застосування системного 
підходу дає змогу розглянути інноваційну стійкість про-
мислової системи в усій сукупності її складників, зв’язків 
та відносин, включаючи відносини між системами. Однак 
не всі сучасні процеси та явища можна пояснити за допо-
могою системного підходу й напрямів системного аналізу 
(наприклад, процеси трансформації в системі стійкості 
господарської системи зі складною організацією, форму-
вання стійкості розвитку нерівноважних систем, управ-
ління стійкістю під час взаємодії систем різного рівня). 
Отже, для дослідження проблем підвищення ефектив-
ності управління інноваційною діяльністю промислових 
систем регіону системний аналіз доцільно доповнити 
синергетичним і структурним підходом. На цих методо-
логічних позиціях ґрунтується наше дослідження іннова-
ційної стійкості промислових систем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню інноваційної діяльності присвячено багато 
праць вітчизняних та зарубіжних вчених, а саме роботи 
І. Агафонової, В. Альгіна, Т. Васильєвої, С. Валдай-
цева, В. Герасименка, А. Гречан, Т. Давіла, Ф. Дру-
кера, В. Єфремова, С. Ідельменова, Н. Краснокутської, 
Б. Твісс, М. Роздольського, Л. Федулової. Проте рівень 
дослідження проблем інноваційної стійкості на під-
приємствах нашої країни все ж таки недостатній.

Формулювання завдання дослідження. Метою 
статті є дослідження проблем інноваційної стійкості 
промислових систем регіону та застосування сис-
темно-синергетичного підходу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Двоїс-
тість системної характеристики інноваційної стійкості 

промислових систем зумовила необхідність застосу-
вання інструментів системного підходу до формування 
комплексного управління в умовах збурюючих впли-
вів. Задля цього у статті дослідження стійкості про-
мислових систем в рамках управління їх інноваційною 
діяльністю реалізується в таких напрямах аналізу [2]:

– системно-елементний аналіз, що дає відповідь 
на питання про те, з яких елементів складається стій-
кість промислової системи, як вони впливають на фор-
мування її загального рівня;

– системно-структурний аналіз, що розкриває вну-
трішню організацію стійкості промислової системи, 
описує спосіб взаємодії елементів під час реалізації 
системою інноваційної діяльності;

– системно-функціональний аналіз, що пока-
зує функції, які виконує стійкість промислової сис-
теми, та її елементи під час управління інноваційною 
діяльністю;

– системно-комунікаційний аналіз, що розкриває 
комунікаційні взаємозв’язки в структурі стійкості про-
мислової системи, а також її взаємозв’язок з обміну 
інформацією з іншими системами по горизонталі та 
вертикалі;

– системно-інтегративний аналіз, що дає змогу 
визначити, коли проста сукупність якихось елементів 
стає цілісною системою, показує механізми, чинники 
збереження, вдосконалення та розвитку інноваційної 
стійкості промислової системи в управлінні її іннова-
ційною діяльністю;

– системно-історичний аналіз, що відповідає на 
питання про те, яким чином формується комплексна 
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властивість інноваційної стійкості промислової сис-
теми, які етапи розвитку проходить, якими є її істо-
ричні перспективи.

Переходячи до системного вивчення поняття стій-
кості господарської системи, маємо відзначити, що на 
підставі одного з модельних уявлень про промислову 
систему тільки як про економічну виділяють фінан-
сову, виробничо-технічну, організаційну та соціальну 
складові стійкості системи [3]. Такий поділ стосовно 
промислових систем здається нам не зовсім коректним, 
оскільки не відображає взаємодію складових стійкості 
та є тільки одним рівнем її елементів.

У статті пропонується інша структура елементів 
стійкості, пов’язана з виділенням її елементів на основі 
якості елементів самої промислової системи, оскільки 
саме вони визначають її здатність функціонування в 
різних умовах.

Дослідники відзначають, що внутрішнє середовище 
підприємства побудоване з елементів, що утворюють її 
виробничо-господарську систему [2].

Для досягнення цілей дослідження визначені такі 
елементи:

– проектний блок (напрям діяльності підприєм-
ства та їх результати у вигляді продуктів і послуг);

– функціональний блок (оператор перетворення 
ресурсів, організаційної структури та управління, про-
дуктів та послуг в процесі трудової діяльності співро-
бітників підприємства на всіх стадіях руху виробів, 
включаючи НДДКР, виробництво, реалізацію та спо-
живання);

– ресурсний блок (комплекс матеріально-техніч-
них, трудових, інформаційних та фінансових ресурсів);

– організаційний блок (організаційна структура, 
технологія процесу по всіх функціях і проектах, орга-
нізаційна культура);

– управління (загальне керівництво фірмою, сис-
тема управління).

Розгляд стійкості промислової системи щодо сис-
темно-елементного аналізу, ґрунтуючись на визначенні 
структури самої системи, дає змогу виділити стійкість 
ресурсного забезпечення, що характеризує якість та 
своєчасність надходження ресурсних потоків в процесі 
реалізації інновацій (ресурсна стійкість). Ця стійкість 
складається з елементів компонентної стійкості, які 
виділяються відповідно до внутрішньої структурі кож-
ного виду ресурсів. Для цього пропонується з огляду 
на особливу значущість виділити стійкість каналів зво-
ротного зв’язку, оскільки саме за їх допомогою забез-
печується інформація про зниження стійкості окремих 
елементів, їх блоків та господарської системи загалом.

В умовах підвищення інноваційної стійкості про-
мислових систем стає актуальним процес глобаліза-
ції аналітичної діяльності в галузі вивчення іннова-
ційних проектів. Непрозорість, недостовірність та 
несвоєчасність отримання інформації про інноваційні 
процеси в такій формі організації інноваційного про-
цесу у вітчизняних умовах приводять до зниження 
ефективності інноваційної діяльності та інноваційної 
стійкості промислових систем, а іноді до реалізації 
інноваційних промислових ризиків. Це передбачає 
пошук нових форм управління інноваційною діяль-
ністю за рахунок зниження невизначеності під час 
упровадження інновацій, які дали б змогу підвищити 
рівень інноваційної стійкості.

Вивчення стійкості промислової системи за сис-
темно-синергетичного підходу вимагає доповнення її 
дослідження щодо системно-функціонального аналізу 
для додання системі управління нею конструктивності. 
Згідно з визначенням стійкості промислової системи її 
функції наочно проявляються в разі виникнення будь-
яких змін в умовах розвитку системи. Оскільки під 
час реалізації інновацій система піддається різним 
впливам, вивчення особливостей прояву стійкості 
в цьому разі є важливим інструментом аналізу. Для 
цього необхідно знову звернутися до її двоїстої при-
роди, що виявляється в умовах інноваційного розви-
тку, оскільки це обумовлює особливості функцій стій-
кості господарських систем в інноваційних процесах. 
Інноваційна стійкість покликана створювати базу для 
переходу промислової системи на нові стадії розвитку, 
не знижуючи якість виконуваних системою функцій, 
тобто ефективності інноваційної діяльності. Висту-
паючи об’єктом системи управління, стійкість покли-
кана забезпечувати збереження темпів інноваційної 
діяльності господарської системи, повертати її до цих 
темпів після збурюючих впливів. Іншими словами, 
стійкість промислової системи під час здійснення інно-
ваційної діяльності є одним з інструментів підвищення 
її ефективності. Оскільки здебільшого промислові сис-
теми здійснюють інноваційну діяльність за допомогою 
впровадження інноваційних проектів, доцільно роз-
глядати функції стійкості на кожному етапі реалізації 
проектів (табл. 1).

Після визначення особливостей проекту та його 
можливостей бути реалізованим цією промисловою 
системою вибираються шляхи та інструменти для 
найбільш ефективного впровадження проекту з ураху-
ванням можливих ризиків (на основі аналізу сильних 
і слабких сторін системи та результатів прогнозного 
оцінювання зовнішнього середовища).

Крім того, на основі результатів оцінювання роз-
робляються алгоритми альтернативних рішень для 
«вузьких» місць проекту, створюються необхідні й 
достатні резерви (таким резервом стає живучість, 
тобто рівень стійкості в точці біфуркації інновацій-
ного розвитку); на цьому етапі формуються проек-
тна стійкість промислової системи, випереджуваль-
ний характер управління інноваційною діяльністю. 
Надалі після вибору проекту з перших його етапів 
процес інноваційних змін починається зі складових 
виробничого потенціалу (ресурсного, організацій-
ного та технологічного блоків), а також їх взаємодії 
в процесі функціонування [4]. Стійкість системи про-
являється тут через збереження властивості реак-
тивності в процесі інноваційних змін, під час якого 
всі елементи господарської системи (мінливі та спо-
лучені) виконують свої інноваційні функції, зберіга-
ючи ефективність інноваційного процесу. В цьому 
разі своєчасне прийняття та реалізація оптимальних, 
точних і адресних рішень дають змогу зберігати стан 
безпеки під час реалізації збурень, що є етапом реалі-
зації гнучкості системи управління (одного з параме-
трів її ефективності в інноваційних умовах), які потім 
під час накопичення змін приводять до адаптації до 
нових умов і формування нової якості самої системи 
управління. На цьому етапі промислової системи 
визначальними для результативності інноваційних 
змін стають ступінь їх збалансованості та стан функ-
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ціональної живучості як базовий рівень стійкості про-
мислової системи.

Описані зміни промислової системи викликають 
необхідність перетворення структури для збереження 
її цілісності та ефективності інноваційної діяльності. 
У цьому разі вплив на структуру має бути здійсне-
ний з урахуванням її керованості (сприйнятливості 
до управлінських впливів інноваційного характеру) 
та проникності для імпульсних впливів (ступінь цієї 
проникності характеризує базовий рівень стійкості 
структури системи, а саме структурну живучість), 
що дасть змогу здійснювати системну модифіка-
цію структури промислової системи без втрати нею 
інноваційних якостей. Чим точніше й раніше будуть 
вибрані елементи зв’язку, які потребують трансфор-
мації в процесі інноваційного розвитку, та інстру-

менти для її реалізації, тим більше буде рівень зба-
лансованості та комплексності управління, а також 
узгодженості інноваційних змін, кінцевого ефекту 
впровадження інновацій.

Висновки. Загалом вивчення стійкості за системно-
синергетичного та структурного підходу дало змогу 
зробити висновок про те, що це поняття є складною 
характеристикою промислової системи, яка в умовах 
інноваційної діяльності знаходить нові риси, форму-
ючи необхідність пошуку нових інструментів її досяг-
нення за допомогою зниження невизначеності іннова-
ційного розвитку в умовах нестабільного зовнішнього 
середовища. Дослідження показало, що базова стій-
кість господарської системи стає основою для ефек-
тивного здійснення інноваційної діяльності господар-
ських систем у сучасних умовах.

Таблиця 1
Функції стійкості на різних етапах впровадження інноваційних проектів

Назва етапу Функції стійкості
1. Рішення про впровадження інновації Визначення готовності системи до інновацій, визначення меж 

інноваційного впливу.
2. Аналіз інноваційного проекту Здійснення відбору проекту на підставі оцінювання його 

характеристик (максимальної величини ризиків) та аналізу стану 
промислової системи (мінімально допустимого рівня стійкості).

3. Аналіз зовнішнього середовища Оцінювання наслідків можливих впливів.
4. Розроблення альтернативних рішень щодо 
проекту

Визначення оптимальних альтернативних рішень, формування 
унікальної системи управління стійкістю.

5. Реалізація проекту Збереження функції реактивності системи під час реалізації 
інноваційного проекту.

6. Зміни складових виробничого потенціалу Збереження збалансованості та узгодженості (за зміни структури) 
промислової системи під час реалізації інноваційного проекту.

7. Оцінювання результатів впровадження проекту Збереження безпеки й досягнення ефективності розвитку 
промислової системи, формування готовності до нових проектів.
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРІШЕННЯ  
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ  

В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Давиденко Н.М., Порохівник Ю.О. Фінансове забезпечення вирішення еколого-економічних про-
блем землекористування в аграрному секторі економіки України. У статті визначено, що обов’язковими 
умовами розширеного відтворення в сільському господарстві є раціональне використання землі та вжиття 
заходів щодо її відтворення шляхом збереження її родючості та екологічної придатності. Зазначено, що для 
того, щоби зберегти та поліпшити родючість землі, необхідне відповідне фінансове забезпечення. Представ-
лено можливі джерела фінансового забезпечення відтворення землі сільськогосподарського призначення, 
зокрема прибуток, амортизаційні відрахування, кошти від реалізації вживаних основних засобів, кошти від 
емісії акцій, банківський кредит, форфейтинг, іпотечний кредит, державний кредит, іноземний кредит, об-
лігаційні позики, аграрні розписки, операційний та фінансовий лізинг, інвестиційний податковий кредит, 
дотації, гранти, субвенції. Розглянуто як можливе джерело фінансового забезпечення відтворення земель 
сільськогосподарського призначення відшкодування екологічного податку (пільгові умови оподаткування). 
Доведено, що стратегія фінансового забезпечення відтворення землі на макрорівні повинна відповідати за-
гальній національній стратегії розвитку сільського господарства України.

Ключові слова: фінансове забезпечення, родючість ґрунту, земля, екологічна придатність, фінансова 
стратегія.

Давиденко Н.Н., Порохивнык Ю.А. Финансовое обеспечение решения эколого-экономических про-
блем землепользования в аграрном секторе экономики Украины. В статье определено, что обязательны-
ми условиями расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве являются рациональное использование 
земли и принятие мер по ее воспроизведению путем сохранения ее плодородия и экологической пригодно-
сти. Указано, что для того, чтобы сохранить и улучшить плодородие земли, необходимо соответствующее 
финансовое обеспечение. Представлены возможные источники финансового обеспечения воспроизводства 
земли сельскохозяйственного назначения, в частности прибыль, амортизационные отчисления, средства от 
реализации применяемых основных средств, средства от эмиссии акций, банковский кредит, форфейтинг, 
ипотечный кредит, государственный кредит, иностранный кредит, облигационные займы, аграрные распи-
ски, операционный и финансовый лизинг, инвестиционный налоговый кредит, дотации, гранты, субвенции. 
Рассмотрен как возможный источник финансового обеспечения воспроизводства земель сельскохозяйствен-
ного назначения возмещение экологического налога (льготные условия налогообложения). Доказано, что 
стратегия финансового обеспечения воспроизводства земли на макроуровне должна соответствовать общей 
национальной стратегии развития сельского хозяйства Украины.

Ключевые слова: финансовое обеспечение, плодородие почвы, земля, экологическая пригодность,  
финансовая стратегия.
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Davydenko Nadiia, Porokhivnyk Yuliia. Financial support for solving environmental and economic prob-
lems of land use in the agrarian sector of the Ukrainian economy. The purpose of the article is to evaluate the 
possibilities of financial support for agricultural land reproduction. The dialectical method in the study of the es-
sence of land reproduction and their financial support; analysis and synthesis in the study of forms, methods of re-
production of agricultural land and sources of their financial support in agricultural enterprises. The article stipulates 
that an indispensable condition for expanded agricultural reproduction is the rational use of land and the implemen-
tation of measures for its reproduction by preserving its fertility and ecological suitability. It was noted that adequate 
financial support was needed to preserve and improve the fertility of the land. The possibility of land reproduction 
in a natural way is considered, which does not require additional, significant costs, and therefore financial resources. 
Possible sources of financial support for agricultural land reproduction are presented, in particular: profit, deprecia-
tion, funds from the sale of fixed assets used, funds from the issue of shares; bank loan, forfeiting, mortgage loan, 
government loan, foreign loan, bond loans, agrarian receipts, operating and financial leasing, investment tax credit, 
grants, grants, subventions. Considered as a possible source of financial support for the reproduction of agricul-
tural land for environmental tax refunds (preferential tax conditions). It was noted that it would be appropriate in 
the agricultural sector to introduce a system of environmental tax refunds in combination with the reproduction of 
soil fertility and bio resources, as well as ensuring sustainable production of environmentally friendly agricultural 
products. It is proved that the ability to adapt the levers and instruments of our country’s environmental policy to 
the EU standards, including the agrarian sector of the economy, will directly affect the environmental well-being, 
quality living environment and, ultimately, form the basis for the production of competitive and environmentally 
friendly products ensuring food security of Ukraine. It has been proved that the strategy of financial support for 
the reproduction of land at the macro level should be consistent with the overall national strategy of agricultural 
development of Ukraine.

Key words: financial support, soil fertility, land, environmental suitability, financial strategy.

Постановка проблеми. Аграрний сектор в нашій 
країні є важливою складовою економіки держави. 
Україна є державою з виключно унікальними при-
родними особливостями земельного фонду. Основу 
земельного фонду складають сільськогосподарські 
землі, зокрема 41 507,9 тис. га становлять сільськогос-
подарські угіддя, при цьому частка особливо цінних 
земель, на яких ведеться сільськогосподарське вироб-
ництво, згідно з даними Держземагентства України, 
становить 11,9 млн. га, або 19,8% території [3, с. 101]. 
Однак сучасне використання земельних ресурсів Укра-
їни не відповідає вимогам раціонального природоко-
ристування, а стан земельних ресурсів України близь-
кий до критичного [4]. Ще десятиліття тому українські 
ґрунти оцінювали як одні з найродючіших ґрунтів у 
Європі, проте з плином часу в процесі розвитку аграр-
ного сектору й одночасного економічного розвитку 
незалежної держави ситуація почала змінюватись, від-
бувається поступова деградація земель, яка з кожним 
роком поглиблюється.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блематика розвитку земельних відносин є предметом 
досліджень широкого кола вітчизняних науковців, 
таких як І. Бистряков, Б. Данилишин, А. Мартин, 
Л. Новаковський. В публікаціях вищезгаданих авто-
рів у досить широкому спектрі розкрито питання 
власності на землю та управління земельними від-
носинами в процесі становлення ринкової економіки 
в Україні, проведено дослідження механізмів управ-
ління земельними відносинами та їх розвитку, що є 
важливою передумовою впровадження збалансова-
ного землегосподарювання.

Ключові аспекти фінансового забезпечення тери-
торіального розвитку та оновлення земель розкрито 
в працях О. Василика, Н. Давиденко, О. Кириленко, 
В. Кравченка, О. Лемішко, І. Луніної, В. Опаріна та 
інших науковців. Водночас підґрунтя формування 
фінансового механізму реалізації стратегії сталого 

розвитку земель сільськогосподарського призначення 
нині досліджене неповністю, що не дає можливості 
його практичного впровадження.

Формулювання завдання дослідження. Метою 
статті є оцінювання можливостей фінансового забез-
печення відтворення земель сільськогосподарського 
призначення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Україна – це аграрна держава. Вона володіє значним 
земельним потенціалом, який становить 5,7% тери-
торії Європи. З 60,3 млн. гектарів майже 70% станов-
лять сільськогосподарські угіддя. Земельний потенціал 
нашої країни можна розглядати як потужну конку-
рентну перевагу України. Проте на практиці реалізація 
потенціалу вимагає впровадження ефективної моделі 
земельних відносин, яка буде відповідати сучасним 
жорстким умовам міжнародної конкуренції.

Реформування земельних відносин в Україні роз-
почалося ще зі здобуття Україною незалежності, проте 
з кожним роком поглиблюються проблеми, які стосу-
ються дегідрації земель, розораності та виснаження 
ґрунтового покриву земель.

Інтенсивне використання сільськогосподарських 
угідь, зниження аграрної культури землеробства, тех-
ногенний принцип розвитку аграрної галузі задля 
отримання високих і сталих врожаїв приводить до 
погіршення якості ґрунтів, збільшення площі еродо-
ваних земель, руйнації навколишнього природного 
середовища [2]. Загалом забрудненими є близько 20% 
земель України, водною та вітровою ерозією уражені 
близько 57% території України, понад 12% території 
держави зазнають підтоплення; причини виникнення 
такої ситуації мають комплексний характер, особливо 
слід відзначити порушення екологічно збалансованого 
співвідношення між категоріями земель, зменшення 
території унікальних степових ділянок, надмірну роз-
ораність території та порушення природного процесу 
ґрунтоутворення, використання недосконалих техно-
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логій у сільському господарстві [4]. На нашу думку, 
означена ситуація буде панувати, доки екологічні пріо-
ритети будуть підпорядковані суто економічній вигоді.

Механізм фінансового забезпечення відтворення 
землі є досить складним і недостатньо дослідженим. 
Перш за все доцільно визначити методи та можливі 
джерела фінансового забезпечення відтворення землі.

На нашу думку, можливими джерелами отримання 
коштів стосовно всіх методів фінансового забезпе-
чення відтворення землі сільськогосподарського при-
значення є прибуток, амортизаційні відрахування, 
кошти від реалізації вживаних основних засобів, кошти 
від емісії акцій, банківський кредит, форфейтинг, іпо-
течний кредит, державний кредит, іноземний кредит, 
облігаційні позики, аграрні розписки, операційний та 
фінансовий лізинг, інвестиційний податковий кредит, 
дотації, гранти, субвенції.

Використання коштів із зазначених джерел дасть 
змогу залучати та ефективно використовувати кошти 
для фінансового забезпечення відтворення землі з ура-
хуванням стану матеріально-технічних основних засо-
бів та джерел й умови отримання коштів, організацій-
ної форми діяльності підприємств, форми власності 
джерел [5].

Більшість можливих джерел фінансового забезпе-
чення відтворення основних засобів на практиці майже 
не використовується в Україні, особливо в аграрних 
підприємствах.

Отже, ми б хотіли зупинитися на можливості від-
творення землі природним шляхом, адже відтворення 
землі має таку особливість, що може здійснюватися 
природним шляхом. При цьому багатовікова практика 
знає два варіанти природного збереження землі [6]:

– науково обґрунтоване застосування сівозмін;
– повний відпочинок землі від посівів (викорис-

тання чистих парів).
Відтворення землі природним шляхом не потребує 

додаткових, суттєвих витрат, отже, фінансових ресур-
сів, але реалізація цього напряму відтворення землі 
(природним шляхом) потребує чіткої (ефективної) сис-
теми адміністративного контролю, який повинен поєд-
нуватися з одночасним використанням економічних та 
фінансових важелів.

Використання землі як засобу виробництва в сіль-
ському господарстві потребує врахування біологічних 
закономірностей розвитку природи, збереження й від-
творення природних ресурсів. Недосконалість техно-
логічних процесів сучасного виробництва загострює 
екологічні проблеми в аграрних підприємствах, тому 
в процесі розширеного відтворення зростають витрати 
на відновлення й збереження природних ресурсів, 
зокрема відтворення родючості ґрунту.

Зниження якості землі відбувається в сільському 
господарстві у зв’язку з надмірним насиченням землі 
мінеральними добривами, ядохімікатами, гербіци-
дами. Їх інтенсивне використання аграрними під-
приємствами обумовлене недотриманням сівозмін; 
порушенням оптимальної структури посівних площ 
сільгоспкультур; орієнтацією на виробництва окремих 
сільськогосподарських культур, які мають високий 
рівень рентабельності; спеціалізацією великих аграр-
них підприємств на вирощуванні експортно орієнто-
ваних сільськогосподарських культур зернової групи. 
Перенасичення землі різними хімікатами супроводжу-

ється зниженням якості сільськогосподарської про-
дукції, отриманням продукції, шкідливої для здоров’я 
людей і тварин, які споживають таку продукцію.

Доцільно стосовно суб’єктів господарювання, які 
дають повний відпочинок землі (звільняють її від посі-
вів), звільняти від оподаткування такі землі (за умови 
сплати єдиного податку).

Частка землі, використана під чисті пари від загаль-
ної площі землі, яка використовується суб’єктом гос-
подарювання, має бути науково обґрунтованою для 
окремих регіонів, природних зон, залежати від спеціа-
лізації на вирощування окремих культур. До суб’єктів 
господарювання, які не дотримуються нормативів 
щодо використання землі під чисті пари, можуть засто-
совуватись економічні санкції (штрафи).

Задля вирішення екологічних проблем, зокрема в 
аграрному виробництві, усунення негативних наслід-
ків техногенного впливу на сільськогосподарські землі 
в довгостроковій перспективі, а також збереження та 
відтворення родючості ґрунтів в Україні розроблено 
Основні засади (стратегію) державної екологічної 
політики України на період до 2030 року. У Стратегії 
зазначено, що метою державної екологічної політики 
є досягнення доброго стану довкілля шляхом запро-
вадження екосистемного підходу до всіх напрямів 
соціально-економічного розвитку України задля забез-
печення конституційного права кожного громадянина 
України на чисте та безпечне довкілля, впровадження 
збалансованого природокористування й збереження та 
відновлення природних екосистем [4]. Імплементація 
означеної стратегії має «забезпечити підґрунтя для 
подальшого планування розвитку України, подолання 
дисбалансів, які існують в економічній, соціальній та 
екологічній сферах, а також забезпечити такий стан 
довкілля, що сприятиме якісному життю і благопо-
луччю нинішніх та прийдешніх поколінь» [3].

Ми вважаємо слушним, що у Стратегії увагу акцен-
товано на необхідності встановлення відповідності 
запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і 
вимогам законодавства про охорону навколишнього 
природного середовища, а також на підвищенні еколо-
гічної обґрунтованості діяльності суб’єктів господарю-
вання [4]. При цьому обґрунтовано, що за порушення 
природоохоронного законодавства необхідно встано-
вити невідворотну відповідальність. Однак необхідно 
зазначити, що в Основних засадах державної екологіч-
ної політики України на період до 2030 року вказано, 
що екологічна модернізація промислових підприємств 
може відбуватися шляхом зниження ставки екологіч-
ного податку або у формі фіксованої річної суми ком-
пенсації разом з поліпшенням екологічних характерис-
тик продукції [4].

На нашу думку, некоректним є обмеження цієї про-
позиції тільки для промислових підприємств. Законо-
давчо встановлено, що платники єдиного податку всіх 
груп, зокрема четвертої (сільськогосподарські підпри-
ємства), зобов’язані сплачувати екологічний податок 
на загальних підставах. Окрім того, ставки податку для 
платників єдиного податку четвертої групи виросли 
втричі (базою оподаткування податком для платників 
єдиного податку четвертої групи в аграрному секторі 
економіки є нормативна грошова оцінка одного гектара 
сільськогосподарських угідь) [1, с. 25]. Отже, доречно 
в аграрному секторі економіки впровадити систему 
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відшкодування екологічного податку разом з відтво-
ренням родючості ґрунтів і біоресурсів, а також забез-
печити стале виробництво екологічно чистою аграр-
ною продукцією.

Висновки. Ми вважаємо, що відшкодування еко-
логічного податку (пільгові умови оподаткування) є 
однією з можливостей фінансового забезпечення від-
творення земель сільськогосподарського призначення.

Акцентуємо увагу на тому, що для розроблення та 
ефективної реалізації в Україні зваженої екологічної 
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політики важливо враховувати досвід сучасної систем-
ної екологічної політики країн – членів Європейського 
Союзу. Спроможність адаптувати важелі та інстру-
менти екологічної політики нашої держави до стан-
дартів ЄС, зокрема щодо аграрного сектору економіки, 
безпосередньо вплине на екологічний добробут, якісне 
життєве середовище, зрештою, сформує базис для 
виробництва конкурентоспроможної екологічно чистої 
аграрної продукції та забезпечення продовольчої без-
пеки України.
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СТАТИСТИКА В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ,  
СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Шестерняк М.М. Статистика в Україні: основні етапи розвитку, стан, тенденції та перспективи. У 
статті досліджено основні засади формування статистики. Розглянуто проблемні питання теорії та практики 
державної статистики. Розкрито сутність основних етапів розвитку статистики як науки від давніх часів до 
сучасного стану національної статистики. Виокремлено, охарактеризовано 8 основних стадій формування 
та розвитку статистики, таких як стародавні часи; епоха Відродження; I етап «Державознавство»; II етап 
«Політична арифметика»; III етап «Статистико-математичний»; IV етап «Радянська статистика»; V етап 
«Всеукраїнська статистика»; VI етап «Шлях до європейської інтеграції». З’ясовано, що в сучасний період 
розвиток національної статистики в Україні характеризується її докорінною перебудовою та поступовим 
впровадженням європейських стандартів. Визначено, що метою Стратегії розвитку державної статистики 
України є абсолютне задоволення інформаційних проблем суспільства та відповідність національної статис-
тичної системи міжнародним стандартам.

Ключові слова: статистика, етапи розвитку статистики, європейська інтеграція, стратегія розвитку дер-
жавної статистики, міжнародні стандарти статистики.

Шестерняк М.М. Статистика в Украине: основные этапы развития, состояние, тенденции и пер-
спективы. В статье исследованы основные принципы формирования статистики. Рассмотрены проблемные 
вопросы теории и практики государственной статистики. Раскрыта сущность основных этапов развития 
статистики как науки от древних времен до современного состояния национальной статистики. Выделены, 
охарактеризованы 8 основных стадий формирования и развития статистики, таких как древние времена; 
эпоха Возрождения; I этап «Государствоведение»; II этап «Политическая арифметика»; III этап «Статисти-
ко-математический»; IV этап «Советская статистика»; V этап «Всеукраинская статистика»; VI этап «Путь 
к европейской интеграции». Выяснено, что в современный период развитие национальной статистики в 
Украине характеризуется ее коренной перестройкой и постепенным внедрением европейских стандартов. 
Определено, что целью Стратегии развития государственной статистики Украины является абсолютное 
удовлетворение информационных проблем общества и соответствие национальной статистической систе-
мы международным стандартам.

Ключевые слова: статистика, этапы развития статистики, европейская интеграция, стратегия развития 
государственной статистики, международные стандарты статистики.

Shesternyak Mariya. Statistics in Ukraine: main stages of development, status, trends and prospects. In 
the system of economic sciences, one of the fundamental is statistics. Statistics have a strong place in the training 
of economics professionals. Without the knowledge of statistics, it is impossible to be a highly skilled specialist 
in these fields. With the help of statistics, the user receives specific information and can give an objective assess-
ment of the state of the economy and social sphere. Practice shows that one of the main tasks of the development 
of national statistics of Ukraine is to bring the methodology and practice of organizing statistical observation in 
accordance with international standards. Therefore, for scientists it is important to study the problematic issues of 
the theory and practice of statistics, which are essential for the functioning of our country and European integration. 
The basic principles of statistics formation are investigated in the article. The problems of the theory and practice 
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of state statistics are considered. The essence of the main stages of the development of statistics as a science from 
ancient times to the present state of national statistics is revealed. 8 main stages of statistics formation and develop-
ment are distinguished and characterized, namely: Ancient times; The Renaissance; Stage I “State Studies”; Stage II 
“Political Arithmetic”; Stage III “Statistics and Mathematics”; Stage IV “Soviet Statistics”; Stage V “All-Ukrainian 
statistics”; Stage VI “The Road to European Integration”. It is established that the statistics give a clear and objec-
tive picture of the state of the economy and social sphere, satisfy the needs of the management system and other 
socio-economic actors in the quality and timely information. It is found that in the modern period the development 
of national statistics in Ukraine is characterized by its fundamental restructuring and gradual introduction of Euro-
pean standards. It is determined that the purpose of the Strategy for the development of national statistics of Ukraine 
is the absolute satisfaction of information problems of society and the compliance of the national statistical system 
with international standards. It is revealed that the rapid development of statistics at the international level poses 
requirements for the quality of personnel, so there is a need to carry out large-scale programs of de-qualification and 
training of European experience of specialists in the field of statistics. The proposed reforms and innovations for the 
development of the national statistics system of Ukraine are considered.

Key words: statistics, stages of statistics development, European integration, strategy for the development of 
national statistics, international statistics standards.

Постановка проблеми. Динамічний розвиток 
сучасної економіки зумовлює ретельне вивчення кож-
ної сфери. У системі економічних наук однією з фунда-
ментальних є статистика. Знання статистики стає дедалі 
важливішим. Статистика посідає вагоме місце в підго-
товці фахівців у галузях економіки, бухгалтерського 
обліку, фінансів та банківської діяльності. Як свід-
чить практика, без знання статистики неможливо бути 
висококваліфікованим спеціалістом цих галузей. За 
допомогою статистичних відомостей користувач отри-
мує конкретну інформацію й може надати об’єктивну 
оцінку стану економіки та соціальної сфери. Сучасні 
потреби системи управління вимагають оптимізації та 
реформування національної статистики, що не може 
залишатися поза увагою експертів. Одним з основних 
завдань розвитку державної статистики України є при-
ведення методології та практики організації статистич-
ного спостереження у відповідність до міжнародних 
стандартів, тому для науковців та фахівців важливим 
є дослідження проблемних питань теорії та практики 
статистики, які вкрай необхідні для функціонування 
нашої держави та європейської інтеграції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Опра-
цювавши чималу кількість наукових праць та еконо-
мічних джерел, що розкривають основні засади фор-
мування статистики та проблемні питання державної 
статистики, ми переконались у тому, що є потреба 
детального дослідження й вивчення статистики. Це 
пов’язане з тим, що питання європейської інтеграції, 
реформування та сталого розвитку системи держав-
ної статистики України є малодослідженими. Водно-
час зазначимо, що проблемам теорії статистики та її 
міжнародним стандартам присвячено багато науко-
вих досліджень відомих учених та практиків, таких 
як В.Б. Захожай, В.С. Федорченко [1], Р.М. Моторин 
[2], А.З. Підгорний, О.Г. Милашко, О.П. Русєв [3], 
О.М. Гай [4], О.Г. Осауленко [5], а також зарубіжних 
науковців, зокрема П. фон дер Ліппе [6], Г. Конрінга, 
Г. Ахенваля, В. Петті, А. Кетле. Незважаючи на значні 
здобутки у дослідженнях цих фахівців, актуальними 
залишаються питання, пов’язані з розкриттям сутності 
основних етапів розвитку статистики як науки від дав-
ніх часів до сучасного стану національної статистики, 
що вкрай необхідно для ефективного функціонування 
та розвитку економіки України.

Формулювання завдання дослідження. Метою 
статті є поглиблення теоретичних засад та популяриза-
ція економічних знань щодо статистики, а також інфор-
мування наукового середовища про сучасний стан 
національної статистики. Досягнення визначеної мети 
передбачає реалізацію поставлених автором завдань, 
таких як опрацювання економічної літератури, що 
висвітлює формування наукових засад статистики; роз-
криття сутності основних етапів розвитку статистики; 
пропозиція щодо виокремлення нових етапів розви-
тку статистики («Радянська статистика», «Всеукраїн-
ська статистика», «Шлях до європейської інтеграції»); 
висвітлення мети та основних цілей Стратегії розвитку 
державної статистики України; дослідження сучасного 
стану національної статистики; визначення головного 
завдання розвитку національної статистики.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Одними з фундаментальних інформаційних ресур-
сів суспільства є статистичні відомості. Лише пред-
ставлені у формі кількісних статистичних показників 
масові явища соціально-економічного життя стають 
точно визначеними, тобто статистично вираженими. 
Це дає змогу дізнатися реальну інформацію про 
їхній якісний зміст у конкретних умовах місця й часу. 
В сучасний період ефективність управління державою 
залежить від якості та кількості інформації, що харак-
теризує стан і розвиток економіки країни та пов’язаних 
з нею соціальних процесів. Саме статистичні дані 
дають чітку й об’єктивну картину стану економіки 
та соціальної сфери, задовольняють потреби системи 
управління та інших соціально-економічних суб’єктів 
в якісній, повній, різноманітній та своєчасній інформа-
ції, зрештою, визначають місце та роль держави в між-
народних економічних відносинах [7, с. 111].

У довідковій літературі дефініцію «статистика» 
(англ. “statistic”, від лат. “status” – «стан») розгляда-
ють з трьох позицій: 1) кількісний облік чого-небудь; 
2) наука, що вивчає кількісний аспект масових суспіль-
них явищ і процесів у їх нерозривному зв’язку з якіс-
ним аспектом; 3) статистика математична, тобто розділ 
математики, що стосується математичних методів сис-
тематизації, оброблення та використання статистич-
них даних для наукових і практичних цілей [8, с. 576]. 
Окрім цього, статистику трактують як науку, що вивчає 
кількісну сторону масових явищ; кількісний облік 
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Таблиця 1
Основні етапи розвитку статистики

Етап розвитку Характеристика
Стародавні часи Історична довідка свідчить про те, що ще у Давньому Римі (435 р. до н. е.) кожні п’ять років 

здійснювався перепис населення. В Давньому Китаї (2300 р. до н. е.) робили перепис не тільки 
жителів, але й земель, ремесел та торгівлі. В Давньому Єгипті (2200 р. до н. е.) було введено 
поточний облік населення. У Європі в кінці IX ст. проводилися перші облікові операції, такі як 
інвентаризація королівських маєтків, облік жителів, придатних до військової служби. Першими 
та основними обліково-статистичними джерелами на Русі були літописи, в яких вже у IX – XI ст. 
згадується про збирання різноманітної інформації (дані про виникнення й розвиток міських 
поселень, наявність у них храмів, монастирів, житлових будівель тощо). Отже, виникнення 
статистики пов’язане зі створенням держави та зростаючими потребами людства, адже для 
ефективного управління країною потрібно було знати чималу кількість показників, зокрема 
чисельність і склад населення, кількість земель, стан торгівлі.

Епоха Відродження Історично зумовлений господарський облік виник і розвивався разом із господарською 
діяльністю. Так, у XV ст. з’являються перші друковані праці з правил ведення обліку, автором 
яких був францисканський монах і математик Лука Пачолі (1445–1517 рр.), відомий як засновник 
принципів сучасного бухгалтерського обліку. В епоху Відродження відбуваються зміни в розвитку 
обліку, адже виникає облік банкірів, торговців та ремісників. Накопичення масових даних, їх 
оброблення та узагальнення привели до виникнення багатьох фундаментальних наук (зокрема, 
математики та філософії), які у середині XVII ст. спричинили виникнення статистики як науки.

I етап 
«Державознавство» 
(«описовий» етап)

Статистика як наука розпочинає свій розвиток на першому етапі, такому як державознавство, 
в Німеччині у другій половині XVII ст. Державознавство неодноразово називають описовою 
школою статистики, тому цей етап ще має назву описового. Його засновником вважають 
німецького вченого Германа Конрінга (1606–1681 рр.), який розробив систему опису державного 
устрою. Г. Корінг вважав, що статистика є наукою, завданням якої є систематизований опис 
державних пам’яток. Статистика розглядається як наука про соціальні, правові та господарські 
аспекти держави. Його послідовником є німецький науковець Готфрід Ахенваль (1719–1772 рр.), 
який використав цю систему як основу нової навчальної дисципліни, яку назвав статистикою. 
Як відомо, термін «статистика» походить від латинського слова “status”, що означає «стан 
явищ». Основним змістом цієї дисципліни було вивчення політичного стану держави, її 
адміністративного устрою, територіальних особливостей тощо.

II етап «Політична 
арифметика»

Другий етап (математичний напрям) виникає в Англії та отримує назву політичної арифметики. 
Звернемо увагу на те, що цей етап постає майже одночасно з першим етапом, але форми їх 
виникнення та зміст різняться. Засновником політичної арифметики вважають англійського 
статистика й економіста Вільяма Петті (1623–1687 рр.). Саме він уперше для аналізу й 
характеристики таких явищ, як виробництво, споживання, торгівля, застосував чисельний 
метод, використавши числові дані. Його праці є першими взірцями аналізу економічної ситуації 
за допомогою наявної статистичної інформації. У «Політичній арифметиці» він доводить, що 
невелика країна з нечисленним населенням з огляду на своє положення, торгівлю та політику 
може бути еквівалентна за багатством країні зі значно більшими територіями.

III етап 
«Статистико-
математичний»

У XIX ст. суттєво зростає обсяг офіційної інформації, відповідно, кількісні характеристики 
поступово витісняють текстові описи. Подальший розвиток статистики потребує вдосконалення 
методів збирання, оброблення, узагальнення масових показників. З огляду на це наприкінці 
XIX ст. виникають національні статистичні служби, які періодично узагальнюють результати 
своєї роботи на міжнародних статистичних конгресах. Ініціатором таких конгресів стає 
відомий бельгійський вчений Адольф Кетле (1796–1874 рр.). Звернемо увагу на те, що саме А. 
Кетле вважають фундатором теорії статистики. Статистика разом з астрономією стає першою 
дисципліною, в якій міжнародна співпраця набуває організованої форми, оскільки необхідне 
порівняння інформації з інформацією, отриманою із-за кордону.

в економіці, суспільному житті, а також дані такого 
обліку [9, с. 625].

Важливим є розкриття сутності основних етапів 
розвитку статистики як науки від давніх часів до сучас-
ного стану національної статистики, які виокремлено 
та охарактеризовано в табл. 1.

Як видно з табл. 1, автором виокремлено 8 осно-
вних стадій формування та розвитку статистики (від 
стародавніх часів до сучасного стану національної 
статистики). Так, стародавні часи та епоха Відро-
дження – це дві початкові стадії, в яких, як свідчить 
історична довідка, доведено, що виникнення статис-
тики пов’язане зі створенням держави та зростаючими 

потребами людства. Пізніше накопичення масових 
даних привело до виникнення статистики як науки.

Наступними є загальновідомі три етапи розвитку 
статистики: I етап «Державознавство» («описовий» 
етап ); II етап «Політична арифметика»; III етап «Ста-
тистико-математичний» (табл. 1). Саме ці етапи певною 
мірою висвітлено в економічних джерелах та наукових 
працях вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, 
а також практиків. Упродовж цих трьох етапів просте-
жено період від початку розвитку статистики як науки 
до виникнення національних статистичних служб.

Звернемо увагу на те, що, незважаючи на значні 
зміни, які принесло XX ст. (швидку індустріалізацію 
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промисловості, революції, падіння великих імперій, 
політичні потрясіння, утворення нових незалежних 
держав, війни, утворення УНР, а згодом СРСР, зрештою, 
проголошення незалежності України), ми пропонуємо 
виокремити IV етап «Радянська статистика» та V етап 
«Всеукраїнська статистика», які вважаємо основними 
й найбільш важливими у цей період (табл. 1).

Розвиток IV етапу «Радянської статистики» харак-
теризується перебудовою всієї системи статистичного 
обліку на основі його централізації в масштабах кра-
їни, створення державних статистичних установ у цен-
трі й на місцях. При цьому її головними завданнями 
є здобуття й своєчасне надання державним органам 
достовірних даних про виконання державних планів та 
зростання показників галузей народного господарства. 
V етап «Всеукраїнська статистика» охоплює період 
після набуття Україною статусу незалежності. Цей 
етап розкриває проведення першого Всеукраїнського 
перепису населення (2001 р.), метою якого є одер-
жання об’єктивної інформації про докорінні зміни, які 
відбулися в соціально-економічному житті та устрої 
незалежної України, створення інформаційної бази 
демографічних та соціально-економічних даних щодо 
чисельності населення, його національного, мовного, 
сімейного складу, розподілу за віком, статтю, грома-

дянством, рівнем освіти, джерел засобів існування, 
професійної приналежності, становища у занятті, 
міграційної активності тощо.

На наш погляд, сучасний стан національної ста-
тистики визначає VI етап «Шлях до європейської інте-
грації» (табл. 1). Дослідження показують, що VI етап 
зумовлений інтеграцією країн Європи, концентрацією 
світового капіталу, безперервним процесом уніфікації 
міжнародних стандартів, ринковими реформами, Стра-
тегією економічного та соціального розвитку України, 
Стратегією розвитку державної статистики, зокрема 
Програмою «Реформа статистики».

Таким чином, як видно з табл. 1, автором запропо-
новано виокремити нові три етапи розвитку національ-
ної статистики, а саме IV етап «Радянська статистика», 
V етап «Всеукраїнська статистика», VI етап «Шлях до 
європейської інтеграції».

Постійні економічні реформи в Україні, що гостро 
зачіпають інтереси всіх людей, привертають увагу саме 
до статистики, оскільки одними з її основних завдань 
є оптимізація звітності, зведення об’єму інформації 
до сучасних потреб системи управління. Статистика є 
основою прийняття важливих рішень на різних рівнях 
економічної системи країни. Нині забезпечення надій-
ності та достовірності статистичної інформації є мож-

IV етап «Радянська 
статистика»

У радянські часи розвиток статистики характеризується перебудовою всієї системи статистичного 
обліку на основі його централізації в масштабах країни, створення державних статистичних 
установ у центрі й на місцях. Звернемо увагу нате, що у 1920 р. засноване Центральне Статистичне 
Управління України (ЦСУУ). Отже, виникає перший національний орган статистики, на який 
покладено функції спрямування, керування та здійснення статистичної діяльності на території 
країни. У 1930 р. у зв’язку з введенням п’ятирічок і посиленням централізації його функції 
перебрав Держплан СРСР. У 1941 р. ЦСУ СРСР відновлено, але воно підлягає Держплану. У 
1948 р. ЦСУ вилучено з Держплану й підпорядковано безпосередньо Раді Міністрів СРСР. 
Відновлене ЦСУ підлягало ЦСУ СРСР і не залежало від уряду УРСР. Проте вже у 1960 р. ЦСУ 
стає союзно-республіканською установою при Раді Міністрів УРСР, що керує справою обліку 
й статистики на території України. У 1987 р. ЦСУ Української РСР перетворене на Державний 
комітет Української РСР по статистиці. Збирання, оброблення й аналізування статистичної 
інформації по всій країні здійснювалися за єдиним планом та єдиними принципами органами 
державної статистики на чолі із ЦСУ при Раді Міністрів СРСР. Головне завдання радянської 
статистики полягало у здобутті та своєчасному наданні державним органам достовірних даних 
про виконання державних планів та зростання показників галузей народного господарства.

V етап 
«Всеукраїнська 
статистика»

На початку 90-х рр. внаслідок перебудови в Радянському Союзі Україна зуміла утворити 
незалежну державу. 24 серпня 1991 р. проголошено Акт незалежності України. З огляду на 
це у 2001 р. здійснено перший Всеукраїнський перепис населення. Дані перепису були вкрай 
необхідними для прогнозування соціально-економічного розвитку країни та управління ним, 
реалізації демографічної політики, бюджетного планування та інших цілей. Чинним національним 
органом статистики стала Державна служба статистики України (Держстат України, колишній 
Державний комітет статистики України, Держкомстат України), що є центральним органом 
виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується й координується 
Кабінетом Міністрів України.

VI етап «Шлях 
до європейської 
інтеграції» 
(сучасний стан 
національної 
статистики)

Як відомо, неодмінною умовою міжнародної інтеграції є ринкові реформи, які визначені 
Стратегією економічного та соціального розвитку України «Шляхом європейської інтеграції» на 
2004–2015 рр. Водночас для сталого розвитку системи державної статистики України створюють 
спеціальну Стратегію розвитку державної статистики на період до 2008 р. Метою цієї стратегії 
є абсолютне задоволення інформаційних проблем суспільства та відповідність національної 
статистичної системи міжнародним стандартам. У 2015 р. схвалено Стратегію сталого розвитку 
«Україна – 2020», яка передбачає реалізацію 62 реформ та програм розвитку держави, серед 
яких є програма «Реформа статистики». Отже, реформується Державна служба статистики 
України (скорочується штат, поетапно зменшується кількість обов’язкових статистичних звітів, 
які подають українські підприємства). Сьогодні актуальною є Програма розвитку державної 
статистики до 2023 р.

Джерело: складено автором на основі джерел [1; 2; 3; 4; 7; 10; 11; 13; 15]

Закінчення табл. 1



154

Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор»

ливим через підвищення наукового рівня статистичної 
методології, наближення її до методології та стандар-
тів світової статистичної практики, вдосконалення 
системи показників, прийомів та методів збирання, 
оброблення, зберігання й аналізування статистичних 
відомостей [7, с. 111].

Статистична інформація щодо економічного та 
соціального становища України на національному 
й регіональному рівнях необхідна для формування 
громадянського суспільства, забезпечення можли-
вості участі широких верств населення в обговоренні 
актуальних питань сьогодення та завдань щодо май-
бутнього розвитку країни, подальшої демократизації 
державного управління та прийняття виважених раці-
ональних рішень у соціальній сфері та бізнес-секторі 
економіки, що є необхідною передумовою міжнарод-
ної інтеграції [4, с. 96].

Звернемо увагу на те, що необхідною умовою 
міжнародної інтеграції стають запропоновані рин-
кові реформи, визначені Стратегією економічного та 
соціального розвитку України «Шляхом європейської 
інтеграції» на 2004–2015 рр. [10]. Відповідно, для ста-
лого розвитку системи державної статистики України 
створюють спеціальну Стратегію розвитку держав-
ної статистики на період до 2008 р. [11]. Метою цієї 
Стратегії є абсолютне задоволення інформаційних 
проблем суспільства та відповідність національної 
статистичної системи міжнародним стандартам. До 
основних цілей стратегії належать удосконалення вза-
ємодії органів державної статистики з користувачами 
статистичної інформації шляхом підвищення рівня 
доступності та зрозумілості статистичних даних і 
методології їх складання; встановлення партнерських 
взаємовідносин органів державної статистики з рес-
пондентами, підвищення їх довіри, заохочення до 
участі у державних статистичних спостереженнях, а 
також чимале залучення адміністративних та інших 
даних під час проведення державних статистичних 
спостережень; координація дій органів, уповноваже-
них на здійснення державної статистичної діяльності, 
вдосконалення взаємодії їх інформаційних систем 
та методів зіставлення й узгодження статистичних 
даних, отриманих з різних джерел, а також забезпе-
чення універсального використання класифікацій, 
реєстрів та баз даних в рамках державної статистики; 
адаптація нормативно-правової бази у галузі статис-
тики до вимог ЄС та розвиток статистичної інфра-
структури; модернізація інформаційних та комуніка-
ційних технологій збирання, оброблення, збереження 
та поширення статистичних даних, розвиток про-
грамно-технічної інфраструктури інформаційної сис-
теми органів державної статистики; вдосконалення 
організаційної структури й системи управління орга-
нів державної статистики [12].

Звернемо увагу на те, що стрімкий розвиток ста-
тистики на міжнародному рівні висуває вимоги до 
якості кадрів. Через те, що багато вітчизняних фахів-
ців у цій галузі навчалися ще за старими методиками, 
є прогалини у знанні мов Ради Європи, без яких 
неможливо вивчати передовий досвід країн-партнерів 
у розвитку статистики. Як наслідок, виникає необхід-
ність виконання масштабних програм перекваліфі-
кації та навчання європейського досвіду фахівців у 
сфері статистики.

Стратегія розвитку державної статистики Укра-
їни обумовлює необхідність продовження реформ у 
статистичній системі, підвищення якості оцінювання 
розвитку економіки та соціальної сфери, повного 
задоволення інформаційних потреб суспільства, реа-
лізації євроінтеграційного розвитку. Реформування 
системи державної статистики відповідно до норма-
тивних документів ЄС та міжнародних стандартів є 
надзвичайно важливим та актуальним завданням. Так, 
створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС 
сприяє поступовій інтеграції економіки України до 
внутрішнього ринку ЄС та її виходу на провідні пози-
ції світу [7, с. 112].

Як відомо, офіційне відкриття переговорного про-
цесу щодо створення зони вільної торгівлі між Украї-
ною та ЄС відбулось 18 лютого 2008 р. у м. Києві під 
головуванням Президента України та Комісара Євро-
пейської Комісії з питань торгівлі. За кілька років, а 
саме 19 липня 2012 р., у м. Брюсселі відбулось пара-
фування Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 
щодо положень зі створення зони вільної торгівлі [13]. 
Таким чином, завершився переговорний процес, який 
тривав більше чотирьох років.

Підписання Угоди про асоціацію між Україною та 
ЄС відбувалося в два етапи. 21 березня 2014 р. під час 
позачергового саміту «Україна – ЄС» було підписано 
політичну частину Угоди та Заключний акт саміту. 
27 червня 2014 р. під час засідання Ради ЄС було під-
писано економічну частину Угоди. 16 вересня 2014 р. 
Верховна Рада України та Європейський Парламент 
синхронно ратифікували Угоду про асоціацію між 
Україною та ЄС [14].

Водночас реформи в Україні не припиняються. 
Так, Указом Президента України від 12 січня 2015 р. 
№ 5/2015 схвалена Стратегія сталого розвитку «Укра-
їна – 2020», яка передбачає реалізацію 62 реформ та 
програм розвитку держави [15]. Серед них є програма 
«Реформа статистики».

У листопаді 2015 р. Кабінет Міністрів України 
схвалив та запропонував Верховній Раді законопроект, 
що реформує Державну службу статистики України. 
Затверджений проект передбачає скорочення штату 
Державної служби статистики на 20% та поетапне 
зменшення кількості обов’язкових статистичних зві-
тів, які подають українські підприємства [16]. Як 
відомо, Державна служба статистики України є упо-
вноваженим центральним органом виконавчої влади 
у галузі статистики. Серед завдань відомства слід 
назвати затвердження статистичної методології та 
звітно-статистичної інформації, формування інфор-
маційної бази для прогнозування та аналізування тен-
денцій соціально-економічного розвитку, складання 
національних рахунків.

Згідно з даними Державної служби статистики 
України [13] у 2018 р. проведено 104 державних ста-
тистичних спостереження, за результатами яких органи 
державної статистики підготували 530 статистичних 
збірників, 5 412 статистичних бюлетенів, 1 115 допові-
дей, 7 527 експрес-випусків та іншу статистичну інфор-
мацію щодо економічної, соціальної, демографічної та 
екологічної ситуації в Україні та її регіонах. При цьому 
органи державної статистики діють за національними 
принципами діяльності, гармонізованими з Кодексом 
діяльності європейської статистики.
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Проведені нами розвідки показують, що запропоно-
вані реформи та нововведення отримали як схвалення, 
так і критичну оцінку ініціатив та викликали жваві 
дискусії в наукових та експертних колах. Водночас 
комплексне реформування національної системи орга-
нів державної статистики та її адаптація до статистич-
них стандартів ЄС є головними завданнями розвитку 
статистики в Україні.

Сьогодні актуальною є Програма розвитку держав-
ної статистики до 2023 р., розроблена відповідно до 
вимог статті 15 Закону України «Про державну статис-
тику» [13]. Ця Програма визначає стратегічні напрями 
та перспективні завдання, спрямовані на забезпечення 
постійного підвищення якості статистичної інформа-
ції, містить очікувані результати їх реалізації, є шос-
тою довгостроковою програмою з часу набуття Украї-
ною незалежності.

Щоби забезпечити довіру до офіційної статис-
тики України, потрібно на належному рівні надавати 
широкому колу користувачів актуальну, достовірну, 
об’єктивну, якісну та оперативну інформацію про 
стан економіки та соціальної сфери. Також необ-
хідно мати розвинену інформаційно-обчислювальну 
систему, використовувати не тільки відомі у світі та 
добре відпрацьовані комп’ютерні системи (“SAS”, 
“SPSS”, “Statistica”, “Statgraphics (STSC)” тощо) 
та веб-інструменти (“Many Eyas”, “Visualizing.
org”, “ChartsBin”, “Google Chart Tools” тощо), але й 
новітні технічні та програмні засоби, сучасні інфор-
маційні й комунікаційні технології та методи обро-
блення, що дасть змогу підвищити ефективність та 
якість автоматизованого оброблення статистичної 
інформації [7, с. 114].

Державна служба статистики України запрова-
джує роботу нового сервісу для електронного звіту-
вання, а саме безкоштовне програмне забезпечення 
«Кабінет респондента», доступ до якого відкрито з 
1 лютого 2019 р. [13]. Це дає змогу респондентам в 
онлайн-режимі звітувати за формами державної ста-
тистичної звітності. Користувачам для реєстрації та 
роботи в цьому сервісі необхідно мати електронний 
підпис із двома сертифікатами, а саме для підписання 
та шифрування.

Проведені автором наукові розвідки спричинили 
розуміння того, що саме реформування є найбільш 
актуальним трендом державної політики України в 
усіх соціально-економічних сферах [7, с. 114]. При 
цьому статистичні дослідження тих чи інших соці-
ально-економічних процесів та явищ мають проводи-
тися за єдиною узгодженою світовою методологією, 
тому основним завданням розвитку національної ста-
тистики є приведення її методології та практики орга-
нізації статистичного спостереження у відповідність 
до міжнародних стандартів.

Як відомо, розбіжності між системами обліку й 
статистики, що використовуються в окремих країнах 
світу, створюють труднощі для розвитку зовнішньое-
кономічних зв’язків країн та їх співпраці з міжнарод-
ними організаціями, інтеграції в міжнародне співро-
бітництво. Міжнародні стандарти у статистиці – це 

комплекс рекомендацій провідних міжнародних орга-
нізацій в галузі статистики, що забезпечують методо-
логію їхнього системного опису в умовах ринкової еко-
номіки. Україна поступово впроваджує в повсякденну 
практику програми вдосконалення вітчизняної статис-
тики, щоби посилити необхідність апроксимації діючої 
статистичної методології до міжнародних стандартів. 
Головне завдання цих міжнародних стандартів полягає 
у забезпеченні однакової побудови національних сис-
тем статистичної інформації, зіставленні показників 
за їх змістом та методологією розрахунку, сприяння 
порівняльному аналізу розвитку країн у зіставленні з 
регіональними та світовими явищами, тому так важ-
ливо дотримуватися цих міжнародних стандартів 
під час публікації даних у статистичних щорічниках, 
довідниках, бюлетенях, аналітичних доповідях тощо.

Як показує практика, розвиток національної ста-
тистики характеризується її докорінною перебудовою. 
Україна поступово впроваджує європейські стандарти 
життя, прагне максимально вдосконалити оброблення 
інформації, впроваджує сучасні статистичні методи 
аналізу, створює автоматизовані банки даних, щоби 
досягнути поставленої мети та вийти на провідні 
позиції світу.

Висновки. Отже, на основі проведених досліджень 
основних етапів розвитку статистики та аналізу сучас-
ного стану національної статистики можна зробити 
такі висновки.

1) Результати проведених досліджень дають під-
ставу виокремити 8 основних стадій формування та 
розвитку національної статистики, таких як стародавні 
часи; епоха Відродження; I етап «Державознавство»; 
II етап «Політична арифметика»; III етап «Статистико-
математичний»; IV етап «Радянська статистика»; V 
етап «Всеукраїнська статистика»; VI етап «Шлях до 
європейської інтеграції».

2) В сучасних умовах господарювання розвиток 
національної статистики характеризується її докорін-
ною перебудовою та поступовим впровадженням євро-
пейських стандартів. Шляхами розвитку національної 
статистики передусім є модернізація державної ста-
тистики, що передбачає такі основні завдання, як імп-
лементація міжнародних стандартів; перехід до про-
цесно орієнтованої системи створення статистичної 
інформації та використання новітніх інформаційних 
технологій.

3) Існує потреба у суттєвих змінах щодо створення 
статистичної інформації, її методологічного забез-
печення та організації. Це пов’язане насамперед із 
тим, що Україна підписала Угоду про асоціацію, якою 
зобов’язалася привести державну статистику до вимог 
та стандартів ЄС.

Перспективи подальших розвідок у цьому напрямі 
пов’язані з формуванням рекомендацій методичного 
характеру щодо приведення національних статистич-
них досліджень соціально-економічних процесів та 
явищ у відповідність до єдиної узгодженої світової 
методології, що дасть змогу на практиці посилити 
апроксимацію чинної статистичної методології до між-
народних стандартів.
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РОЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ  
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Костицький В.В., Романчукевич В.В. Роль державної фінансової політики сталого розвитку в умо-
вах глобалізації. У статті показано роль державної фінансової політки (далі – ДФП) сталого розвитку в 
умовах глобалізації. Обґрунтовано прогнозний рівень мінімальної необхідної частки державних фінансових 
ресурсів у забезпеченні фінансування потреб в додаткових інвестиціях на цілі сталого розвитку за сферами 
інвестування. Визначено ознаки державної фінансової політки розвитку в контексті реалізації етичного на-
пряму комунікативного підходу до ідентифікації ролі державної політики загалом. Досліджено напрямки 
формування та реалізації державної фінансової політки сталого розвитку в умовах глобалізації. Зроблено 
прогнози розміру фінансування цілей сталого розвитку та зниження злиденності в світі. Наведена прогнозна 
оцінка потреби в додаткових інвестиціях в країнах, що розвиваються, у розрізі цільових напрямів забезпе-
чення сталого розвитку. Визначена роль державних фінансових ресурсів як джерела забезпечення сталого 
розвитку для переважної більшості сфер інвестування. Досліджено принципи формування сучасної гло-
бальної системи фінансування сталого розвитку.

Ключові слова: державна фінансова політика, глобалізація, система фінансування, сталий розвиток, фі-
нансова система, фінансова політика.

Костицкий В.В., Романчукевич В.В. Роль государственной финансовой политики устойчивого раз-
вития в условиях глобализации. В статье выявлена роль государственной финансовой политики (далее – 
ГФП) устойчивого развития в условиях глобализации. Обоснован прогнозный уровень минимальной не-
обходимой участия государственных финансовых ресурсов в обеспечении финансирования потребностей в 
дополнительных инвестициях на цели устойчивого развития по сферам инвестирования. Определены при-
знаки ГФП устойчивого развития в контексте реализации этического направления коммуникативного под-
хода к идентификации роли государственной политики в целом. Исследовано направления формирования 
и реализации ГФП устойчивого развития в условиях глобализации. Произведена оценка финансирования 
целей устойчивого развития и искоренения нищеты в мире. Отображена прогнозная оценка потребности в 
дополнительных инвестициях в развивающихся странах в разрезе целевых направлений обеспечения устой-
чивого развития. Определенная роль государственных финансовых ресурсов как источника обеспечения 
устойчивого развития для подавляющего большинства сфер инвестирования. Также исследованы принципы 
формирования современной глобальной системы финансирования устойчивого развития.

Ключевые слова: государственная финансовая политика, глобализация, система финансирования, 
устойчивое развитие, финансовая система, финансовая политика.

Kostytsky Vasyl, Romanchukevich Vitalii. Role of state financial policy for sustainable development in 
the globalization conditions. The article reveals the role of the SFP of sustainable development in the conditions 
of globalization. The forecast level of the minimum necessary participation of public financial resources in provid-
ing financing for the needs for additional investments for the purposes of sustainable development in the spheres 
of investment is substantiated. The signs of Sustainable Development Goals have been identified in the context of 
implementing the ethical direction of the communicative approach to identifying the role of state policy in general. 
The directions of formation and realization of the state financial policy of sustainable development in the conditions 
of globalization are investigated. The financing of sustainable development goals and poverty eradication in the 
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world has been evaluated. The estimated estimation of the need for additional investment in developing countries 
in the context of the targeted areas for sustainable development The role of state financial resources as a source of 
sustainable development for the vast majority of investment areas is identified. The principles of formation of the 
modern global system of financing of sustainable development are also investigated. It has been researched that 
the role of the state financial policy of sustainable development is also to create the conditions necessary for the 
development of partnerships between all countries of the world, including, in particular, between developed and de-
veloping countries. Emphasis is placed on the fact that, to address the social and environmental goals of sustainable 
development, the main source of funding for existing investment needs is public resources, traditionally focused on 
the production of public goods and satisfied social needs, which are not attractive for commercial investment but 
are an integral component. quality of life of a person. It is recommended that the national fiscal policy for sustain-
able development should include the use of different national mechanisms that would allow developing countries to 
identify their own priority actions and needs to assist the world community, and for developed countries to commit 
themselves to assisting in the implementation of such priorities.

Key words: state financial policy, globalization, financing system, sustainable development, financial system, 
financial policy.

Постановка проблеми. Необхідною умовою забез-
печення сталого розвитку є створення дієвої системи 
фінансування відповідних цілей і пов’язаних з їх 
досягненням завдань. Фінансове забезпечення сталого 
розвитку актуалізує завдання пошуку і мобілізації зна-
чних обсягів фінансових ресурсів, необхідних для задо-
волення нагальних потреб фінансування глобальних 
проблем людства та створення умов для ефективного 
використання і збереження для подальших поколінь 
природного та людського потенціалів. При цьому мобі-
лізація та більш ефективне використання державних та 
приватних фінансових ресурсів повинні стати першим 
кроком до забезпечення сталого розвитку в інтересах 
сучасного та майбутніх поколінь кожної країни світо-
вого співтовариства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичні проблем сталого розвитку та аспекти визна-
чення ролі державної фінансової політики, загальні 
методологічні положення її розроблення та ефективної 
реалізації досліджено у працях таких відомих науков-
ців, як Д., Ботвіна Н.О., Бєльська Т.В., Валевський О., 
Ващенко К., Геєць В.М., Данилишин Б.М., Коренов-
ський О.В., Костицький В.В., Логунова М., Сіташ Т., 
Тертичка В., та багатьох інших.

Постановка завдання. Метою статті є обґрунту-
вання ролі державної фінансової політики у забезпе-
ченні сталого розвитку країни в умовах глобалізації.

Виклад основного матеріалу дослідження. Осно-
вою парадигмою сталого розвитку є забезпечення 
такого економічного зростання, яке дає змогу гармоні-
зувати відносини людина-природа та зберегти навко-
лишнє природне середовище для нинішнього й май-
бутніх поколінь. Основною метою стратегії сталого 
розвитку є створення умов для забезпечення збалан-
сованого соціально-економічного зростання, гармо-
нійного функціонування трьох взаємопов’язаних сфер 
функціонування суспільства: економічної, соціальної 
та екологічної [1].

Функціонування фінансової системи спрямоване 
на фінансування процесу вирішення певних завдань, 
що стоять перед суспільством. Цим завданням під-
порядковуються основні засади грошово-кредитної 
політики кожної держави[5], організація фінансових 
відносин у державі, і функціонування економіко-пра-
вового механізму охорони довкілля[4], процеси руху 
та розміщення фінансових ресурсів і ціноутворення на 

них, пропорції між їх централізацією та децентраліза-
цією, порядок формування, розподілу та перерозпо-
ділу доходів, спрямованість витрат окремих суб’єктів 
підприємницької діяльності, громадян та держави, 
структурне співвідношення між окремими сферами та 
ланками фінансової системи, характер взаємовідносин 
між ними, пропорції між індивідуальним і суспільним 
споживанням [1].

Важливість формування державної фінансової 
політики сталого розвитку (далі ДФПСР) визнається 
світовим співтовариством, про що свідчить відобра-
ження відповідних положень у низці міжнародних 
програмних документів. Так, зокрема, у п. 33.8 світової 
програми дій «Порядок денний на ХХІ століття», ухва-
леній на зустрічі «Планета Земля» в Ріо-де-Жанейро в 
1992 р., передбачено, що «всі країни мають визначи-
тися, як впровадити Порядок денний для ХХІ століття 
у національну політику та програми в рамках процесу, 
який враховує міркування навколишнього середовища 
та розвитку. Необхідно встановити національні та міс-
цеві пріоритети, у тому числі із залученням населення 
та громад…» [3], тобто забезпечення сталого розвитку 
визнане обов’язком національних урядів та потребує 
розробки національних програм і відповідної полі-
тики згідно з принципом спільної, але диференційо-
ваної відповідальності. При цьому даним програмним 
документом також передбачено, що в цілому фінансу-
вання діяльності щодо забезпечення сталого розвитку 
є обов’язком, насамперед, державного та приватного 
секторів самої країни, де ведеться ця діяльність.

Про важливість фінансової державної політики для 
забезпечення сталого розвитку свідчить зауваження 
щодо неприпустимості та недопущення бездіяль-
ності держав в реалізації рекомендацій ОНН, оскільки 
«видатки, пов’язані з бездіяльністю, можуть переви-
щити фінансові витрати на здійснення Порядку ден-
ного на ХХІ століття, а відсутність дій обмежить вибір 
для майбутніх поколінь» [3].

Роль ДФПСР також полягає у створенні умов, необ-
хідних для розвитку партнерських відносин між всіма 
країнами світу, у тому числі, зокрема, між розвину-
тими та тими, що розвиваються. Так, у п. 33.9 Порядку 
денного на ХХІ століття зазначено, що з цією метою 
«необхідно розробити стратегії стійкого розвитку та 
забезпечити більш високий та передбачуваний рівень 
фінансування в підтримку довгострокових цілей» [3]. 
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Про необхідність перегляду принципів розробки 
та реалізації державної фінансової політики сталого 
розвитку в умовах глобалізації свідчить й той факт, 
що існуючі диспропорції у світовій фінансовій сис-
темі призвели до глобальної економічної кризи та 
уповільнення темпів зростання світової економіки на 
початку ХХІ ст., виникнення глобальної фінансової 
кризи, яка мала негативні наслідки для розвитку всіх 
країн світу.

У контексті переходу до сталого розвитку будь-якої 
країни важливим моментом є забезпечення фінансо-
вими ресурсами відповідних соціальних процесів, 
оскільки «передбачені у Порядку денному на ХХІ сто-
ліття цілі в області розвитку та охорони навколишнього 
середовища потребують значного притоку нових та 
додаткових фінансових ресурсів…, щоб можна було 
покрити додаткові видатки на діяльність… у цілях 
вирішення глобальних екологічних проблем та приско-
рення стійкого розвитку» [3].

На сьогоднішній день потреби фінансування цілей 
сталого розвитку та викорінення злиденності в світі 
залишаються значними, не зважаючи на прогрес у роз-
будові механізмів мобілізації фінансових ресурсів від 
широкого зацікавлених сторін (держав, громадських 
організацій, бізнесу, міжнародних організацій), та ста-
новлять за експертними оцінками від 2 до 3 трлн. дол. 
США щорічно [2]. 

У табл. 1 подано прогнозні оцінки потреби в додат-
кових інвестиціях світового співтовариства на забез-
печення цілей сталого розвитку в країнах, що розви-
ваються, зроблені експертами Мережі з пошуку рішень 
з метою сталого розвитку (SDSN) Шмідт-Траубом Г. 
(Schmidt-Traub G.) і Саксом Дж. (Sachs J.).

Як видно з таблиці 1, потреби в додаткових інвести-
ціях на цілі сталого розвитку сформовані, насамперед, 
у сферах розвитку, так званих, основних (прямі інвес-
тиції в базову інфраструктуру) та соціальних послуг 
(охорона здоров’я та освіта). Проведені нами розра-
хунки прогнозної частки державних фінансових ресур-
сів у потребах фінансування сталого розвитку, засвід-
чили, що внесок держави у забезпечення досягнення 
цілей сталого розвитку становить в середньому від 
45,5 до 47,4 %. Це свідчить про важливість викорис-
тання інструментів державно-приватного партнерства 
при співінвестуванні проектів і програм, пов’язаних з 
досягненням глобальних цілей сталого розвитку.

Для переважної більшості сфер інвестування дер-
жавні фінансові ресурси залишається майже єдиним 
надійним джерелом забезпечення сталого розвитку. 
Зокрема, у сфері охорони здоров’я, освіті, адаптації 
до зміни клімату, а також харчовій та аграрній сфері 
державні фінансові ресурси забезпечують понад 90% 
прогнозної потреби в інвестуванні для досягнення 
сталого розвитку на період до 2030 р. Загалом показ-
ник частки державної участі в інвестуванні сталого 
розвитку становить понад 50%. Виключенням є лише 
розбудова великої інфраструктури (енергетика, тран-
спорт, очищення води та ін.), інвестування в якій має 
достатньо високу комерційну привабливість для при-
ватних інвесторів, що зумовлює зниження потреби в 
державному інвестиційному капіталі у даній сфері 
до 42,2-46,5%. Проте, саме на даний напрям інвес-
тування забезпечення сталого розвитку припадає від 
44,9 до 50,6% прогнозної оцінки обсягу потреби в 
додаткових інвестиціях в країнах, що розвиваються, 
до 2030 р.

Таблиця 1
Прогнозна оцінка потреби в додаткових інвестиціях в країнах, що розвиваються,  

у розрізі цільових напрямів забезпечення сталого розвитку

Сфера інвестування

Додаткові інвестиційні потреби, млрд. дол. США
(у постійних цінах 2010 р.) Прогнозна частка 

державних 
фінансових 

ресурсів, %*Загальні
За джерелами фінансування У т.ч. офіційна 

допомога розвиткуприватні, 
комерційні

державні, 
некомерційні

Охорона здоров’я 51-80 ≈0 51-80 Не визначено 100,0
Освіта (22) ≈0 (22) 13,6 ≈100,0
Харчова безпека 38 2 36 Не визначено 94,7
Доступність нових видів 
енергії 34 10,5 23,5 12,8 69,1

Доступність води 
та санітарія 27 3-5 22-24 Не визначено 81,5-88,9

Інформаційне забезпечення 
цілей сталого розвитку (7,5) ≈0 (4,5) (3) 60,0

Екосистеми та 
біорізноманіття (18-48)* (3-7) (15-41) Не визначено 83,3-85,4

Агросфера 210 195 15 Не визначено 92,9
Велика інфраструктура 
(енергетика, транспорт, 
очищення води)

689-1279 291-595 398-684 Не визначено 42,2-46,5

Пом’якшення наслідків 
зміни клімату (380-680) (300-564) (80-115) Не визначено 78,9-82,9

Адаптація до зміни клімату 60-100 0 60-100 Не визначено 100,0
Разом (1535-2529) (805-1379) (728-1151) Не визначено 45,5-47,4

Джерело: прогнози Мережі з пошуку рішень з метою сталого розвитку (SDSN)[2], * – власні розрахунки
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Причинами такого розподілу фінансових ресурсів є 
те, що сучасні фінансові ринки не забезпечують достат-
ніх джерел адекватного стимулювання приватного біз-
несу вкладати капітал у досягнення цілей та завдань 
сталого розвитку. Це зумовлює виникнення додаткових 
потреб в державному інвестуванні у соціально-еконо-
мічні програми, покликані створювати додаткові сти-
мули для приватного бізнесу брати участь у реалізації 
соціальних та екологічно-орієнтованих некомерційних 
проектах.

Таким чином, одним з принципів формування 
сучасної глобальної системи фінансування сталого 
розвитку є те, що «кожна країна несе головну відпо-
відальність за свій розвиток та його фінансування, 
міжнародні фінансові ресурси можуть бути скеровані 
лише в національні економіки, в яких внутрішніх дер-
жавних ресурсів недостатньо, а бізнес не може мобі-
лізувати достатньо приватних фінансових ресурсів [2].

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, для вирішення соціальних та екологічних 
цілей сталого розвитку необхідно налагодження 
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ефективного економіко-правового механізму захисту 
довкілля та скерування на ці цілі головного джерела 
фінансування чинних інвестиційних потреб, якими є 
державні ресурси, традиційно спрямовані на вироб-
ництво суспільних благ і задоволення тих соціаль-
них потреб, які не є привабливими для комерційного 
інвестування, але становлять невід’ємну складову 
рівня життя людини.

Вирішення проблеми формування та реалізації 
ефективної ДФП, на нашу думку, пов’язано з аналізом 
великої кількості варіантів її реалізації, через здій-
снення обґрунтованого вибору такого варіанту, що най-
більше підходить країні у певний час.

Для фінансування стратегії стійкого розвитку країн, 
що розвиваються, та забезпечення її довгострокових 
цілей доцільно врахувати національні особливості 
фінансової системи певної країни, які б дозволили кра-
їнам, які розвиваються, точніше визначити власні прі-
оритети, заходи щодо їх реалізації та потреби фінан-
сування, зокрема, з боку міжнародних фінансових 
організацій. 
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в нефтегазовом секторе. Указано пути для развития и обеспечения ресурсопотребления в нефтегазовом сек-
торе экономики Украины.

Ключевые слова: добыча, энергоресурсы, потребление, энергетическая безопасность, энергетическое 
развитие, энергетические ресурсы, энергетическая политика, нефтегазовый сектор.

Zavgorodniy Ruslan. Current state and problems of resource consumption in the oil and gas sector of 
Ukraine's economy. The article is devoted to the analysis, assessment and identification of problems of resource 
consumption in the oil and gas sector of Ukraine's economy. The dynamics of changes in the domestic supply of 
natural gas, oil and oil products, as well as the supply of natural gas and oil of own production are considered. 
Summary indicators of net imports of natural gas, oil and oil products are given. The general problems of ensuring 
resource consumption in the oil and gas sector are identified. The ways for development and provision of resource 
consumption in the oil and gas sector of the economy of Ukraine are indicated.

Key words: production, energy resources, consumption, energy security, energy development, energy resources, 
energy policy, oil and gas sector.

Постановка проблеми. Однією із визначальних 
ознак сучасного світовогоекономічного розвитку 
є глобалізація, яка впливає і на національні енерге-
тичні ринки, що супроводжується зміною моделі 
функціонування енергетичного сектора, поступовим 
скороченням використання традиційного палива, 
формуванням конкурентного середовища на ринках 
природного газу, інтенсивним розвитком технологій 
використання нетрадиційних енергоресурсів, тобто 
використанню енергії із відновлюваних та альтер-
нативних джерел. Актуальність дослідження зумов-
лена кризовим станом сьогодні енергетичної сфери 
України, нагальною потребою її реформування, що, в 

свою чергу, вимагає пошуку альтернативних способів 
вирішення визначеної проблеми, одним із яких є роз-
роблення дієвої та ефективної економічної політики в 
умовах євроінтеграції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемам управління енергетикою присвячена значна 
кількість наукових досліджень. Дослідження процесів 
управління енергетикою окремих регіонів висвітлено 
у працях В. Шевченко, Н. Ткаченко. Проаналізовано 
стратегії регіонального енергетичного розвитку в 
роботах М. Гончара, С. Жука.Аналіз економічних під-
ходів до використання енергетичних ресурсів наведено 
в працях Н. Бєлопольського,Д. Турченко. Процеси 
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управління енергетичною безпекою розглянули О. Іва-
нюк, Л. Середа, О. Дзьоба. Проблеми розвитку світо-
вої енергетики, застосування альтернативних джерел 
розглядалися в працях В. Вербинського, Т. Залізної, 
Г. Земляного, С. Казанського, О. Мельник, А. Рижова, 
С. Ткаченка, В. Точиліна, Р. Фішера, Н. Чухрай, А. Шев-
цова та ін.Однак, залишаються недостатньо обґрунто-
ваними механізми державної енергетичної політики 
щодо розвитку країни в умовах євроінтеграції. Існує 
потреба в удосконаленні енергопостачання України за 
умов обмеженості енергетичних ресурсів, скорочення 
наявності класичних енергоресурсів, підвищення рівня 
енергетичної безпеки України тощо.

Метою статті є проведення оцінки сучасного стану 
та визначення проблем забезпечення ресурсоспожи-
вання в нафтогазовому секторі економіки України.

Виклад основного матеріалу дослідження. В умо-
вах глобалізації національної економіки паливно-енер-
гетичні ресурси відіграють домінуючу роль, адже 
ресурси – це головне багатство нашої країни. Сьогодні 
можна спостерігати підвищення залежності соціально-
економічного розвитку від забезпеченості паливно-
енергетичними ресурсами [1]. Ключовою тенденцією 
на даний час є демонополізація енергетики на основі 
вивчення міжнародного досвіду та перехід вітчизня-
ного енергоринку на нову модель функціонування [2]. 
Питання енергетичної безпеки держави є надзвичайно 
актуальним, адже в силу світової боротьби за джерела 
енергоносіїв кожна держава формує стратегії щодо під-
вищення рівня власної енергетичної безпеки. В Україні 
дане питання також набрало своєї гостроти [3].

Україна належить до країн з дефіцитом власних 
природних вуглеводневих ресурсів. Рівень енергоза-
лежності України є середньоєвропейським і характери-
зується відсутністю диверсифікації джерел постачання 
енергоносіїв. Світова енергетична криза негативно 
впливає на економічний розвиток України. Неста-
більність цін призводить до значних ризиків неперед-
баченості, а відсутність важелів впливу на іноземних 
монополістів може спричинити виникнення кризи 
«забезпечення» [4].

Відсутність в Україні необхідних запасів нафти і 
нафтопродуктів унаслідок суттєвої залежності наці-
ональної економіки від імпорту енергоносіїв стано-
вить загрозу енергетичній безпеці країни. У разі при-
пинення надходжень нафти і нафтопродуктів потребу 
в них країна зможе задовольняти протягом не більш 
як 10 днів за рахунок власного видобутку та наявних 
резервів [4].

Внутрішнє постачання нафти та нафтопродуктів 
наведено (рис. 1).

Обсяг споживання нафтопродуктів з кожним роком 
зростає і на сьогодні перевищує 10 млн. т на рік. Для 
виробництва такого обсягу світлих нафтопродуктів 
необхідно переробити близько 20 млн. т нафти і газо-
вого конденсату.

Забезпеченість потреб нафтою власного виробни-
цтва наведено (рис. 2).

Отже, у забезпеченні внутрішнього попиту частка 
сировини власного видобутку становить не більш 
як 15 %. На сьогодні попит на внутрішньому ринку 
нафти і нафтопродуктів задовольняється переважно 
шляхом імпорту нафти, що спрямовується на вітчиз-
няні нафтопереробні заводи для переробки, і нафто-
продуктів [4].

Чистий імпорт нафти та нафтопродуктів наведено 
(рис. 3).

Україна є світовим лідером за рівнем споживання 
скрапленого газу в транспортному секторі. Сьогодні 
частка автогазу в загальному кошику спожитих мото-
рних палив становить в Україні близько 25%,що в 2 рази 
і більше перевищує рівень, наприклад, Туреччини 
(12 %) і Південної Кореї (менше 10 %). Український 
ринок давно перевершив за широтою поширення вико-
ристання автогазу не тільки будь-яку з європейських 
країн, але і є абсолютним світовим лідером у засто-
суванні продукту на транспорті за часткою в кошику 
використовуваних палив із дворазовим відривом від 
другої за цим показником країни [6]. Це пов’язано з 
чисельністю населення і кількістю в кожній з країн 
транспортних засобів, що використовують нафтопро-
дукти і скраплений газ [4]. Україна посідає п’яте місце 

Рис. 1. Внутрішнє постачання нафти та нафтопродуктів
Джерело: складено за даними [5]
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за споживанням скрапленого газу на транспорті в світі 
з показником біля 1,8 млн т. Перше місце – у Туреччині, 
далі йдуть Південна Корея, Росія і Польща. Перші три 
країни значно перевершують Україну за чисельністю 
населення, а Польща – значно випереджає за кількістю 
автомобілів [6].

Внутрішнє постачання природного газу та забезпе-
ченість потреб природним газом власного виробництва 
наведено (рис. 4 та рис. 5).

За висновками експерта [7] «…через те, що більшість 
великих газових родовищ України виснажені, видобуток 
«блакитного палива» в Україні не буде збільшуватися 
в найближчі роки і залишиться на стабільному рівні. 
Загальною причиною такої ситуації є те, що усі більш 
менш великі родовища вже виснажені. Велика частка з 
них розробляються з 1960-1970 років, а обладнання та 
технології використовується ще 40-50 років». Тому для 
збільшення добування необхідні нові великі родовища.

Рис. 2. Забезпеченість потреб нафтою власного виробництва
Джерело: складено за даними [5]

Рис. 3. Чистий імпорт нафти та нафтопродуктів
Джерело: складено за даними [5]

Рис. 4. Внутрішнє постачання природного газу
Джерело: складено за даними [5]
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Освоєння відновлюваних джерел енергії є одним 
з найактуальніших напрямів розвитку енергетики 
України. Нетрадиційні джерела енергії є складовими 
енергетичного потенціалу України. У енергетичному 
балансі країни переважають природний газ, вугілля та 
атомна енергія. Залучення нетрадиційних видів енергії 
в Україні поки що відбувається повільними темпами. 
Динаміка впровадження відновлюваних джерел енергії 
наведено (табл. 1).

Зростання обсягів постачання та споживання 
енергії з відновлюваних джерел, зокрема біопалива 
та відходів, свідчать про те, що поступово забез-
печується реалізація державної політики у сферах 
ефективного використання паливно-енергетичних 
ресурсів, енергозбереження, відновлюваних дже-
рел енергії та альтернативних видів палива, хоча 
і дуже повільними темпами. Завдяки наявності 
земельних ресурсів, які можуть бути відведені під 
виробництво біопалива в Україні без великої шкоди 
виробництву продуктів харчування та забезпечення 
тваринництва кормами, потенційно Україна може 
бути важливим гравцем на європейському ринку 
біопалива [8].

Висновки. Узагальнивши вищевикладене, можна 
зробити висновок про необхідність створення в Укра-
їні мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів, що 

Рис. 5. Забезпеченість потреб природним газом власного виробництва
Джерело: складено за даними [5]

обумовлено:недостатнім обсягом видобутку власних 
вуглеводнів, залежністю від імпорту, обмеженими 
можливостями нарощення обсягів, наявною загрозою 
виникнення кризових явищ на ринку нафти і нафто-
продуктів тощо.

Україна володіє достатніми природними ресур-
сами, науковим, технічним, технологічним і кадро-
вим потенціалом для забезпечити природним газом 
власного видобутку. Збільшення видобутку газу в 
Україні – це реально завдяки двом основним напрям-
кам, по-перше – застосування сучасних технологій, 
по-друге – розширення ресурсної бази за рахунок 
пошуку нових покладів та буріння великої кількості 
свердловин. Необхідно провести інвентаризацію, 
ре-паспортизацію та ілюстрацію експлуатаційного 
фонду свердловин та покладів. Також вкрай необ-
хідно передбачити в законодавстві дієві та ефективні 
механізми регулювання розвідку та видобуток вуг-
леводнів, а саме: прозорі конкурсні процедури роз-
поділу ліцензій; врегулювати питання щодо єдиної 
плати за користування надрами; визначити чіткі та 
вичерпні підстави надання ліцензії поза аукціоном та 
анулювання ліцензії тощо. Тобто, необхідно мобілізу-
вати наявний в країні науковий, технічний, фінансо-
вий і адміністративний ресурс, удосконалити законо-
давство з надрокористування.

Таблиця 1
Динаміка впровадження відновлюваних джерел енергії

Види палива / сектори 1990 2000 2010 2015 2016 2017 2018
Частка відновлюваних джерел енергії у загальному постачанні первинної енергії, %

Гідроелектроенергія 0,4 0,7 0,9 0,5 0,7 0,9 1,0
Вітрова, сонячна енергія і т. п. 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2
Біопаливо та відходи 0,1 0,2 1,1 2,3 3,0 3,3 3,4

Структура відновлюваних джерел енергії у загальному постачанні первинної енергії, %
Гідроелектроенергія 71,5 78,7 43,3 17,2 18,3 19,7 20,9
Вітрова, сонячна енергія і т. п. 0,0 0,0 0,2 5,0 3,4 3,8 4,6
Біопаливо та відходи 28,5 21,2 56,5 77,9 78,3 76,5 74,5

Структура біопалива та відходів у загальному постачанні первинної енергії, %
Тверде біопаливо 100,0 100,0 100,0 99,2 98,8 98,6 98,5
Рідке біопаливо 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
Біогази 0,0 0,0 0,0 0,7 1,2 1,3 1,5
Відходи/інше 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0

Джерело: складено за даними [5]
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ТЕОРЕТИЗАЦІЯ ПРИХОВАНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА  
ЗА ПРИЧИНАМИ ПРОЯВУ ТА ЛЕГАЛІЗАЦІЄЮ РЕЗУЛЬТАТІВ

Бірюков І.В. Теоретизація прихованого підприємництва за причинами прояву та легалізацією 
результатів. Досліджено сутність прихованого підприємництва на основі розкриття його місця в системі 
тіньової економіки. Акцентовано на важливості врахування деструктивних та конструктивних вимірів ре-
зультатів економічної діяльності для виявлення ознак прихованого підприємництва. Запропоновані ознаки 
ідентифікації прихованого підприємництва: рівень легальності, причини прояву, аспект виміру. Обґрунто-
вано, що складність ідентифікації прихованого підприємництва полягає в тому, що для нього характерна 
не лише нелегальність предмету господарської діяльності відповідного суб’єкта, але й спосіб здійснення 
економічної діяльності. Наголошено, що у сучасному економічному середовищі методи приховування ре-
зультатів діяльності набувають досконаліших форм, суміщаються з висококваліфікованою професійною ді-
яльністю з використанням удосконалених методів, способів та технологій проведення операцій. Визначено, 
що така ситуація вимагає постійного удосконалення регуляторної політики, орієнтованої на використання 
відповідних способів, засобів, інституційних механізмів та систем моніторингу та стримування приховано-
го підприємництва.

Ключові слова: тіньова економіка, приховане підприємництво, легальна економічна діяльність, неле-
гальне підприємництво, нелегальна економічна діяльність, регуляторна політика запобігання прихованого 
підприємництва.

Бирюков И.В. Теоретизация скрытого предпринимательства по причинам проявления и легали-
зацией результатов. Исследована сущность скрытого предпринимательства на основе раскрытия его места 
в системе теневой экономики. Акцентировано на важности учета деструктивных и конструктивных изме-
рений результатов экономической деятельности для выявления признаков скрытого предпринимательства. 
Предложенные признаки идентификации скрытого предпринимательства: уровень легальности, причины 
проявления, аспект измерения. Обосновано, что сложность идентификации скрытого предпринимательства 
заключается в том, что для него характерна не только нелегальности предмета хозяйственной деятельности 
соответствующего субъекта, но и способ осуществления экономической деятельности. Отмечено, что в со-
временной экономической среде методы сокрытия результатов деятельности приобретают более совершен-
ных форм, совмещаются с высококвалифицированной профессиональной деятельностью с использованием 
усовершенствованных методов, способов и технологий проведения операций. Определено, что такая ситу-
ация требует постоянного совершенствования регуляторной политики, ориентированной на использование 
соответствующих способов, средств, институциональных механизмов и систем мониторинга и сдерживания 
скрытого предпринимательства.

Ключевые слова: теневая экономика, скрытое предпринимательство, легальная экономическая деятель-
ность, нелегальное предпринимательство, нелегальная экономическая деятельность, регуляторная политика 
предотвращения скрытого предпринимательства.

Biriukov Ihor. Theorizing of hidden entrepreneurship by reasons of manifestation and legalization of re-
sults. The essence of hidden entrepreneurship is studied on the basis of revealing its place in the system of shadow 
economy. It is determined that the concept of “hidden entrepreneurship” is mostly associated with such a phenome-
non as “illegal entrepreneurship”, which is associated with the manifestation of the signs of the “shadow economy”. 
It is noted that the understanding of these basic concepts forms an essential idea of the conditions of implementation 
of the regulatory policy to prevent hidden business as part of the shadow economy. The purpose of this article is to 
reveal the hidden business from the standpoint of identifying its essential features, as well as to deepen on this basis 
the understanding of regulatory policy to prevent its manifestations in the national economy. The methodological 
basis of this work is the synthesis of general scientific methods of theoretical and empirical research (method of 
cognition, analysis and synthesis, generalization and systematization of information). Emphasis is placed on the 
importance of taking into account destructive and constructive measurements of economic performance to identify 
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signs of hidden entrepreneurship. It is determined that hidden entrepreneurship is a special type of economic activ-
ity and the proposed signs of its identification: the level of legality, the reasons for its manifestation, the aspect of 
measurement. It is substantiated that the difficulty of identifying a hidden business is that it is characterized not only 
by the illegality of the subject of economic activity of the entity, but also the way of carrying out economic activity. 
It is proposed to structure production and redistributive economic activity according to the criterion of legality, and 
entrepreneurship from the standpoint of the method of carrying out the activity should be divided into legal and ille-
gal. Conclusions. It is emphasized that in the modern economic environment the methods of concealing the results 
of activities acquire more advanced forms, are combined with highly qualified professional activity with the use of 
advanced methods, techniques and technologies of operations. It is determined that such a situation requires con-
stant improvement of regulatory policy focused on the use of appropriate methods, tools, institutional mechanisms 
and systems for monitoring and deterrence of hidden entrepreneurship.

Key words: shadow economy, hidden entrepreneurship, legal economic activity, illegal entrepreneurship, illegal 
economic activity, regulatory policy to prevent hidden entrepreneurship.

Постановка проблеми. Актуальність дослідження 
проблематики запобігання прихованому підприємни-
цтву надзвичайно посилюється у періоди нестабіль-
ності розвитку економіки. З поняттям «приховане під-
приємництво» здебільшого асоціюється таке явище 
як «нелегальне підприємництво», що пов’язане з про-
явом ознак «тіньової економіки». Слід відзначити, що 
розуміння цих основних понять формує сутнісне уяв-
лення про умови здійснення регуляторної політики 
запобігання прихованому підприємництву як частини 
тіньової економіки. Крім того саме висвітлення умов, 
за яких регуляторні заходи надавали б максимальної 
користі розвитку економіки є наріжним елементом 
забезпечення стабільності її функціонування, форму-
ванню чітких критеріїв ідентифікації прихованого під-
приємництва, а також формуванню цілісної сукупності 
заходів запобігання негативним наслідкам існування 
прихованого підприємництва для економіки країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У нау-
ковій літературі досить вагому частку посідають публі-
кації з проблематики тіньової економіки. Насамперед, 
варто визначитися з тим фактом, що тіньова економіка 
є своєрідним феноменом, який на сьогоднішній день 
нормативно невизначений. Саме цей аспект проблеми 
створює регуляторні бар’єри не лише щодо запо-
бігання, але й виявлення прихованого підприємни-
цтва. Відмічаючи напрацьованість з даного питання, 
у дослідників залишається відсутньою єдність роз-
криття змісту відповідного поняття. Деталізації підхо-
дів до розуміння тіньової економіки присвячені праці 
учених: П. Гутмана, Е. Фейга, С. Джонсона, М. Лако, 
Д. Блейдса, Б. Даллаго, Ф. Ковелла, В. Танзі, Дж. 
Томаса, Ф. Шнайдера, Е. де Сото та ін. Значний внесок 
у розробку проблеми детінізації економіки належить 
таким авторам: В. Антипов, О. Барановський, З. Вар-
налій, І. Мазур, В. Мандибура, В. Мунтіян та ін.

Найбільш поширеним у зазначених працях є під-
хід до аналізу тіньової економіки, на основі якого вио-
кремлюють щонайменше чотири базових компоненти 
її функціонування: неформальна економіка (економіка 
домогосподарств); неврахована економіка (відсутню в 
системі національних рахунків); прихована (ухилення 
від сплати податків) і нелегальна (кримінальну) еконо-
мічна діяльність. Таким чином, розуміння сутності при-
хованого підприємництва та формування регуляторної 
політики запобігання його проявам лежить у площині 
розуміння тіньової економіки як системного утво-
рення, що вміщує два протилежні виміри – конструк-

тивний і деструктивний. Однак єдності в розумінні, 
а також ідентифікації прихованого підприємництва 
не визначено, що зумовлює важливість поглиблення 
дослідження даного явища в господарській діяльності.

Метою даної статті є розкриття прихованого під-
приємництва з позицій виявлення його сутнісних 
ознак, а також поглиблення на цій основі розуміння 
регуляторної політики запобігання його проявам в 
національній економіці.

Виклад основного матеріалу. Враховуючи логіку 
розуміння тіньової економіки з позицій проявів 
деструктивних та конструктивних вимірів її функціо-
нування, варто відмітити їх одночасну дію на загаль-
ний характер всіх економічних процесів в країні. Так, 
конструктивним виміром тіньової економіки варто вва-
жати економічну діяльність (неврахована, неофіційна, 
неформальна), яка створює додану вартість хоча й спря-
мована на ухилення від сплати податків. У той же час 
деструктивним слід оцінювати вимір нелегальної еко-
номічної діяльності, тобто такої, що законодавчо обме-
жена чи заборонена (виробництво та збут наркотиків, 
нелегальна торгівля зброєю, проституція, рейдерство, 
рекет, корупція, фіктивне банкрутство, розкрадання, 
фіктивне підприємництво та ін.), що не створює дода-
ної вартості, однак суттєво впливає на її перерозподіл.

Чинники конструктивного виміру відносяться, 
насамперед, до прогалин в системі державного регу-
лювання національної економіки, у той час, як чин-
ники деструктивного (нелегального) виміру тіньової 
економіки мають як внутрішні, так і зовнішні витоки, в 
основі яких інституційна спроможність держави стри-
мувати прояв негативних наслідків у загальних соці-
ально-економічних процесах країни. 

Необхідність чіткого розмежування нелегального 
(деструктивного) і конструктивного вимірів тінізації 
економіки акцентує увагу на діяльність державних 
правоохоронних, наглядових, контролюючих, судових 
та інших органів влади, що передбачає нівелювання 
частки нелегальної економіки у загальній структурі 
тіньової. 

Загальну структуру тіньової економіки, у своїх 
дослідженнях І. Мазур та А. Шишак вбачають у таких 
трьох складових: неформальна економіка (нерегламен-
товане виробництво товарів і наданням послуг); при-
хована економіка (легальне виробництво і продаж не 
облікованих товарів і послуг) і кримінальна економіка 
(заборонені види діяльності – корупція, наркоторгівля 
тощо) [1, с. 15].
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Разом з тим, узагальнення наукових поглядів на 
структурування тіньової економіки дає підстави 
виокремити з-поміж загальної сукупності декілька 
основних спільних критеріїв, за якими можлива 
ідентифікація прихованого підприємництва, зокрема 
таких як рівень легальності, причини прояву, аспект 
виміру (рис. 1). 
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Критерії ідентифікації прихованого підприємництва  
у структурі тіньової економіки 

Рис. 1. Критерії ідентифікації  
прихованого підприємництва

Таким чином можна стверджувати, що прихо-
ване підприємництво є особливим видом економічної 
діяльності в тіньовій економіці, якому притаманні такі 
ознаки:

− неформальні, невраховані, приховані і неле-
гальні відносини щодо виробництва та купівлі-про-
дажу легальних товарів, робіт і послуг діяльність у 
сфері неформального, неврахованого, прихованого і 
нелегального виробництва легальної продукції;

− легальні, неформальні, невраховані, приховані 
і нелегальні відносини щодо виробництва та купівлі-
продажу нелегальних товарів, робіт і послуг (нарко-
тичні засоби, зброя, нелегальний гральний бізнес, 
шахрайство, рекет, контрабанда, фіктивне підприєм-
ництво тощо). 

Слід відзначити, що складність ідентифікації при-
хованого підприємництва полягає в тому, що для нього 
характерна не лише нелегальність предмету госпо-
дарської діяльності відповідного суб’єкта, але й спо-
сіб здійснення економічної діяльності (легальний чи 
нелегальний). При цьому зазначимо, що вагому час-
тину сучасного прихованого підприємництва, з точки 
зору його розуміння складає підприємництво щодо 
виробництва та купівлі-продажу нелегальних товарів 
та послуг. Це підтверджує точку зору, що забезпечення 
ефективності такого виду підприємництва і максиміза-
ції загальної корисності його здійснення для відповід-
них суб’єктів, є надання послуг із відмивання доходів, 
одержаних від операцій з нелегальними товарами та 
послугами [2, с. 193].

Виходячи з вищевикладеного, підприємництво з 
позицій способу здійснення діяльності доцільно роз-
межовувати на легальне та нелегальне. До легального 
підприємництва відносяться всі види економічної 
діяльності, які здійснюються в рамках чинного зако-
нодавства, обліковані за результатами, відповідають 
вимогам дозвільного характеру та сплати податків. 
Тобто, основними ознаками легального підприємни-

цтва є: відкритість операцій, облік результатів, відпо-
відність чинному законодавству як суб’єкта так і опе-
рацій, сплата податків.

Для нелегального підприємництва характерними 
ознаками, відповідно, є: часткове чи повне прихову-
вання результатів діяльності та не відображення у 
обліку; невідповідність чи порушення законодавства 
щодо обліку, звітності, предмету або способу діяль-
ності при здійсненні операцій; приховування резуль-
татів діяльності з метою ухилення від сплати подат-
ків, проходження дозвільних процедур та подальшого 
контролю; протиправна діяльність, за якої економічний 
ефект від приховування та перерозподілу результатів 
вище ризику притягнення до відповідальності за від-
сутність реєстрації, дозволів. 

З метою конкретизації запропонованого погляду 
на сутність прихованого підприємництва, доцільно 
виробничу та перерозподільну економічну діяльність 
структурувати за критерієм легальності (рис. 2).

 

 

 

 

 

Економічна діяльність 

Легальна Нелегальна 

Виробнича Перерозподільна 

Рис. 2. Структурування економічної діяльності  
за критерієм легальності

Фактично виробнича та перерозподільна функції 
характерні як для легальної, так і нелегальної еконо-
мічної діяльності. Варто брати до уваги, що розпо-
дільна функція для нелегальної економічної діяльності 
з позицій прихованого підприємництва пов’язана з 
наданням послуг із відмивання доходів, одержаних у 
результаті такої нелегальної діяльності. При цьому і 
щодо легальної, і щодо нелегальної економічної діяль-
ності для розуміння суті прихованого підприємництва 
важливе значення має мотивація, реінвестиційні мож-
ливості та його фінансова спроможність. 

Звертаючись до сфери досліджень тіньової еконо-
міки в інституційному контексті варто акцентувати на 
існування погляду [3], що розкриває природу тіньової 
економіки через сукупність стереотипів та цінностей, 
які через сформовані рамки культури впливають на 
поведінку суб’єктів господарювання і, саме це, обумов-
лює специфіку розвитку прихованого підприємництва.

Тобто приховане підприємництво вміщує види 
діяльності, щодо яких має місце приховування дозво-
лених, обмежених чи заборонених державою опера-
цій, необов’язкове для звітування самозабезпечення 
та виробництво домогосподарств, корупційні доходи, 
надходження злочинних угрупувань, тощо.

Трансформації в економіці, ускладнення економіч-
ної діяльності, поширення інформаційних технологій 
у всі сфери економіки зумовили появу такого явища 
як «білокомірцева злочинність». З великого розмаїття 
визначень цього поняття, спільним для них є розуміння 
здійснення нелегальної економічної діяльності фізич-
ними та юридичними особами, а також їх об’єднаннями 
з метою одержання максимальної економічної вигоди. 
До основних видів тут можна віднести: фіктивне бан-
крутство, зумисне доведення до банкрутства, шахрай-
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ство, шахрайство з платіжними картками, хабарництво, 
різні форми корупції, виробництво фальшивих грошей 
і цінних паперів, привласнення державного і корпора-
тивного майна, використання чужих реєстраційних, 
особових і фінансових документів, нелегальні опера-
ції з цінними паперами, накопичення та використання 
інсайдерської інформації, фіктивне підприємництво, 
організація «конвертаційних» центрів, легалізація (від-
мивання) доходів, одержаних від нелегальної (злочин-
ної) діяльності тощо.

Саме масштабність нелегальної частини тіньової 
економіки стали першопричиною появи специфічного 
ринку послуг з легалізації (відмивання) доходів, одер-
жаних від нелегального підприємництва. Своєю чер-
гою, існування попиту на такі послуги сприяв появі 
специфічного виду нелегальної «білокомерцевої» 
діяльності, яка пов’язана із наданням послуг у сфері 
професійної фінансово-економічної діяльності щодо 
відмивання нелегальних доходів клієнтів за винаго-
роду. При цьому в цьому сенсі характерним є реаліза-
ція «самовідмивання», коли підприємець самостійно 
здійснює легалізацією отриманих доходів, та «профе-
сійного відмивання» – коли здійснюється легалізація 
доходів клієнтів за винагороду [4, с. 14]. 

Здійснення нелегального підприємництва відбу-
вається у всіх країнах. Разом з тим, відомо, що суттє-
вою проблемою для розвитку економіки з точки зору 
вагомості впливу на процеси, які в ній відбуваються 
є частка виробництва поза економікою. Вимірювання 
частки нелегального підприємництва у загальному 
обсязі ВВП дає змогу виявити проблему, здійснити 
оцінку стану бізнес-середовища, а також оцінити 
загальну результативність заходів легалізації в країні. 
Зокрема, прийнято вважати, що безпечний (допусти-
мий) рівень становить 10–25% ВВП; частка розміром 
понад 30% складає загрозу для системи регулювання 
економіки; про кризовий рівень свідчить частка розмі-
ром понад 40%. 

У дослідженнях проблематики тіньової економіки 
рівень прихованого підприємництва пропонується оці-
нювати низкою різних методів (табл. 1). 

Слід зважити, що проблеми регулювання прихова-
ного підприємництва ускладняються умовами неефек-
тивного функціонування системи ринкового перерозпо-
ділу прав власності, системи державного регулювання 
і нагляду, правоохоронної і судової системи, функцій 
гарантії і захисту прав приватної власності, а також 
функції нагляду за здійсненням економічних правочи-
нів. За таких умов нелегальне підприємництво поши-
рюється на всі приватні і державні інститути в орга-
нізації національної економіки, а також на всі сфери 
суспільно-економічних відносин.

Особливістю сучасного етапу реалізації операцій 
з обслуговування прихованої підприємницької діяль-
ності є сукупність послуг, які підпадають під зако-
нодавство з фінансового моніторингу та стосуються 
відмивання доходів, отриманих у тіньовій сфері еко-
номіки. Слід відмітити, що за розрахунками окремих 
дослідників цього явища сліду висновок, що 90% 
обсягу відмивання нелегальних доходів перебувають 
під контролем саме «білих комірців» (фінансисти-
професіонали, юристи, адвокати, аудитори, бухгал-
тери, ріелтери, нотаріуси тощо), залишаючи лише 
10% нелегальним підприємцям для самостійної лега-
лізації [9, с. 3].

Тим самим, варто відзначити, що у сучасному еко-
номічному середовищі методи приховування резуль-
татів діяльності набувають досконаліших форм, 
суміщаються з висококваліфікованою професійною 
діяльністю з використанням удосконалених методів, 
способів та технологій проведення операцій. Такий 
стан справ вимагає від фахівців, які задіяні у сфері 
запобігання та стримування поширення прихованого 
підприємництва постійного удосконалення регуля-
торної політики, орієнтованої на використання відпо-
відних способів, засобів, інституційних механізмів та 

Таблиця 1
Методи визначення частки прихованої економічної діяльності

Сукупність методів 
оцінки прихованого 

підприємництва
Опис методу

Макроекономічні 
показники

Співставлення доходів та витрат за показниками зайнятості (виявлення розбіжності між 
фактичним та офіційно зареєстрованим рівнем зайнятості та робочого часу відповідно до 
визначеної продуктивності праці)
Співвідношення отриманих виробничих ресурсів та дозволів і прогнозованих відповідним 
обсягом виробництва (електричний, земельний, дозвільний)
Монетарні методи розрахунків рівняння грошового обігу: співвідношення між 
грошовою масою і розміром прихованої економіки (метод операцій Фейга та Танзі), 
залежністьспіввідношення готівки та депозитів від частки прихованої економіки (метод 
готівково–депозитного співвідношення Гутмана) 
Оцінка зростання співвідношення між собівартістю та прибутковістю
Визначення тіньової економіки за залежністю від показників її причин та наслідків (метод 
прихованої змінної Фрея та Века, м’якого моделювання (МІМІС) 
Експертні висновки на підставі роботи експертів та проведення опитувань

Мікроекономічні 
показники

Співставлення результатів діяльності підприємства удинаміці (споживання – випуск; 
прибуток – випускпродукції тощо) для виявлення прихованих доходів
Співставлення обороту, витрат, прибутку підприємства з іншими підприємствами та 
середніми показниками за відповідним видом економічної діяльності
Виявлення перевищення приросту наявного майна над отриманими доходами

Джерело: узагальнено за даними [5–8]
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систем моніторингу та стримування прихованого під-
приємництва.

Аналізу регуляторної політики держави, в тому 
числі у сфері підприємницької діяльності, науковці 
приділяли значну увагу, зокрема структуровано ці 
питання висвітлюються у Варналія З.С. [10]. З 1991 по 
2019 роки було напрацьовано низку законодавчих актів 
щодо реалізації основних засад регуляторної політики 
у цій сфері. Характерною особливістю цього періоду 
є запровадження поняття «дерегулювання підприєм-
ницької діяльності», який окреслює сукупність дій, 
спрямованих на зменшення втручання державних 
органів у підприємницьку діяльність шляхом усунення 
правових, адміністративних, економічних та організа-
ційних перешкод. Передбачалось, що запровадження 
дерегулятивних заходів у підприємницькій діяльності 
сприятимуть детінізації національної економіки, подо-
ланню перешкод, пов’язаних з недосконалістю законо-
давчого і адміністративного регулювання підприємни-
цтва, покращанню системи прийняття регуляторних 
рішень. В цілому виваженість нормативних докумен-
тів щодо регламентування поведінки господарюючих 
суб’єктів важлива для формування дієвої регулятор-
ної політики. Саме ефективне законодавче забезпе-
чення підприємницької діяльності дає змогу згладжу-
вати негативні наслідки від неправомірної поведінки 
суб’єктів господарювання. Разом з тим, недоскона-
лість, неповнота, неефективність, неактуальність 
правової бази регулювання основних сфер економіки 
спричиняє розвиток деструктивних наслідків. 

В Україні увага приділена, переважно, системному 
удосконаленню регулювання легального підприємни-
цтва, тоді як регулювання нелегальної економічної 
діяльності характеризується безсистемністю. Аналіз 
нормативно-правового забезпечення регулювання 
підприємницької діяльності підтверджує такий стан 
справ. Тим самим, на відміну від дерегулювання 
легального підприємництва, явище прихованого під-

приємництва породжує необхідність суттєвого удо-
сконалення в регулятивній політиці держави стосовно 
формування належних запобіжників негативним 
наслідкам даного явища в економіці. Така регуляторна 
політика запобігання прихованого підприємництва 
пов’язуватиметься з діяльністю відповідних установ і 
організацій, спрямованих на дестимулювання прихо-
ваного підприємництва.

Висновки. Приховане підприємництво є складним 
явищем, яке варто своєчасно ідентифікувати та по від-
ношенню до якого доцільно розробити цілісну систему 
регулювання. В ході дослідження виявлено, що іден-
тифікація прихованого підприємництва ускладнена 
суперечностями в його розумінні у загальній системі 
тіньової економіки. З цією метою запропоновано під-
приємництво з позицій способу здійснення діяльності 
розмежовувати на легальне та нелегальне. До легаль-
ного підприємництва відносяться всі види економічної 
діяльності, основними ознаками якого є: відкритість 
операцій, облік результатів, відповідність чинному 
законодавству як суб’єкта так і операцій, сплата подат-
ків. Для нелегального підприємництва характерними 
ознаками, відповідно, є: часткове чи повне прихову-
вання результатів діяльності та не відображення у 
обліку; невідповідність чи порушення законодавства 
щодо обліку, звітності, предмету або способу діяль-
ності при здійсненні операцій; приховування резуль-
татів діяльності з метою ухилення від сплати подат-
ків, проходження дозвільних процедур та подальшого 
контролю; протиправна діяльність, за якої економічний 
ефект від приховування та перерозподілу результатів 
вище ризику притягнення до відповідальності за від-
сутність реєстрації, дозволів.

Чіткість розуміння прихованого підприємництва 
та ознак його ідентифікації дає підстави для удоско-
налення регулятивної політики держави щодо форму-
вання належних запобіжників негативним наслідкам 
даного явища в економіці. 
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В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Крилова О.О. Трансформація форм інноваційного підприємництва в національній економіці. До-
сліджено сутність інноваційного підприємництва як важливого елемента функціонування економічної сис-
теми. Обґрунтовано, що інноваційний підхід до генерування, продукування та ринкового просування но-
винок спроможні забезпечувати конкурентоспроможність розробнику самої ідеї. Визначені основні ознаки 
інноваційного підприємництва, які дають змогу його ідентифікувати. Обґрунтовано передумови трансфор-
мації форм інноваційного підприємництва. Визначено, що важливою формою, яка реалізується в умовах 
сучасного розвитку є стартап. Запропоновані базові параметри стартапів та ключові характеристики, які 
впливають на доведення життєздатної ідеї до ринкового успіху. Наголошено, що важливим для успіху такої 
форми інноваційного підприємництва є згуртованість команди навколо ідеї майбутнього проєкту, а також 
гнучкість учасників стартапу щодо сприйняття ризиків. 
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ності, форма інноваційного підприємництва, креативність, ідея.

Крылова А.А. Трансформация форм инновационного предпринимательства в национальной эко-
номике. Исследована сущность инновационного предпринимательства как важного элемента функциониро-
вания экономической системы. Обосновано, что инновационный подход к генерированию, продуцирование 
и рыночному продвижению новинок способны обеспечивать конкурентоспособность разработчику самой 
идеи. Определены основные признаки инновационного предпринимательства, позволяющие его идентифи-
цировать. Обоснованы предпосылки трансформации форм инновационного предпринимательства. Опре-
делено, что важной формой, которая реализуется в условиях современного развития является стартап. 
Предложенные базовые параметры стартапов и ключевые характеристики, которые влияют на доведение 
жизнеспособной идеи до рыночного успеха. Отмечено, что важным для успеха такой формы инновационно-
го предпринимательства является сплоченность команды вокруг идеи будущего проекта, а также гибкость 
участников стартапа к восприятию рисков.

Ключевые слова: предпринимательство, инновационное предпринимательство, стартап, формы пред-
принимательской деятельности, форма инновационного предпринимательства, креативность, идея.

Krylova Olena. Transformation of forms of innovative entrepreneurship in the national economy. World 
experience proves that entrepreneurship itself is becoming the main driving force of development. No idea will 
materialize without entrepreneurial effort. However, the generation of new ideas and their market implementation 
require innovative approaches from entrepreneurs. In fact, it is the innovative approach to the generation, pro-
duction and market promotion of new products that can ensure the competitiveness of the developer of the idea.  
The methodological basis of this work is the synthesis of general scientific methods of theoretical and empiri-
cal research (method of cognition, analysis and synthesis, generalization and systematization of information).  
The purpose of the article is to reveal the features of the implementation of modern forms of innovative entrepre-
neurship and their dissemination for the development of innovative business in Ukraine. The essence of innovative 
entrepreneurship as an important element of the functioning of the economic system is studied. It is substantiated 
that the innovative approach to generation, production and market promotion of novelties is able to ensure the 
competitiveness of the developer of the idea itself. The main features of innovative entrepreneurship are identi-
fied, which allow to identify it. Prerequisites for the transformation of forms of innovative entrepreneurship are 
substantiated. It is determined that an important form that is implemented in modern development is a startup. The 
basic parameters of startups and key characteristics that influence the bringing of a viable idea to market success 
are offered. It is emphasized that important for the success of this form of innovative entrepreneurship is the team's 
cohesion around the idea of the future project, as well as the flexibility of the startup participants to perceive risks. 
Conclusions. Today's perception of innovative entrepreneurship is gradually changing. The inertia of large corpora-
tions, their unwillingness to innovate, which is exacerbated by the active development of information technology, 
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create real preconditions for the transformation of forms of implementation of innovative ideas. One of such options 
in modern conditions is a startup. Given these characteristics, it can be argued that an effective startup is not just a 
specific project, but a team of innovators united around a new product idea. At the same time, awareness of risks and 
conscious inclination to them within the startup is accepted by experience that helps to create commercially viable 
products for a wide range of consumers, taking into account the sensitivity of their demand.

Key words: entrepreneurship, innovative entrepreneurship, startup, forms of entrepreneurial activity, form of 
innovative entrepreneurship, creativity, idea.

Постановка проблеми. Світовий досвід доводить, 
що саме підприємництво стає основною рушійною 
силою розвитку. Жодна ідея не отримуватиме матері-
алізації без підприємницьких зусиль. Проте, генеру-
вання нових ідей та їх ринкова реалізованість потре-
бують від підприємців інноваційних підходів. Власне 
саме інноваційний підхід до генерування, продуку-
вання та ринкового просування новинок спроможні 
забезпечувати конкурентоспроможність розробнику 
самої ідеї. Тема інноваційного підприємництва є над-
звичайно актуальною, особливо для розвитку еконо-
міки. Оскільки Україна потребує суттєвих зрушень та 
виходу на новий рівень розвитку, інноваційні процеси 
набувають вагомого значення. Крім того, інноваційна 
спрямованість підприємницької діяльності забезпечує 
конкурентні переваги, слугує зміцненню ринкових 
позицій суб’єктам економіки, а отже, сприяє еконо-
мічному піднесенню країн, орієнтованих на розвиток 
інноваційного підприємництва. 

Незважаючи на важливість реформування еконо-
міки України, досить мало уваги присвячено питанням 
використання новітніх технологій, наукових та орга-
нізаційно-управлінських розробок в активізації під-
приємництва, врахування сучасних трансформаційних 
процесів в організації інноваційного підприємництва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основу 
парадигми інноваційного розвитку формують підходи 
до циклічності економічної кон’юнктури та зв’язки 
між економічним зростанням та технологічними змі-
нами, викладених у роботах М.І. Туган-Барановського, 
Р. М. Солоу, Й. Шумпетером та іншими.

Так, Кондратьєв М.Д. виявив, що причиною 
початку висхідної хвилі великого циклу є широке 
застосування науково-технічних винаходів, пов’язане 
із реорганізацією виробничих відносин, розширенням 
орбіти світових економічних зв’язків [1]. За розрахун-
ками Р. М. Солоу виявлено, що підвищення валового 
обсягу виробництва в США в розрахунку на робочу 
годину зумовлено найбільшою мірою змінами в техно-
логії [2]. Ключовою детермінантою інноваційного роз-
витку Й. Шумпетер визначив підприємницьку актив-
ність, що спрямована на генерування нових комбінацій 
об’єднання та способів трансформації ресурсів шляхом 
створення нових продуктів, продукції або послуг та їх 
передачу у сферу споживання для отримання відпо-
відного ефекту [3]. У подальших дослідженнях окрес-
лені питання поглиблювались, що зумовило появу 
низки наукових результатів щодо розширення потоку 
інноваційних змін, змін поглядів на сутність та струк-
туру інноваційного процесу, форм організацій проду-
кування та поширення інновацій підприємницькими 
структурами. У цьому контексті вирізняються праці 
іноземних авторів П. Друкера, К. Ерроу, Дж. Еванс, 
Б. Карлоф, Д. Кауфман, Б. Люндвела, Е. Менсфілда, 

К. Опенлендера, а також українських вчених В. Алек-
сандрової, Ю. Бажала, Я. Жаліла, М. Крупки, О. Лапко, 
Б. Маліцького, Л. Федулової, та багатьох інших.

Методологічною основою є синтез загальнонауко-
вих методів теоретичного й емпіричного дослідження 
(метод пізнання, аналізу і синтезу, узагальнення та сис-
тематизації інформації).

Формулювання цілей статті. Метою статті є роз-
криття особливостей реалізації сучасних форм іннова-
ційного підприємництва та їх поширення для розвитку 
інноваційного бізнесу в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Під-
приємницька діяльність є важливим рушієм зрушень 
у науці, техніці, економіці, якості життя суспільства, 
розвитку цивілізації. У процесі людської діяльності, 
трансформувались засови виробництва і саме підпри-
ємництво за рахунок синтезу різних форм ведення 
бізнесу і технологічних можливостей. З плином часу 
трансформувався сучасний світовий економічний та 
суспільний устрій, з’явились нові наукові погляди та 
нові напрями досліджень «постіндустріальна еконо-
міка», «економіка знань», «інформаційне суспільство», 
«інформаційна економіка», основу яких складає креа-
тивність як нова ознака підприємницької діяльності. 

У класичному розумінні підприємництво прояв-
ляється через приватну ініціативу однієї чи більшої 
кількості осіб, що організували власний бізнес з метою 
отримання прибутку. Саме у такому ракурсі «підпри-
ємництво» уявляється приватним одноосібним чи 
невеликим колективним підприємством сфери послуг 
[4, с. 197]. Проте, сучасне підприємництво охоплює 
всі сфери та види економічної діяльності. Від допо-
міжного сектору виробництва воно стає глобальним 
потужним бізнесом, який змінює світ [5]. Одночасно, 
змінюються і підходи науковців щодоподілу підприєм-
ництва, що представлені у табл. 1. 

Основу трансформації форм інноваційного підпри-
ємництва складає активна взаємодія всіх економічних 
суб'єктів з науково-дослідними організаціями задля 
розвитку науково-технічного співробітництва. Осно-
вними принципами взаємодії є міжфірмова кооперація 
та інтеграція з науковими установами, центрами, уні-
верситетами, інститутами, внаслідок чого змінюються 
організаційні форми такої взаємодії.

Еволюційно трансформація форм інноваційного 
підприємництва тісно пов’язана з характером іннова-
ційного процесу, його організації та фінансового забез-
печення. 

Варто відмітити, що підприємницька діяльність 
пов’язана з організацією венчурного бізнесу. У цих 
умовах, форми та мотиви інноваційного підприємни-
цтва різняться: від спонсорської допомоги до спіль-
ної участі в прибутках через викуп акцій, внески до 
статутного капіталу, створення цільових фондів інно-
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Таблиця 1
Основні форми підприємницької діяльності

Форма підприємництва Характерні риси прояву
Виробниче будь-яка діяльність (матеріальна, інтелектуальна, творча), яка пов'язана з виробництвом 

продукції, наданням послуг, створенням духовних цінностей
Комерційне діяльність, яка пов'язана з операціями й угодами купівлі товарів і послуг для їх 

подальшого перепродажу
Фінансове особливий вид діяльності, яка пов'язана з купівлею-продажем фінансових активів, 

зокрема національної й іноземної валют і цінних паперів
Високотехнологічне 

(інноваційне)
діяльність у сфері високих технологій, в основу якої покладено цінну наукову 
ідею, інноваційне рішення зі створення наукомістких товарів чи послуг на основі 
креативності новатора

Джерело: складено за [4; 6]

ваційного розвитку. Венчурний бізнес виконує роль 
посередника між потенційним інвестором і підприєм-
ством, яке потребує стартового капіталу чи інвестицій 
для реалізації нової ідеї.

Підприємництво та інновацій спроможні забезпечу-
вати економічне зростання. Їх поєднання дає поштовх 
до появи нових технологій, нових матеріалів чи біотех-
нологій, нових методів й організації ринкових процесів 
та праці. Підприємництво у свою чергу задає поштовх 
змінам, а інноваційний процес забезпечує їх адапта-
цію для функціонування сучасної економіки. Проте, 
інноваційним є лише підприємництво, яке дозволяє 
отримати дохід від виробництва інноваційного про-
дукту, використання чи дифузії інновацій. До суб’єктів 
інноваційного підприємництва належать підприємства 
й організації, що здійснюють інноваційну діяльність. 

Слід відмітити, що для інноваційного підприєм-
ництва характерними є низка специфічних ознак, що 
дають змогу вирізнити його з поміж інших варіантів 
розвитку бізнесу (рис. 1).

Загалом успішний світовий досвід формування 
ефективного інноваційного підприємництва характе-
ризується такими рисами: 

– перехід від традиційної лінійної моделі «наукові 
дослідження – трансфер знань і технологій – іннова-
ція» до нелінійної моделі системної взаємозалежності 
зазначених елементів і орієнтацію інновацій на попит 
(як національний, так і глобальний);

– сприяння бізнесу, який пов’язаний з реалізацією 
великих інноваційних проектів і, відповідно, підви-
щенням якості інститутів (норми, правила і закони), що 
забезпечують зацікавленість в інноваціях;

– урахування національних особливостей еконо-
мічного і соціально-політичного історичного роз-
витку країни, формують національну інноваційну 
систему, структура якої постійно трансформується 
відповідно до нових потреб і можливостей розвитку 
суспільства.

У цьому сенсі вирізняють декілька нових варіантів 
організації інноваційного підприємництва, які най-
більш поширені у сучасному глобальному середовищі 
й одночасно поєднують в собі як організаційні так і 
фінансові аспекти. Зокрема йдеться про реалізацію 
підприємництва у формі стартапів. 

Враховуючи сучасні реалії економічного розвитку, 
кожен новий інноваційний проект супроводжується 
підвищеними ризиками й потребує виваженого під-
ходу для його реалізації. Стартап за своєю суттю є 
більше ніж форма організації підприємницької діяль-
ності, він є новоствореною компанією, яка розвиває 
бізнес на основі нових інноваційних ідей, або наоснові 
принципово нових технологій [7]. 

Враховуючи активний розвиток технологій, термін 
«стартап» застосовується переважно до інтернет-ком-
паній й інших фірм у сфері інформаційних технологій. 
Це пов’язано з тим, що найбільш вдалими стартапами 
були проекти саме в ІТ-сфері (Facebook, Вікіпедія, 
YouTube, Flickr, Twitter, Microsoft, Apple Computer inc., 
Google [7].

Будь-який стартап розпочинається з ідеї продукту, 
яка поєднує команду новаторів, ресурси та маркетинг. 
Аналіз та узагальнення наукових досліджень, а також 
практики розвитку активізації стартатів [7; 8] дає змогу 
виокремити їх основні характеристики (рис. 2).

Рис. 1
Джерело: складено автором

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознаки інноваційного підприємництва 

Комплексне новаторство Систематичність впровадження 
нових науково-технічних рішень 

Креативність у підходах до 
генерації ідей, виробництва, збуту  
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інноваційної діяльності 

Наявність прав інтелектуальної 
власності  

Посилена колаборація між 
основними учасниками 
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Висновки. Сьогоднішнє уявлення про іннова-
ційне підприємництво поступово змінюється. Інерт-
ність великих корпорацій, їх небажання інноваційно 
оновлюватися, що посилюється активним розвитком 
інформаційних технологій, створюють реальні пере-
думови для трансформації форм втілення інновацій-
них ідей. Одним з таких варіантів у сучасних умовах 
стає стартап. Враховуючи наведені характеристики, 

Рис. 2
Джерело: складено автором
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можна стверджувати, що ефективним стартапом є 
не просто певний проєкт, а згуртована навколо нової 
ідеї продукту команда новаторів. При цьому усві-
домлення ризиків та свідома схильність до них в 
рамках стартапу приймається досвідом, який допо-
магає створювати комерційно вигідні продукти для 
широкого кола споживачів, враховуючи чутливість їх 
попиту.
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