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ЦИФРОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ  
В ЕПОХУ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ:  

ПОТЕНЦІАЛ ТРАНСФОРМАЦІЇ

У статті розглядається потенціал трансформації світової економіки під впливом цифрової глобалізації в епоху 
Четвертої промислової революції. Обґрунтовано, що в межах цифрової глобалізації змінюються парадигма організа-
ції виробництва, конфігурація і зміст міжнародної торгівлі. При цьому процес діджиталізації призводить до якісних 
зрушень у всіх сферах виробничо-економічної та торговельної діяльності у всьому світі. Формування виробничих тех-
нологічних процесів із використанням Інтернету речей, модулів штучного інтелекту і 3D-друку дає змогу знижувати 
витрати виробництва і підвищувати конкурентоспроможність продукції, що випускається. Зроблено висновок, що 
глобальний процес діджиталізації формує потенціал для динамічного розвитку нових бізнес-моделей, стимулює про-
дуктивність і підвищує конкурентоспроможність.

Ключові слова: глобалізація, діджиталізація, інновації, цифрові платформи, електронна комерція.

DIGITAL GLOBALIZATION IN THE ERA  
OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION:  

POTENTIAL FOR TRANSFORMATION

The article considers the potential for transformation of the world economy under the influence of digital globalization in 
the era of the fourth industrial revolution. It is substantiated that within the framework of digital globalization the paradigm of 
organization of production, configuration and content of international trade are changing. At the same time, the process of digi-
talization leads to qualitative changes in all spheres of production, economic and trade activities around the world. Formation 
of production technological processes using the Internet of Things, modules of artificial intelligence and 3D-printing allows to 
reduce production costs and increase the competitiveness of products. Attention is focused on the essence of the changes taking 
place, the directions of the vectors of economic development in the context of the changing digital space. Particular attention is 
paid to the functioning of new business models (in particular, digital platforms), the transformation of the structure, configura-
tion, forms and methods of international trade, as well as the impact of ongoing processes on international competitiveness. 
An important place is given to the problems of e-commerce, the content of the processes taking place in this segment of inter-
national economic relations. Some approaches to solving the problems of digitalization at the international and national levels 
are proposed. In the global dimension, it is important to ensure, through the adoption of binding legal documents for WTO 
member states on the freedom of information exchange, aimed at stimulating innovative development, promoting the removal 
of barriers in the e-commerce segment, encouraging investment in digital infrastructure and human capital. . The development 
of the country's digital potential and digital infrastructure involves the implementation of localization measures, ie requires 
the creation of national platforms for the accumulation and storage of information. It is concluded that the global process of 
digitalization creates the potential for dynamic development of new business models, stimulates productivity and increases  
competitiveness.

Keywords: globalization, digitalization, innovation, digital platforms, e-commerce. 
JEL classіfіcatіon: F63, О33
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Постановка проблеми. У всі часи визначальний 
вплив на формування тенденцій світової економіки 
чинили технологічні інновації. Сьогодні першоряд-
ним стимулятором розширення і переформатування 
міжнародних економічних відносин є діджиталізація, 
що стала результатом стрімких інноваційних прори-
вів і наукових відкриттів у сфері інформаційно-циф-
рових технологій. Під час аналізу впливу цифрових 
технологій на сучасну світову економіку дослідники 
особливу увагу приділяють чотирьом елементам 
Четвертої промислової революції: Інтернету речей 
(Internet of Things, IoT); штучного інтелекту (Artificial 
Intelligence, AI); 3D-друку (3D-printing); технології 
блокчейн (Blockchain). Перераховані інновації вплива-
ють на формування бізнес-моделей, структуру і зміст 
технологічних процесів, форми і методи торгових від-
носин, спрощення торговельних процедур. Подальше 
поширення їх використання й надалі буде впливати 
на продуктивність, об´єкти й учасників зовнішньо-
економічних відносин, а також на їхню конкуренто- 
спроможність. 

Четверта промислова революція, як і попередні про-
мислові революції, охоплює матеріальне виробництво, 
яке, своєю чергою, трансформує всі боки життєдіяль-
ності людини: самої людини, її сім'ю і взаємини у сім'ї, 
соціальні відносини, підприємницьке середовище, 
структуру держави і систему державного управління. 
У її розгортанні лідирує невелика група країн. Харак-
тер і форми прояву Четвертої промислової революції 
в різних країнах істотно відрізняються і залежать від 
рівня їх розвитку і вирішуваних завдань. Так, у Німеч-
чині реалізується програма «Індустрія 4.0» ‒ ставка на 
переробну промисловість, в Японії ‒ «Товариство 5.0» ‒ 
на чільне місце поставлено людину, у США ‒ Digital 
Economy Agenda ‒ підтримка урядом розроблення 
нових технологій, у Великій Британії – Digital Strategy ‒ 
стратегія розвитку цифрових технологій, у Китаї ‒ 
державні проєкти «План 863» (назва 863 ‒ від дати 
3 березня 1986 р.), «Факел», Made in China 2025. 
У цілому можна констатувати, що сьогодні в одних 
країнах більш, а в інших ‒ менш ефективно йде циф-
рова трансформація, що являє собою впровадження і 
використання сучасних цифрових технологій у сфері 
матеріального і нематеріального виробництва з метою 
підвищення продуктивності та конкурентоспромож-

ності підприємств/організацій. Успіх політики цифро-
вої трансформації визначається перш за все: наявністю 
професійних кадрів, зацікавленістю і можливостями 
підприємницького співтовариства, матеріально-фінан-
совими ресурсами, системою управління, політичною 
волею керівництва країни та іншими факторами. Тому 
процес діджиталізації світової економіки, що тісно 
пов'язаний із процесами глобалізації, актуалізує дослі-
дження, спрямовані на аналіз впливу інноваційних 
досягнень у сфері інформаційних технологій на розви-
ток глобальної цифрової економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Склад-
ному комплексу питань діджиталізації світової еконо-
міки у глобальному економічному просторі присвячено 
праці вітчизняних і закордонних науковців, зокрема 
Дж. Арбаче [1], П. Еванса, А. Гавера [2], І. Ґраефа [3], 
П. Koвалскі, Д. Рабаіолі, С. Валлейо [4], А. Лелівелда, 
П. Кноррінґа [5], Б. Рашмі [6], Н. Крауса, О. Голобо-
родько [7] та ін. Зазначені дослідники значну увагу 
зосередили на висвітленні окремих аспектів розвитку 
цифрової економіки, аналізі інструментів та напрямів її 
подальшого розвитку, проблем та перспектив її поши-
рення світом тощо. Проте здебільшого напрями впливу 
інноваційних досягнень у сфері інформаційних тех-
нологій на розвиток глобальної цифрової економіки, 
векторів глобального економічного розвитку в контек-
сті мінливого цифрового простору в умовах Четвертої 
промислової революції лишаються маловисвітленими 
та потребують подальших наукових досліджень.

Мета статті полягає в аналізі потенціалу трансфор-
мації світової економіки під впливом цифрової глобалі-
зації в епоху Четвертої промислової революції.

Виклад основного матеріалу. Безумовно, змі-
нам, що відбуваються у глобальній економіці, сприяє 
зростання світової торгівлі інформаційними техноло-
гіями (ІТ-продукцією). Ринок даної категорії товарів 
є таким, що найбільш динамічно розвивається порів-
няно з іншими ринками. Вартісний обсяг глобаль-
ного експорту ІТ-продукції за 20 років збільшився в 
три рази, з 548,2 млрд дол. США у 2000 р. до майже  
1,7 трлн дол. США у 2018 р. [8]. Сьогодні найбільшим 
експортером ІТ-товарів є Китай, на частку якого при-
падає більше третини світового експорту. Важливо 
відзначити, що в 2000 р. Китай був лише восьмим у 
списку провідних світових експортерів ІТ-продукції.  

Таблиця 1
Провідні світові експортери ІТ-продукції

Країна Обсяг експорту, млрд дол. США
2000 2010 2015 2019

Китай 11,3 186,8 386,5 545,5
ЄС 170,0 333,2 267,4 264,5
США 108,6 133,3 133,6 148,7
Сінгапур 38,1 103,9 122,5 115,7
Тайвань 33,4 66,0 100,6 115,7
Республіка Корея 25,6 78,3 97,9 115,7
Японія 81,9 98,7 84,5 66,1
Малайзія 21,7 56,2 60,5 66,1
В'єтнам 0,0 ... ... 66,1
Мексика 9,5 25,0 37,5 49,6
Весь світ 548,2 1288,4 1406,4 1653,7

Джерело: складено за [2]
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Однак за 18 років обсяг китайського експорту в даному 
сегменті світового ринку збільшився більше ніж у  
48 разів (табл. 1). В останнє десятиліття в першу 
десятку експортерів ІТ-продукції стрімко увірвався 
В'єтнам, який показав найбільш вражаючі середньо-
річні темпи зростання експорту ‒ до 50% на рік [9].

Слід звернути увагу на те, що динамічний розви-
ток галузі ІТ-продукції у світі відбувався всупереч 
поширеному переконанню про те, що новостворювані 
виробництва необхідно захищати від зовнішньої кон-
куренції за допомогою митних бар’єрів. Як відомо, у 
1997 р. в межах багатосторонньої торговельної системи  
ГАТТ/СОТ було підписано Угоду з інформаційних 
технологій (Information Technology Agreement), поло-
ження якої дали змогу сформувати правову основу 
безмитної торгівлі ІТ-товарами. Сфера дії документа 
охоплює близько 200 найменувань товарів, а майже 
97% їх глобальної торгівлі припадає на повноправних 
учасників цієї Угоди (на 1 березня 2021 р. ‒ 82 країни, 
що становить до 97% світової торгівлі ІТ-продуктами) 
[10]. Показовим є й той факт, що частка ІТ-товарів у 
загальному обсязі світового товарного експорту дося-
гла 10%, перевищивши частку товарів сільськогоспо-
дарського виробництва, продукції автомобілебуду-
вання, текстильних товарів і одягу, фармацевтичних 
товарів, сталі й чорних металів [11]. 

Стрімке зростання пропозиції на ринку ІТ-товарів 
веде до зниження їхньої вартості. Динаміка зміни 
індексу цін на комп’ютери свідчить про те, що ціна 
комп’ютера з 2007 р. до 2020 р. знизилася більше ніж 
у два рази [11]. Цінова доступність ІТ-продукції дає 
змогу підприємствам, у тому числі малим і середнім, 
швидко перебудовувати технологічні схеми економіч-
ної діяльності, масштабувати матеріальні активи за 
менших фінансових витрат. Інформаційно-техноло-
гічні новації і винаходи дали змогу істотно підвищити 
потужності обчислювальної техніки, збільшити швид-
кість обробки інформації і передачі даних, знизити 
питому вартість їх обробки, що призвело до актив-
ного й ефективного використання цифрової інформа-
ції. Здатність об’єднати різноманітність видів і форм 
інформації, перетворити їх на цифрову, а також уміння 
класифікувати, сортувати, зберігати й аналізувати 
інформацію стали джерелом стрімкого технологіч-
ного та економічного розвитку. Сьогодні потоки даних 
активно використовуються для розроблення нових еко-
номічних моделей, установлення відносин і залежнос-
тей, підготовки різного виду прогнозів. 

Дане явище експерти McKinsey Global Institute нази-
вають цифровою глобалізацією, у межах якої зміню-
ються парадигма організації виробництва, конфігура-
ція і зміст міжнародної торгівлі. Дослідження свідчать, 
що останніми роками транскордонна пропускна здат-
ність Інтернету зросла більше ніж у 38 разів: з 2,4 ТБ/с 
у 2008 р. до 93,0 ТБ/с у 2020 р. Очікується, що до 
2025 р. цей показник досягне величини 274,6 ТБ/с [12]. 
Зростаючі транскордонні потоки даних, що підтриму-
ються базовими і додатковими телекомунікаційними 
послугами, такими як хмарне сховище, об’єднують 
усе більше країн, компаній, користувачів. Експерти 
McKinsey Global Institute стверджують, що вміння 
раціонально використовувати транскордонні потоки 
даних сприяє зростанню світового ВВП у середньому 
на 3% на рік [12]. Окрім того, процес діджиталізації 

призводить до якісних зрушень у всіх сферах економіч-
ної та торговельної діяльності в усьому світі. Форму-
вання виробничих технологічних процесів із викорис-
танням Інтернету речей, модулів штучного інтелекту і 
3D-друку дає змогу знижувати витрати виробництва і 
підвищувати конкурентоспроможність продукції, що 
випускається [13].

Інтернет речей ‒ це взаємодія між інформацій-
ними системами, обладнанням, машинами, будинками 
із вбудованими пристроями і технологіями з метою 
обміну даними, а також із можливістю управління і 
контролю в автоматизованому режимі. Нині Інтернет 
речей є економічною моделлю, що динамічно розви-
вається. За даними компанії Statista, кількість підклю-
чених у 2018 р. у світі до схеми IoT-пристроїв переви-
щила 23 млрд од. За прогнозами, до 2025 р. ця цифра 
збільшиться більше ніж у три рази і становитиме 
75,4 млрд од. [14]. Динамічний розвиток IoT супрово-
джується активними фінансовими вливаннями в даний 
сегмент економіки. Якщо у 2010 р. в Інтернет речей 
було інвестовано 2,4 млрд дол. США, то у 2019 р. обсяг 
інвестицій становив уже 5,1 млрд дол. США. Про-
гнозується, що світовий ринок IoT, який оцінювався у 
2016 р. у 157 млрд дол. США, збільшиться у 2025 р. 
до 457 млрд дол. США, досягнувши сукупного річного 
темпу зростання в 28,5% [14]. Уже сьогодні у глобаль-
ному вимірі Інтернет речей домінує в чотирьох підсек-
торах: розумне місто (26%), промисловість IoT (24%), 
охорона здоров'я (20%), розумний будинок (14%) [14]. 

Активне впровадження цифрових технологій у 
промислове виробництво дає змогу автоматизувати 
процеси управління і моніторингу. Дослідження, про-
ведені McKinsey Global Institute, свідчать про те, що в 
глобальному масштабі перехід до цифрових техноло-
гій у галузі виробництва продуктів харчування дасть 
змогу домогтися у 2025 р. економії на витратах в межах 
290–450 млрд дол. США, а для фармацевтичних компа-
ній ‒ 67–105 млрд дол. США (табл. 2) [12].

Інтеграція досягнень у сфері штучного інтелекту в 
промислових роботах і технологічних процесах допо-
магає підвищити продуктивність виробництва, додати 
устаткуванню нові функції, оптимізувати роботу.  
За прогнозами, найвища частка використання в техно-
логічних процесах роботів очікується в таких секторах 
світового виробництва, як транспортне обладнання, 
електронно-оптичне обладнання, виробництво гуми 
і пластмас, металургійна промисловість, виробни-
цтво продуктів харчування, машинобудування тощо 
[12]. Водночас слід зазначити, що процеси роботиза-
ції у світовому масштабі поширюються нерівномірно.  
Так, на частку Японії, США, Республіки Корея і Німеч-
чини у 2019 р. доводилася найбільша кількість промис-
лових роботів (близько 70% загальної кількості діючих). 
Іншими словами, 2/3 промислових роботів сконцентро-
вано в економічно розвинених країнах. У групі країн, 
що розвиваються, найбільш роботизованим є Китай, де 
експлуатується близько 90 тис промислових роботів, 
що у три рази менше порівняно з Японією і в 1,7 рази ‒ 
порівнянні зі США. Причому на сектор транспортного 
устаткування припадає 44% загальної кількості роботів, 
на виробництво електронно-оптичного устаткування ‒ 
27%, на виробництво гуми та пластмас ‒ 8% [16]. 

Технологія 3D-друку ‒ це процес створення триви-
мірного об’єкта практично будь-якої форми на основі 
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використання цифрових моделей і спеціального устат-
кування. Дана технологія дає змогу ефективно транс-
формувати виробництво, оптимізувати і локалізувати 
ланцюжки поставок (наприклад, скоротити потреби в 
аутсорсингу), зменшити кількість етапів виробництва 
і потребу в технологічному обладнанні, складуванні, 
упаковці, а також забезпечити економію енергії і зни-
ження викидів СО2. Потенціал технології 3D-друку 
криється, насамперед, у можливості виробляти складні 
за конфігурацією деталі та швидкій інтеграції облад-
нання до технологічних схем виробництва. За про-
гнозами експертів, у найближчі роки обсяги прода-
жів у даному сегменті світового ринку зростатимуть 
у середньому на 18,4% на рік і до 2025 р. досягнуть 
23 млрд дол. США. Дослідження свідчать, що найбільш 
активно 3D-принтери застосовуються в таких галузях 
світової економіки, як авіаційно-космічна, промис-
ловість (включаючи будівництво), охорона здоров’я, 
автомобілебудування, енергетика тощо [12]. Державне 
стимулювання використання 3D-друку сприятливо 
позначається на впровадженні цієї технології в Китаї, 
Республіці Корея, Індії. 

Вочевидь, що процес діджиталізації економічних 
відносин підвищує важливість професійних навичок 
і людського капіталу, вносить корективи в структуру 
глобального ринку праці. За прогнозами експертів, у 
найближчі п'ять років попит на ІТ-спеціалістів зрос-
татиме [16]. Активна науково-дослідницька робота 
у сфері ІТ дає змогу більш швидко й якісно створю-
вати нові продукти, процеси, методи і системи, які є 
невід’ємною частиною цифрових технологій. 

На основі інформаційних технологій з’явилися нові 
моделі економічної взаємодії, наприклад цифрові плат-
форми, які, на думку низки дослідників (Meeker, Parker, 
Van Alstyne), «є прискорювачем нової ери глобаліза-
ції» [17]. Цифрова платформа  ‒ це бізнес-модель, яка 
створює нову вартість, спрощуючи обміни між двома 
або більше взаємозалежними групами. Розрізняються 
чотири типи цифрових платформ: операційні, іннова-
ційні, інтегровані та інвестиційні. Операційні плат-
форми сприяють здійсненню угод між виробником, 
продавцем, покупцем. Інноваційна платформа створює 
умови для об'єднання зацікавлених компаній в екосис-
тему з метою розроблення нових технологій, товарів 
або послуг. Інтегрована платформа об’єднує ознаки й 
операційної, й інноваційної платформ. Інвестиційна 

платформа складається з компаній, які мають намір 
інвестувати в проєкти, спрямовані на розвиток у тому 
числі й цифрових платформ [2].

Найбільш поширеними у світі є операційні циф-
рові платформи, які об’єднують кінцевих користувачів 
і виробників (продавців) для взаємодії один з одним, 
дають змогу потенційному покупцеві вивчати товар, 
порівнювати ціни, знайомитися з відгуками тих, хто 
придбав такий товар раніше (рейтинги клієнтів). Еко-
система цифрової платформи поєднує два або кілька 
боків, а ринкову силу цифрових платформ багато в 
чому зумовлює мережевий ефект від об’єднання кін-
цевих користувачів: велика чисельність клієнтів при-
ваблює усе більшу чисельність виробників, а велика 
кількість виробників привертає усе більшу чисель-
ність потенційних покупців [17]. Останніми роками 
найбільші корпорації світу створили власні цифрові 
платформи для управління постачальниками, роботи 
з клієнтами, забезпечення внутрішньокорпоративних 
контактів для співробітників по всьому світу. Водночас 
сформувався пул загальнодоступних Інтернет-плат-
форм: це й операційні системи, і соціальні мережі, і 
платформи цифрових засобів масової інформації, різ-
номанітні торговельні площадки тощо (табл. 3).

Головна перевага цифрових платформ ‒ це охо-
плення аудиторії, зацікавленої у здійсненні торгових 
угод. Їх використання підвищує прозорість угод, роз-
ширює аудиторію потенційних покупців за допомогою 
онлайн-присутності через інтерактивні сайти, про-
грами та соціальні мережі, усуває інформаційну аси-
метрію ринку, оскільки користувачі можуть отримати 
більш повні і достовірні дані про товари, послуги, 
ціни, способи поставки. Спостерігається тенденція 
інтеграції потенційних покупців до процесу створення 
нових товарів за допомогою їхньої участі у розро-
бленні дизайну та обговоренні технічних параметрів 
з урахуванням власних уподобань. У 2018 р. ринкова 
вартість десяти найбільших Інтернет-платформ дося-
гла 3,3 трлн дол. США, що можна порівняти з вели-
чиною ВВП Німеччини, і була вищою за традиційно 
сильні сектори світової економіки (видобуток нафти і 
газу, авіа- і автомобілебудування). Найбільші цифрові 
платформи мають призначені для користувача бази, які 
можна порівняти за кількістю передплатників із насе-
ленням великих країн світу. Так, чисельність користу-
вачів Facebook перевищує населення Китаю або Індії, 

Таблиця 2
Прогнозоване зниження витрат у сфері виробництва продуктів харчування  

й у фармацевтичній галузі окремих країн до 2025 р., млрд дол. США
Країна Продукти харчування Фармацевтика

Китай 93,3-132,5 0,01-0,014
США 42,8-66,5 10,2-19,7
Індія 17,3-32,5 0,003-0,004
Франція 11,3-17,5 0,001-0,002
Німеччина 10,6-16,4 0,002-0,003
Росія 7,2-11,1 0,3-0,6
Іспанія 5,7-8,9 0,8-1,5
Велика Британія 7,4-11,5 0,9-1,8
Туреччина 3,3-6,1 0,3-0,4
Польща 3,0-4,7 0,1-0,3

Джерело: складено за [12]
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Alibaba і Instagram ‒ населення США, Twitter, Skype, 
Amazon ‒ населення Індонезії [15]. Стрімкому роз-
витку цифрових платформ сприяє активна інвести-
ційна діяльність у цьому сегменті економічних від-
носин. Відповідно до досліджень компанії Accenture 
Research, обсяги фінансових вливань у розвиток циф-
рових платформ збільшилися з 0,5 млрд дол. США у 
2010 р. до 11,5 млрд дол. США у 2020 р., або у 23 рази. 
За оцінками експертів, у 2022 р. у вдосконалення і 
поширення цифрових платформ буде інвестовано ще  
14,7 млрд дол. США (табл. 4). 

Таблиця 4
Інвестиції у цифрові платформи, млрд дол. США

Рік Обсяг інвестицій, млрд дол. США
2010 0,5
2012 0,65
2014 1,8
2016 1,96
2018 4,4
2020 11,5

2022 (прогноз) 14,7
Джерело: складено за [18]

На країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) 
припадає третина світових інвестицій у даний сегмент 
економічної діяльності. При цьому слід зазначити, що 
за 2010–2020 рр. обсяг азіатських інвестицій у розви-
ток цифрових платформ збільшився у п’ять разів [18].

Як зазначалося, широке використання цифрових 
технологій істотно вплинуло на світову торгівлю, у 
тому числі на способи торгівлі. Природа конкуренції 
на цифрових ринках істотно відрізняється від конку-
ренції на традиційних ринках. У першому випадку 
конкурують, як правило, інновації, а в другому ‒ ціни 
на аналогічні товари. У доповіді ЮНКТАД про циф-
рову економіку відзначається, що загальний обсяг 
світової електронної торгівлі у 2019 р. становив  
25,3 трлн дол. США [16]. Однак статистичні дані 
істотно різняться по країнах, способах і методології їх 
обробки. Тому доступність офіційної статистики елек-
тронної торгівлі залишає бажати кращого. Відповідно 
до досліджень компанії Statista, глобальний ринок роз-
дрібної електронної торгівлі в сегменті B2C (бізнес для 
споживача) розвивається досить динамічно і у 2022 р. 
перевищить позначку в 2,3 трлн дол. США (табл. 5). 

Сегмент В2В (бізнес для бізнесу) показує ще більш 
вражаючу статистику. Обсяг торгівлі в цьому сег-
менті ринку досягне у 2022 р., за оцінками експертів,  
8,0 трлн дол. США (табл. 6) [14]. 

Таблиця 5
Світовий обсяг електронної комерції в сегменті B2C, 

млрд дол. США

Рік Обсяг електронної комерції,  
млрд дол. США

2010 1058
2012 1233
2014 1471
2016 1700
2018 1922
2020 2143

2022 (прогноз) 2356
Джерело: складено за [14]

Таблиця 6
Світовий обсяг електронної комерції в сегменті B2В, 

млрд дол. США

Рік Обсяг електронної комерції,  
млрд дол. США

2010 5271
2012 5826
2014 6449
2016 6906
2018 7300
2020 7661

2022 (прогноз) 8032
Джерело: складено за [14]

Таким чином, глобальні обсяги електронної комер-
ції демонструють щорічне зростання в середньому 
на 12,1% у сегменті В2С і 6,2% у сегменті В2В, що 
є переконливим показником і розглядається як стійка 
тенденція. Цікавою бачиться статистика інтенсив-
ності розподілу електронної комерції за секторами 
економіки останніми роками: компанії, які здійсню-
ють свою діяльність у сфері послуг, більш активно 
використовували можливості електронної комерції, 
ніж компанії ‒ виробники товарів. Лідируючу трійку у 
сфері послуг сформували туристичний сектор, сектор 
комп’ютерних програм і сектор телекомунікацій [14]. 
Аналіз регіонального розподілу потоків електронної 

Таблиця 3
Найбільші Інтернет-платформи світу

Платформа Країна Рік створення Капіталізація, млрд дол. США
Apple США 1976 800
Google-Alphabet США 1998 650
Amazon США 1994 480
Facebook США 2004 430
Tencent Китай 1998 340
Alibaba Китай 1999 320
Priceline США 1997 90
Uber США 2009 80
Netflix США 1997 60
Baidu Китай 2000 50

Джерело: складено за [15]
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комерції свідчить про тенденцію збільшення частки 
АТР і зниження частки американського й європей-
ського регіонів. Останніми роками частка країн АТР 
у глобальному обсязі електронної комерції зросла до 
60% за зниження частки країн Америки та Європи до 
21% і 15% відповідно [14]. 

Серед інших перспективних напрямів зниження 
операційних витрат транскордонної торгівлі експерти 
називають технологію блокчейн. Останніми роками 
ринок даної технології став центром уваги інвесто-
рів. За оцінкою порталу CoinSchedule, у 2019 р. у 
розвиток даної технології великими корпораціями, 
венчурними фондами і приватними особами було 
інвестовано 21,4 млрд дол. США. Експерти ком-
панії Grand View Research прогнозують, що світо-
вий ринок технології блокчейн до 2024 р. зросте до  
7,59 млрд дол. США. Тільки у 2019 р. його обсяг подво-
ївся порівняно з 2018 р. і становив 1,5 млрд дол. США. 
Зростаючий попит на дану технологію спостерігається 
у сфері фінансових послуг, торгівлі споживчими та 
промисловими товарами, телекомунікацій, охорони 
здоров’я, транспорту. Водночас дослідники McKinsey 
Global Institute вважають, що технології блокчейн роз-
виваються недостатньо швидко і реальний прогрес в 
індустрії поки що незначний [12].

Висновки. Сформовані глобальні тенденції діджи-
талізації економічних відносин вимагають певних дій 
як на міжнародному рівні, так і з боку національних 
урядів. У межах системи ГАТТ/СОТ необхідно активі-
зувати роботу з узгодження на багатосторонній основі 
принципів, що стосуються аспектів цифрової торгівлі. 
Важливим також є забезпечення за допомогою при-

йняття обов’язкових для країн – членів СОТ норма-
тивно-правових документів про свободу обміну інфор-
мацією, спрямованою на стимулювання інноваційного 
розвитку, сприяння усуненню бар’єрів у сегменті елек-
тронної комерції, заохочення інвестицій у цифрову 
інфраструктуру і людський капітал. 

Для отримання вигід від діджиталізації економіч-
них відносин на національному рівні слід затвердити 
довгострокову стратегію розвитку країни, яка повинна 
включати набір заходів, спрямованих на створення і 
(або) поліпшення інфраструктури цифрового розвитку. 
У зв'язку із цим вимагає реформування державна про-
мислова політика для усунення наявних диспропорцій. 
Важливими елементами реформи є вдосконалення 
нормативно-правової бази та сприяння розвитку люд-
ського капіталу. Необхідно пропагувати і заохочувати 
цифрову освіту, підвищувати кваліфікацію кадрів у 
сфері цифрових технологій, реалізовувати спеціальні 
програми базової та поглибленої підготовки для широ-
кого кола населення (від молоді до людей похилого 
віку). Розвиток цифрового потенціалу та цифрової 
інфраструктури країни передбачає реалізацію захо-
дів локалізації, тобто вимагає створення національ-
них платформ накопичення і зберігання інформації. 
Питання захисту прав інтелектуальної власності, 
кібербезпеки, конфіденційності даних також є дуже 
важливими, чутливими і вимагають рішення на дер-
жавному рівні. 

Таким чином, глобальний процес діджиталізації 
формує потенціал для динамічного розвитку нових 
бізнес-моделей, стимулює продуктивність і підвищує 
конкурентоспроможність. 
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THE INFLUENCE OF COLOR IN ADVERTISING  
ON THE PURCHASING POWER OF CONSUMERS

The article considers advertising and its colors. A study of the impact of color on the purchasing power of consumers on 
the example of well-known nonsense that is popular for Ukrainian buyers, advertising and its color scheme, the impact of color 
on the purchasing power of consumers. Perception of color and emotional attitude to it depends mainly on the emotional state 
of man and the associations they arise. Certain emotional states of a person correspond to his attitude to color, shade and 
combination of colors: one color is preferred, another does not cause special emotions, the third is completely rejected. And also 
it is possible to note about age features of the relation to color scale.
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ВПЛИВ КОЛЬОРОВОЇ ГАМИ В РЕКЛАМІ  
НА КУПІВЕЛЬНУ СПРОМОЖНІСТЬ СПОЖИВАЧІВ

Реклама є основним та найважливішим процесом інформування суспільства, що має психологічний вплив на 
людину. Реклама тим чи іншим способом впливає на споживача. І важливу роль відграє абсолютно все: період в 
який була розміщена реклама, простір, форми які вжито, текст, шрифт, стиль, фон, зображення і колір. Всі ми це 
добре розуміємо, але не завжди можемо дати логічне пояснення нашому вибору. У статті проведено дослідження 
впливу кольорової гами на купівельну спроможність споживачів на прикладі відомих бреднів, які популярні для 
українського покупця, розглядається реклама та її кольорова гама, вплив кольору на купівельну спроможність 
споживача. Термін "реклама" походить від лат. reclamare – викрикувати. Сьогодні реклама є найдієвішим засобом 
впливу на покупців і споживачів. Існують різноманітні визначення і тлумачення поняття реклами, що аналізуються 
у цій статті. Для ефективної реклами дуже важливо правильно підібрати світло і колір. Психологи вважають, що 
світло кидає виклик людині, закликає його до дії. Відтінки освітлення викликають у людини різні настрої. Колір в 
рекламі набуває особливого значення завдяки своїй здатності впливати на настрій споживачів. Колір оживляє, 
дратує, спонукає до співпереживання, викликає асоціації з пропонованим образом, сприймається простіше та 
діє безпосередніше, ніж форма. Таким чином, будь-яка реклама впливає на споживача своєю кольоровою гамою. 
Сприйняття кольору і емоційне ставлення до нього залежить головним чином від емоційного стану людини та 
асоціацій, які вони виникають. Можна сміливо зазначити, що певним емоційним станам людини відповідають його 
ставлення до кольору, відтінку та поєднанню кольорів: одному кольору віддається перевага, інший не викликає 
особливих емоцій, третій зовсім відкидається. А також можна зазначити про вікові особливості відношення до  
кольорової гами.

Ключові слова: реклама, кольорова гама, бренд, купівельна спроможність, маркетингова діяльність.

Formulation of the problem. Today, advertising is 
the main and most important process of informing society, 
which has a psychological impact on people. We all know 
that advertising affects the consumer in one way or another. 
And everything plays an important role: the period in 
which the advertisement was placed, the space, the forms 
used, the text, the font, the style, the background, the 
image and the color. All this makes advertising holistic and 
harmonious in the eyes of the consumer and is deposited 
in the subconscious. We all understand this well, but we 

cannot always give a logical explanation for our choice. 
Going to the store, we choose a product without even 
thinking: "Why did we choose it?".

Analysis of recent research and publications. 
In general, interest in the theoretical understanding of 
advertising and purchasing power has grown significantly 
with the development of scientific and technological 
progress. Various aspects of this issue are reflected in the 
works of such scientists as N.Yu. Butenko, R.V. Kovalenko, 
F.G. Pankratov, L.M. Titkova, L.M. Khromov, V.H. Sha-
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hurin, and others. The contribution of foreign scholars, 
in particular Rosser Reeves, who is the author of unique 
advertising images and slogans, is very significant. The 
aspects of the impact of color scheme on customers' 
purchasing power taking into account advertisements of 
well-known brands are not revealed enough in the research 
and lack explicitness.

The purpose of the article. Research of the influence 
of color scale on the purchasing power of consumers on 
the example of well-known nonsense that is popular for 
Ukrainian buyers.

Presenting main material. The term "advertising" 
comes from Latin. reclamare – to shout (in ancient 
Greece and Rome, announcements were shouted loudly in 
crowded places). Today, advertising is the most effective 
means of influencing buyers and consumers. There are 
various definitions and interpretations of the concept of  
advertising [4].

Advertising is a printed, handwritten, oral or graphic 
message about a person, goods, services or social movement, 
openly published by the advertiser and paid to increase sales, 
expand clientele, gain votes or public support [4].

In Art. 1 of the Law of Ukraine "On Advertising" 
contains the following definition:

Advertising is special information about people or 
products that is distributed in any form and in any way for 
the purpose of direct or indirect profit [1].

Summarizing all the above, we can say that advertising 
is the main and most important process of informing 
society about new and very popular products that have a 
psychological impact on people.

From the point of view of culture it is possible to 
consider registration of advertising. After all, some 
commercials, banner signs look like a real work of art. And 
the main role is played by many factors in the period in 
which the advertisement was placed, the space, the forms 
that were used, the text, the font, the style, the background, 
the image and the color. In the same way, color makes 
advertising bright and attractive.

It is believed that there are 3 main colors – red, yellow 
and blue. And the rest of the colors are formed by mixing 
them. There are millions of mixed colors and shades, the 
existence and name of which we did not even think about.

It is the selection of these colors and shades for their 
harmonious use and is called the color scheme. After all, 
one smallest detail of another color can ruin the integrity 
of the object. Therefore, it is not surprising that global 
brands are willing to spend billions on the popularity and 
recognition of their logos. Sometimes we can name a brand 
by just one shade of color. So going in public transport, we 
can see the building with shades of green and even without 
reading the sign to conclude that it is a commercial bank 
"PrivatBank".

Such a popular color as green is used not only by this 
bank, but also by many networks of pharmacies, veterinary 
clinics, the leading spreadsheet program Microsoft "Excel", 
"Sprite" and the online store "ROZETKA".

Green is the color of peace and nature, which symbolizes 
youth, naturalness, resolution, vitality and simply relaxes. 
Perhaps it is these properties of green that have made 
brands so popular. After all, the green positive smiley from 
"ROZETKA" evokes trust and positivit.

For a person, the color red is associated with strength, 
power, prohibition, initiative, aggression and triggers 

a strong emotional reaction. He forces to act decisively, 
which determines why he attracts attention to himself and 
arouses interest. Some people associate red with passion, 
love, thirst, blood and death. Therefore, it should not be 
abused [3].

We can safely say that red is a favorite color, as it is used 
by many well-known brands. These include McDonald's, 
a world leader in fast food, Sosa-Sola, the world's largest 
producer of carbonated beverages, Levi's, clothing brand, 
Tavria B, an all-Ukrainian supermarket chain, the popular 
YouTube, and a leading Ukrainian operator. Vodafone, 
a Ukrainian express delivery company Nova Poshta and 
the multinational automobile company Mitsubishi Motors 
Corporation. This list goes on and on.

McDonald’s spends more than $ 2 billion annually on 
advertising. Golden Arches are extremely famous. The use 
of collectible toys, TV commercials, promotions in schools 
and characters like Ronald McDonald are aimed at the 
main group of consumers – children. And the Sosa-Sola 
logo is considered to be the most famous on earth. Maybe 
it's all the effect of red on the buyer, but these brands will 
be at the top of popularity in the market for a long time.

As for blue, it is calm and balanced, it makes you think 
and makes you concentrate. Does not attract attention, 
as red color, but at the same time does not repel. It also 
symbolizes water, movement, freedom and cold. Blue is 
perceived softer and lighter than blue, but is also associated 
with calm and harmony [3].

Blue and all its shades are used by the world's largest 
social network "Reebok", Ukrainian telecommunications 
company "Kyivstar", "PepsiCo", Ukrainian grocery 
chain "ATB-Market", Ukrainian retail chain of wholesale 
hypermarkets "Fozzy" and text editor Microsoft Word.

Yellow is symbolized with pleasant emotions, 
vitality, positivity, warmth and care. It reminds people 
of communication, thoughts that you may have – it's the 
sun or a lemon. So the mood is appropriate: joy, elation, 
pleasure. The color of an open soul and the desire to 
communicate [3].

Such a positive and characteristic of color are brands 
that use it. These include the Snapchab multimedia mobile 
application, the Spanish company Chupa Chups, the Italian 
company Ferrari, the Gala washing powder and the world-
famous yellow symbol, the Tahi public transport vehicle.

Orange color brings excitement, joy, stimulates and 
has a cheerful beginning. It is a loud, hot, fiery, cheerful 
and cheerful color. It uses the famous soft drink "Fanta", 
a free free web browser "Mozilla Firefox" and software 
"Microsoft PowerPoint".

Purple affects concentration. The color itself is associated 
with creativity and unusualness. You need to carefully and 
correctly choose shades of purple, because they affect the 
consumer in quite different ways. If you choose too dark, 
it will repel, but more gentle on the contrary will please the 
eye. At the moment, purple is the most popular color when 
creating a logo for a brand, banner of a popular event or 
model show. It is also a mystery among other color solutions, 
associated with nobility, elegance and sophistication. You 
should be careful with purple, because it is a color that is 
difficult to combine with any other [3].

The Milka milk chocolate brand and the Viber 
application program are famous for their purple brands.

The main color in the entire palette, which ranks first 
in use in advertising is black. It is even used in folk art, so 
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in the famous song "Two Colors" by Dmytro Pavlychko 
it is stated that black symbolizes sorrow. Indeed, many 
associate it with night, fear, death and mourning. But you 
should not abuse this color, it is better to use it to highlight 
details, emphasize the font, or focus on something. 
Mystery, elegance, nobility – it's all about black. It can 
be strict or playful, it all depends on the presentation of  
advertising.

Fans of black are the American company Nike, the 
German company Adidas, the film company Walt Disney 
Pictures and the French company The House of Chanel.

Not the main, but an auxiliary color in advertising, as 
black can be distinguished and white. For many consumers, it 
is associated with purity, transparency, honesty, uncertainty 
and emptiness. Most often, white acts as a background. 
Does not cause much emotion, as the consumer is neutral to 
him, but good if you want to convey information. It is used 
by many world brands that have been mentioned before, 
such as Colgate, Ukrainian telecommunications company 
Kyivstar, Coca-Cola  and others.

We would also like to highlight the brands that use 
a colorful palette for their logo, the American public 
multinational corporation "Google", the online advertising 
platform "OLX" and the social network "Instagram".

It should be noted that we have identified the most 
famous and popular brands for the Ukrainian consumer.

From a psychological point of view, effective advertising 
should be a positive emotionally colored assessment of 
goods and services, which the advertiser communicates 
to consumers [2]. For effective advertising it is very 
important to choose the right light and color. Psychologists 
believe that light challenges a person, calls him to action. 
Shades of lighting cause a person different moods. Color 
in advertising is especially important due to its ability 
to influence the mood of consumers. Color invigorates, 
irritates, encourages empathy, evokes associations with the 
proposed image, is perceived more simply and acts more 

directly than form. It does not need to be interpreted as 
words. Impressions inspired by color are very stable [3].

Therefore, world-renowned companies are willing 
to spend billions to increase demand for their products, 
focusing on colors. As mentioned above, it is not possible 
to win the favor of buyers with one color. This should be 
done in color. After all, in this case, colors and shades 
complement each other and create a holistic picture.

You also need to pay attention to the importance of 
color for humans. Color has an associative character and 
inspires a person with certain emotions and memories. This 
does not mean that you need to create an ad color scheme 
based on your own associations. To get started, you need 
to get to know your working audience. After all, children 
perceive colors differently, and the elderly prefer calmer 
colors and shades.

Conclusions. From the study we can conclude that any 
advertising affects the consumer with its colors. Perception 
of color and emotional attitude to it depends mainly on the 
emotional state of man and the associations they arise. It is 
safe to say that certain emotional states of a person correspond 
to his attitude to color, shade and combination of colors: one 
color is preferred, another does not cause special emotions, 
the third is completely rejected. And also it is possible to 
note about age features of the relation to color scale.

Also, some colors in advertising have an advantage in 
the market for consumers, this list can safely be attributed 
to red, blue and green. Black and white are colors used 
by almost all companies and brands. Because these 
colors are easier to combine and use to accentuate certain 
elements. Colors such as yellow, orange and purple are less 
commonly used, but they are quite accurate and unusual 
when properly combined with other colors and shades.

Given all the peculiarities of the use of color and color 
scheme in advertising, their emotional and associative 
impact on the consumer, we can safely say that the 
advertising campaign will be successful.
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ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ  
У КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

Виконано контент-аналіз понять «освітній простір» і «освітнє середовище». Визначено, що поняття «простір» 
за своїм змістом є більш ширшим, аніж поняття «середовище». Розроблено модель освітнього простору в Україні, яка 
включає заклади освіти як товаровиробників освітніх послуг, які задіяні у функціонуванні трьох ринків: ринку освітніх 
послуг, для якого розробляють свої освітні програми; ринку праці, для якого ведуть підготовку висококваліфікованих 
кадрів (випускників); ринку науково-технічної продукції й послуг, на якому пропонують результати своєї  науково-
технічної діяльності. У запропонованій моделі освітнього простору виокремлено суб’єкти й об’єкти ринку освітніх 
послуг, ринку праці та ринку науково-технічної продукції і послуг. Досліджено сучасну міжнародну практику концепції 
освітніх послуг. Визначено складники формування сучасного освітнього простору в контексті економіки знань.

Ключові слова: навчальний заклад, освіта, освітнє середовище, освітній простір, освітня послуга, ринок, розвиток. 

FORMATION OF MODERN EDUCATIONAL SPACE OF UKRAINE  
IN THE CONTEXT OF THE KNOWLEDGE ECONOMY

The content analysis of the concepts «educational space» and «educational environment» is performed. It is proved that the 
concept of  «educational space» is considered as: territory; integration system; subsystem of social space; pedagogical reality; 
system of pedagogical factors and conditions of personal development; a set of educational institutions, educational processes, 
and educational environments that operate in a particular area; the field where  the interaction of educational environments oc-
curs. It is proved that the concept of «educational environment» is considered as the specifics of the relationship that has develo-
ped in the institution, innovative technologies and assessment of the components of successful self-realization of the individual; 
a set of conditions, opportunities, and resources for personal education; the interconnection of conditions that provide human 
education; institutional form, which is characterized by interconnected conditions that affect human education; the environment 
where the formation of personality (professional development of the applicant) happens. It is determined that the concept of 
«space» in its meaning is broader than the concept of «environment». A model of educational space in Ukraine has been deve-
loped, which includes educational institutions as manufacturers of educational services, which are involved in the functioning 
of three markets: the market of educational services for which they develop their educational programs; the labor market for 
which highly qualified personnel (graduates) are trained; market of scientific and technical products and services where they 
offer the results of their scientific and technical activities. The proposed model of educational space identifies the subjects and 
objects of the market of educational services, the labor market, and the market of scientific and technical products and services. 
The modern international practice of the concept of educational services is investigated. The components of the formation of 
modern educational space in the context of the knowledge economy are determined. The following methods were used in the 
study: theoretical generalization, analysis, and synthesis, comparative analysis, observation. The practical significance of the 
results of the study is to determine the relationship of elements of the modern educational space of Ukraine in the context of the 
knowledge economy, analysis of methodological approaches to the formation of modern domestic educational space.

Keywords: educational institution, education, educational environment, educational space, educational service, market, 
development.
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Постановка проблеми.  У сучасних умовах нової 
економічної реальності саме сфера освіти виступає 
ефективним стратегічним складником цивілізаційного 
прогресу суспільства, адже вона є найважливішим 
джерелом соціально-економічного і культурного роз-
витку будь-якої нації. 

На сучасному етапі розвитку в Україні відбувається 
переосмислення структури управління закладами 
освіти, концепції функціонування навчального про-
цесу, поширення філософії маркетингу освітніх послуг. 
Головним завданням економічної стратегії сучасної 
України є перехід до економіки знань, заснованої на 
інтелектуальній діяльності, що повинна гармонійно 
поєднати освіту, науку і креативність. В основі такої 
економіки лежать трансформація фінансово-економіч-
них систем, розвиток високопродуктивної промисло-
вості, індустрія знань, перехід до цифрової економіки, 
формування постіндустріального суспільства.

Також варто враховувати останні події світового 
масштабу, пов’язані з наслідками пандемії, які викли-
кали соціально-економічну невизначеність кожної кра-
їни. Нині світова економіка потерпає від нового етапу 
фінансово-економічної кризи, що викликана масштаб-
ною пандемією коронавірусної хвороби COVID-19 і 
такими відповідними змушеними заходами, як неочі-
куваний карантин у період 2020–2021 р. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові 
розробки з питань, пов’язаних із сутністю, структурою 
і механізмами створення освітнього простору, здійсню-
вали такі науковці, як: К.С. Казакова [8], К.І. Приход-
ченко [2], Н.М. Рибка [3], А.В. Семенова [4], А.Д. Цим-
балару [6] та ін. Проте, поняття «освітній простір» вчені 
розглядають як об’єктивний або суб’єктивний феномен. 
Перед усіма сторонами освітнього процесу постали 
виклики щодо перспектив подальшого розвитку вітчиз-
няної системи освіти. Саме такі обставини й передбача-
ють формування нового освітнього простору та аспектів 
його дослідження у контексті економіки знань.

Мета статті полягає у дослідженні теоретико-мето-
дологічних положень сучасного освітнього простору 
України в контексті економіки знань.

Виклад основного матеріалу. Наша країна, 
вибравши безповоротний напрям до Болонського про-
цесу, стала частиною єдиного європейського освітнього 
й наукового простору. Україна здійснила структурні 
перетворення у сфері вищої освіти згідно з узгодже-
ною системою стандартів, критеріїв і характеристик, 
зокрема модернізовано освітню діяльність у контексті 
європейських вимог. Умови глобалізації збільшують 
важливість присутності українських університетів у 
міжнародному просторі.

Тому варто зосередити увагу на вивченні такого 
феномену, як сучасний освітній простір в Україні, в 
якому відбуваються динамічні події. Варто відзна-
чити, що науковці по-різному трактують зміст поняття 
«освітній простір», зокрема спостерігаються відміні 
погляди щодо його структури й особливостей. Так, 
простір походить від лат. spatium і означає протяж-
ність, вмістилище, в якому розташовані предмети і від-
буваються події.  

І.О. Ахновська вважає, що поняття «простір» і 
«середовище» не є синонімічними. На її думку, поняття 
«простір» за своїм змістом є більш ширшим, аніж 
поняття «середовище». Освітній простір характери-

зується порядком розташування одночасно існуючих 
об’єктів і певним чином зв’язаних між собою умов, що 
можуть впливати на освіту людини [1, с. 29–30]. Таким 
чином, освітній простір має нерозривний зв’язок із 
соціально-просторовими феноменами, зокрема тісно 
взаємодіє із такими сферами, як політика, економіка, 
екологія, релігія, культура та етнос. 

Контент-аналіз наукової літератури різних поглядів 
щодо поняття «освітній простір» свідчить про те, що 
науковці розуміють його як:

− територію (К.І. Приходченко, 2007 р.) [2]; 
− інтеграційну систему (Н.М. Рибка, 2005 р.) [3]; 
− підсистему соціального простору (А.В. Семе-

нова, 2009 р.) [4]; 
−  педагогічну реальність (О. Леонова, 2006 р.; 

А.Д. Цимбалару, 2016 р.) [5; 6, с. 45];
− систему педагогічних чинників та умов освоєння 

особистістю (А.Д. Цимбалару, 2016 р.) [6, с. 45].
С.В. Кривих трактує поняття «освітній простір» 

як сукупність освітніх інститутів, освітніх процесів 
і освітнього середовища, які діють на певній терито-
рії [7]. Своєю чергою, К.С. Казакова переконана, що 
«освітній простір» є полем, на якому здійснюється вза-
ємодія освітніх середовищ [8].   

У фаховій літературі зустрічаються різні наукові 
підходи до визначення поняття «освітнє середовище», 
які дають змогу зробити висновки про те, що вчені-
економісти розглядають його як: 

−  специфіку взаємин, що склалися у закладі, інно-
ваційні технології та оцінка складників успішної само-
реалізації особистості (колектив авторів, 2014 р.) [9];

− комплекс умов-можливостей та ресурсів для 
освіти особистості (М.В. Братко, 2015 р.) [10, с. 71];

− взаємозв’язок умов, які забезпечують освіту 
людини (В.А. Козирєв , 1999 р.) [11];

− інституціональну форму, яка характеризується 
взаємопов’язаними між собою умовами, що впливають 
на освіту людини (І.О. Ахновська, 2018 р.)  [1, c. 30];

− оточення, в якому відбувається формування осо-
бистості, зокрема професійне становлення студента 
(Н.В. Лобач, 2014 р.) [12, с. 44–45].

О.В. Гора [13] переконаний, що становлення осо-
бистості відбувається у соціокультурному просторі, 
яке є зовнішнім простором. На думку науковця, освітнє 
середовище є моделлю соціокультурного простору, яке 
має системно організовані складники для створення 
відповідних умов для його існування в просторі та 
вступає у взаємодію з ним. 

На нашу думку, освітній простір має вигляд струк-
турної системи. На рис. 1 наведено модель освітнього 
простору в Україні, яка включає: заклади освіти як 
товаровиробників освітніх послуг, які задіяні у функ-
ціонуванні трьох ринків, а саме ринку освітніх послуг, 
для якого розробляють свої освітні програми; ринку 
праці, для якого ведуть підготовку висококваліфіко-
ваних кадрів (випускників); ринку науково-технічної 
продукції й послуг, на якому пропонують результати 
своєї  науково-технічної діяльності.

Сучасний ринок освітніх послуг в Україні почав 
формуватися з 1991 р. і продовжує функціонувати в 
умовах ринкової економіки. До особливостей ринку 
освітніх послуг можна віднести те, що він: по-перше, 
самостійний елемент; по-друге, тісно взаємопов’язаний 
із ринком праці; по-третє, залежний від держави, тобто 
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з боку держави він є керованим об’єктом і водночас 
держава виступає його суб’єктом; по-четверте, є соці-
ально-економічною системою.

У запропонованій моделі (рис. 1) виокремлено 
суб’єкти й об’єкти ринків. Так, суб’єктами ринку освіт-
ніх послуг витупають:

− споживачі освітніх послуг (попит): фізичні осо- 
би – здобувачі освіти, домогосподарства, суб’єкти гос-
подарювання, держава;

− постачальники  освітніх послуг (пропозиція): 
заклади освіти різної форми власності, громадські 
організації;

− посередники надання послуг: біржа зайнятості чи 
служба, освітні центри, асоціації, фонди, органи реє-
страції, ліцензування та акредитації тощо [14, с. 507; 
15, с. 37; 16, с. 14–15].

Об’єктами ринку освітніх послуг є регулюючі еко-
номічні відносини між:

− споживачами та постачальниками освітніх послуг;
− постачальниками освітніх послуг і посередни-

ками надання послуг;

− споживачами освітніх послуг і посередниками 
надання послуг.

Процес регулювання здійснюється з урахуванням 
таких факторів:

− момент часу, узгоджений за термінами;
− якість освітніх послуг;
− доступність освітніх послуг;
− рівень пропозиції освітніх послуг різними освіт-

німи установами;
− рівень попиту на освітні послуги;
− ціноутворення на ринку;
− питання державного замовлення на підготовку 

фахівців, перепідготовку кадрів, підвищення квалі-
фікації, що регламентується законодавчими актами з 
урахуванням прогнозу потреби у фахівцях на ринку  
праці;

− рівень суспільної значущості освітніх послуг 
[15, с. 35–36].

Суб’єктами як ринку праці, так і ринку науково-тех-
нічної продукції та послуг виступають підприємства, 
організації, компанії, фірми.

Рис. 1. Модель освітнього простору в Україні
Джерело: систематизовано авторами
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Об’єктами ринку праці є трудові послуги найманих 
працівників і людський капітал.

До об’єктів ринку науково-технічної продукції та 
послуг відносяться науково-технічна продукція (при-
строї, прилади, програми); науково-дослідницькі, дос- 
лідно-конструкторські роботи; науково-технічний кон-
салтинг як послуга; наукові дослідження як об’єкти 
інтелектуальної власності [14, с. 507].

Таким чином, формування сучасного освітнього 
простору в контексті економіки знань повинно:

− підтримувати модуси минулого, теперішнього і 
майбутнього;

− забезпечити тісний контакт особистості з оточу-
ючим її освітнім середовищем;

− сприяти осмисленню і пізнанню індивідуума всіх 
елементів – носіїв культури для  максимального роз-
криття індивідуальних можливостей;

− сприяти становленню особистості та її подаль-
шого розвитку;

− підтримувати взаємозв’язок між суспільством і 
соціальними інститутами освітньої спрямованості;

− розвивати природні задатки і нахили особистості;
−  ураховувати інтереси і здібності суб’єктів освіт-

нього процесу;
− формувати інтелектуальну, культурну й ерудо-

вану особистість;
− розвивати здібності до самоосвіти і командної 

роботи; 

− сприяти успішній інтеграції у соціум;
− забезпечити професійну самореалізацію особис-

тості;
− підтримувати інноваційний розвиток освітніх 

закладів, зокрема у сфері освітніх послуг; 
− сприяти інтенсивності освітньої інформації.
Висновки.  Контент-аналіз наукової літератури різ-

них поглядів щодо поняття «освітній простір» свідчить 
про те, що науковці розуміють його як: територію; інте-
граційну систему; підсистему соціального простору; 
педагогічну реальність; систему педагогічних чинни-
ків та умов освоєння особистістю; сукупність освітніх 
інститутів, освітніх процесів і освітніх середовищ, які 
діють на певній території; поле, на якому здійснюється 
взаємодія освітніх середовищ.   

Освітній простір, на нашу думку, має вигляд струк-
турної системи. Нами розроблено модель освітнього 
простору в Україні, яка включає: заклади освіти як 
товаровиробників освітніх послуг, які задіяні у функ-
ціонуванні трьох ринків, а саме ринку освітніх послуг, 
для якого розробляють свої освітні програми; ринку 
праці, для якого ведуть підготовку висококваліфіко-
ваних кадрів (випускників); ринку науково-технічної 
продукції й послуг, на якому пропонують результати 
своєї  науково-технічної діяльності.

Перспективою подальших наукових розробок у вибра-
ному напрямі стане дослідження динаміки статистичних 
показників функціонування вітчизняної системи освіти.

Список використаних джерел:
1. Ахновська І.О. Теоретичні засади формування освітнього середовища в контексті економіки знань. Економiка i 

органiзацiя управлiння. 2018. № 4(32). С. 26–34.
2. Приходченко К.І. Творче освітньо-виховне середовище загальноосвітнього закладу гуманітарного профілю : моногра-

фія.  Донецьк : ДонНУ, 2007.  640 с.
3. Рибка Н.М. Єдиний освітній простір як інтеграційна система: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. … канд. 

філософ. наук : 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії».  Одеса, 2005.  24 с.
4. Семенова А.В. Теоретичні і методичні засади застосування парадигмального моделювання у процесі професійної під-

готовки майбутніх учителів : автореф. дис. … докт. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти».  Тернопіль, 
2009.  42 с.

5. Леонова О. Образовательное пространство как педагогическая реальность. Alma mater (Вестник высшей школы).  2006.  
№ 1.  С. 36–40.

6. Цимбалару А.Д. Освітній простір: сутність, структура і механізми створення. Український педагогічний журнал. 2016. 
№ 1. С. 41–50.  

7. Кривых С.В. Соотношение понятий «среда» и «пространство» в социокультурном и образовательном аспектах. URL: 
http://portalus.

8. Казакова К.С. Образовательная среда: основные исследовательские подходы. Труды Кольского научного центра РАН. 
2011. № 1. С. 65–71.

9.  Освітнє середовище як концепт інноваційної діяльності закладу освіти (скорочений варіант) / Авторський колектив 
навчально-виховного комплексу «Школа-гімназія-ліцей» № 10 м. Бердичева.  Освітній простір : портал громадських експер-
тів «Освітня політика» від 10.02.2014. URL: http://education-ua.org/osvitniy-prostir.php.

10. Братко М.В. Структура освітнього середовища вищого навчального закладу. Наукові записки. Серія «Педагогічні 
науки». 2015. Вип. 135. С. 67–72.

11. Козырев В.А. Построение модели гуманитарной образовательной среды. Pedagog. 1999. № 7. URL: https://old.altspu.ru/ 
Journal/pedagog/ pedagog7/a06.html.

12. Лобач Н.В. Освітнє середовище як засіб формування інформаційно-аналітичної компетентності студентів. Наукові 
записки. Серія «Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти». 2014. Вип. 5. С. 42–46.  

13. Гора  О.В.  Освітнє  середовище  як  фактор  формування  національної  ідентичності студентів вищих  навчальних 
закладів. Витоки педагогічної  майстерності.  2011. Вип. 8(1). С. 97–101. 

14. Онищенко В.О. Інноваційні підходи управління вищим навчальним закладом. Менеджмент у ХХІ сторіччі : матер. 
Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 16–17 травня 2013 р.  С. 506–509. 

15. Майборода Т.М. Державне регулювання освіти в контексті розвитку національної економіки : дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.03. Полтава, 2019. 259 с.

16. Антохов А. Вплив ринку освітніх послуг на розвиток інноваційної економіки України. Українська наука: минуле, 
сучасне, майбутнє. 2012. Вип. 17. С. 14–22.



21

Економічний простір  № 167, 2021

References:
1. Akhnovska I.O. (2018) Teoretychni zasady formuvannya osvitnoho seredovyshcha v konteksti ekonomiky znan [Theoretical 

principles of formation of educational environment in the context of knowledge economy]. Ekonomika i orhanizatsiya upravlinnya,  
no. № 4 (32), pp. 26–34.

2. Prykhodchenko K.I. (2007) Tvorche osvitno-vykhovne seredovyshche zahalnoosvitnoho zakladu humanitarnoho profilyu 
[Creative educational environment of a general educational institution of humanitarian profile]. Donetsk: DonNU. (in Ukrainian)

3. Rybka N.M. (2005) Unified educational space as an integration system: socio-philosophical analysis [A single educational space 
as an integration system: socio-philosophical analysis] (PhD Thesis), Odesa. 

4. Semenova A.V. (2009) Theoretical and methodical principles of application of paradigmatic modeling in the process of 
professional training of future teachers [Theoretical and methodical bases of application of paradigmatic modeling in the course of 
professional training of future teachers] (PhD Thesis), Ternopil.

5. Leonova O. (2006) Obrazovatelnoye prostranstvo kak pedagogicheskaya realnost [Educational space as a pedagogical reality]. 
Alma mater (Vestnik vysshey shkoly). no. 1, pp. 36–40.

6. Tsymbalaru A.D. (2016) Osvitniy prostir: sutnist, struktura i mekhanizmy stvorennya. Ukrayinskyy pedahohichnyy zhurnal 
[Educational space: essence, structure and mechanisms of creation]. Ukrayinskyy pedahohichnyy zhurnal, no. 1, pp. 41–50.

7. Krivykh S.V. Sootnosheniye ponyatiy ‘‘sreda’’ i ‘‘prostranstvo’’ v sotsiokulturnom i obrazovatelnom aspektakh [Correlation 
of the concepts of ‘‘environment’’ and ‘‘space’’ in the socio-cultural and educational aspects]. Available at: http://portalus (accessed 
24 January 2021).

8. Kazakova K.S. (2011) Obrazovatel'naya sreda: osnovnyye issledovatelskiye podkhody [Educational environment: basic research 
approaches]. Trudy Kolskogo nauchnogo tsentra RAN, vol. 1, pp. 65–71.

9. Avtorskyy kolektyv navchalʹno-vykhovnoho kompleksu «Shkola-himnaziya-litsey» № 10 m. Berdycheva (2014) Osvitnye 
seredovyshche yak kontsept innovatsiynoyi diyalʹnosti zakladu osvity (skorochenyy variant) [Educational environment as a concept 
of innovative activity of an educational institution (abbreviated version)]. Osvitniy prostir: portal hromadsʹkykh ekspertiv «Osvitnya 
polityka». Available at: http://education-ua.org/osvitniy-prostir.php (accessed 24 January 2021).

10. Bratko M.V. (2015) Struktura osvitnʹoho seredovyshcha vyshchoho navchalʹnoho zakladu [The structure of the educational 
environment of higher education. Proceedings].  Naukovi zapysky. Seriya: Pedahohichni nauky, vol. 135, pp. 67–72.

11. Kozyrev V.A. (1999) Postroyeniye modeli gumanitarnoy obrazovatel'noy sredy [Building a model of a humanitarian educational 
environment]. Pedagog, no. 7. Available at: https://old.altspu.ru/Journal/pedagog/pedagog7/a06.Html (accessed 24 January 2021).

12. Lobach N.V. (2014) Osvitnye seredovyshche yak zasib formuvannya informatsiyno-analitychnoyi kompetentnosti studentiv 
[Educational environment as a means of forming information and analytical competence of students]. Naukovi zapysky. Seriya: 
Problemy metodyky fizyko-matematychnoyi i tekhnolohichnoyi osvity, vol. 5, pp. 42–46.

13. Hora  O.V.  (2011) Osvitnye  seredovyshche  yak  faktor  formuvannya  natsionalnoyi  identychnosti studentiv vyshchykh  
navchalnykh zakladiv [Educational environment as a factor in the formation of national identity of students of higher educational 
institutions]. Vytoky pedahohichnoyi  maysternosti, vol. 8(1), pp. 97–101.

14. Onyshchenko V.O. (2013) Innovatsiyni pidkhody upravlinnya vyshchym navchalnym zakladom [Innovative approaches to 
higher education management. Management in the XXI century: materials International]. Menedzhment in XXI storichchi (Ukrainian, 
Poltava, May 16–17, 2013). Poltava, pp. 506–509.

15. Mayboroda T.M. (2019) Derzhavne rehulyuvannya osvity v konteksti rozvytku natsionalʹnoyi ekonomiky [State regulation of 
education in the context of national economy development] (PhD Thesis), Poltava.

16. Antokhov A. (2012) Vplyv rynku osvitnikh posluh na rozvytok innovatsiynoyi ekonomiky ukrayiny [The influence of the 
market of educational services on the development of the innovative economy of Ukraine]. Ukrayinska nauka: mynule, suchasne, 
maybutnye, vol. 17, pp. 14–22.



22

Економічний простір  № 167, 2021

УДК 336.14
DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/167-4

Денищенко Л. В.
старший викладач,

Східноукраїнський національний університет 
імені Володимира Даля

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8160-7343

Denyshchenko Liudmyla
Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

ПИТАННЯ НАПОВНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ  
ЯК ВАЖЛИВОГО СКЛАДНИКА ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ  

МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Спеціальний фонд місцевого бюджету – це джерело коштів громади, які призначені для фінансування заздалегідь 
визначених напрямів та проєктів. Після впровадження реформи місцевого самоврядування ця частина бюджету гро-
мади отримала велике значення для її розвитку, адже вона фінансує місцеві проєкти, що поліпшують умови життя 
мешканців, реалізують стратегічні плани. Керівні органи громад приділяють спеціальному фонду недостатньо уваги, 
не розуміючи можливості збільшення коштів у ньому. Це призводить  до зменшення можливостей громади вирішува-
ти власні проблеми та працювати над стратегічними цілями. У статті розглянуто структуру спеціального фонду 
місцевого бюджету, джерела його наповнення та визначено шляхи збільшення коштів, що можуть бути отримані. 
Підкреслено важливість співробітництва бізнесу, органів місцевого самоврядування та  громади заради загального 
розвитку.

Ключові слова: місцевий бюджет, суспільні кошти, органи місцевого самоврядування, податки, трансфер.

THE ISSUE OF FILLING THE SPECIAL FUND  
AS AN IMPORTANT COMPONENT OF THE REVENUE SIDE  

OF LOCAL BUDGETS IN TERMS OF FINANCIAL DECENTRALIZATION

The introduction of local government reform in Ukraine, part of which is financial (fiscal) decentralization, the functioning 
of local budgets has forced to significantly change the approaches of local governments to the management of community funds. 
Despite the clear provisions of local government reform, local councils have a number of problems with filling the revenue side 
of local budgets, leading to inefficient and underutilized use of community funds. A number of Ukrainian scholars pay attention 
to local finances, but the issues of filling and using local budgets are mainly considered in terms of articles of the general fund, 
while the special fund is characterized by funds coming to specific purposes and almost unmanageable. The purpose of the study 
is a detailed consideration of the theoretical foundations of the existence and functioning of a special fund of local budgets, its 
role and importance in performing the financial functions of the community. The new budget governance mechanism has forced 
local authorities to step up their efforts to address their own issues and costs, allowing them to keep significant sums at their 
disposal, which, however, are not sufficient. The opportunity to earn more income has also been offered by the reform of finan-
cial decentralization, but it requires cohesion in the community between all its main components: government, business and the 
population. Finding ways to increase the local budget to finance their own issues requires a constant search for opportunities 
to generate additional income, sources of use and use of reserves, which is possible, appropriate and increase the efficiency of 
local budgets. Such possibilities have been identified and described in this study. The share of the special fund of local budgets, 
as you know, is not the largest, but the work on its replenishment has not only financial but also a certain synergistic effect 
in the community, promotes cohesion and motivation for further social and economic development. Unfortunately, among the 
management of these institutions and local self-government there is often no desire to consider the possibility of finding their 
own reserves for the implementation of such activities, which significantly reduces the financial capacity of the local budget.

Keywords: local budget, public funds, local governments, taxes, transfer.
JEL classіfіcatіon: H72, H41, H79, H10, H70

Постановка проблеми. Упровадження реформи 
місцевого самоврядування в Україні, частиною якої 
є фінансова (фіскальна) децентралізація, функціону-
вання місцевих бюджетів змусило суттєво змінити під-
ходи органів місцевого самоврядування до управління 
коштами громад. Якщо раніше основними обов’язками 
виконавчої місцевої було статичне виконання норма-
тивних документів, постанов та наказів у відповід-
ний час та звітування, то сьогодні місцеві бюджети 
отримали у власне розпорядження збільшені розміри 
коштів, а місцеве самоврядування – підвищені повно-
важення щодо їх використання та мотивацію у збіль-

шенні надходжень та ефективності власної діяльності. 
Незважаючи на чітко визначені положення реформи 
місцевого самоврядування, місцеві ради мають низку 
проблем, пов’язаних із наповненням дохідної частини 
місцевих бюджетів, що призводить до неефективного 
та неповноцінного використання коштів громади. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням місцевих фінансів приділяє увагу низка українських 
науковців, серед яких – С.В. Алфьоров, А.Ф. Ткачук, 
Н.В. Васильєва, Н.М. Гринчук, Т.М. Дерун, В.С. Куй-
біда, Т.В. Іванова та ін. Але питання з наповнення та 
використання коштів місцевих бюджетів переважно 
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розглядаються в розрізі статей загального фонду, 
тоді як спеціальний фонд характеризується коштами, 
що надходять на певні цілі й управлінню майже не  
піддаються. Детального дослідження потребує струк-
тура спеціального фонду місцевого бюджету та дже-
рела його наповнення.

Мета статті  полягає у детальному розгляді тео-
ретичних основ існування та функціонування спеці-
ального фонду місцевих бюджетів, його ролі та вазі 
у виконанні фінансових функцій громади, фактичної 
динаміки надходжень та повноти використання впро-
довж дії фіскальної децентралізації в Україні з метою 
пошуку шляхів збільшення його використання на міс-
цевому рівні.

Виклад основного матеріалу. Згідно з реформою, 
ефективність та платоспроможність громади залежать 
від рівня усіх видів надходжень до її бюджету та, відпо-
відно, їх кількості на одного жителя [1]. Це стимулює 
громаду швидше та якнайбільше наповнювати свій 
бюджет, учитися самозабезпеченню та економності 
витрат. Шість років упровадження реформи показали 
моральну неготовність більшості керівництва місце-
вого самоврядування швидко та свідомо перейти до 
запропонованих принципів управління ресурсами, що 
привело до гальмування реформи і неотримання запла-
нованих результатів у межах громади, району, області 
та держави у цілому. Досить часто громади створю-
валися з порушенням рекомендацій її розробників та 
уряду, після чого звинувачуючи їх у помилковості. 
Сьогодні після проведення адміністративно-територі-
ального перерозподілу територій громад та районів, 
отримання перших результатів фінансової діяльності 
громад можна зробити перші висновки про структуру 
джерел та динаміку наповнення місцевих бюджетів у 
нових умовах, з’ясувати та охарактеризувати основні 
тенденції змін. Уважаю таку діяльність необхідною для 
пошуків більш ефективних способів роботи громади з 
бюджетом у майбутні періоди.  

Для виконання фінансових обов’язків у громаді її 
фінансові органи використовують кошти, що надхо-
дять до місцевого бюджету з різних джерел та з різ-
ними умовами використання. Дохідна частина місце-
вого бюджету складається з двох основних частин: 
загального та спеціального фондів. Найбільша частина 
коштів, що надходить, акумулюється у загальному 
фонді. Цей фонд формується з податкових та непо-
даткових надходжень, прибутків комунальних під-
приємств громади та використовується фінансовими 
органами громади згідно з визначеною стратегією та 
складеним бюджетом на власний розсуд. Питанням 
загального фонду приділено багато уваги науковців, 
що досліджують ефективність місцевої фінансової 
політики. Це абсолютно обґрунтовано як його пито-
мою вагою у структурі бюджету, так і можливостями 
вдосконалення інструментів та принципів управління. 

Спеціальний фонд місцевого бюджету найчастіше 
розглядається як складова частина місцевого бюджету, 
що існує та акумулює кошти для використання на 
заздалегідь визначені цілі без можливості будь-яких 
можливостей самостійного впливу, а отже, без пошуку 
будь-яких шляхів підвищення ефективності. Фактичні 
доходи загального та спеціального фондів місцевих 
бюджетів України за 2020 р. представлено в табл. 1. 

Передумовою появи у 2000 р. спеціальних фондів 
бюджетів стало запровадження казначейського нагляду 
з боку держави за використанням державних коштів на 
місцевих рівнях. Тобто на загальнодержавному рівні 
з’явилися певні сумніви щодо величин, доцільності та 
напрямів використання коштів «на місцях» [3]. Вико-
ристання спеціального фонду мало на меті зменшити 
неефективність використання коштів, з одного боку, 
та надання місцевим бюджетам додаткового фінансо-
вого ресурсу, але з умовою цільового використання – 
з іншого. Таким чином, використання «спеціальних» 
коштів передбачалося на місцевих рівнях, але заклада-
лися вони у державний бюджет.

Законодавство не визначає поняття «спеціальний 
фонд бюджету», але надає такий перелік його надхо-
джень, що розміщений у табл. 2.

Не менш уважно необхідно розглядати власні нахо-
дження бюджетних установ, адже вони на відміну від 
загального фонду займають перше місце за обсягом 
надходжень та близько 80% неподаткових надходжень 
місцевих бюджетів. Бюджетні установи в основній 
діяльності, що фінансується за рахунок коштів загаль-
ного фонду бюджету, мають право здійснювати гос-
подарську діяльність та надавати платні послуги, що 
дозволені законодавством та визначені в установчих 
документах, тощо. Такі доходи повинні надходити до 
спеціального фонду. 

Окреме джерело, що формує спеціальний фонд 
бюджету громади, – цільові фонди. Органи місцевого 
самоврядування можуть створювати їх для залучення 
коштів, що будуть витрачені на вирішення певних її 
потреб. У такі фонди можуть надходити кошти бла-
годійних внесків та допомоги від населення і підпри-
ємств, інших залучень та надходжень.

Отже, розглянувши призначення та джерела надхо-
дження спеціального фонду місцевих бюджетів, можна 
дати йому обґрунтоване визначення. Спеціальний фонд 
місцевого бюджету – це грошові кошти, що надходять 
до місцевого бюджету та мають заздалегідь визначене 
конкретне призначення згідно з чинним законодав-
ством, або кошти, що є прибутком від господарської 
діяльності та платних послуг бюджетних установ гро-
мади, коштів від благочинності на певні цілі.

Погоджуючись із тим, що доходи спеціального 
фонду становлять близько 10% від загального обсягу 
місцевих бюджетів та наявність суворих законодав-
чих положень щодо його використання, вважаю за 

Таблиця 1
Фактичні доходи місцевих бюджетів України за 2020 р. (млрд грн)

Показники Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Власні доходи 290,1 21,2 311,3
Трансферти з державного бюджету 135,9 24,3 160,2
Разом 426,0 45,5 471,5

Джерело: складено за [2]
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необхідне знайти шляхи збільшення надходжень до 
цього фонду, що обов’язково збільшить спромож-
ність громади та прискорить її соціально-економічний  
розвиток.

Згідно з проведеного вивчення поняття та особли-
востей спеціального фонду місцевих бюджетів, визна-
чено шляхи збільшення його доходної частини, а саме:

Бюджетні установи, що знаходяться та функціо-
нують на території громади мають право вести госпо-
дарську діяльність та отримувати доходи, у тому числі 
від здачі в оренду власних приміщень або їх реаліза-
ції. Бюджетні установи можуть отримувати кошти 
від господарсько-виробничої діяльності допоміжних, 
навчально-допоміжних підприємств, господарств, май-
стерень; квартирної плати, плати за гуртожитки тощо. 
Як приклад можна запропонувати створення теплиць 
для вирощування овочевої продукції для харчування 
в дитячих та медичних закладах та для реалізації  
[4, ст. 13]. Також бюджетні установи можуть отриму-
вати гранти для ведення своєї діяльності, благодійні 
внески та дарунки. Також, згідно із законодавством, 
професійно-технічні навчальні заклади як бюджетні 
установи,  що знаходяться на території громади, можуть 
розміщувати тимчасово вільні власні кошти та отриму-
вати від таких фінансових операцій додаткові доходи 
на користь спеціального фонду місцевого бюджету. 
Якщо бюджетна установа створює за бюджетні кошти 
фільми за державним замовленням та їх копії, це 
теж джерело її доходів, які збільшать спеціальний  
фонд. 

Послуги, що надаються бюджетними установами, 
зазвичай мають характер основної діяльності. Але якщо 
розширити їх асортимент, підвищити якість та урізно-
манітнити, є можливість збільшити власну доходність, 
а відповідно, і дохідність місцевого бюджету. Як при-
клад можна запропонувати органам запису актив гро-
мадського стану або центрів надання адміністративних 
послуг розробити та пропонувати крім звичайної реє-

страції певної події урочисті заходи на платній основі, 
у тому числі виїзні церемонії. 

На жаль, серед керівництва цих установ та міс-
цевого самоврядування найчастіше немає бажання 
розглядати можливості пошуку власних резервів для 
впровадження такої діяльності. Отже, це важливе 
завдання для місцевої влади, бізнесових структур, що 
можуть співпрацювати з бюджетними установами та 
громадськості.

Суттєвим резервом отримання додаткових дохо-
дів бюджетних установ є отримання плати за оренду 
майна. Для збільшення рівня доходів від  орендних 
операцій потрібно сформувати повний реєстр об’єктів 
комунальної власності громади, визначити їх фак-
тичний стан за допомогою розробленої системи оці-
нок щодо можливості передачі в оренду. Здебільшого 
вільні приміщення знаходяться не в найкращому стані 
для можливості використання у комерційній оренді, 
отже, кошти на ремонтні роботи потрібно знайти в 
бюджеті розвитку, а ще краще – запропонувати орендо-
отримувачам фінансувати їх у рахунок орендної плати. 
Завдяки цим заходам громада отримає відремонтовані 
та облаштовані приміщення або будівлі та збільшить 
фінансовий потік від орендних джерел. 

Для отримання коштів від указаних джерел бюджет-
ним установам потрібно підвищувати якість надання 
послуг, популяризувати свою діяльність у громаді, при-
ймати участь у проєктній діяльності серед національ-
них та міжнародних грантових організацій та фондів 
заради фінансування потрібних громаді цільових захо-
дів. Надходження до спеціального фонду від грантів та 
благодійних внесків в останні роки набувають уваги 
місцевої влади. Проєктна діяльність органів місцевого 
самоврядування, участь депутатів та працівників дер-
жавних служб популяризує їхню діяльність, збільшує 
повагу та довіру до влади у суспільства та бізнесу, а 
отже, обов’язково сприятиме «детінізації» підприєм-
ництва та підвищенню участі мешканців у діяльності 

Таблиця 2
Структура надходжень коштів спеціального фонду місцевих бюджетів

Вид надходжень Найменування 
бюджету Обсяг, %

Бюджет розвитку Відповідний бюджет 100
Кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського 
виробництв Бюджет ОТГ 75

Штрафи та інші стягнення за господарську діяльність, що заподіяла шкоду 
навколишньому середовищу Бюджет ОТГ 50

Екологічний податок Бюджет ОТГ 25
Концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності, що мають цільові призначення Відповідний бюджет 100
Відрахування вартості питної води, підприємцями, що реалізують її з відхиленнями від 
стандартів Відповідний бюджет 100

Власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок певного бюджету Відповідний бюджет 100
Цільові та добровільні внески фізичних та юридичних осіб до місцевих фондів охорони 
навколишнього середовища Відповідний бюджет 100

Надходження до цільових фондів, створених органом місцевого самоврядування Відповідний бюджет 100
Субвенції з інших спеціальних бюджетів Відповідний бюджет 100
Повернення кредитів, що були надані місцевими бюджетами індивідуальним сільським 
забудовникам, молодим сім’ям та одиноким громадянам, а також платежі за їх 
використання

Відповідний бюджет 100

Надходження в рамках програм технічної та іншої допомоги і грантів міжнародних 
організацій Відповідний бюджет 100

Джерело: складено за [4, ст. 691, 71]



25

Економічний простір  № 167, 2021

на благо громади. Благочинні концерти, марафони, 
ярмарки – надзвичайно потужний інструмент задля 
згуртованості, визначення спільних цілей та пошуку 
найраціональніших шляхів досягнення. Залучення до 
співпраці волонтерів завжди сприяє відданій праці 
небайдужих членів громади виключно для підвищення 
її добробуту. Але потрібно вказати, що діяльність із 
залучення грантів та коштів від благодійників потрібно 
здійснювати під постійним громадським контролем та 
публічною звітністю по всіх витратах, а місцевій владі 
потрібно слідкувати за законністю кожного заходу з 
залучення та витрачання всіх сум.

Висновки. Отже, новий механізм бюджетного вря-
дування змусив громади активізувати діяльність із вирі-
шення власних питань та витрат і дав їм змогу залишати 
у своєму розпорядженні значні суми для цього, які все 

ж таки не є достатніми. Можливість отримувати більші 
доходи теж запропонувала реформа фінансової децен-
тралізації, але це потребує згуртованості в громаді 
між усіма основними її складниками: владою, підпри-
ємництвом та населенням. Пошук шляхів збільшення 
місцевого бюджету для фінансування власних питань 
потребує постійного пошуку можливостей отримання 
додаткових прибутків, джерел залучень та викорис-
тання резервів, що є можливим, доцільним та підвищить 
ефективність використання коштів місцевих бюдже-
тів. Питома вага коштів спеціального фонду місцевих 
бюджетів, як відомо, не є найбільшою, але робота над 
його поповненням має не тільки фінансовий, а й певний 
синергетичний ефект у громаді, сприяє згуртованості та 
мотивації до подальшого суспільного та економічного  
розвитку.
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ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ  
В ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ РЕГІОНІ

У статті здійснено аналіз впливу фінансової децентралізації на інвестиційні процеси в Дніпропетровському ре-
гіоні. Розглянуто етапи децентралізації в Україні і висвітлено основні досягнення та завдання кожного з них. Оха-
рактеризовано нормативно-правову базу, яка є фундаментом проведення реформ децентралізації в Україні. Проана-
лізовано показники розвитку об’єднаних територіальних громад (ОТГ) у Дніпропетровському регіоні та Україні на 
засадах компаративного аналізу. Зроблено висновки про лідерство Дніпропетровського регіону з результатів прове-
дення реформ. Проаналізовано динаміку доходів та видатків місцевих бюджетів Дніпропетровського регіону за період  
2014–2019 рр., а також зміну обсягів коштів за окремими статтями. Зроблено висновки щодо наявності профіциту 
та дефіциту бюджету в означений період. Наведено динаміку обсягів капітальних інвестицій Дніпропетровського 
регіону за період 2014–2019 рр. та проаналізовано структуру їх фінансування за рахунок державного та місцевих 
бюджетів. Зроблено висновки стосовно позитивного впливу фінансової децентралізації на інвестиційні процеси в Дні-
пропетровському регіоні. 

Ключові слова: децентралізація, об’єднані територіальні громади, місцеві бюджети, капітальні інвестиції, інвес-
тиційні процеси.

THE INFLUENCE OF FINANCIAL DECENTRALIZATION  
ON INVESTMENT PROCESSES IN THE DNIPROPETROVSK REGION

Against the background of global transformations and imperatives, it has been considered that countries need to find and 
form effective public administration strategies. In these circumstances, Ukraine is reforming decentralization in order to op-
timize the activities of the state apparatus through changes in the administrative-territorial structure and redistribution of 
powers between central and local authorities. The main tasks for the government are to find effective mechanisms for de-
centralization strategy and assess their impact on the development of individual territories within the country. The impact of 
financial decentralization on investment processes in the Dnipropetrovsk region has been analyzed in this article. The stages of 
decentralization in Ukraine have been considered and the main achievements and tasks of each of them have been highlighted. 
The regulatory framework, which is the foundation of decentralization reforms in Ukraine, has been described. Indicators of 
development of united territorial communities (UTC) in Dnipropetrovsk region and Ukraine on the basis of comparative analy-
sis have been considered. Conclusions are made about the leadership of the Dnipropetrovsk region from the results of reforms. 
The dynamics of revenues and expenditures of local budgets of the Dnipropetrovsk region for the period 2014–2019, as well 
as the change in the amount of funds by accounts have been analyzed. It has been concluded that there is a surplus and budget 
deficit in the specified period. The dynamics of capital investments of the Dnipropetrovsk region for the period 2014–2019 has 
been given and the structure of their financing at the expense of the state and local budgets has been analyzed. Conclusions 
are made regarding the positive impact of financial decentralization on investment processes in the Dnipropetrovsk region. 
According to the analysis of financial decentralization of the Dnipropetrovsk region, the reforms led to an increase in local 
budgets and capital investments, an increase in the share of capital investment financing from the state and local budgets, 
and led the region to leadership in a number of UTC indicators. Thus, it can be argued that decentralization has had a posi-
tive impact on the Dnipropetrovsk region and contributed to the strengthening of its socio-economic processes and investment  
activity.

Keywords: decentralization, united territorial communities, local budgets, capital investments, investment processes.
JEL classification: O52, R10, R51, R58

Постановка проблеми. На тлі глобальних транс-
формацій та імперативів перед країнами виникає необ-
хідність пошуку та формування ефективних стратегій 
державного управління. У цих умовах Україна про-
водить реформу децентралізації з метою оптимізації 
діяльності державного апарату за рахунок змін адмі-
ністративно-територіального устрою та перерозпо-
ділу повноважень між центральними та місцевими 
органами влади. Основними завданнями перед урядом 
постають пошуки ефективних механізмів стратегії 

децентралізації та оцінки їхнього впливу на розвиток 
окремих територій у межах країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний 
внесок у дослідження децентралізації в Україні та регі-
ональних особливостей реалізації реформ здійснили 
Т.І. Гладка, О.М. Клименко, Я.А. Жаліло, С.О. Оси-
пенко, Л.Є. Фурдичко, А.С. Глущенко, С.О. Коваленко, 
Т.М. Ступницька, Ю.О. Раделицький, Ю.В. Орлов-
ська, О.О. Кахович та ін. Проте, незважаючи на вагомі 
здобутки вчених у розробленні даних питань, більш 
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детального аналізу потребують результати децентралі-
зації в різних регіонах України та її вплив на інвести-
ційні процеси територій.

Мета статті полягає в аналізі здійснення реформ 
децентралізації в Дніпропетровському регіоні як 
одному з лідерів впровадження стратегії в Україні, а 
також впливу її механізмів на інвестиційні процеси в 
регіоні.

Виклад основного матеріалу. Починаючи з 2014 р. 
в Україні відбувається децентралізація – процес рефор-
мування системи повноважень та управління фінан-
сами за рахунок їх передачі від органів центрального 
державного управління до органів місцевого самовря-
дування. Дана політика базується на основі положень 
міжнародного договору Європейської хартії місцевого 
самоврядування [1], яку було прийнято у 1985 р. у  
м. Страсбург Конгресом місцевих і регіональних влад 
Європи і підписано 47 країнами Ради Європи. В Укра-
їні цей документ набрав чинності у 1998 р. і став фун-
даментом для формування законодавчої бази у сфері 
місцевого самоврядування.

Сьогодні виділяють два етапи децентралізації: 
2014–2019 рр., та 2020–2021 рр. [2]. Результатом пер-
шого етапу стало формування законодавчої бази, яка 
включає у себе низку важливих ініціатив, а саме схва-
лення у 2014 р. Концепції реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади в 
Україні [3], та затвердження плану дій стосовно її реа-
лізації; підготовка проєкту внесення змін до Конститу-
ції України, які донині не є прийнятими (внесення змін 
планується у 2021 р.); Закон України «Про внесення 
змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи 
міжбюджетних відносин» [4] та Закон України «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та 
деяких законодавчих актів України щодо бюджетної 
реформи» [4].

Саме ці закони стали основою фінансової децен-
тралізації, у межах яких зросли питомі надходження в 
місцеві бюджети від податків, відбулася зміна транс-
фертної системи коштів, збільшився рівень самостій-
ності органів місцевого самоврядування у виборі та 
реалізації програм соціально-економічного розвитку. 
У результаті означених заходів бюджети місцевих гро-
мад зросли з 68,6 млрд грн у 2014 р. до 275 млрд грн у 
2019 р. [2].

Окрім того, посилився процес формування місцевих 
органів управління за рахунок створення об’єднаних 
територіальних громад (ОТГ), що було підкріплено 
підписанням Закону «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» [5] та впровадженням інсти-
туту старост, які наділені певними повноваженнями, 
визначеними ст. 54 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні» [6]. Результатом стало створення 
до 2019 р. 982 територіальних громад, які сформовані 
за рахунок об’єднання 5 174 рад [2].

Підвищення рівня ефективності роботи ОТГ було 
підтримано підписанням Закону «Про співробітництво 
територіальних громад» [7] та Закону «Про засади дер-
жавної регіональної політики» [8]. У результаті реалі-
зації означених механізмів у межах ОТГ було реалізо-
вано понад 12 тис проєктів, укладено 530 договорів про 
співробітництво в питаннях економічно-соціального 
розвитку територій, у власність ОТГ було передано 
1,5 млн га сільськогосподарських земель, при цьому 

державна підтримка розвитку місцевої інфраструктури 
зросла з 0,5 млрд грн у 2014 р. до 20,75 млрд грн у 
2019 р. [2].

Другий етап децентралізації (2020–2021 рр.) поля-
гає у посиленні реформування сфер освіти, охорони 
здоров'я, енергоефективності, культури та соціаль-
них послуг місцевих громад. У 2020 р. було затвер-
джено новий адміністративно-територіальний устрій, 
за яким на території України налічується 1 469 ТОГ і 
136 районів замість колишніх 490. Новий устрій ухва-
лено згідно з європейським стандартом до класифікації 
регіонів третього рівня NUTS 3. Восени 2020 р. від-
булися місцеві вибори, після яких мають бути розмеж-
овані повноваження між різними рівнями управління 
на засадах субсидіарності.

В Україні одним із лідерів упровадження концепту-
альних положень децентралізації є Дніпропетровський 
регіон. У ньому було сформовано найбільшу кількість 
територіальних громад в Україні – 71 ОТГ за рахунок 
об'єднання 300 рад, із них три –  у містах обласного 
значення. Для порівняння: серед регіонів – лідерів із 
темпів упровадження механізмів децентралізації за 
цей період було створено таку кількість ОТГ: у Чер-
каській області – 57, у Житомирській і Запорізькій – 56, 
у Волинській і Тернопільській – 54.

За новим територіально-адміністративним устроєм 
в Дніпропетровському регіоні виділено 86 адміністра-
тивних одиниць базового рівня та сім одиниць субрегі-
онального (районного) рівня, у кожній з яких було про-
ведено вибори у жовтні 2020 р. 

Від початку створення ОТГ у Дніпропетровському 
регіоні було проведено 12 проєктів співробітництва, 
з яких один – у сфері ЖКГ, три – у сфері пожежної 
безпеки, три – у сфері освіти, здоров'я і соціального 
забезпечення та п’ять – в інших сферах [9]. Ці показ-
ники є одними з найнижчих серед регіонів України.  
Для порівняння: лідерами є Полтавська область 
(109 проєктів), Вінницька область (100 проєктів), 
Львівська область (60 проєктів). При цьому аутсайде-
рами є Одеська і Донецька області (по два проєкти), 
Закарпатська, Луганська, Миколаївська, та Херсонська 
області (по чотири проєкти).

Водночас Дніпропетровський регіон є лідером за 
кількістю закладів освіти, що перебувають під управ-
лінням обласних місцевих адміністрацій у межах ОТГ, 
а саме 680 із 853 закладів. При цьому 34 ОТГ із 71 при-
йняли у комунальну власність 130 загальноосвітніх 
навчальних закладів, з яких 4 ОТГ передали освітню 
субвенцію до районного бюджету [9]. Для порівняння: 
у п’ятірку лідерів також входять Хмельницька (422 із 
645), Лівівська (402 із 1 216), Запорізька (381 із 524) та 
Донецька (355 із 538) області.

Також Дніпропетровський регіон є лідером за кіль-
кістю ОТГ, які отримали повноваження у сфері архі-
тектурно-будівельного контролю, а саме три ОТГ. При 
цьому всього кількість обласних місцевих адміністра-
цій, що отримали такі повноваження, становить 10 од., 
сільських селищних рад – чотири  та міст обласного зна-
чення – шість. Для порівняння: повноваження у сфері 
архітектурно-будівельного контролю отримали дві ОТГ 
Одеської області, та по одній ОТГ у Вінницькій, Доне-
цькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франків-
ській, Київській, Сумській та Чернівецькій областях. 
В інших регіонах ОТГ не отримали таких повноважень.
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Дніпропетровський регіон є лідером за кількістю 
створення віддалених робочих місць Пенсійним фон-
дом із надання послуг у сфері пенсійного забезпе-
чення – 48 ОТГ. При цьому кількість осіб в ОТГ, які 
здійснюють функції з прийому документів для всіх 
видів соціальної допомоги, становить 272 особи, кіль-
кість старост, які виконують ці функції, – 99. Також 
Дніпропетровський регіон займає друге місце в Україні 
за кількістю створених служб у справах дітей у вико-
навчих органах ОТГ – 26, поступаючись лише Чер-
каській області (29 служб). Дніпропетровський регіон 
є лідером і за кількістю спеціалістів із питань молодіж-
ної політики в ОТГ – 48. Для порівняння: у п’ятірку 
лідерів також входять Житомирська (45), Запорізька 
(36), Сумська (35) та Полтавська (34) області.

Першість регіон також тримає за кількістю ОТГ, 
що отримали у комунальну власність земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення – 55 ОТГ загаль-
ною площею 185 тис га. Для порівняння: у Житомир-
ській області – 44 ОТГ, у Тернопільській – 40, у Хмель-
ницькій – 39 та у Запорізькій – 36. 

Таким чином, можливо зробити висновки, що 
децентралізація у Дніпропетровському регіоні відбу-
вається успішно, про що свідчить першість за низкою 
показників проведення реформ. Проте для того щоб 
зробити висновки про ефективність саме фінансової 
децентралізації в Дніпропетровському регіоні, було 
проаналізовано низку показників місцевих бюджетів 
за період 2014–2019 рр.

Так, за означений період можливо відзначити зна-
чне зростання доходів із 1 787,6 млн грн у 2014 р. до 
50 609,4 млн грн у 2019 р. (табл. 1). 

Зросли й обсяги коштів за окремими статтями дохо-
дів. Так, за рахунок реалізації податкової реформи обсяг 
податкових надходжень збільшився з 10 122,9 млн грн у 
2014 р. до 29 407,5 млн грн у 2019 р. Позитивну дина-

міку демонструють й обсяги неподаткових надходжень 
(із 873,4 млн грн у 2014 р. до 2 071,1 млн грн у 2019 р.) та 
доходи від операцій із капіталом (з 19,3 млн грн у 2014 р. 
до 134,1 млн грн у 2019 р.). Відбулося значне зростання 
цільових фондів за період із 2014 р. (14,7 млн грн) із 
невеликим зменшенням у 2019 р. до 70,1 млн грн від-
носно 2018 р. (113,7 млн грн). Майже втричі зросли 
офіційні трансферти від органів державного управ-
ління – із 6 846,1 млн грн до 18 926,6 млн грн у 2019 р. 
При цьому спостерігалася неоднозначна динаміка за 
обсягом дотацій, що виражалася у стрімкому змен-
шенні обсягів коштів у 2015 р. відносно 2014 р. з 
2 079,4 млн грн до 161,6 млн грн з подальшим посту-
повим збільшенням до 1 385,6 млн грн у 2019 р. Своєю 
чергою, обсяг субвенцій демонстрував постійне зрос-
тання з невеликим зменшенням у 2019 р. відносно 
2018 р. (з 20 614,2 млн грн до 17 541 млн грн).

Своєю чергою, можливо відзначити і значне зрос-
тання видатків місцевих бюджетів Дніпропетровського 
регіону (табл. 2). 

Так, за період 2014–2019 рр. видатки зросли з 
17 507,9 млн грн до 51 006,8 млн грн. Майже про-
порційно відбулося зростання за основними кате-
горіями видатків, з яких найбільший обсяг у 2019 р. 
займали видатки на освіту – 15 319 млн грн та охорону 
здоров'я – 7 757,3 млн грн. Незважаючи на загальний 
тренд підвищення обсягу видатків, можливо спостері-
гати невелике зменшення у 2019 р. відносно 2018 р. за 
категоріями витрат на охорону здоров'я, соціального 
захисту та соціального забезпечення, а також загаль-
ного обсягу видатків.

За означений період часу спостерігався профіцит 
бюджету до 2017 р. з подальшим переходом до дефі-
циту в 2018 і 2019 рр. (рис. 1).

Важливим показником є й обсяг капітальних інвес-
тицій за джерелами фінансування (табл. 3). 

Таблиця 1 
Доходи місцевих бюджетів Дніпропетровського регіону, 2014–2019 рр.

Доходи (млн грн) 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Податкові надходження 10122,9 11841,5 16144,6 21314,2 24922,8 29407,5
Неподаткові надходження 873,4 1310,1 1761,7 1892 2636,8 2071,1
Доходи від операцій з капіталом 19,3 38,2 24,8 45,3 72,4 134,1
Цільові фонди 14,7 13,6 11,5 14,9 113,7 70,1
Офіційні трансферти від органів держ управління з них: 6846,1 13169,4 14526,5 20152,9 21906,3 18926,6
   дотації 2079,4 161,6 295,9 1321,7 1292,1 1385,6
   субвенції 4766,8 13007,8 14230,6 18831,1 20614,2 17541
Всього доходів 17876,4 26372,8 32471,2 43419,2 49652 50609,4

Джерело: побудовано автором за [10; 11]

Таблиця 2 
Видатки місцевих бюджетів Дніпропетровського регіону, 2014–2019 рр.

Видатки (млн грн) 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Державне управління 579,8 750,4 1064,5 1607,8 2182,1 2620
Освіта 5447,4 6998,1 7745,9 10618,8 13939 15319
Охорона здоров'я 3946,8 5171,1 5664,4 7269,7 8131,6 7757,3
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3969,9 5383,2 7334,7 10356,5 10847,8 7479,6
Житлово-комунальне господарство 1640,1 1740,9 2291,3 2804,7 3789,9 4491,9
Культура і мистецтво 547,8 689,8 825 1087,2 865,6 978,5
Фізична культура і спорт 158,2 217,1 276,2 360,3 449 573,5
Всього видатків 17507,9 24135,90 30962,9 43050,8 51412,8 51006,8

Джерело: побудовано автором за [10; 11]
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За період децентралізації 2014–2019 рр. можливо 
побачити значне зростання обсягу капітальних інвес-
тицій у Дніпропетровському регіоні з 20 357 млн грн у 
2014 р. до 66 951 млн грн у 2019 р. При цьому значно 
збільшилася частина фінансування за рахунок коштів 
місцевих бюджетів з 1,7% у 2014 р. до 10,6% у 2019 р. 
Фінансування за рахунок державного бюджету також 
зросло, проте у менших обсягах, з 0,3% у 2014 р. до 
2,7% у 2019 р.

Підсумовуючи викладене вище, можливо зазначити, 
що децентралізація у Дніпропетровському регіоні від-
бувається успішно й призвела до збільшення доходів 
і видатків місцевих бюджетів, а також до збільшення 
обсягу капітальних інвестицій та їх фінансування за 
рахунок державного та місцевих бюджетів. 

Висновки. Сьогодні в рамках другого етапу децен-
тралізації в Україні перед регіонами постають нові 
завдання щодо розвитку і підтримки співробітництва 
між ОТГ щодо питань соціально-економічного розви-
тку, які мають спиратися на досягнення першого етапу. 
Як показав аналіз фінансової децентралізації Дніпро-
петровського регіону, реформи призвели до збільшення 
обсягу місцевих бюджетів та капітальних інвестицій, 
зростання частки фінансування капітальних інвестицій 
за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також 
вивели регіон у лідери за низкою показників розвитку 
ОТГ. Таким чином, можливо стверджувати, що децен-
тралізація мала позитивний вплив на Дніпропетров-
ський регіон та сприяла посиленню його соціально-
економічних процесів та інвестиційної активності. 

Рис. 1. Обсяги загальних видатків і доходів місцевих бюджетів Дніпропетровського регіону, 2014–2019 рр.
Джерело: побудовано автором за [10; 11]
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Таблиця 3 
Обсяги капітальних інвестицій та їх структура відносно фінансування  

за рахунок державного та місцевих бюджетів Дніпропетровського регіону, 2014–2019 рр.
Показники інвестиційної діяльності 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Капітальні інвестиції (млн грн) 
з них: 20357 25920 33169 42908 60289 66951

Кошти державного бюджету (%) 0,3 0,8 0,9 0,7 2,1 2,7
Кошти місцевих бюджетів (%) 1,7 5,2 7,0 9,3 10,9 10,6

Джерело: побудовано автором за [12; 13]

Список використаних джерел:
1. Європейська хартія місцевого самоврядування (офіційний переклад). Офіційний вісник України. 2015. № 24. С. 1418. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text (дата звернення 15.01.21).
2. Навіщо децентралізація. Децентралізація дає можливості : вебсайт. URL: https://decentralization.gov.ua/about (дата звер-

нення: 15.01.21).
3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р «Про схвалення Концепції реформування міс-

цевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні». Офіційний вісник України. 2014. № 30. С. 18. URL:  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Text (дата звернення: 15.01.21).

4. Закон України від 28.12.2014 № 79-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджет-
них відносин». Відомості Верховної Ради України. 2015. № 12. С. 658. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79-19#Text 
(дата звернення: 15.01.21).

5. Закон України від 05.02.2015 № 157-VIII «Про добровільне об’єднання територіальних громад».  Відомості Верховної 
Ради України. 2015. № 13. С. 734. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text (дата звернення: 15.01.21).

6. Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні». Відомості Верховної Ради України. 
1997. № 24. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 15.01.21).

7. Закон України від 17.06.2014 № 1508-VII «Про співробітництво територіальних громад». Відомості Верховної Ради 
України. 2014. № 34. С. 2544. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18#Text (дата звернення: 15.01.21).

8. Закон України від 05.02.2015 № 156-VIII «Про засади державної регіональної політики». Відомості Верховної Ради 
України. 2015. № 13. С. 721. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text (дата звернення: 15.01.21).



30

Економічний простір  № 167, 2021

9. Міністерство розвитку громад та територій України. Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місце-
вого самоврядування. 2020. С. 28. URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/593/%D0%9C%D0%BE%D0%BDi%D
1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3__10.09.2020.pdf (дата звернення: 15.01.21).

10.  Статистичний збірник «Бюджет України 2019». Київ, 2020. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/2_Budget_of_
Ukraine_2019_(for_website)%20(1).pdf (дата звернення: 18.01.21).

11.  Статистичний збірник «Бюджет України 2016». Київ, 2017. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/a6d88e3b4e411ca65500
3eba01eff826.pdf (дата звернення: 18.01.21).

12.  Статистичний збірник «Регіони України 2019. Частина ІІ». Київ, 2020. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/
kat_u/2020/zb/12/Reg_U%20%D0%86%D0%86.pdf (дата звернення 20.01.21).

13.  Статистичний збірник «Регіони України 2019. Частина ІІ». Київ, 2019. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/
kat_u/2019/zb/12/zb_ru2ch2019.pdf (дата звернення: 20.01.21).

References:
1. (2015) Jevropejs'ka hartija miscevogo samovrjaduvannja (oficijnyj pereklad) [European Charter of Local Self-Government 

(official translation)]. Oficijnyj visnyk Ukrainy, no. 24, pр. 14–18. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text 
(accessed 15 January 2021).

2. Navishho decentralizacija [Why decentralization]. Decentralizacija daje mozhlyvosti : veb-sajt. Available at:  
https://decentralization.gov.ua/about (accessed 15 January 2021).

3. KMU (2014) Rozporjadzhennja Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 1 kvitnja 2014 r. № 333-r «Pro shvalennja Koncepcii 
eformuvannja miscevogo samovrjaduvannja ta terytorialnoi organizacii vlady v Ukraini» [Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine 
of April 1, 2014, no. 333-r «On approval of the Concept of reforming local self-government and territorial organization of power 
in Ukraine»]. Oficijnyj visnyk Ukrainy, no. 30, p. 18. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Text 
(accessed 15 January 2021).

4. VRU (2015) Zakon Ukrainy vid 28.12.2014 № 79-VIII «Pro vnesennja zmin do Bjudzhetnogo kodeksu Ukrainy shhodo reformy 
mizhbjudzhetnyh vidnosyn» [Law of Ukraine of 28.12.2014 no. 79-VIII «On Amendments to the Budget Code of Ukraine on the 
Reform of Intergovernmental Relations»]. Vidomosti Verhovnoi Rady Ukrainy, no. 12, p. 658. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/79-19#Text (accessed 15 January 2021).

5. VRU (2015) Zakon Ukrainy vid 05.02.2015 № 157-VIII «Pro dobrovil'ne ob’jednannja terytorialnyh gromad» [Law of Ukraine 
of 05.02.2015 no. 157-VIII «On voluntary association of territorial communities»].  Vidomosti Verhovnoi' ady Ukrainy, no. 13, p. 734. 
Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text (accessed 15 January 2021).

6. VRU (1997) Zakon Ukrainy vid 21.05.1997 № 280/97-VR «Pro misceve samovrjaduvannja v Ukraini» [Law of Ukraine 
of 21.05.1997 no. 280/97-VR «On local self-government in Ukraine»]. Vidomosti Verhovnoi Rady Ukrainy, no. 24. Available at:  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text (accessed 15 January 2021).

7. VRU (2014) Zakon Ukrainy vid 17.06.2014 № 1508-VII «Pro spivrobitnyctvo terytorialnyh gromad» [Law of Ukraine of 
17.06.2014 no. 1508-VII «On cooperation of territorial communities»]. Vidomosti Verhovnoi Rady Ukrainy, no. 34, p. 2544. Available 
at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18#Text (accessed 15 January 2021).

8. VRU (2015) Zakon Ukrainy vid 05.02.2015 № 156-VIII «Pro zasady derzhavnoi regionalnoi polityky» [Law of Ukraine of 
05.02.2015 no. 156-VIII «On the principles of state regional policy»]. Vidomosti Verhovnoi Rady Ukrainy, no. 13, p. 721. Available at: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text (accessed 15 January 2021).

9. Ministerstvo rozvytku gromad ta terytorij Ukrainy (2020) Monitoryng procesu decentralizacii vlady ta reformuvannja 
miscevogo samovrjaduvannja [Monitoring the process of decentralization of power and reform of local self-government]. Available at:  
https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/593/%D0%9C%D0%BE%D0%BDi%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0
%BD%D0%B3__10.09.2020.pdf (accessed 15 January 2021).

10. Ministerstvo finansiv Ukrainy (2020) Statystychnyj zbirnyk «Bjudzhet Ukrainy 2019» [Statistical collection «Budget of 
Ukraine 2019»]. Kyiv. Available at: https://mof.gov.ua/storage/files/2_Budget_of_Ukraine_2019_(for_website)%20(1).pdf (accessed 
18 January 2021).

11. Ministerstvo finansiv Ukrai'ny (2017) Statystychnyj zbirnyk «Bjudzhet Ukrainy 2016» [Statistical collection «Budget of 
Ukraine 2016»]. Kyiv. Available at: https://mof.gov.ua/storage/files/a6d88e3b4e411ca655003eba01eff826.pdf (accessed 18 January 
2021).

12. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2020) Statystychnyj zbirnyk «Regiony Ukrainy 2019. Chastyna II» [Statistical 
collection «Regions of Ukraine 2019. Part II»]. Kyiv. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/12/
Reg_U%20%D0%86%D0%86.pdf (accessed 20 January 2021).

13. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai'ny (2019) Statystychnyj zbirnyk «Regiony Ukrainy 2019. Chastyna II» [Statistical 
collection «Regions of Ukraine 2019. Part II»]. Kyiv. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/12/zb_
ru2ch2019.pdf (accessed 20 January 2021).



31

Економічний простір  № 167, 2021

УДК 330.112
DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/167-6

Нестеренко С. С.
кандидат економічних наук, доцент,

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9090-3470

Nesterenko Svetlana 
Open International University of Human Development «Ukraine»

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ  
СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ  

З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО РОЗВИТКУ

Стаття формує методичні основи використання технологій стратегічного управління на рівні регіональних еко-
номічних систем із метою забезпечення тривалого конкурентного розвитку. Обґрунтовано необхідність нової полі-
тики і стратегії регулювання територіального розвитку. Стратегія територіального розвитку повинна визначати 
пріоритети й етапи реструктуризації економіки регіонів і національного економічного простору, а регіональна полі-
тика – пов'язувати конкретні заходи з реалізації стратегії з усіма іншими напрямами соціально-економічної політики 
і ресурсними можливостями країни. Запропоновано етапи і конкретні завдання щодо реалізації стратегії територі-
ального розвитку з урахуванням зростаючого впливу глобальних процесів світової економіки. Особливу увагу приділено 
внутрішнім проблемам реалізації стратегії територіального розвитку. 

Ключові слова: стратегія територіального розвитку, види стратегій, національний економічний простір, регіо-
нальна економічна система, соціально-економічна політика, економічні особливості території.

CONCEPTUAL PRINCIPLES  
OF STRATEGIC MANAGEMENT OF REGIONAL SYSTEMS  

FOR THE PURPOSE OF ENSURING COMPETITIVE DEVELOPMENT

The article forms the methodological basis for the use of strategic management technologies at the level of regional eco-
nomic systems in order to ensure long-term competitive development. The need for a new policy and strategy for regulating 
territorial development was substantiated. Strategic management is the most important tool for solving problems of economic 
efficiency in the regions. The strategy of territorial development should determine the priorities and stages of restructuring the 
economy of the regions and the national economic space, and regional policy – to link specific measures to implement the stra-
tegy with all other areas of socio-economic policy and resource opportunities of the country. For strategic management of the 
region as a socio-economic system, it is necessary to consider its three components: social, environmental and economic, the 
defining of which is the latter. It consists of the results of a set of regional economic systems of individual enterprises engaged 
in production and economic activities, as well as a mechanism for managing regional resources in accordance with the objec-
tives. Only the means of strategic management, which offers a sequence of actions to use the resources of a particular region, 
aimed at achieving the goals most desirable for each region, can ensure the stabilization and sustainable development of the 
region's economy. The object of strategic management in the work is the region – a complex and open socio-economic system, 
the subsystems of which are connected by a common goal – to create favorable economic, social, environmental conditions to 
improve the quality of life. The strategy of socio-economic development of the region can be considered both as a way to achieve 
the goals set in the strategy and as a form of territorial governance and economic activity, ensuring the effective development 
of regions in market conditions. Stages and specific tasks for the implementation of the territorial development strategy were 
proposed, taking into account the growing impact of global processes of the world economy. Particular attention is paid to the 
internal problems of the territorial development strategy.

Keywords: strategy of territorial development, types of strategies, national economic space, regional economic system, 
socio-economic policy, economic features of the territory. 

JEL classіfіcatіon: E23, H54, L51

Постановка проблеми. Стратегічне управління 
вже понад два десятиліття є одним із загальновизнаних 
напрямів розвитку економічної науки в промислово 
розвинених країнах. Нові економічні умови змусили 
дослідників і практиків у нашій країні шукати адекватні 
форми, методи й інструменти стратегічного управління 
в регіоні, зокрема намагатися з досвіду зарубіжних 
країн застосовувати принципи і методи стратегічного 
управління, що реалізуються на рівні підприємства до 
регіональних систем. Ми розуміємо, що пряму ана-
логію між регіональною соціально-економічною сис-
темою та господарською системою, якою є корпора-

ція (підприємство), проводити складно, але вивчення 
зарубіжної теорії і методики стратегічного управління 
й планування необхідно для розроблення вітчизняної 
концепції стратегічного управління, адаптаційної мето-
дологічної роботи на рівні регіональних досліджень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основи 
сучасної теорії та методології стратегічного управлінні 
закладалися починаючи з другої половини XX ст. Вели-
чезний внесок у становлення і розвиток цього розділу 
науки управління зробили: О. Берданова, В. Вакуленко, 
В. Варцаба, Н. Єфремова, Звєряков, Дж. Керон, Г. Кіш, 
Н. Кухарська, В. Мікловда, О. Нащекіна, В. Роєнко, 
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Н. Сментина І. Тимошенков, О. Чічкань. Незважаючи 
на те що проведені дослідження теоретичних і методо-
логічних проблем стратегічного планування та управ-
ління перетворилися на важливий напрям економічної 
науки, сьогодні є ціла низка дискусійних проблем у 
напрямі саме регіонального конкурентного розвитку.

Мета статті полягає у формуванні методичних 
підходів до застосування інструментів стратегічного 
управління на рівні регіону та введенні в практику 
регіонального управління варіаційних стратегій розви-
тку для забезпечення конкурентного ландшафту регіо-
нальної економічної системи.

Виклад основного матеріалу. На нашу думку, 
найбільш розробленими є теоретико-методологічні 
питання стратегічного управління на рівні підпри-
ємств і найменш розроблено особливості стратегіч-
ного управління на рівні регіонів. Відмінності систем 
управління на рівні фірм і регіонів зумовлені складом, 
структурою, кількістю і характеристикою соціаль-
них засобів, використовуваних у них, які, власне, й є 
об'єктом і предметом управлінської діяльності. Отже, 
по-різному реалізується і стратегічне управління. Для 
регіональних систем, в основі яких лежать соціальні 
процеси життєдіяльності людей у рамках екосистеми, 
стратегічне управління є основою управління.

Підприємства й організації функціонують, перш за 
все, в регіональній системі як її елементи, тому стра-
тегія їх розвитку значною мірою зумовлена стратегією 
розвитку регіону. Для регіональних соціально-еконо-
мічних систем утримання стратегічного управління 
означає збереження життя етнічних спільнот у рамках 

територіальних кордонів екосистеми з урахуванням 
природно-географічних, кліматичних та історично 
сформованих економічних особливостей території в 
місцях проживання населення. Відповідно до цього 
має будуватися стратегічне управління – задоволення 
життєво необхідних потреб людини шляхом забез-
печення необхідних умов життєдіяльності [1, c. 170]. 
Специфіка об'єкта і предмета стратегічного управління 
зумовлює особливості управлінської діяльності в еко-
номічних системах різного рівня (табл. 1). 

На відміну від стратегічного управління регіональ-
ними соціально-економічними системами рішення 
стратегічного менеджменту завжди мають економічну 
інтерпретацію і повинні бути економічно обґрунто-
вані. Таким чином, стратегічне управління, що визна-
чає існування соціально-економічних систем у пер-
спективі у взаємозв'язку з динамікою навколишнього 
середовища, властиве будь-якій економічній системі, 
проте його цільова спрямованість, зміст, прогнозні і 
тимчасові інтервали можуть істотно відрізнятися

Окрім того, стратегічне управління на відміну від 
інших типів управлінської діяльності в системі регіо-
нального управління обов'язково включає у себе облік 
зв'язків соціально організованих систем із навколиш-
нім середовищем і критеріальну оцінку стратегічних 
управлінських рішень. Низка аспектів управління 
соціально-економічним комплексом регіону залиша-
ється дискусійною й у вітчизняній літературі, вислов-
люються різні, а часом і взаємовиключні точки зору 
[4]. Проте потреба в адаптації економіки регіону і його 
ефективному функціонуванні та розвитку об'єктивно 

Таблиця 1
Основні характеристики стратегічного управління різного рівня

Основні 
ознаки Регіон (область, територія) Структури бізнесу та промислові 

об’єднання

О
б'

єк
т 

уп
ра

вл
ін

ня

Соціально-еколого-економічна система в межах регіональних адмі-
ністративних меж у взаємозв'язку з іншими територіями. Елемен-
тами виступають: територія, включаючи водні ресурси, повітря; 
етнос (нації, стани, класи); громадяни (працездатне і непрацез-
датне населення); природні (гео-, біо-, рослинні, водні) ресурси; 
штучні матеріальні і духовні цінності (промислова інфраструктура, 
житлові будинки, об’єкти культури, науки); економіка (виробничо-
господарська система).

Організація як спеціалізована система ви- 
робничо-господарської діяльності

П
ре

дм
ет

 у
пр

ав
лі

нн
я Забезпечення умов життєдіяльності в регіоні у взаємозв'язку з 

іншими територіальними утвореннями й органами державної 
влади в частині правового економічного захисту системи госпо-
дарства; фізичного, економічного, екологічного, психофізіологіч-
ного (санітарно-епідеміологічною) і духовного захисту населення; 
виховання, включаючи ідеологічну, загальну і професійну освіту; 
фізична культура й охорона здоров'я; забезпечення основними про-
дуктами харчування; теплом, енергією, житлом; забезпечення засо-
бами зв'язку (пошта, ЗМІ) і комунікації (транспорт, транспортні 
магістралі).

Процеси виробництва продукції, економічні 
і господарські відносини, елементи органі-
зованої виробничо-господарської діяльності 
по стадіях їхніх «життєвих циклів», такі 
як: техніко-технологічні засоби, персонал, 
матеріально-сировинні ресурси, інформа-
ція, фінанси, організаційні умови діяль-
ності, результат діяльності готова продукція 
(послуги).

За
со

би
 

уп
ра

вл
ін

ня

Регіональні органи влади: виконавчі, судові, правоохоронні; 
органи, органи безпеки руху, органи пожежної інспекції і безпеки, 
екологічного захисту і тому подібне; Конституція, кодекси законів 
та інших нормативних актів державного і регіонального значення; 
централізовані державні і регіональні (бюджетні та позабюджетні) 
фінансові кошти.

Управління як система розумної діяльності, 
що передбачає розуміння, свідомість дій, що 
включає до свого складу: органи управління, 
адміністративні (організаційно-технологіч- 
ні), економічні і соціально-психологічні 
методи управління персоналом, фінансові 
кошти.

Ч
ас

ов
ий

 
пе

рі
од Перспективний час соціальних процесів життєдіяльності  

(5–10 років).
Прогнозний (до 5–10 років), поточний ка- 
лендарний час (рік, квартал, місяць) і реаль-
ний час.

Джерело: сформовано автором за даними [2; 3]
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зумовлює необхідність постійного оновлення регіо-
нального механізму управління.

Так, вищим рівнем структурної організації регі-
ону є система управління. Вона висловлює сутнісну 
характеристику регіону і служить реалізації через 
управлінські рішення закладеного в регіоні природно-
ресурсного та соціально-економічного потенціалу на 
благо населення. Управління соціально-економічними 
процесами в регіонах потребує визначення стратегії 
і тактики їх розвитку, завдань і ресурсів, а також роз-
роблення різних сценаріїв досягнення поставлених 
економічних і соціальних цілей. Розроблення й упро-
вадження ефективних методів стратегічного управ-
ління є потужним важелем подолання кризових явищ. 
Під управлінням регіоном розуміється вибір вектора 
управлінських впливів, спрямованих на досягнення 
цілей розвитку трьома способами:

1) засобами поточної економічної політики (ре- 
форми, дотації);

2) використанням структурних регуляторів (рес-
труктуризація, податкова політика);

3) засобами регіонального стратегічного управ-
ління (визначення цілей, оцінка альтернативних варі-
антів розвитку, вибір стратегії).

Управління в регіоні (У) здійснюється за схемою: 
У Ц С Ф� � � ,                     (1)

де Ц – цілі розвитку;
С – сукупність способів, засобів впливів, за допо-

могою яких досягаються цілі;
Ф – факт досягнення мети. 
Цільовими показниками регіонального розвитку є: 

соціальні нормативи споживання, рівень і якість 
життя, параметри стану навколишнього середовища. 
Інструментом досягнення цілей і вирішення завдань є 
регіональна політика, яка ґрунтується на можливостях 
регіону, зокрема виробничого потенціалу, трудових і 
фінансових ресурсів, та реалізується через механізми 
управління й регулювання. У сучасних умовах регіо-

нальне стратегічне управління проводиться в межах 
нового управлінського підходу, в якому держава і 
регіони мисляться не як супідрядні системи влади, а 
системи з розподіленими центрами управління, що 
орієнтуються на власні інтереси і цілі [5, c. 75–76]. 
Принципова новизна даного підходу робить його важ-
ким для впровадження в практику управління, осо-
бливо в регіонах із сильними традиціями директивно-
ієрархічного управління.

Технології стратегічного планування в регіоні від-
носяться до нового покоління соціально-гуманітарних 
технологій управління соціальними, економічними і 
культурними змінами. Сучасний досвід регіонального 
стратегічного планування в європейських країнах, 
США, Канаді та низці країн показує високий рівень 
ефективності такого планування в умовах середовища, 
що динамічно розвивається. Регіональне стратегічне 
управління, на нашу думку, – діяльність, спрямована 
на досягнення поставлених цілей в умовах нестабіль-
ного конкурентного ринкового середовища, що вклю-
чає діагностичний аналіз стану регіону, стратегічне 
планування і реалізацію вибраної стратегії. Воно роз-
глядається як динамічна сукупність взаємопов'язаних 
і взаємозалежних управлінських процесів, а саме [6]:

– аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища 
регіону;

– встановлення системної функції (місії) регіону і 
цілей стратегії розвитку;

– вибір стратегії функціонування і розвитку; реалі-
зація стратегії розвитку регіону;

– оцінка та контроль реалізації стратегії розвитку 
(рис. 1). 

Кінцева мета реалізації стратегії регіонального 
управління – визначення можливостей розвитку регі-
ону в умовах зміни властивостей, характеристик, пара-
метрів зовнішнього і внутрішнього середовища регі-
ону, формування нових ринкових відносин, виявлення, 
за рахунок яких ресурсних, технологічних, законодав-

Рис. 1. Структура стратегічного управління регіоном  
у межах програм національного розвитку

Джерело: сформовано автором

Аналіз середовища регіону 

Аналіз середовища регіону 

Визначення функції і цілей стратегії розвитку 

Вибір стратегії розвитку регіону 

Реалізація стратегії розвитку регіону 

Оцінка і контроль реалізації стратегії 
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чих та інших заходів ці можливості, потенціал можуть 
бути реалізовані.

Із погляду системного підходу регіональне стра-
тегічне управління в напрямі головної функції місце-
вих органів державної влади має містити і викорис-
товувати такі формати саме регіональних стратегій 
[8, c. 114–116]:

1) політична, яка спрямована на інтеграцію регіонів 
України, забезпечення комплексної взаємодії органів 
влади, недопущення соціально-економічних напружень;

2) соціально-економічна, яка спрямована на зрос-
тання обсягу валового регіонального продукту (ВРП), 
вивільнення технологічного і виробничого потенціалу 
певного регіону, забезпечення належного рівня регі-
ональної економічної безпеки і балансу ресурсних 
інтересів, забезпечення стабільності на ринку праці і 
соціально-виробничих відносин в певному регіоні;

3) демографічна, яка спрямована на оптимізацію 
між показниками зростання населення регіону природ-
нім та міграційним шляхом, забезпечення населення 
регіону освітою і доступністю самих освітніх послуг. 
Пріоритетом є освіта технічного та інженерного спря-
мування, що забезпечує технологічний приріст і капі-
талізацію технологій у межах окремого регіону;

4) екологічна, яка спрямована на раціоналізацію 
видобутку природних ресурсів за експонентного змен-
шення рівня викидів шкідливих речовин виробничого 
походження в атмосферу і водне середовище, розвиток 
регенеруючих технологій і проєктів на регіональному 
рівні;

5) земельна, яка спрямована на раціоналізацію про-
мислового, агропромислового і техногенного викорис-
тання земель, особливо земель несільськогосподар-
ського походження;

6) конкурентна, яка спрямована на зміцнення й 
оновлення конкурентного потенціалу окремого регіону 
з метою формування сталих потоків інвестицій, техно-
логій, трудових ресурсів та інформації.

Кінцевим вираженням ефективності стратегіч-
ного управління регіоном є обсяг або індекс фізич-
ного обсягу випуску регіональної продукції за певний 
період часу. Ми можемо продемонструвати цей фактор 
за допомогою табл. 2.

Система стратегічного управління функціонуван-
ням і розвитком регіональної соціально-економічної 
системи повинна відповідати специфіці регіону й ура-
ховувати особливості та функціональну схильність 
регіону під час визначення загальної моделі розвитку, 
пріоритетних напрямів, цілей і завдань розвитку. Для 
регіонів з особливими еколого-економічними умовами 
важливу роль відіграє екологічна стратегія, націлена на 
перспективне й оперативне управління природоохорон-
ною діяльністю економічної системи. У процесі відбору 
альтернативних варіантів розвитку регіональної соці-
ально-еколого-економічної системи всі заходи повинні 
розглядатися з позиції збереження якості навколиш-
нього середовища. Жорсткість екологічних вимог, що 
пред'являються до виробництва, викликає необхідність 
виділити проведення природоохоронних заходів у само-
стійну функціональну стратегію, де повинні розробля-

Таблиця 2
Індекси фізичного обсягу випуску регіональної продукції в основних цінах (у цінах попереднього року, %)  

за період 2015–2019 рр.

Регіон Роки
2015 2016 2017 2018 2019

Вінницька 105,4 98,5 109,1 102,5 106,3
Волинська 101,8 97,8 108,2 105,0 104,0
Дніпропетровська 94,7 90,7 100,5 103,5 103,2
Донецька 68,2 62,7 102,4 94,7 101,1
Житомирська 104,0 98,7 106,8 105,7 106,0
Закарпатська 103,8 91,5 99,7 103,3 104,8
Запорізька 98,9 96,1 99,6 103,8 102,0
Івано-Франківська 95,8 93,4 99,9 109,4 107,5
Київська 99,5 95,6 106,6 106,5 106,7
Кіровоградська 102,7 90,7 110,1 98,3 107,3
Луганська 60,8 45,9 125,8 82,2 97,3
Львівська 100,6 97,0 101,0 104,6 105,9
Миколаївська 99,4 96,0 107,3 99,3 104,0
Одеська 99,6 95,7 107,5 107,8 101,4
Полтавська 94,0 94,1 101,0 97,7 105,1
Рівненська 102,9 94,8 100,7 104,3 101,6
Сумська 99,0 97,6 97,7 100,8 107,7
Тернопільська 109,8 93,4 100,8 106,4 103,2
Харківська 98,5 91,5 104,6 102,6 102,9
Херсонська 100,9 99,3 102,5 101,2 99,9
Хмельницька 104,1 92,8 105,0 107,2 101,6
Черкаська 97,8 95,3 103,1 97,4 109,0
Чернівецька 98,4 93,8 99,2 103,7 105,2
Чернігівська 102,6 93,8 103,0 101,7 104,2
Україна 92,9 90,9 104,2 103,1 103,7

Джерело: побудовано автором на основі [8]
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тися всі елементи, включаючи складання самостійного 
бюджету і створення органів управління, які планують 
і координують роботу в даному напрямі. Негативні тен-
денції екологічного розвитку впливають на загальну 
динаміку соціально-економічного стану українських 
регіонів. Екологічна обстановка в більшості регіонів і 
міст катастрофічно погіршується [4; 9].

Тому під час оцінки рівня й якості життя, а також 
ефективності управління в регіонах необхідно врахо-
вувати показники та нормативи чистоти повітря і води, 
чистоти і родючості землі, чистоти продуктів харчу-
вання. Поряд із перерахованими стратегіями необхідно 
враховувати, що завдання перехідного періоду перед-
бачають більш ефективне використання виробничого 
потенціалу соціально-економічної системи, якою є 
регіон. Для визначення виробничого потенціалу регі-
ону пропонується використовувати ресурсний підхід, 
практика застосування якого має два напрями: 1) коли 
виробничий потенціал характеризується певним набо-
ром ресурсів без зв’язку з процесом виробництва (тра-
диційний підхід); 2) коли виробничий потенціал визна-
чає можливості об'єкта з випуску конкретної кінцевої 
продукції з наявного набору ресурсів (маркетинговий 
підхід) [10, c. 214]. 

Для досліджуваного регіону з особливими еколого-
економічними умовами використання існуючих мето-
дів оцінки виробничого потенціалу утруднено через 
особливості, проте він може розглядатися як сума 
виробничих потенціалів економічних систем, що вхо-
дять до його складу. Для розроблення стратегічного 
плану в умовах перехідної економіки для регіону необ-
хідно також розглянути поряд із виробничим потен-
ціалом усі структурні особливості його регіональних 
економічних об'єктів з їх цільовими установками і про-
працювати можливості вибору тієї чи іншої стратегії 
функціонування всього регіону і кожного об’єкта з 
урахуванням несуперечності цілей різних рівнів. Цей 
процес украй утруднений і вимагає інтерактивної бага-
топланової технології з відповідним інформаційним 
забезпеченням.

Сутність і зміст регіонального стратегічного управ-
ління найбільш повно розкривається через сукупність 
основних понять стратегічного управління, класифіка-
ція яких наведена на рис. 2. 

Розділи стратегічного управління включають осно-
вні теоретичні складники: основи стратегічного управ-
ління, стратегічне планування, управління і контроль 
реалізації стратегії. Кожен розділ містить параграфи 

Рис. 2. Модель стратегічного управління регіоном  
для забезпечення формування конкурентних переваг

Джерело: розроблено автором
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(підрозділи), склад яких ще не можна визнати цілком у 
практиці регіонального управління.

Методологія дослідження – сукупність загальних 
і спеціальних методів дослідження, застосовуваних 
у стратегічному управлінні: системний аналіз, STEP-  
і SWOT-аналіз, цільове управління тощо.

Етапи стратегічного управління – складові еле-
менти процесу дослідження, розроблення і реалізації 
стратегії, включаючи діагностичний аналіз, форму-
вання розділів стратегічного плану по підсистемах.

Підсистеми регіону – найбільш важливі структурні 
елементи, які взаємодіють між собою. Стадії життє-
вого циклу регіону відображають основні етапи роз-
витку організації: зародження, зростання, зрілість і 
трансформація. Їх виділення не можна плутати зі ста-
діями життєвого циклу продукції і послуг.

Стратегії регіонального розвитку – види узагаль-
нюючих моделей регіонального розвитку. Стратегії 
розвитку регіону розбиті за трьома варіантами: песи-
містичним, реалістичним і оптимістичним [11]. Велике 
значення у стратегічному управлінні мають п'ять 
складників, наведених на рис. 3. 

Виявлення проблеми управління дає змогу встано-
вити довгострокові напрями розвитку і вказує на намір 
регіону зайняти певні позиції на національному ринку. 
Формулювання цілей управління полягає у визначенні 
напрямів розвитку регіону. Ідеальним є той випадок, 
коли встановлені керівництвом завдання включають 
досягнення довгострокових цілей.

Довгострокові цілі показують регіональній адмі-
ністрації, що необхідно робити, щоб регіон посів таке 
положення, яке дало б йому змогу добре працювати 
протягом тривалого часу. Короткострокові цілі пов'язані 
з результатами, які адміністрація має намір отримати 
найближчим часом. Вибір базових стратегій перед-
бачає вирішення головної управлінської проблеми: як 
досягти необхідних результатів з урахуванням поло-
ження регіону і його перспектив. Стратегія – це образ 
дій, яким повинні слідувати керівники для досягнення 
генеральних цілей. Розроблення стратегії починається з 
аналізу внутрішнього і зовнішнього становища регіону. 
Неправильні результати аналізу або їх відсутність зна-
чно підвищують ризик того, що будуть зроблені непро-
думані дії, що мають довготривалі наслідки.

Реалізація стратегії полягає у тому, щоб запустити 
стратегію й отримати необхідні результати в заплано-
ваний час. Реалізація стратегії – це переважно прак-
тичне адміністративне завдання, що має включати в 
себе такі аспекти [12]:

– вдосконалення структури управління регіоном, 
здатним успішно використовувати стратегію;

– розроблення фінансового плану, що спрямовує 
ресурси у найважливіші для стратегічного успіху сфери;

– проведення підтримуючої стратегії політики і 
введення практики постійного вдосконалення;

– створення відповідної мотивації для громадян 
регіону, яка стимулювала б енергійне досягнення 
поставлених цілей;

– пов'язування системи винагороди з результа-
тами досягнення поставлених цілей; створення такої 
культури управління і ділового клімату, які б сприяли 
успішній реалізації стратегії;

– створення такої внутрішньої системи підтримки, 
яка давала б змогу персоналу галузей економіки ефек-
тивно виконувати свою стратегічну функцію;

– уведення системи внутрішнього лідерства, необ-
хідної для управління просуванням стратегії вперед і 
постійного поліпшення її реалізації.

Управління змінами зумовлено появою нових обста-
вин і необхідністю проведення коригувальних дій. 
Можуть знадобитися зміни довгострокових напрямів роз-
витку, звуження або розширення управлінського бачення 
майбутнього курсу галузей економіки і сфер діяльності. 
Критерії можуть бути завищені або занижені залежно від 
накопиченого досвіду і майбутніх перспектив. Стратегія 
може трансформуватися внаслідок коригування довго-
строкових напрямів розвитку, встановлення нових цілей 
або зміни умов зовнішнього середовища. Пошук шляхів 
більш успішної реалізації стратегії також є безперервним 
процесом. Одні стратегічні завдання вирішуються легко, 
інші ж ніяк не піддаються вирішенню.

Реалізація стратегії можлива за спільного впливу всієї 
сукупності управлінських рішень і безлічі поетапних дій, 
виконуваних різними цільовими групами та окремими 
особами. Перегляд фінансових планів, зміна політики, 
реорганізація, кадрові зміни, вдосконалення навчального 
процесу, культурні заходи – усі ці та інші дії є типовими 
управлінськими інструментами, використовуваними для 
реалізації стратегії розвитку окремого регіону. 

Висновки. Визначено, що на регіональному рівні 
відправним пунктом для реалізації стратегічного 
управління служить концепція соціально-економічного 
розвитку, що виконує такі функції, як: формування 
певної системи цінностей, визначення стратегічних 
цілей і пріоритетів розвитку, консолідація суспіль-
ства та мобілізація ресурсного потенціалу для реалі-
зації поставлених цілей, визначення засобів реалізації 
цілей. Доведено, що закладена концепцією ідея розви-

Рис. 3. Складники стратегічного управління на регіональному рівні
Джерело: сформовано автором
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тку ґрунтується на низці організаційно-управлінських 
принципів: стратегічного управління, заснованому 
на програмно-цільовому підході; системності управ-
ління і комплексності соціально-економічного роз-
витку регіону; мобілізації ресурсів, що спираються 
на ринковий механізм стимулювання господарської 
діяльності; узгодження інтересів органів державної 
влади, бізнесу та громадських інститутів у довгостро-
ковому аспекті; легітимності (прийняття більшістю 
населення стратегії регіонального розвитку, декларо-
ваної в концепції). Таким чином, стратегічне управ-
ління полягає в обґрунтуванні і розробленні стратегії 

розвитку регіональної соціально-економічної системи, 
визначенні її кількісних характеристик та управлінні 
процесом її реалізації. Загальною метою розвитку гос-
подарства кожного регіону є підвищення життєвого 
рівня населення. Це основоположний принцип, на 
якому базується нова стратегія економічних перетво-
рень у регіоні на відміну від галузевого і відомчого, що 
домінували в минулому. Економічною основою соці-
альних пріоритетів стратегії регіонального розвитку 
є зацікавленість регіонів у підвищенні ефективності 
виробництва і вирішенні на цій основі соціальних та 
інших проблем.
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МОДЕЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
КУЛЬТУРНИХ І КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ (ККІ)

Статтю присвячено виокремленню стратегічних напрямів реалізації державної політики економічного розвитку 
ККІ в Україні за допомогою методу моделювання для забезпечення цілісного розвитку сектору з урахуванням конкрет-
них ризиків за відсутності реалізації такої політики. Основним методом у статті є метод моделювання, а також 
використано стратегічний та системний підходи до вивчення й аналізу специфіки здійснення державної політики у 
сфері економіки культури та креативності в Україні. Представлено розроблену модель державної політики еконо-
мічного розвитку ККІ, яка складається з основних напрямів реалізації державної політики, її основних елементів, а 
також групи управлінських рішень, спрямованих на розвиток ККІ. Змодельований процес ґрунтується на врахуванні 
можливих ризиків від відсутності цілісного підходу до реалізації державної політики в секторі ККІ в Україні. Запро-
понована модель з основними напрямами й елементами в подальшому орієнтована на виокремлення підсекторів у сек-
торі ККІ та розроблення законодавчого забезпечення для їх функціонування, встановлення міжсекторальної взаємодії, 
взаємозв’язку стратегій їх розвитку, врахування та мінімізації ризиків, пов’язаних із відсутністю основних напрямів 
реалізації державної політики у сфері культури, а також створює передумови для використання економіко-матема-
тичного апарату для обґрунтування прогнозів та перспектив адаптації управлінських рішень до мінливого внутріш-
нього і зовнішнього середовища.

Ключові слова: державна політика, державне регулювання, економіка культури, культурні і креативні індустрії, 
економічний розвиток, культурний продукт.

MODELING OF STATE POLICY OF ECONOMIC DEVELOPMENT  
IN THE CULTURAL AND CREATIVE INDUSTRIES (CCI)

The article is devoted to one of the most dynamic sectors of the world economic system – to the sector of cultural and 
creative industries and to the issue of modeling its economic development public policy. One of the current trends today is 
intensifycation of the transformation process of the subsidized cultural sector into a dynamic business environment through a 
combination  social services and market mechanisms. The creative economy has the potential to support developing countries 
in diversifying production, exports and providing sustainable development. In a context pandemic COVID-19, the sector has 
suffered significant losses and today needs comprehensive support. The question of applying a strategic approach to the state 
policy of CCI economic development, which involves determining its main directions, has become acute. The system approach 
in modeling process can ensure the successful implementation of an such policy in practice. In the article are identificated 
strategic directions for the state policy of CCI economic development  in Ukraine using the method of modeling, to ensure the 
holistic development of the sector, taking into account the specific risks in the absence of such a policy. The main method in the 
article is the method of modeling, as well as used of strategic and systematic approaches for studing and analysis of the public 
policy specifics in the field of cultural economy  in such countries as Ukraine. In the article is presents the developed model of 
the economic development state policy of the CCI, which consists of the main directions, its main elements, as well as a group of 
management decisions aimed at the development of the sector. The modeling process is based on taking into account the possible 
risks of the lack of a holistic approach in the implementation of public policy in the Ukrainian CCI sector. The proposed model 
with the main directions and elements, further focused on the separation of subsectors in the CCI sector and the development of 
legislative support for their functioning, establishing intersectoral cooperation, the relationship of their development strategies, 
taking into account and minimizing risks associated with lack of policy in the field of culture, as well as creates the precondi-
tions for the use of economic and mathematical apparatus to substantiate forecasts and prospects for adaptation of management 
decisions to the changing internal and external environment.

Keywords: public policy, state religion, cultural economics, cultural and creative industries, economic development, cul-
tural product.

JEL classіfіcatіon: Z18, O25

Постановка проблеми. Пожвавлення інтересу до 
сектору культурних та креативних індустрій в умо-
вах глобальної рецесії, яка викликана пандемією  
COVID-19, є цілком об’єктивним явищем. Окрім еко-

номічного спаду, зумовленого епідеміологічною ситу-
ацією, сучасний історичний етап розвитку світової 
соціально-економічної системи характеризується тех-
нологічною та інституційною революцією. Подібне 
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співпадіння є унікальною подією глобального масш-
табу, яка ставить перед світовою спільнотою питання 
пошуку нових напрямів подальшого розвитку, визна-
чення нових джерел багатства, нових типів ресурсів. 
Одним із векторів, за яким убачається майбутнє сві-
тової системи господарювання, є креативна еконо-
міка. У листопаді 2019 р. ООН прийняла резолюцію 
A/RES/74/198, проголосивши 2021 р. Міжнародним 
роком креативної економіки задля сталого розвитку 
[13]. Для України актуальність вибраного питання 
зумовлена стратегічними векторами «Національної 
економічної стратегії – 2030», в якій креативним інду-
стріям відведено роль одного з рушійних інструментів 
модернізації національної соціально-господарської 
системи. Упровадження нового сектору господарю-
вання є складним  та системним процесом, який потре-
бує ґрунтовного осмислення та обґрунтування.

Актуалізації питання економічного розвитку сек-
тору ККІ та основних напрямів державної політики в 
ньому сприяють також нещодавно запропоновані зміни 
до ЗУ «Про культуру» про загальні засади надання 
культурних послуг для населення, де законотворцями 
пропонуються терміни «державна політика у сфері 
культури», «культурна послуга». Більше того, запропо-
новано визначити основні засади державної політики у 
сфері культури, її пріоритети. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Процес 
моделювання державної політики економічного розви-
тку ККІ в науковому дискурсі є складним і багатоаспек-
тним. Він повинен ґрунтуватися на принципі вивчення 
й аналізу специфіки політик і управлінської культури 
держави, де відбувається таке моделювання. В умо-
вах відсутності комунікації між науковцями та пред-
ставниками органів державного управління у сфері 
культури неможливо говорити про фаховість прийняти 
управлінських рішень та запропонованих урядовцями 
нововведень та вдосконалень. Тому в Україні від-
сутні наукові розробки та дослідження щодо процесу 
моделювання економічного розвитку ККІ, де б запит 
вивчала саме наукова спільнота дослідників. 

У цілому українські науковці вивчають питання 
культурної політики (В.С. Дрожжина, О.А. Кравченко, 
В.І. Малімон) і засад державного управління у сфері 
культури (І.Г. Ігнатченко, А.В. Мерзляк, Н.В. Фесенко). 
Зокрема, було запропоновано підходи до моделювання 
системи державного управління сферою культури в 
Україні (А.В. Мерзляк та Є.С. Огнарьов) [2; 4]. 

У західноєвропейському науковому дискурсі 
питання побудови моделей культурних і креативних 
індустрій із виокремленими підсекторами є дослідже-
ними та всебічно вивченими (С. Рудхауз, Д. Тросбі, 
Д. Хемондалш, Б. Фрей) [6; 11; 12; 16; 17]. Існує чітка 
логіка розмежування культурних і креативних інду-
стрій на основі продукту виробництва (кінцевого 
результату виробництва), що закріплено в документах 
ЮНЕСКО та ЄС: Конвенції про захист і заохочення різ-
номаніття форм культурного самовираження (2005 р.) 
та так званому Green Paper: Unlocking the potential of 
cultural and creative industries (2010 р.), а також European 
Parliament resolution of 12 September 2013 on promoting 
the European cultural and creative sectors as sources of 
economic growth and jobs (2013 р.) [8–10]. У Велико-
британії урядова концепція впровадження креативної 
економіки першочергово є політичним проєктом уряду 

Т. Блера і має стратегічну основу функціонування, що 
відображено в основному документі Creating industries 
mapping document (2001 р.).

Для досягнення мети дослідження було також 
опрацьовано законодавство України у сфері культури 
і запропоновано зміни до нього, проаналізовано поло-
ження «Національної економічної стратегії – 2030».

Єдиної узгодженої на міжнародному рівні моделі 
сектору ККІ не вироблено, так само як і спільного для 
всіх переліку галузей, статистичні показники яких 
можна було б використовувати для аранжування країн 
за соціально-економічними результатами. Залишається 
відкритим питання державної підтримки та стимулю-
вання ККІ, але вже зараз очевидним є необхідність 
напрацювання кожною країною власного набору важе-
лів, обумовленого загальним рівнем економічного роз-
витку країни, сформованою інфраструктурою сектору, 
відповідністю законодавчої бази потребам сектора та 
наявними ресурсами. Україна тільки ступила на шлях 
становлення ККІ, як сектору господарювання і не має 
достатньо досвіду у дотримані оптимального балансу 
між приватними інтересами представників ККІ та 
суспільними послугами, які забезпечуються сектором 
«Культура» в цілому.

Мета статті полягає у виокремленні та узгодженні 
стратегічних напрямів реалізації державної політики 
економічного розвитку ККІ в Україні за допомогою 
моделювання для забезпечення цілісного розвитку сек-
тору з урахуванням конкретних ризиків за відсутності 
реалізації такої політики. Стратегічним завданням 
дослідження є розроблення ефективного інструменту 
для прийняття оптимальних рішень у сфері держав-
ного регулювання ККІ, що ґрунтується на методі моде-
лювання. Передбачено розроблення моделі державної 
політики економічного розвитку ККІ, виокремлення 
її основних елементів. Базовою методологією дослі-
дження є застосування стратегічного та системного 
підходів у вивченні функціонування сектору ККІ у 
країнах, що розвиваються, на прикладі України, а 
також специфіки державного управління галуззю  
культури. 

Виклад основного матеріалу. У другій полови- 
ні ХХ – на початку ХХІ ст. у провідних країнах світу 
посилилися прагнення до капіталізації культури і пере-
творення її з дотаційного сектору на динамічне підпри-
ємницьке середовище. Це не заперечувало функціону-
вання сектору «Культура», який забезпечує суспільні 
потреби коштом бюджету, проте мало доповнити його 
підприємствами різної форми власності, діяльність 
яких спрямована на створення та популяризацію сучас-
них культурно-мистецьких практик, а також елементів 
культурної спадщини за допомогою інструментарію 
ринкової економіки.

За даними ЮНКТАД (Конференції ООН з торгівлі 
та розвитку), протягом останніх двох десятиліть темпи 
зростання експорту креативної економіки часто випе-
реджали показники інших галузей. Так, у Великобри-
танії галузь привнесла 101,5 млрд фнт. ст. у 2017 р. до 
національної економіки, що майже  вдвічі більше, ніж 
у 2010 р. 

ККІ також зіграли важливу посередницьку роль у 
глобальних процесах цифрових трансформацій. Зна-
чимість зазначених процесів зумовлюються  безпре-
цедентними масштабами використання Інтернет-тех-
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нологій через COVID-19. Отже, важливим аспектом у 
формуванні моделі державної політики розвитку ККІ 
є необхідність оптимізації отриманих від креативного 
сектору переваг, таких як розвиток цифрових техно-
логій, електронної комерції, цифрової комунікаційної 
інфраструктури. 

Генеральний секретар ЮНКТАД Ізабель Дюран, 
підкреслюючи своєчасність резолюції A/RES/74/198, 
зазначала, що «творчі галузі мають вирішальне зна-
чення для порядку денного сталого розвитку. Вони 
стимулюють інновації та диверсифікацію, є важливим 
фактором у зростаючому секторі послуг, підтримують 
підприємництво та сприяють культурному різнома-
ніттю» [7]. Слід підкреслити, що резолюцію було при-
йнято до початку пандемії.

Креативна економіка має потенціал для підтримки 
країн, що розвиваються, та країн із перехідною еконо-
мікою у диверсифікації виробництва, експорту, а також 
забезпеченні сталого розвитку. Розвиток креативної 
економіки забезпечує:

– запровадження інноваційно-інвестиційної вироб-
ничої діяльності;

– створення престижних робочих місць;
– персональне новаторство;
– формування та активізацію соціально-вольових 

якостей людини;
– розвиток науки і культури, а також інших суміж-

них галузей.
Усе це має сприяти скороченню глобальної бідності. 
Однак творчі галузі сильно постраждали від панде-

мії, яка завдала жахливого удару по креативному сек-
тору, в якому було зайнято понад 30 млн працівників у 
всьому світі, переважно молоді. У 2020 р. скасування 
лише публічних виступів обійшлося авторам при-
близно в 30% від загального гонорару, тоді як світова 
кіноіндустрія втратила 7 млрд дол. США  доходу. 

У попередні періоди ККІ демонстрував антикризову 
динаміку та продовжував забезпечувати робочі місця і 
генерувати прибуток на тлі скорочення виробництва і 
зайнятості в інших секторах. Ураховуючи це, а також 
мультисистемність, складність міждисциплінарних 
зв'язків та зростаючу роль ККІ в умовах інформацій-
них протистоянь, очевидною є потреба у їх підтримці 
та захисті.

Економічний розвиток сектору ККІ, будучи 
об’єктом державної політики (ДП), вимагає створення 
адекватної моделі для визначення стратегії і тактики 
його розвитку, прийняття відповідних управлінських 
рішень, проведення прогнозних розрахунків. Дер-
жавна політика має носити комплексний та системний 
характер і бути розрахованою на середньо- та довго-
строкову перспективу. Це зумовлено значним часовим 
проміжком між прийняттям політики до реалізації та 
першими результатами. Цей часовий розрив залежить 
від таких факторів, як:

– послідовність дій та збереження спадкоємності 
обраного курсу;

– наявність організаційно-економічного механізму;
– наявність відповідних фахівців для реалізації 

завдань державної політики;
– наявність об’єктивної інформації та відповідних 

галузевих знань;
– наявність вивіреної методології розроблення та 

реалізації елементів державної політики розвитку ККІ.

Модель ДП ККІ повинна враховувати складність, 
багатоаспектність, наявність значної кількості про-
міжних та кінцевих цілей економічного розвитку даної 
сфери, чинників впливу внутрішніх та зовнішніх та ін. 
У першу чергу державна політика розвитку ККІ перед-
бачає управління інституціями та формування інфор-
маційно-культурного простору.

 Обов'язковими елементами державного управління 
ККІ мають бути:

– визначені пріоритети політики;
– джерела фінансування розвитку ККІ;
– принципи управління (кодекс управління);
– регіональна специфіка;
– законодавче забезпечення галузі.
Водночас існують обмежуючі умови, які висувають 

досить суворі вимоги до альтернатив управлінських 
рішень. Через це сфера допустимих варіантів свідомо 
звужується і навіть може повністю виключити можли-
вість прийняття оптимального рішення. За таких умов 
може йтися тільки про частково оптимальні рішення. 
На практиці це призводить до помилок двох типів: 
інвестування в неефективні проєкти в рамках держав-
ної політики підтримки галузі або відмова від більш 
стратегічно вигідних рішень через некоректну модель 
планування. Навіть якщо розробити модель і отримати 
для даного завдання оптимальне рішення або пере-
лік допустимих рішень, то потрібно враховувати, що 
умови, за яких отримано модель і рішення, є мінли-
вими. Саме тому планування і управління слід розгля-
дати як безперервний процес, що дає змогу адаптувати 
державну політику до мінливих зовнішніх і внутріш-
ніх умов. При цьому слід ураховувати, що далеко не 
кожен елемент (процес) у сформованій моделі дер-
жавної політики ККІ і не кожне рішення будуть мати 
достатній запас стійкості, щоб його можна було б вико-
ристовувати без істотних корегувань упродовж усього 
періоду реалізації розробленої програми або окремих 
її етапів. Таким чином, доцільно виокремити наступні 
групи управлінських рішень, спрямованих на еконо-
мічний розвиток ККІ:

– стратегії економічного розвитку ККІ з урахуван-
ням зовнішнього впливу;

– стратегії економічного розвитку ККІ з урахуван-
ням внутрішніх умов;

– створення і просування національного культур-
ного продукту на внутрішніх і зовнішніх ринках;

– управління ресурсами (матеріальними, фінансо-
вими, людськими, нормативно-правовою базою тощо);

– технологічного забезпечення економічного роз-
витку;

– розвитку інфраструктури ККІ.
У сфері ККІ розроблення та прийняття управлін-

ських рішень характеризується передусім як нефор-
малізований процес. Це зумовлюється специфікою 
самого середовища ККІ, яка базується на нетривіаль-
ності, інноваційності, проєктному підході та постій-
ному пошуку альтернатив у функціонуванні елементів 
організаційно-економічних механізмів підгалузей та 
окремих підприємств в умовах високої конкуренції.

Одним зі способів мінімізації потенційних усклад-
нень, зумовлених відсутністю формалізації та перед-
бачуваності внутрішнього і зовнішнього середовища 
сектору, є впровадження у процес розроблення страте-
гічних рішень пулу експертів. Для формування можли-
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вих варіантів управлінських рішень потрібні експертні 
знання про:

– предметну сферу;
– поточний і прогнозований стан її зовнішнього 

оточення (чинники впливу: зовнішні і внутрішні, ієрар-
хії цілей ієрархічного розвитку);

– особливості управління ККІ, їх підсектори та їх 
економічний розвиток.

Проте ці групи знань мають бути системними та 
цілісними. Має передбачатися масштабна командна 
робота фахівців у міждисциплінарному полі. 

Реалізація державної політики економічного роз-
витку ККІ передбачає наявність великої кількості 
альтернативних рішень, які враховують як організа-
ційно-інституційну структуру державного управління 
ККІ, так і сценарій її функціонування. Під сценарієм 
реалізації державної політики розуміється поєднання 
умов (зовнішніх і внутрішніх), які призводять до пев-
них результатів: до фінансової можливості реаліза-
ції заходів; до економічної ефективності проектів; до 
створення креативного продукту. Перед прийняттям 
рішення про доцільність реалізації певних державних 
заходів і визначення стратегії державної політики у 
цілому слід досліджувати можливі сценарії. Це дасть 
змогу визначити сферу стійкості моделі державної 
політики у множині динамічно мінливих чинників 
навколишнього середовища, а також перспективи реа-
лізації політики підтримки і розвитку ККІ. 

Реалізація оптимальної державної політики в ККІ 
дасть змогу уникнути або мінімізувати наслідки потен-
ційних ризиків для економічних суб'єктів сектору, 
зокрема:

– геополітичні (загроза внутрішньому інформацій-
ному простору, культурна інтервенція, конвергенція); 

– соціальні (створення напівсуспільних благ, поля-
ризація громадської думки, дискримінація, нестача 
кваліфікованих кадрів);

– техніко-технологічні (відсутність сучасного об- 
ладнання для виробництва і споживання культурного 
продукту, відсутність інфраструктури, зниження якості 
продукції і т. п.);

– економічні (зростання витрат на виробництво 
культурного продукту, економічна нестабільність, 
інфляція, зниження платоспроможності споживача, 
непередбачуваність поведінки споживача, експортно-
імпортна стратегія, податкове навантаження і т. п.);

– ринкові (падіння цін на продукцію, піратство, 
зменшення обсягів збуту, зростання конкуренції, 
тіньовий ринок і т. п.), фінансові (високі витрати на 
виробництво прототипів, відсутність фінансування для 
інноваційних проєктів, відсутність кредитних програм 
для стартапів, високий рівень початкового фінансового 
вкладення для деяких індустрій сектору і т. п.);

– виробничі (якість культурного продукту, ство-
рення стандартизованого культурного продукту, захист 
об'єктів авторського права і т. д.);

– політичні (прийняття малоефективних політич-
них рішень, лобіювання інтересів, загроза процесу 
децентралізації, відсутність профільного законодав-
ства в секторі, недостатній рівень забезпечення куль-
турних прав громадян і т. д.).

На рис. 1 представлено узагальнену модель держав-
ної політики розвитку ККІ. Сама державна політика 
ділиться на два рівнозначних сектори: управління інсти-

туціями та формування інформаційно-культурного про-
стору. Вони відрізняються між собою інструментарієм, 
механізмами реалізації і цілями. Обов’язковими елемен-
тами державного управління сектором ККІ у цілому є:

– співвідношення між різними типами цінності 
(культурної, економічної і корисності) і на його основі 
визначення пріоритетів політики;

– джерела фінансування, які можуть впливати на 
форму, зміст і якість культурного продукту і на розви-
ток ККІ у цілому;

– принципи управління (кодекс управління), які 
повинні сприяти становленню ефективного лідерства 
та виявленню ефективного власника за умови опти-
мального функціонування системи управління;

– децентралізація, в основі якої – професійний 
контроль, адміністративна відповідальність, співпраця 
між стейкхолдерами сектору. Мета – побудова опти-
мальної й ефективної системи управління підгалузями 
з урахуванням регіональної специфіки.

Основними напрямами реалізації державної полі-
тики розвитку ККІ є:

1) створення внутрішнього ринку, який формує 
внутрішній інформаційно-культурний простір країни і 
сприяє національній безпеці, наповнює його набором 
культурних продуктів (у тому числі і національних), 
характеризується певною інфраструктурою, визнача-
ється інституціональним середовищем і вимагає осо-
бливого експортно-імпортного режиму;

2) розвиток креативного класу як основного дже-
рела доданої вартості і виробника культурних благ. Для 
цього необхідні реформи у сфері підготовки фахівців 
(освіта) і трудовому законодавстві (легітимність нових 
видів зайнятості);

3) створення відповідного бізнес-клімату для роз-
витку креативного підприємництва (створення опти-
мальних умов для комерціалізації таланту й ідей, 
сприятливий податковий режим, захист виробника 
національного культурного продукту та ін.).

Висновки. Нині в Україні та світі сфера культури 
є сферою виробництва товарів і послуг, де виробни-
ками постають підприємства та інституції різних форм  
власності. 

Однак в українському законодавстві немає чіткої 
фіксації положення про культуру як галузь економіки, 
що функціонує як сукупність індустрій. Хоча законо-
давець уживає термін «креативні індустрії» безпосе-
редньо в Законі України «Про культуру», не йдеться 
про суб’єктів виробництва у сфері культури і про 
визначення культурного продукту. Поряд із тим є діючі 
програми грантової підтримки виробників у сфері 
культури від спеціально уповноваженого органу – 
Українського культурного фонду (УКФ). У цих про-
грамах активно використовуються поняття «культур-
ний продукт», «інноваційний культурний продукт», 
«національний культурний продукт». УКФ визначає 
ці поняття та категорії культурних продуктів у різних 
формах: подія, гра, музична композиція, вистава, літе-
ратурне видання, радіопередача тощо, які слід розуміти 
як результат виробництва у сфері культури.

Очевидною для українських реалій є проблема від-
сутності єдиного термінологічного та методологічного 
базису функціонування сфери культури і ККІ в контек-
сті їхньої господарської та підприємницької діяльності. 
І це питання має бути вирішено в першу чергу. Немож-
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ливо формалізувати та управляти сектором, не маючи 
стрункого методологічного базису. Сфера культури вже 
функціонує як сукупність культурних індустрій, але 
не є достатньо врегульованою. В умовах пандемії цей 
аспект болісно впливає на малі підприємства сектору, 
громадські організації та заклади культури, адже є не 
досить зрозумілими і не чіткими механізми впрова-
дження та реалізації державної підтримки для вироб-
ників у сфері культури. Відсутність чітких напрямів 
реалізації державної політики для сектору ККІ також 
унеможливлює ефективне прийняття управлінських 
рішень на державному рівні. 

Отже, результатом цього дослідження є розро-
блення моделі державної політики економічного розви-
тку ККІ, яка складається з основних напрямів реаліза-

ції державної політики, її основних елементів, а також 
групи управлінських рішень, спрямованих на розвиток 
ККІ. Змодельований процес ґрунтується на врахуванні 
можливих ризиків відсутності реалізації державної 
політики в секторі ККІ в Україні. Виокремлені основні 
напрями реалізації державної політики сприятимуть 
упровадженню та реалізації стратегічного підходу до 
управління сектором у цілому. У подальшому такий 
підхід забезпечить сталу міжсекторальну взаємодію, 
адже сектор ККІ характеризується мультисистемністю 
зв’язків з іншими секторами, що надзвичайно важ-
ливо для реалізації «Національної економічної страте-
гії – 2030». Більше того, на майбутнє постає нагальна 
потреба у виокремленні підсекторів у секторі ККІ з 
огляду на ціннісний складник продукту виробництва. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ В БІЗНЕСІ

Статтю присвячено обговоренню та висвітленню значення фінансового управління для успіху бізнесу. Із часом 
стає очевидною важливість наявних інструментів (управлінських та фінансових) та їх внеску в успіх та розвиток 
компанії. Метою роботи є обґрунтування необхідності вдосконалення системи фінансового менеджменту, забезпе-
чення фінансового управління для стійкого зростання компанії. Як методологічний процес вибрано теоретичну базу 
для підтвердження необхідності належного використання бухгалтерських та фінансових інструментів для компанії. 
Сучасна ситуація вимагає від підприємців контролю над своїми фінансами, однак реальність показує, що підприємці 
дуже часто роблять низку простих помилок через відсутність планування та фінансового аналізу своєї компанії. Тому 
управління фінансами стає необхідною умовою для успіху бізнесу.

Ключові слова: фінансовий менеджмент, стратегічне планування, фінансові ресурси, аналіз, управління.

IMPLEMENTATION OF EFFECTIVE FINANCIAL MANAGEMENT IN BUSINESS

The article is devoted to discussing and highlighting the importance of financial management for business success. Over 
time, the importance of existing tools (management and financial) and their contribution to the success and development of the 
company becomes apparent. This article aims to present the financial management of the company and its functions, as its tools 
can help achieve better results in the organization. The purpose of the work is to test the importance of financial planning for 
the success of the organization, justify the need to improve the financial management system, provide financial management 
for sustainable growth of the company, theoretical and practical recommendations for implementing advanced methods of fi-
nancial management. To achieve this goal, a bibliographic search was conducted on scientific articles, books, and journals on 
this topic. As a methodological process, a theoretical basis was chosen to confirm the need for proper use of accounting and 
financial instruments for the company. It was found that today the planning organization has a better chance of surviving in the 
market. Based on the results of the work performed, it can be concluded that financial management is an effective tool for finding 
results. This is a wide range of factors that can influence companies' decisions. This related area includes some factors, such 
as economic conditions, market direction, training of the necessary specialists and others. The financial administrator must 
carefully plan every action within the company because the market does not tolerate management errors. The current situation 
requires entrepreneurs to control their finances, but reality shows that entrepreneurs often make several simple mistakes due to 
lack of planning and financial analysis of their company. Therefore, financial management becomes a necessary condition for 
business success. Thus, the purpose of this work was achieved because it confirmed the importance of financial planning for the 
organization. Organizations must always be in constant search of information, knowledge, technology to surpass all competing 
companies.

Keywords: financial management, strategic planning, financial resources, analysis, management.
JEL classification: G30, G32, G39

Постановка проблеми. Фінансовий менеджмент – 
одна з найважливіших адміністративних функцій ком-
панії. Фінансовий менеджмент відповідає за плану-
вання і контроль використання ресурсів організації, 
впливає на всі сектори підприємства, тому що функці-
онування кожного з них від бюджету.

Фінансовий менеджмент – це процес управління 
формуванням, розподілом і використанням фінансових 
ресурсів суб’єкта господарювання та оптимізації обігу 
його грошових коштів [1, с. 9].

Фінансовий менеджмент, або управління фінан-
сами (financial management), стосується рішень щодо 
придбання, фінансування та управління активами, 

спрямованих на реалізацію певної мети. Таким чином, 
управлінські рішення у сфері фінансового менедж-
менту можна віднести до трьох основних сфер опера-
цій з активами: інвестиції, фінансування й управління 
ними [2, с. 38].

Управління фінансами – це набір адміністративних 
процедур і дій, пов’язаних з аналізом, контролем і пла-
нуванням усієї фінансової діяльності компанії.

Таким чином, фінансовий менеджмент включає у 
себе всі види діяльності, пов’язані з контролем фінан-
сових ресурсів компанії, щоб гарантувати, що у діло-
вої спільноти достатньо грошей для обслуговування, 
інвестицій та власного зростання.

© Великих К. О., 2021
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Фінансовий менеджмент – надзвичайно важлива 
тема для будь-якої компанії незалежно від її розміру і 
галузі. Це тому, що він дає змогу правильно управляти 
фінансовими ресурсами, що дає можливість зміцнити 
організацію бізнесу, і, отже, забезпечує її зростання та 
можливість робити нові інвестиції.

На додаток до цієї характеристики, ще одним важ-
ливим чинником, пов’язаним зі здоров’ям бізнесу, 
є те, що фінансове управління, якщо воно зроблено 
правильно, дає змогу скоротити непотрібні витрати і 
правильно розподіляти ресурси, що сильно впливає на 
фінансові результати.

Таким чином, чим ефективніше й активніше менедж-
мент, тим вище якість і результативність бізнесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням організації фінансового менеджменту присвячено 
багато праць видатних вітчизняних та зарубіжних 
науковців, серед них: А.М. Поддєрьогін,  Н.В. Дацій, 
Г.О. Крамаренко, Л.О. Омелянович, Л.Д. Буряк, 
В.М. Власов, Ю. Бригхем, І.О. Бланк та ін. У своїх 
дослідженнях науковці відзначають, що необхідність 
управління зумовлена багаторазовим повторенням 
основних процедур: аналізу, планування, контролю 
показників фінансового потоку і т. ін. Як інформаційна 
база для прийняття управлінських рішень ними роз-
глядаються фінансова звітність організації, нормативні 
документи, дані фінансової статистики. Огляд літера-
турних джерел показує, що існує  низка не розв’язаних 
проблем із теорії та практики фінансового менедж-
менту. Вони недостатньо висвітлені і потребують 
подальшого вивчення. Ми спробуємо актуалізувати цю 
тему з погляду методології сучасного менеджменту, 
яку можна диференціювати на два напрями: організа-
ційне управління й управління ресурсами.

Мета статті полягає в обґрунтуванні необхідності 
вдосконалення системи фінансового менеджменту, 
теоретичних та практичних рекомендацій щодо впро-
вадження передових методів управління фінансами 
компанії. Сьогодні Україна переживає момент політич-
ної та економічної кризи, і це ще один аспект, який має 
на увазі невідкладність та актуальність того, що під-
приємці та менеджери повинні мати чітко структуро-
вану й організовану фінансову базу. 

Виклад основного матеріалу. Для успіху компанії 
важливо, щоб у неї була ефективна адміністративна 
структура, відповідна цілям і завданням бізнесу. Але як 
цього домогтися? Через організаційний процес. Саме 
він буде спрямовувати всі дії так, щоб цілі досягалися 
послідовно і безперервно.

Організаційний процес можна описати як групу 
адміністративних функцій, які розділені на п’ять етапів:

1. Планування.
У макросхемі, яка розглядає організацію у цілому, 

фінансовий менеджмент бере участь у декількох ета-
пах, особливо в плануванні. Це пов’язано з тим, що 
центральна мета фінансового менеджменту – управ-
ління ресурсами компанії.

Кожен бізнес повинен приносити прибуток, щоб 
бути стійким. Отже, необхідно, щоб фінансовий 
менеджмент був узгоджений з організаційним про-
цесом. Без цього компанія піддається економічним 
ризикам, таким як неотримання оборотного капіталу, 
необхідного для ділових операцій, збільшення борго-
вих зобов’язань та ін.

Варто відзначити, що етапи організаційного про-
цесу також мають бути присутні в організації відділу, 
відповідального за фінансовий менеджмент. Тобто для 
кожного сектору необхідно враховувати планування, 
напрям, комунікацію, контроль та оцінку. Ось чому так 
важливо знати ці кроки. 

Планування – це сфера організаційного процесу, 
яка пов’язана з перевіркою поточної реальності ком-
панії, оцінкою можливостей, які необхідно досягти, 
визначенням майбутніх цілей, розробленням способів 
досягнення цілей і розробленням дій згідно з різними 
сценаріями.

У фінансовому менеджменті планування інше, але 
більш конкретне. Керівники компанії повинні бути 
стурбовані аналізом фінансової ситуації, визначенням 
кращих можливостей для інвестицій або використання 
економічних ресурсів, визначенням результатів, які 
повинні бути досягнуті, оцінкою того, як цілі можуть 
бути досягнуті, і прогнозуванням того, як діяти в різ-
них сценаріях.

Є три рівні планування:
– стратегічний;
– тактичний;
– оперативний.
Стратегічне планування піклується про довго-

строкові прогнози, тобто на термін понад п’ять років.  
Із цієї причини це менш детальне планування, яке 
вказує на перспективи, котрі слід шукати, але більш 
гнучким способом, оскільки існує можливість зміни 
сценаріїв. У фінансовому менеджменті ми можемо 
використовувати як приклад планування майбутніх 
інвестицій, наприклад розширення бізнесу.

У тактичному плануванні наголос робиться на 
середньострокову перспективу, що охоплює період від 
одного до п’яти років. Він є відгалуженням стратегіч-
ного планування та описує дії, які необхідно зробити, 
щоб привести організацію до досягнення її цілей.  
Тут також важливо мати певний рівень гнучкості для 
адаптації до мінливих сценаріїв.

У короткостроковій перспективі, протягом одного 
року, існує оперативне планування, основною характе-
ристикою якого є визначення самого плану дій. Іншими 
словами, як слід вести повсякденні процеси в компанії 
для підтримки тактичного і стратегічного планування. 
Тут задіяні всі співробітники. У фінансовому менедж-
менті він складається з визначення щоденних фінансо-
вих процесів.

2. Напрям.
Виконання процесів, установлених під час пла-

нування, залежить від ролі керівництва, яке повинно 
направляти команди до виконання функцій відповідно 
до того, що було визначено. У фінансовому менедж-
менті це передбачає управління і контроль над проце-
дурами, які, як правило, є складними, оскільки вклю-
чають у себе фінансові записи, розрахунки і контроль.

3. Спілкування.
Спілкування завжди є важливою дією. Прозорий і 

об'єктивний діалог сприяє виконанню роботи і досяг-
ненню цілей.

4. Контроль.
Контроль повинен бути пов’язаний із перевіркою 

процесів із метою оцінки того, чи виконуються вони 
відповідно до того, що було заплановано. Таким чином, 
можна превентивно приймати коригувальні заходи, 
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уникаючи виникнення помилок, переробок або відхи-
лення від цілей.

5. Оцінка.
Оцінка фокусується на вимірі результатів. Для 

цього важливо, щоб під час планування було ясно, 
які індикатори слід прийняти. Окрім того, для ефек-
тивного аналізу результатів необхідно мати запис усіх 
даних, необхідних для розрахунку. Оцінка – це фунда-
ментальний крок в організаційному процесі, оскільки 
саме вона покаже, чи приносять планування і певні 
процеси прибуток для бізнесу.

Як було показано вище, у рамках організаційного 
процесу фінансовий менеджмент відіграє важливу 
роль у бізнес-стратегії. На практиці він повинен вико-
нувати функції, що поліпшують результати і забезпечу-
ють оптимальне використання ресурсів.

Основними із цих функцій повинні бути:
1. Фінансове планування та аналіз.
Увесь процес починається з планування. Це тому, 

що він встановлює параметри і напрями, яких потрібно 
дотримуватися. Саме через фінансове планування і 
складання бюджету можна побачити заходи, які слід 
ужити, а також очікування щодо майбутнього компа-
нії. Важливі рішення, коли вони засновані на фінансо-
вому плануванні й контролі, мають великі шанси бути 
ефективними і працювати на компанію. Фінансове 
планування – це процес визначення обсягу фінансо-
вих ресурсів за джерелами формування і напрямами їх 
цільового використання згідно з виробничими та мар-
кетинговими показниками підприємства у плановому 
періоді [3, с. 225].

Фінансове планування супроводжує стратегічне 
планування компанії. Тобто воно повинно вказувати, як 
слід використовувати ресурси для досягнення постав-
лених цілей. Ось чому фінансове планування і бюдже-
тування пов’язані між собою, тому що на практиці все 
буде залежати від наявного бюджету.

Усі напрями бізнесу повинні враховувати витрати, 
щоб виміряти фінансовий вплив, перспективи повер-
нення інвестицій і наявність достатніх ресурсів для 
підтримки цілей компанії.

Ось чому фінансовий аналіз є невід’ємною части-
ною цього процесу. Зрештою, необхідно мати точне 
уявлення про економічний стан компанії, щоб скласти 
план дій.

Як можна бачити, планування, бюджетування та 
аналіз фінансів – це функції, які повинні виконуватися 
однаково. Важливо пам’ятати, що вони грають страте-
гічну роль для бізнесу.

Фінансове планування повинно містити:
– прогноз на майбутнє;
– дії, які необхідно зробити;
– витрати і вигоди щодо того, що повинно бути 

зроблено;
– ресурси, доступні і необхідні для плану дій;
– стандарти, яких необхідно дотримуватися;
– метрики для вимірювання результатів.
2. Застосування фінансових ресурсів.
Атрибуція, що виникає з планування, – це план 

використання фінансових ресурсів, який є не чим 
іншим, як прогнозом виплат, необхідних для реалізації 
планування компанії або конкретних проєктів.

Фінансові ресурси – це сума коштів, спрямова-
них в основні засоби та обігові кошти підприємства.  

Це авансовані кошти, які вкладаються в оборот і пови-
нні обов’язково повертатися [4, с. 11].

Як ми бачимо, усі дії організації залежать від ресур-
сів. Отже, вартість залежить від ділової активності. 
Тобто будь-яка мета буде залежати від інвестицій, 
навіть невеликих, таких як придбання сировини.

Застосування ресурсів включає:
– фізичні ресурси, такі як обладнання, нерухомість 

і різні матеріали;
– людські ресурси, включаючи процеси від залу-

чення до утримання фахівців;
– ресурси управління, узгоджені з бізнес-стратегіями.
У фінансовому менеджменті визначення вико-

ристання ресурсів вимагає визначення пріоритетів, 
оскільки необхідно розподілити ресурси в різних сфе-
рах, таких як згадані вище (фізичні, людські та управ-
лінські ресурси).

Таким чином, ми повертаємося до планування, 
в якому будуть вказані економічні умови бізнесу, дії, 
визначені для досягнення очікуваних результатів, і 
аналіз витрат та результатів, що полегшить прийняття 
рішень.

3. Контроль дебіторської та кредиторської заборго-
ваності.

Управління кредиторською та дебіторською забор-
гованістю фактично означає контроль доходів і витрат. 

У компаніях, які пропонують кредити клієнтам, 
фінансове управління також включає функції, пов’язані 
з кредитним аналізом і збором. Це процедури, основна 
мета яких – мінімізувати ризики для бізнесу. Тобто 
вони залежать від строгого аналізу.

Роль фінансового менеджменту полягає у розро-
бленні кредитної політики організації, документа, який 
повинен охоплювати такі питання, як бізнес-ризики, 
критерії надання кредиту, вплив на стратегії компанії 
та ін.

Один із найбільш важливих заходів у цьому кон-
тексті – оцінка здатності компанії зазнавати збитків. 
Цей тип аналізу заснований на перевірці корпоратив-
них фінансів та прогнозів прибутків і збитків. Таким 
чином, визначається максимальний кредитний ліміт, 
який надається.

У повсякденній діяльності кредитний аналіз поля-
гає у застосуванні кредитної політики з урахуванням 
таких практичних кроків із клієнтами:

– отримання реєстраційних даних;
– перевірка кредитних обмежень;
– аналіз кредитного рейтингу;
– оцінка знецінення доходів.
Ріст дебіторської заборгованості погіршує фінан-

совий стан підприємств, а іноді призводить навіть до 
банкрутства. Зростання дебіторської заборгованості 
можливе внаслідок нераціональної кредитної полі-
тики, збільшення обсягу продажу, неплатоспромож-
ності покупців тощо [5, с. 165].

Для фінансового менеджменту важливо, щоб дебі-
торська заборгованість не стояла на місці, щоб не 
поставити під загрозу фінанси компанії.

4. Управління грошовими потоками.
Управління грошовими потоками – один із найваж-

ливіших сегментів фінансової роботи на підприємстві, 
від ефективності організації якого залежать як поточні 
результати діяльності, так і майбутні темпи розвитку 
господарюючого суб’єкта [6, с. 237].



48

Економічний простір  № 167, 2021

Грошовий потік контролює приплив і відтік ресур-
сів у повсякденній діяльності організації, фіксуючи 
щоденні результати, а також роблячи прогнози відпо-
відно до кредиторської та дебіторської заборгованості. 
Однак під час руху грошових коштів, також відомому 
як генерування грошових коштів, особлива увага приді-
ляється оцінці джерела доходів більш структурованим 
чином. Це пов’язано з тим, що грошовий потік – від-
мінний інструмент управління, що дає змогу визна-
чити, чи приносить діяльність компанії очікуваний 
прибуток. Іноді може скластися ситуація, що бізнес дає 
негативні операційні результати, але має позитивний 
грошовий потік. Це проблема, тому що якщо аналі-
зується тільки остаточний результат, можна отримати 
помилкове уявлення про те, що у компанії все добре, 
хоча насправді вірно зворотне.

Щоб краще зрозуміти, необхідно знати, що грошо-
вий потік ділиться на три окремих потоки:

– грошовий потік від операцій: показує, скільки 
грошових коштів генерує компанія;

– інвестиційний грошовий потік: указує суму, вкла-
дену в активи;

– грошовий потік від фінансування: указує на рух 
капіталу і третіх сторін.

Необхідно звернути увагу на те, що обсяг інформа-
ції, необхідної для підготовки грошового потоку, має 
бути вичерпним і повинен бути переданий різним сек-
торам. Контроль такого типу інформації – одна з най-
серйозніших проблем, з якими стикаються компанії, 
тому дуже важливо, щоб передача даних була автома-
тизована у цьому процесі.

5. Використання інструментів автоматизації про-
цесів.

Планування, виконання та контроль – важливі атри-
бути якісного управління. Але необхідно пам’ятати, що 
це ретельні процедури, які вимагають великого обсягу 
інформації. Із практичного погляду важко застосовувати 
методи фінансового менеджменту без використання тех-
нологічних ресурсів, здатних автоматизувати процеси.

Наприклад, роздрібна компанія ризикує втратити 
важливу інформацію, якщо не комп’ютеризує свої про-
цеси. Те ж саме стосується інших організацій з інших 
сегментів незалежно від їх розміру.

Серед повсякденних методів управління фінансами 
ми виділяємо банківську вивірку (Bank Reconciliation). 
Це звірка між записами і балансом рахунку. Отже, це 
процес, який вимагає щоденного аналізу. Тільки сьо-
годні можна автоматизувати цю процедуру. Це призво-
дить до кращого використання людських ресурсів, які 

можуть присвятити себе стратегічній діяльності, мен-
шої кількості помилок і, як наслідок, зниження витрат.

До основних переваг фінансової автоматизації 
можна віднести:

– зниження ціни;
– спритність у виконанні поставлених завдань;
– генерацію стратегічних даних;
– оптимізацію ресурсів;
– велику фінансову та операційну ефективність.
Таким чином, фінансове управління поліпшується 

з упровадженням автоматизованих процесів. Тобто 
компанія може краще використовувати ринкові мож-
ливості без надмірного збільшення витрат на аналіз, а 
також посилити контроль над фінансовими ризиками.

Висновки. Роль фінансового управління для ком-
паній має першорядне значення, оскільки вони беруть 
участь у глобалізованому ринку, конкуренція якого 
визначає правила управління, стаючи конкурентними 
і з постійно зростаючим диференціалом.

Щомісячні фінансові зобов’язання компаній спо-
живають значну частину ресурсів, тому якщо немає 
належного фінансового управління, неможливо  під-
тримувати належний фінансовий стан компанії, що 
часто призводить до банкрутства.

Із динамікою повсякденного бізнесу менеджер не 
завжди бере до уваги управління фінансами, оскільки 
вважає, що це займає занадто багато часу і потребує 
виконання великого обсягу бюрократичної робити, 
щоб бізнес із часом залишався стійким. Використання 
відповідних інструментів, таких як фінансове плану-
вання та контроль, а також правильне ведення бухгал-
терського обліку полегшують компанії аналіз інформа-
ції та сприяє прийняттю правильних рішень.

На питання, як утілити в життя усі ці завдання, є 
безліч відповідей. У кожної компанії свої методи і про-
цеси, і те, що працює для однієї компанії, не завжди 
життєздатне для іншої. Незважаючи на це, існують 
загальні для всіх принципи, які за правильного вико-
нання швидко дають результати, можна виділити п'ять 
основних:

– зіставлення витрат;
– фінансове планування;
– управління грошовими потоками;
– періодичні перевірки;
– автоматизація процесів.
Хоча фінансовий менеджмент не обмежується цими 

моментами, можна вважати, що вони можуть пози-
тивно вплинути на інші процеси, пов’язані з фінансами 
компанії.
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АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН НА 
ЗАСАДАХ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  

(НА ПРИКЛАДІ ТЗОВ «NESTLE S.A.»)

Статтю присвячено аспектам розвитку міжнародних економічних відносин на засадах прибутковості підприєм-
ства на прикладі ТзОВ «Nestle S.A». Як активний та універсальний інструмент державного регулювання економічних 
і соціальних процесів у державі прибуток концентрує інтереси підприємницьких структур, окремих учасників госпо-
дарської діяльності, різноманітних ланок економіки. Прибутковість підприємств зумовлюється  розвитком ринкової 
економіки, оскільки ефективність фінансово-господарської діяльності підприємств позитивно впливає на економічний 
потенціал країни. Кожне підприємство поліпшує своє фінансове становище, намагаючись отримати найвищу відда-
чу. Отже, отримання позитивних результатів та доходів може відповідати складному фінансовому становищу, яке 
може спричинити зменшення найважливішого фінансового показника підприємства – обсягу доходу, що призведе до 
неплатоспроможності та банкрутства підприємства. У статті зосереджено увагу на напрямах забезпечення при-
бутковості в умовах роботи на підприємстві на основі здобутих теоретичних навичок у різних ситуаціях та аналізу-
ванні основних шляхів зростання прибутковості підприємства, а також розробленні практичних рекомендацій щодо 
поліпшення формування, планування та розподілу прибутку на прикладі ТзОВ «Nestle S.A». Дана обставина зумовлює 
актуальність і наукову проблематику дослідження. У статті систематизовано набір чинників впливу на прибутко-
вість підприємства для досягнення економічного результату. Проведено аналіз особливостей та методів оцінювання 
прибутковості аналізованого підприємства. Досліджено тенденції розвитку його виробничо-господарської діяльності 
та тенденції розвитку міжнародних економічних відносин. Розроблено прикладні рекомендації щодо вдосконалення 
розвитку міжнародних економічних відносин на засадах підвищення прибутковості. Запропоновано даному підпри-
ємству впровадження заходів із підвищення якості і безпеки виробничих, збутових та управлінських процесів, а саме: 
підвищення якості вироблених і реалізованих товарів та ефективності використовуваних технологій, підвищення ква-
ліфікації  працівників, що беруть участь у процесі виробництва, та їх мотивування, зниження собівартості продукції 
за рахунок закупівлі сировини у вітчизняних виробників та випуску конкурентоспроможної продукції,  що зможе збіль-
шити обсяги виробництва та реалізації продукції, удосконалюючи товарну спеціалізацію, а це, своєю чергою, призведе 
до зростання розміру отриманого прибутку.

Ключові слова: прибуток, прибутковість, підприємство, бізнес, розвиток, міжнародні економічні відносини.

ASPECTS OF DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS 
ON THE BASIS OF INCREASING THE PROFITABILITY OF ENTERPRISES  

(ON THE EXAMPLE OF "NESTLE UKRAINE")

This article is devoted to aspects of development of international economic relations on the basis of profitability of the enter-
prise, on the example of Ltd «Nestle S.A». As an active and universal tool for state regulation of economic and social processes 
in the state, profit concentrates the interests of entrepreneurial structures, individual participants in economic activity, various 
parts of the economy. The profitability of enterprises is due to the development of the market economy, since the efficiency of 
financial and economic activity of enterprises has a positive impact on the economic potential of the country. Each company 
improves its financial position by trying to get the highest return. Consequently, obtaining positive results and income can cor-
respond to a complex financial situation, which can lead to a decrease in the most important financial indicator of the enter-
prise – the amount of income, which will lead to insolvency and bankruptcy of the enterprise. The article focuses on the areas 
of profitability in the conditions of work at the enterprise on the basis of acquired theoretical skills in different situations and 
analysis of the main ways of increasing the profitability of the enterprise, as well as developing practical recommendations for 
improving the formation, planning and distribution of profits on the example of Ltd «Nestle S.A». This circumstance causes the 
relevance and scientific problems of the study. The article systematized a set of factors influencing the profitability of the enter-
prise to achieve an economic result. The analysis of features and methods of evaluation of profitability of the analyzed enterprise 
is carried out. Trends in the development of its production and economic activity and trends in the development of international 
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economic relations are studied. Applied recommendations for improving the development of international economic relations on 
the basis of increasing profitability have been developed. Offered to this enterprise Ltd «Nestle S.A» implementation of measures 
to improve the quality and safety of production, sales and management processes, namely: improving the quality of manufac-
tured and sold goods and the efficiency of the technologies used, improving the skills of employees involved in the production 
process and their motivation, reducing the cost of production by purchasing raw materials from domestic manufacturers and 
producing competitive products, will be able to increase the volume of production and sales of products, improving commodity 
specialization, and this, in turn, will lead to an increase in the amount of profit received.

Keywords: рrofit, profitability, enterprise, business, development, international economic relations.
JEL classіfіcatіon: С18, М11, М21

Постановка проблеми. Прибуток є ключовою озна-
кою, яка показує ефективне функціонування фінансів 
підприємницьких структур. Цей показник може най-
більш точно охарактеризувати ефективну господарську 
діяльність підприємств, а також його фінансові можли-
вості. Прибуток значно впливає на величину фінансо-
вих ресурсів держави, зокрема бюджетних ресурсів і 
фінансів суб’єктів господарювання. Він характеризує 
економічні й соціальні процеси та явища, впливає на 
визначення загальноекономічних пропорцій, рівень 
фінансового забезпечення суспільного виробництва, 
темпи нагромадження. Зв’язок прибутку і макро-
економічних показників найбільш точно характери-
зується на стадіях руху ВВП: створення, розподілу та  
використання. 

Забезпечення прибутковості є дуже важливою 
місією для будь-якого підприємства незалежно від 
типу здійснення його діяльності чи форми власності, 
адже кінцевою ціллю функціонування підприємства є 
забезпечення позитивного фінансового результату, а 
отже, прибутку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий 
внесок у дослідження теоретичних і практичних аспек-
тів формування і підвищення прибутковості підприєм-
ства зробили вітчизняні вчені: М.Д. Білик, М.Т. Білуха, 
М.Р. Денисенко, А.О. Касич, Є.І. Кізман, М.І. Крупка, 
С.Ф. Покропивний, Л.В. Соколова Т.В. Чернишко, 
В.М. Шилюк та ін. Указані проблеми також дослі-
джувалися у працях відомих зарубіжних учених: 
Ю. Брігхема, В. Петті, А. Сміта, Дж. ван Хорна. Ними 
зроблено значний внесок у розроблення теоретичних 
та методологічних основ визначення економічної сут-
ності прибутку та процесів його формування. Загалом 
у наукових працях публікуються результати аналізу 
прибутковості підприємств, в яких відображено тен-
денції збільшення показників фінансових результатів у 
відповідні періоди. Разом із тим практика сьогодення 
свідчить, що процес формування й використання при-
бутку суб’єкта господарювання та його прибутковості 
досліджено недостатньо, без урахування аспектів роз-
витку міжнародних економічних відносин. 

Мета статті полягає в аналізі напрямів забезпе-
чення прибутковості в умовах роботи на підприємстві 
на основі здобутих теоретичних навичок у різних ситу-
аціях та аналізуванні основних шляхів зростання при-
бутковості підприємства, а також розробленні прак-
тичних рекомендацій щодо поліпшення формування, 
планування та розподілу прибутку на прикладі аналі-
зованого підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні кожне 
підприємство поліпшує своє фінансове становище, 
намагаючись отримати найвищу віддачу. Тому отри-
мання позитивних результатів та доходів може відпо-
відати складному фінансовому становищу, яке може 

спричинити зменшення найважливішого фінансового 
показника підприємства – обсягу доходу, що призведе 
до неплатоспроможності та банкрутства підприєм-
ства. Зважаючи на нестабільну ринкову економіку, 
власники бізнесу повинні створювати таку структуру 
фінансових ресурсів, за допомогою якої буде мож-
ливість забезпечити платоспроможність, подальше 
збільшення прибутковості та фінансову стійкість під-
приємства. Як активний та універсальний інструмент 
державного регулювання економічних і соціальних 
процесів у державі прибуток концентрує інтереси під-
приємницьких структур, окремих учасників господар-
ської діяльності, різноманітних ланок економіки. Саме 
в даній економічній категорії знаходить відображення 
ціла низка як внутрішніх, так і зовнішніх чинників, 
які безпосередньо залежать від організації функціо-
нування підприємницьких структур, форм власності 
та видів діяльності [1]. Внутрішні чинники, які впли-
вають на прибуток, залежать від самого підприємства: 
обсяги діяльності, стан та ефективність використання 
ресурсів підприємства, зміни доходів та витрат, а також 
маркетингова діяльність компанії. Зовнішні чинники 
впливають на прибуток незалежно від діяльності під-
приємства: система оподаткування, політика держави 
щодо формування доходів, темпи інфляції в країні, 
курс валюти, а також зміни платоспроможності насе-
лення. Прибутковість виступає основним показником 
для оцінки фінансового стану підприємства, а також 
прибуток розглядається як бухгалтерський прибуток 
або економічний прибуток. Прибутковість підприємств 
можна дослідити за допомогою прибутку та рента-
бельності. Прибуток відображає абсолютний ефект без 
урахування використаних ресурсів, а рентабельність є 
одним із головних вартісних показників ефективності 
виробництва, який характеризує рівень віддачі активів 
і рівень використання капіталу в процесі виробництва. 
Вона безпосередньо пов’язана з отриманням прибутку 
та показує ефективність діяльності підприємств різних 
форм власності та характеризує інтенсивність їхньої 
роботи. Тому дослідження прибутковості є дуже важ-
ливим фактором для подальшого ефективного функці-
онування та розвитку підприємства [2].

Досліджуючи прибутковість підприємства, пот-
рібно зазначити, що це багатогранний складник, який 
одночасно характеризує отримані результати і визначає 
можливості щодо отримання та розширення прибутку 
в майбутньому [3].

Свою увагу ми зосередимо на дослідженні та 
аналізуванні виробничо-господарської діяльності  
ТзОВ «Nestle S.A.», яке є частиною швейцарської 
транснаціональної корпорації Nestlé Société Anonyme. 
Nestle S.A. – найбільша компанія світу у сфері вироб-
ництва продуктів харчування, яка діє на принципах 
раціонального харчування та здорового способу життя. 



52

Економічний простір  № 167, 2021

Її продукція користується довірою мільйонів спожива-
чів у різних країнах світу. За понад сто років існування 
Nestlé вдалося здобути світове визнання як виробника 
високоякісних, корисних і безпечних продуктів хар-
чування та завоювати репутацію, відповідального і 
надійного партнера [4].  Nestle S.A. прагне йти в ногу 
з часом та якнайкраще відповідати потребам ринку, 
тому активно інтегрує у процес виробництва іннова-
ційні наукові технології, які дають змогу вдоскона-
лювати якість продукції. Стратегія розвитку компанії  
Nestle S.A. включає, насамперед, формування продук-
тових стратегій у зонах Америки, Європи, АОА (Азія, 
Океанія та Африка). У межах кожної зони є свої ринки, 
на яких формуються корпоративні та регіональні 
бренди, асортимент продукції та впроваджуються нові 
товари. Стратегія у зоні Європи пов’язана з визна-
ченням прогнозованих обсягів реалізації, майбутніх 
витрат, прибутку; також включає заходи, пов’язані зі 
зменшенням витрат, а саме реструктуризацію окре-
мих фабрик компанії Nestle S.A. чи купівлю інших. 
Довгостроковий план розробляється строком на три 
роки та обговорюється у головному офісі у м. Веве. 
Довгострокове планування включає у себе бізнес-
план, підсумок управління, стратегічне корпоративне 
інвестування. Довгостроковий план розвитку компанії  
Nestle S.A. тісно пов’язаний з інвестиційним, операцій-
ним (бюджетом) планом, квартальними та місячними 
звітами з виконання компанії. Потреба у капітальних 
вкладеннях визначається інвестиційним планом ком-
панії. Він включає у себе інвестиційну стратегію від-
повідно до наявних можливостей, нових продуктів 
та технологій Nestle S.A., інвестиційні проєкти та їх 
погодження з бюджетом. Робота підприємства у сучас-
ній ринковій економіці тісно пов’язана з підвищенням 
стимулюючої ролі прибутку. Оцінювання прибутку 
як показника, який сприяє росту та розвитку підпри-
ємства, є надзвичайно важливим на етапі формування 
цілей та стратегій для збільшення рентабельності 
підприємства. Із вищесказаного можна представити  
(табл. 1) напрями забезпечення прибутковості підпри-
ємства ТзОВ «Nestle S.A.».

Найважливішим серед запропонованих заходів є 
збільшення продуктивності праці, оскільки від якості 
надання послуг залежатиме престиж компанії, що віді-
граватиме вирішальну роль для партнерів компанії 
Nestle S.A. Для транснаціональної компанії дуже важ-

ливо забезпечувати якісні та надійні послуги, які спо-
нукатимуть партнерів співпрацювати саме з компанією 
Nestle S.A. серед усіх інших підприємств-конкурентів. 
Щоб працівники виконували якісну роботу, потрібно 
забезпечувати хороші умови праці та відповідально 
відноситися до підбору працівників, оскільки вони 
будуть представляти інтереси міжнародної компанії. 
У цьому разі пропонується проводити тренінги для 
поліпшення продуктивності для нових працівників, 
а також надавати щорічні премії за виконання бізнес-
плану компанії та виплати на визначні дати (ювілеї, 
з нагоди одруження та народження дитини), а також 
доплати за понаднормовий час та вихідні дні. Такі 
матеріальні винагороди стимулюватимуть працівни-
ків з ентузіазмом ставитися до роботи та забезпечення 
диференціації заробітної плати відповідно до резуль-
татів праці. Також важливим фактором є те, що ком-
панія турбується про працівників і надає соціальний 
пакет послуг, це вкрай важливо для робітників під час 
вибору роботи. Тому компанія забезпечує працівникам 
належні умови, і це є великим стимулом працювати на 
благо компанії впродовж багатьох років і, своєю чер-
гою, забезпечує підприємству  кваліфікованих робіт-
ників. Так, щоб у працівника була мотивація, він має 
потребувати чогось. Звичайно, сьогодні, мабуть, най-
більшою потребою є гроші, але у працівника можуть 
бути також інші мотиви, наприклад досягнення більш 
вищої посади, або також може бути задоволення інших 
необхідних для життя потреб. Але крім розуміння 
необхідності стимулювання керівниками, необхідно 
ще зацікавити робітників. Звичайно, роботодавець 
може просто пообіцяти премії та винагороди, але для 
того, щоб мотив був здійсненим, необхідно, щоб був 
стимул. Стимулом може стати здорова конкуренція, 
коли кожен працівник буде намагатися перевершити 
свого колегу, щоб винагорода дісталась саме йому. 
Саме конкурентне середовище і конкуренція серед 
найнятих робітників і підприємців є одними з най-
важливіших умов нового механізму мотивації праці, 
яка небезуспішно створюється в розвинених країнах 
світу. Стимулювання працівників є основним спосо-
бом до збільшення продуктивності праці, і у нашому 
разі надання якісних  та швидких способів вирішення 
проблем для партнерів ТзОВ «Nestle S.A.». 

Для того щоб завжди мати можливість впливу на 
робітників і щоб не втратити цінні кадри, керівник має 

Таблиця 1
Напрями забезпечення прибутковості підприємства ТзОВ «Nestle S.A.»

Напрям Сутність Вимоги до реалізації

Підвищення 
продуктивності 
праці

Зі зростанням прибутковості праці знижуються 
витрати праці в розрахунку на одиницю наданих 
послуг і питома вага заробітної плати у структурі 
собівартості.

Стимулювання працівників до кращої та ефективні-
шої роботи різними видами мотивації, у тому числі 
грошові винагороди.

Упровадження 
вдосконалення 
процесів

Економічно та технічно обґрунтовані способи 
поліпшення роботи та надання якісніших послуг 
для партнерів.

Надання працівникам можливості для поліпшення 
процесів та зменшення часу для виконання певних 
робіт.

Дослідження 
та аналізування 
ринків збуту

Аналізування збуту продукції та дослідження 
соціальних мереж із метою поліпшення продукції 
в подальшому в окремих регіонах та на певний 
вид продукції.

Створення команди для аналізування рівня збуту про-
дукції у різних регіонах та дослідження  соціальних 
мереж і надання аналізованої інформації до вищого 
керівництва.

Стандартизація 
процесу

Проблема у затримці оплати товарів через нестан-
дартизований пакет документів, які необхідні для 
забезпечення якісної роботи у сегменті ТМ Purina.

Створення стандартизованого пакету документів, які 
необхідні для оплати товарів із метою швидкого та 
якісного надання послуг.
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створювати довгостроковий план-стратегію, який би 
передбачував розвиток відносин між роботодавцем і 
підлеглим. Ця стратегія має передбачувати інтелекту-
альний розвиток працівників як мінімальної виробни-
чої одиниці задля збільшення доходів підприємства 
у цілому.  Щодо наступного напряму, удосконалення 
процесів із метою поліпшення роботи та зменшення 
втрат часу для створення стандартизованого пакету 
документів, які необхідні для оплати товарів, із метою 
швидкого та якісного надання послуг. Ці два напрями 
для покращення роботи у ТзОВ «Nestle S.A.» є шляхом 
знаходження процесів, які можна удосконалити або 
зробити деякі спрощення, щоб зберегти втрати часу, 
які йдуть на вирішення однотипних проблем. Стандар-
тизація процесів може бути визначена як поліпшення 
операційної ефективності, зниження витрат за рахунок 
зниження технологічних помилок, полегшення кому-
нікації, отримання прибутку від експертних знань. 
Діяльність компанії складається із завдань, які повинні 
виконуватися щодня, щотижня, щомісяця або щороку, 
щоб забезпечити безперебійну роботу компанії.  
Але якщо ці процеси не стандартизовані, тоді на під-
приємстві пануватиме хаос, як наслідок, надання 
послуг партнерам буде на значно нижчому рівні.  
Це можуть бути основні процеси, такі як робота із 
запитом на підтримку клієнтів, або завдання, які повто-
рюються рідше. Для виконання кожного завдання неза-
лежно від того, як часто ви це робите, потрібні пра-
вила, які визначають сферу, якість і методи. Якщо ви 
не стандартизуєте ці правила, ви не зможете побачити, 
чи забезпечуєте ви якість і зменшуєте можливість люд-
ської помилки. Принципово стандартизація процесу 
описує встановлення набору правил, що регулюють, як 
люди в організації повинні виконувати задане завдання 
або послідовність завдань. 

Також дуже важливо, щоб працівники мали можли-
вість вносити свої зміни у робочі питання щодо вдо-
сконалення процесів, це дуже важливо для надання 
якісних послуг, оскільки інколи робітники, які без-
посередньо займаються певним типом робіт, можуть 
бачити наявні проблеми та способи їх вирішення. 

Стандартизація може бути застосована до будь-
якого процесу, будь-якого завдання або процедури, що 
має відношення до організації: відповідь на телефон, 
виконання заробітної плати, видалення інформації про 
клієнта, відстеження завдань і т. д. Принципово стан-
дартизація означає, що співробітники мають установ-
лений, перевірений часом процес використання або 
певного роду стандартизований пакет документів для 
виконання певного процесу. Коли все зроблено добре, 
стандартизація може зменшити неоднозначність і здо-
гадки, гарантувати якість, підвищити продуктивність 
і підвищити моральний дух співробітників. Стандар-
тизація сприяє продуктивності, усуваючи неефектив-
ність. Це результат усунення неоднозначності та забез-
печення контролю якості: завдання виконуються більш 
ефективно, а проблем із контролем якості менше.

Деякі переваги стандартизації: покращує чіткість, 
тому що стандартний процес усуне необхідність вгаду-
вання або додаткового пошуку; гарантує якість, адже 
робота виконується заздалегідь визначеним, оптимі-
зованим способом; підвищення продуктивності праці, 
оскільки співробітникам не потрібно буде втрачати 
час для уточнення і визначення правильної докумен-

тації для опрацювання певного типу запитів; підвищує 
моральний дух співробітників, тому що співробітники 
можуть пишатися тим, що освоїли процес і вдоскона-
лили свої навички; вдосконалює обслуговування клі-
єнтів, адже кожен квиток обробляється найкращим 
чином; зменшує неоднозначність і здогадки. 

Перша і найбільш очевидна перевага стандартиза-
ції процесу полягає у тому, що вона зменшує потен-
ціал для неоднозначності і здогадок. Будь-яке складне 
завдання може мати сірі сфери або крайові інциденти. 
Біда в тому, що час, витрачений на здогадки, витра-
чається даремно. Із чітким набором інструкцій для 
роботи з метою виконання завдання співробітники 
будуть витрачати менше часу, намагаючись зрозуміти 
це, і більше часу насправді це робити. Ефективна 
стандартизація процедур означає, що є один правиль-
ний спосіб виконання того чи іншого завдання, який 
визначається з погляду чіткого, вимірного кінцевого  
результату. 

Одним із найважливіших способів, яким стандарти-
зація може допомогти гарантувати якість, є мінімізація 
шансів, що важливі деталі будуть пропущені. Напри-
клад, якщо у вас є шаблон для документів політики та 
процедур, ви можете скористатися цим, щоб зменшити 
ймовірність того, що хтось пропустить важливу інфор-
мацію. Стандартизуючи процеси, від яких залежить 
ваша організація, і дотримуючись цих стандартів, ви 
будете гарантувати якість готового результату. Загалом 
стандартизація пов’язана з більш функціональною про-
дуктивністю, тобто ваша організація може скоротити 
втрати часу та зробити більшу продуктивність із наяв-
ними ресурсами. Саме для цього пропонується, щоб 
працівники створювали власні проєкти для процесів, 
у яких, вони вважають, є місце для стандартизації або 
вдосконалення; також керівники підприємства можуть 
заохочувати працівників методом премій або доплат 
за їхній внесок у поліпшення роботи підприємства.  
Це буде дуже хорошим стимулом для співробітни-
ків для розвитку і поліпшення їхньої операційної 
діяльності. Головне – пам'ятати про стандартизацію і 
моральний дух співробітників. Стандартизація допо-
може співробітникам відчути почуття досягнення і 
гордості. 

Стандартизація не обов'язково означає жахливу 
одноманітність і відсутність творчості; вона може  
(і повинна) означати стандарти, які кожен може осво-
їти і пишатися вдосконаленим процесом. Якщо про-
цеси регулюються стандартами, які вчать співробіт-
ників робити ефективну, якісну роботу, співробітники, 
скоріше за все, відчувають право власності і гордість 
за роботу, яку вони роблять. Замість невизначеності та 
неефективності працівник матиме визначений спосіб 
виконання поставлених завдань, що фактично працює. 
Результат, скоріше за все, буде більшим моральним 
духом співробітників. Відмінне обслуговування клі-
єнтів – це логічний результат команди з меншою нео-
днозначністю, більш високою якістю продукції, кра-
щою продуктивністю та підвищеним моральним духом.  
Ще одним із завдань є аналіз ринку є ґрунтовна якісна 
та кількісна оцінка поточного ринку, що допоможе зро-
зуміти обсяг і цінність ринку, потенційні сегменти клі-
єнтів та їх моделі купівлі, позицію вашої конкуренції та 
загальне економічне середовище, включаючи бар’єри 
для входу та галузеві норми. Дослідження та аналіз 
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ринку і продаж становлять значну частину діяльності 
більшості відділів маркетингових досліджень. Дослі-
дження, пов'язані з розвитком ринкових потенціалів, 
аналізом частки ринку та аналізом продажів, є одними з 
найпоширеніших заходів, що здійснюються підрозділом 
маркетингових досліджень. Прогнозування короткого 
діапазону, прогнозування довгого діапазону та вста-
новлення квот на продаж та території продажів також є 
стандартною діяльністю. Аналіз потенціалу ринку буде 
застосовуватися до тих досліджень окремих ринків, які 
прагнуть визначити потенціал продажів у них. 

Прогнозування продажів буде використовуватися 
для прогнозування продажів конкретних продуктів на 
даний період часу у певному регіоні. Аналіз продажів 
включатиме аналіз продажів компанії для з’ясування 
таких речей, як розподіл продажів за територіями, за 
типом і розміром клієнта, за розміром замовлення, за 
продуктами та комбінаціями цих класифікацій. Ство-
рення хорошого аналізу ринку є дуже правильною дією 
для пошуку шляхів поліпшення та розвитку підпри-
ємства. Це допоможе розкрити слабкі боки підприєм-
ства  і підготувати до конкуренції з іншими фірмами. 
Що ще важливіше, це допоможе зрозуміти клієнтів, 
щоб надати найкращий сервіс.

Висновки. У результаті проведеного дослідження 
можна зробити такі висновки щодо отримання пози-
тивного фінансового результату, тобто отримання при-
бутку та аспектів розвитку міжнародних економічних 
відносин на засадах прибутковості підприємства на 
прикладі ТзОВ «Nestle S.A». Прибуток – найважливіша 
економічна категорія, він є основою функціонування 
підприємства, забезпечення його конкурентоспромож-
ності на ринку та розвитку міжнародних економічних 
відносин. Для підприємства вкрай важливо досягнення 
прибутковості, оскільки це є основним стимулом та 
кінцевою метою для всіх підприємців у сферах управ-
лінням бізнесом. Щоб підприємство могло розвива-
тися, впроваджувати нові інновації, збільшувати капі-
тал, бути стабільним у ринковій економіці, власникам 
бізнесу потрібно шукати шляхи для підвищення при-
бутковості. Своєю чергою, прибутковість підприємств 
є ключовим показником, який одночасно відображає 
результати фінансово-господарської діяльності та 

забезпечує напрями і резерви її підвищення. Політика 
управління прибутковістю підприємства є багаторівне-
вим, складним процесом, яка потребує як уваги з боку 
керівництва, так і певного фінансування. 

Для забезпечення успішного розвитку підприєм-
ства та ефективної його діяльності потрібно завжди 
шукати заходи для підвищення прибутковості. 
Результатом такого процесу є стабільний розвиток  
ТзОВ «Nestle S.A», ефективність його діяльності, зміц-
нення конкурентних позицій на ринку тощо. Саме тому 
його завданнями є правильно сформована стратегія 
розвитку та вибір оптимального обсягу виробництва. 

Найважливішим серед запропонованих заходів є 
збільшення продуктивності праці, оскільки від якості 
надання послуг залежатиме престиж компанії. Даний 
напрям зумовлений тим, що компанія займається 
наданням різного роду економічних послуг для різних 
країн, в які імпортуються товари ТзОВ «Nestle S.A». 
Для компанії дуже важливо забезпечувати якісні та 
надійні послуги, які будуть спонукати партнерів співп-
рацювати з компанією Nestle серед усіх інших підпри-
ємств-конкурентів, тому також необхідним є створення 
стандартизованого пакету документів, які потрібні для 
оплати товарів із метою швидкого та якісного надання 
послуг. Разом із тим важливим є аналізування рівня та 
тенденцій збуту в різні країни світу і надання звітів 
вищому керівництву про вподобання людей, що допо-
може впроваджувати нові товари відповідно до потреб 
людей і тим самим збільшувати обсяги продажу та під-
вищувати прибутковість.

Запровадження даних аспектів дасть змогу поліп-
шити роботу кожного працівника підприємства, розви-
вати виробництво, втілювати інноваційно-інвестиційні 
проєкти та розвивати міжнародні економічні відно-
сини підприємства, а також підвищити прибутковість 
ТзОВ «Nestle S.A.». 

Отже, запропоновані заходи щодо підвищення 
ефективності праці працівників, запровадження стан-
дартизації та спрощення деяких процесів, а також 
аналізування та дослідження ринків збуту доцільно 
використовувати для збільшення прибутковості  
ТзОВ «Nestle S.A», адже саме ці напрями охоплюють 
увесь сегмент послуг, які надає дане підприємство. 
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ФОРМУВАННЯ СКЛАДНИКІВ  
ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Сьогодні фінансовий потенціал підприємства є одним із базових показників успішного функціонування підприєм-
ства. Для ефективного управління фінансовим потенціалом існує необхідність чіткого визначення його складників, 
які формуватимуть потужності підприємства. Складні сучасні економічні умови, загострення соціальних та епіде-
міологічних проблем, нестабільна законодавча база вимагають від національних підприємств створення системи, яка 
б давала змогу ефективно використовувати всі наявні та потенційні фінансові ресурси, швидко реагувати на зміни в 
навколишньому середовищі та забезпечувати високі фінансові результати не лише в поточному періоді, а й у довго-
строковій перспективі. Слід також зазначити, що у статті визначено функції фінансового потенціалу та його риси. 
Визначено, що до його функцій входять ресурсний, інформаційний, організаційний та аналітичний складники. Сфор-
мовано основні етапи, за якими відбувається оцінка фінансового потенціалу підприємства на основі його складників.

Ключові слова: фінансовий потенціал, складник, підприємство, ринок, конкурентоспроможність, ринок, показник, 
підвищення, аналіз.

FORMATION OF COMPONENTS  
OF FINANCIAL POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

Today the financial potential of the enterprise is one of the basic indicators of successful operation of the enterprise. For 
effective management of financial potential there is a need to clearly define its components that will form the capacity of the 
enterprise. The essence of financial potential is not so much in the availability of financial resources in a particular period of 
time, as in the ability of the company to form and reproduce the necessary assets in full with minimal costs and in a short time. 
The level of financial potential directly affects the level of competitiveness of the enterprise – the ability of the enterprise to 
compete in markets with producers and sellers of similar goods by providing higher quality, affordable prices, creating comfort-
able conditions for buyers and consumers. Difficult modern economic conditions, aggravation of social and epidemiological 
problems, unstable legal framework require national enterprises to create a system that would allow efficient use of all avai-
lable and potential financial resources, respond quickly to changes in the environment and ensure high financial results. not 
only in the current period, but also in the long run. To date, very little research has been conducted in the scientific literature 
on the components of financial potential, which denies today's scientists in-depth study of the functioning of financial potential. 
Thus, we propose to consider the financial potential of the following elements: resource component, organizational component, 
information component, analytical component. To effectively use the components of financial potential, it is also necessary to 
take into account entrepreneurial skills (human factor). After all, each company needs to adequately assess current and future 
financial opportunities and make effective decisions to optimize financial resources. In addition, the management system itself 
also plays an important role. It should also be noted that the article defines the functions of financial potential and its features. 
It is determined that its functions include: resource, information, organizational and analytical component. The basic stages at 
which there is an estimation of financial potential of the enterprise on the basis of its components are formed.
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Постановка проблеми. В умовах, коли підприєм-
ства зменшують свої витрати у зв’язку з пандемією 
COVID-19, яка здійснила сильний економічний вплив 
на функціонування бізнесу в усьому світі, питання 
формування складників фінансового потенціалу є 
дуже актуальним.  Фінансовий потенціал стає чинни-
ком, який впливає на збереження конкурентоспромож-
ності підприємства та зменшення ризиків банкротства. 
Однак нині не існує єдиної думки щодо складників 
фінансового потенціалу. Для розроблення інвести-
ційної стратегії, фінансового плану та обґрунтування 
доцільності тих чи інших дій необхідно чітко сформу-

вати та дати характеристику складників фінансового 
потенціалу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню фінансового потенціалу присвячено багато 
наукових праць вітчизняних та зарубіжних учених, 
серед них: В.А. Міщенко, Т.Ю. Назарова, П.Г. Перерва, 
А.І. Яковлєв, І.О. Бланк, Н.М. Давиденко, В.Г. Гера-
симчук, Н.С. Краснокутська, Г.В. Ситник, І. Шовкун, 
І. Марченко, Дж. Сідел, Е.Ф. Брігхем та ін. Але недо-
статньо уваги приділялося дослідженню складників 
фінансового потенціалу, внаслідок чого існує певне 
непорозуміння у його функціонуванні.
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Мета статті полягає у формуванні складових еле-
ментів фінансового потенціалу на основі виявлення 
додаткових фінансових ресурсів. 

Виклад основного матеріалу. Велике значення для 
успішного функціонування підприємства має ефек-
тивне використання його фінансового потенціалу.  
На його основі формується відповідна ресурсна база, 
яка допомагає у довгостроковій перспективі профінан-
сувати відповідні проєкти різних департаментів та збе-
регти свої виробничі потужності.

Складні сучасні економічні умови, загострення 
соціальних і епідеміологічних проблем, нестабільна 
правова база вимагають від вітчизняних підприємств 
створення такої системи, яка б дала можливість ефек-
тивно використовувати всі наявні та потенційно мож-
ливі фінансові ресурси, швидко реагувати на зміни 
зовнішнього середовища і забезпечувати досягнення 
високих фінансових результатів не тільки в поточному 
періоді, а й у довгостроковій перспективі [5].

Сьогодні фінансовий потенціал виконує для під-
приємства такі функції [1]:

– розподільчу: забезпечує розподіл та перерозподіл 
фінансових активів між суб’єктами економічних відно-
син відповідно до попиту, пропозиції, потреб, доціль-
ності, мотивації, цілей та стратегії розвитку; 

– відтворювальну: формує достатню кількість фі- 
нансових активів у розпорядженні суб’єктів економіч-
них відносин для забезпечення їх фінансово-господар-
ської діяльності; 

– контрольну: забезпечує контроль над формуван-
ням, накопиченням, використанням та відтворенням 
фінансових активів суб’єкта економічних відносин від-
повідно до чинної нормативно-правової бази, поточ-
них та довгострокових пріоритетів його розвитку; 

– індикативну: дає змогу визначати фінансовий 
стан, тенденції, ризики, спроможність суб’єкта еконо-
мічних відносин забезпечити процес відтворення для 
виконання завдань та цілей.

Слід відзначити, що фінансовий потенціал має такі 
риси:

– призначення або мета, з якою підприємство фор-
мує його тренди, які суб’єкт господарювання спостері-
гає у процесі свого розвитку; 

– функціонування у системі діяльності підприєм-
ства;

– взаємодія усіх складників фінансового потенціалу.
Сутність фінансового потенціалу полягає, насам-

перед, не стільки у наявності фінансових ресурсів у 
конкретний проміжок часу, як у здатності підприєм-
ства формувати та відтворювати необхідні активи у 
повному обсязі з мінімальними витратами та у стислі 
терміни. Від рівня фінансового потенціалу безпосе-
редньо залежить рівень конкурентоспроможності під-
приємства – здатності підприємства конкурувати на 
ринках з виробниками й продавцями аналогічних това-
рів за допомогою забезпечення більш високої якості, 
доступних цін, створення зручних умов для покупців, 
споживачів [2].

Сьогодні у науковій літературі дуже мало прове-
дено досліджень щодо складників фінансового потен-
ціалу, що заважає науковцям у глибокому дослідженні 
функціонування фінансового потенціалу. Таким чином, 
нами пропонується розглядати фінансовий потенціал 
за такими елементами:

Для ефективного використання складників фінан-
сового потенціалу необхідно також брати до уваги 
підприємницькі здібності (людський фактор). На кож-
ному підприємстві необхідно адекватно оцінювати 
поточні та перспективні фінансові можливості і при-
ймати ефективні рішення щодо оптимізації фінансових 
ресурсів. Окрім того, грає також важливу роль сама 
система управління. За неефективної управлінської 
системи втрачаються складові елементи фінансового 
потенціалу, що призводить до неефективності діяль-
ності підприємства та ускладнює досягнення необхід-
ного рівня конкурентоспроможності підприємства [2].

Фінансовий потенціал підприємства також поді-
ляють на короткостроковий та довгостроковий. Необ-
хідність у такому поділі полягає у тому, що періоди 
та умови існування фінансового потенціалу відрізня-
ються, адже у довгостроковому періоді виникає значно 
більша кількість чинників ризику, що мають характер 
негативних впливів [2].

У роботі І.С. Марченко зазначено, що оцінювання 
фінансового потенціалу підприємства включає у себе 
аналіз динаміки джерел формування власного і пози-

Рис. 1. Функції фінансового потенціалу
Джерело: розроблено авторами
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кового капіталу, динаміки оборотності капіталу; визна-
чення показників, що характеризують ліквідність, 
платоспроможність і фінансову стійкість підприємств; 
оцінювання потенціалу стійкого розвитку та аналіз 
динаміки рентабельності, аналіз основних первинних 
і вторинних показників економічного потенціалу [3].

Проводити оцінювання фінансового потенціалу 
підприємства важливо як для внутрішніх, так і зовніш-
ніх користувачів інформації. За умов оптимального 
використання фінансового потенціалу підприємство 
збільшує свою ринкову вартість, що є сигналом для 
потенційних інвесторів, кредиторів, акціонерів, дер-
жавних структур та інших зовнішніх суб’єктів оціню-
вання щодо доцільності інвестування коштів у дослі-
джуване підприємство та його платоспроможності [4]. 

Можна виділити основні етапи, за якими відбува-
ється оцінка фінансового потенціалу підприємства на 
основі його складників [4]: 

− аналіз інформації для визначення загальної вар-
тості обігу фінансових ресурсів підприємства та мож-
ливих резервів нарощування їх обсягу;

− визначення показників, за якими відбуватиметься 
оцінка ефективності використання фінансового потен-
ціалу; 

− формулювання висновків щодо якості управління 
фінансовим потенціалом на базі вибраних раніше 
показників; 

− прийняття управлінських рішень щодо зміни 
фінансового потенціалу у напрямі стратегічного ба- 
чення розвитку підприємства.

Висновки. Таким чином, фінансовий потенціал 
відіграє важливу роль у підвищенні конкурентоспро-
можності підприємства як на внутрішньому ринку, так 
і на зарубіжному. Подальші дослідження повинні бути 
сконцентровані на аналізі досяжності певного рівня 
фінансового потенціалу на підприємствах машинобу-
дування України. Це дасть змогу дотримання ефектив-
ної фінансової стратегії підприємства у достроковий 
період, а також підвищення ефективності господарської 
діяльності кожного підприємства. Слід зазначити, що до 
елементів фінансового потенціалу необхідно віднести 
ресурсний, організаційний, інформаційний та аналітич-
ний складники, усі вони зможуть сформувати фінансо-
вий потенціал підприємства, який буде базовим показ-
ником під час оцінки роботи підприємства на ринку та 
демонструватиме рівень конкурентоспроможності, адже 
оцінка фінансового потенціалу компанії важлива як для 
внутрішніх, так і для зовнішніх користувачів інформації.

Рис. 2. Елементи фінансового потенціалу підприємства
Джерело: розроблено авторами
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Допомагає здійснювати постійний моніторинг фінансових показників 
підприємства з метою вибору різних стратегічних дій та впровадження 
ефективних управлінських рішень. 
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INFORMATION AND METHODOLOGICAL SUPPORT  
OF THE EQUILIBRIUM BETWEEN PROFESSIONAL MOBILITY  

AND QUALITY OF LIFE OF MANAGEMENT STAFF

The purpose of the article is the clarification of the content and functions of information and methodological support of the 
equilibrium between professional mobility and quality of working life of management staff. The main objectives of the article 
are systematization and clarification of the grounds for the comprehensive approach to a new and enriched subject of study, 
the choice of methods that correspond to the nature of the actual material, conditions and purpose of the particular study.  
The relevance of the research topic is determined by the lack of a paradigm for studying the equilibrium between professional 
mobility and quality of working life of management staff, the need for significant refinements of research and practical imple-
mentation of personnel management with unique knowledge, skills and abilities. The effectiveness of the manager's influence on 
the working activity of such subordinates largely depends on understanding the essence of their personal potential for profes-
sional mobility and quality of working life. Clarification of the main idea of the study, hypotheses of the principles, conceptual 
and categorical support, research methods of professional mobility and quality of working life need analysis and justification. 
The article offers a list of concepts and categories that can systematically reflect the basic coordinate system of the study, and 
to extend it in case of need. Professional mobility of management staff (individual employee, group, team, staff, enterprise) is 
recommended to be considered as its integrative quality, which combines, first, the formed internal need for success in life, 
which is manifested in activities, provides self-determination and self-realization in life and profession; secondly – the abi-
lity to work professionally, thirdly – the knowledge base of professional activity, fourthly, self-awareness of own professional 
mobility, formed on the basis of reflection on readiness for change in the profession; fifth – the desire to change oneself, own 
professional field, own living environment. Personality in the context of the purpose of the article is seen as an individual who 
occupies a certain position in society, performs a certain social role, is able to understand his dependence on his environment, 
and consciously ensure the mutual benefit of coexistence therewith. When writing the article, a system of classical empirical and 
theoretical methods of economic research was used, supplemented by the methods of the humanities. 

Keywords: management staff, professional mobility, quality of working life, equilibrium, information and methodological 
support, terminology.

JEL classification: J6, М5

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ І ЯКОСТІ ЖИТТЯ 

УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ

Мета статті – уточнення змісту і функцій інформаційно-методичного забезпечення збалансованості професій-
ної мобільності і якості трудового життя управлінського персоналу. Основними завданнями статті обрано систе-
матизацію і уточнення підстав комплексного підходу до нового і збагаченого предмету дослідження, до вибору ме-
тодів, які відповідають характеру фактичного матеріалу, умовам і меті конкретного дослідження. Актуальність 
теми дослідження визначається відсутністю парадигми для дослідження збалансованості професійної мобільності і 
якості трудового життя управлінського персоналу, потребою значних уточнень дослідження і практичної реалізації 
управління персоналом з унікальними знаннями, вміннями і навичками. Результативність впливу керівника на трудову 
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активність таких підлеглих значною мірою залежить від розуміння сутності їх особистісного потенціалу професій-
ної мобільності і якості трудового життя. Уточнення головної ідеї дослідження, гіпотез принципів,, понятійно-ка-
тегоріального забезпечення, методів дослідження професійної мобільності і якості трудового життя потребують 
аналізу і обґрунтувань. У статті запропоновано перелік понять і категорій, здатних системно відобразити основну 
систему координат дослідження, за необхідності – продовжити його. Професійну мобільність управлінського персо-
налу (окремого працівника, групи, колективу, команди, підприємства) рекомендується розглядати як (її) інтегративну 
якість, що поєднує в собі, по-перше, сформовану внутрішню потребу в успішності життя, яка проявляється в ді-
яльності, забезпечує самовизначення та самореалізацію в житті та професії; по-друге, – здібності до професійно 
діяльності, по-третє, – знаннєву основу професійної діяльності, по-четверте самоусвідомлення власної професійної 
мобільності, сформоване на основі рефлексії готовності до змін в професії; по-п’яте – прагнення змінити себе, профе-
сійне поле, життєве середовище. Особистість в контексті мети статті розглядається як індивід, що займає певне 
положення в суспільстві, виконує певну суспільну роль, здатний зрозуміти свою залежність від середовища, в якому 
перебуває, і свідомо забезпечувати взаємовигоду співіснування з ним. При написанні статті використано систему 
класичних емпіричних і теоретичних методів економічних досліджень, доповнену методами наук гуманітарного циклу. 

Ключові слова: управлінський персонал, професійна мобільність, якість трудового життя, збалансованість,  
інформаційно-методичне забезпечення, терміносистема.

Articulation of the problem. Recovery of the national 
economy largely depends on the competence, professional 
mobility of managers of industrial enterprises. Currently, 
the classical methods of regulating the labor activity of 
the subordinates, which they successfully used in the past, 
need to be supplemented with new ones, borrowed from 
the disciplines of the humanities, and the development of 
the quality of their working life. Scientists, representatives 
of the disciplines of the humanities, began to actively 
work on the problems of professional mobility and quality 
of working life of staff. The essence and content of these 
characteristics are formulated by them depending on the 
disciplinary aspect, and methodological support is often 
presented only as a list of tools used by the scientist.  
The content of such tools is not consistent with the tasks, 
the reliability of which must be ensured, they remain out of 
scientists’ attention.  

Analysis of recent research and publications. 
Economic science and practice are quickly filled with 
situations of socio-economic or socio-psychological 
content, require the involvement of knowledge and 
recommendations of several scientific disciplines that 
deal with a team-member with high creative potential. 
The results of using the knowledge and abilities of such a 
person depend, firstly, on his active position, professional 
mobility at work, and secondly – on the characteristics 
of the employee’s working environment, affecting his 
emotional state, form a desire or unwillingness to cooperate 
with colleagues, be tolerant or indifferent to the interests of 
company owners who provided him with the job. Currently, 
these characteristics are becoming critical for employees of 
the management system of any organization (including the 
manufacturing enterprise). It is their potential today that 
becomes the main resource for the effective functioning 
and development of the organization.

In connection with the above problems, there is a need 
for further development of management humanization and 
democratization in order to form a total workforce of the 
creative team. Scientists are faced with the task of ensuring 
the reliability of information and methodological tools for 
studying the equilibrium between professional mobility and 
quality of work life of managers. A comprehensive approach 
to the renewed and enriched subject of management can be 
justified by focusing on the recommendations of modern 
classics of methodological level in Philosophy, Sociology 
(e.g., V. Stepina [1], V. Bekha [2]). In the context of 
personnel management, certain ideas can be found in the 
monograph by L. Miliaeva [3]. However, the potential 

of tools of different disciplines, applied in the analysis of 
such a complex phenomenon in its quality and number 
of characteristics as the balance of professional mobility 
and quality of life of the management staff, requires more 
detailed research.

The purpose of the article is the clarification of the 
content and functions of information and methodological 
support of the equilibrium between professional mobility 
and quality of life of management staff.

Statement of basic materials. The trend of humaniza-
tion of Economic Theory in general and in particular its 
special branch – the Theory of Management, is reflected in 
the works of Nobel laureates in economics, who received 
basic scientific qualifications in other disciplines. The list 
of publications, which presents methodological support 
for managing the quality of working life and professional 
mobility of managers by representatives of various scientific 
disciplines, is also quite significant. However, first, each 
article, monograph focuses on the characteristics of either 
their professional mobility or quality of working life. 
Secondly, they have almost no justification for the ways to 
combine the tools and technologies proposed in different 
sciences to solve the problem.

The analysis of dissertations submitted for defense 
in Ukraine and Russia for the period 2015–2017 showed 
that for the first time the characteristics of labor mobility 
and quality of working life of the staff (though without 
selecting a group of managers) were chosen for studying by 
O. Taraban [4]. The equillibrium between the development 
of professional mobility, the conditions and factors that 
affect it, and the quality of working life directly of managers 
using an interdisciplinary approach has not been studied, 
not even clearly articulated, although already understood.

To harmonize the research and management of the 
development of the quality of working life and professional 
mobility of managers, it is necessary to determine the 
conceptual foundations of their system analysis, in 
which the information and methodological component 
deserves special attention. After all, the reliability and 
constructiveness of theoretical conclusions and practical 
recommendations largely depend on its quality.

The problem of such a study has no paradigm. The 
relevant scientific foundations of its analysis are at the 
phenomenological stage. The current picture of the world 
(the main constructive coordinates that need to be studied) 
is not defined at the level of philosophy, theory or specific 
science. In this case, it is advisable to analyze the already 
published proposals for the construction of the concept of 
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research of a fundamentally new subject of science [5; 6].
The main idea of the research, hypotheses, conceptual 

and categorical support, principles, methods of systematic 
research of professional mobility and quality of working 
life of the concept need analysis and justification.

Preliminary analysis of information and methodological 
support for the study of quality of working life and 
professional mobility of staff, presented in publications of 
specialists in various scientific disciplines, will create the 
basis for a pilot set of tools for collecting information and 
developing on its basis methodological analysis of reserves 
for balanced development of managers’ professional 
mobility and quality of their working life.

Since the quality of working life and professional 
mobility of a person are reflected in several scientific 
disciplines, it is necessary to find recommendations 
for combining their research technologies. It is in the 
conditions of using the interdisciplinary approach that 
the information-methodical base of the research deserves 
special attention. After all, each scientific discipline has its 
own terminological system, methods of information display 
of its subject, models of its analysis and organization, tools 
and technologies to influence it. Their systematization 
largely depends on the ability of the scientist to determine 
the patterns of the subject of study. The choice of specific 
methods depends on the nature of the actual material, the 
conditions and purpose of the specific study. The end result 
of such work is an ordered system of methods, which 
determines the place of each of them at a particular stage 
of the study, the content of techniques for working with 
theoretical and empirical material.

The list of tools of different disciplines used by 
scientists is quite significant (methodology, algorithm, 
program, etc.). Among them, attention to the concept of 
approach has recently increased. It is gradually becoming 
clear that it is currently impossible to objectively assess 
the reliability of scientific research without it. However, 
the recommendations for its use are not clearly defined, 
it is the least methodologically sound concept. Although 
everyone dealing therewith believes that the approach is 
more general in content than the method. The core of the 
approach consists of certain theoretical theses, assumptions 
or concepts. The approach serves as a theoretical basis 
for more specific and more complex methodological 
constructs. Abstracts of dissertations traditionally provide 
a list of research methods used by the author. According 
to their composition and content, opponents diagnose 
the scientific qualification of the applicant. He must 
qualitatively substantiate the need and features of the 
purpose of the tools of his research (method, approach, 
program, algorithm, etc.). Approaches are often included 
in their list, although later in the text the peculiarity of their 
content is not disclosed.

Comparing the definitions of the approach and method 
will help to concretize the features of this scientific tool.  
The analysis of the relevant literature showed that the 
approach in scientific research is a less formalized, 
less directive and at the same time meaningfully more 
voluminous methodological tool in comparison with 
the method. It is also more complex than the algorithm, 
program and other constructs of science.

As for the ratio of method, program and algorithm, the 
method is considered more complex in content construct. 
The program should be perceived as a set of unambiguous 

regulated actions. Certain programs may be part of the 
method as its most clearly defined parts.

An algorithm is a program, the implementation of 
which guarantees a successful result. The method, unlike 
the algorithm, does not guarantee the achievement of the 
goal. When choosing a research method, it is not assumed 
that it will necessarily provide a clearly objective result. 
The same method can be used in different conditions to 
solve different problems, and vice versa, one problem can 
be solved by different methods.

A method is a set of recommendations organized into 
a system. Recommendations being a part of a particular 
method have different levels of complexity and certainty. 
That is, they can both rigidly define the structure of 
activities, and play the role of recommended principles. 
In the latter case, the methods guide the activity, leaving 
enough space for creativity, without focusing on it in the 
program.

When comparing the approach and method, we can 
draw the following conclusion.

First, the approach is used in situations where a 
particular subject area of science is not methodologically 
provided. Given the appropriate philosophical education of 
the scientist, it is the approach that can give the scientific 
community the latest ideas. That is, a scientist who 
qualitatively argues approaches to a new problem, opens 
the way for other scientists to discover new truths. It is also 
possible that approaches have already been identified, but a 
systematic list of methods is not justified for them. This is 
also a constructive way of developing science.

Secondly, a specific approach is a less directive 
element of the methodological system compared to other 
scientific tools. As a rule, it almost always has or provides 
alternatives. Therefore, the concept of "approach" is often 
used in situations where it is not possible to use a single 
methodology (for example, in some humanities). In this 
case, it is necessary to justify the list of approaches.

Third, the approach is rather a methodological 
construct in terms of content and purpose. Because within 
one approach a certain set of methods can be used, for 
each of which it is necessary to clarify the content in the 
coordinates of the approach.

This situation can occur when there is a practical 
need to study a new, enriched subject, for which a 
research paradigm has not been created, i.e., it is at the 
phenomenological stage of forming a new direction of 
science.

Many scientists, analyzing the approach, explain 
its connection with methodology (for example, [7; 8]). 
N. Ippolitova presents the analysis of the relationship 
between methodology and methodological approach. 
Methodology is traditionally perceived as the doctrine of 
scientific methods of cognition, as a system of scientific 
principles being the basis for research and choice of 
cognitive tools, methods and techniques of research. 
N. Ippolitova draws attention to its hierarchical structure. 
The author recommends to focus on the idea of hierarchical 
classification of methodological approaches proposed by 
Ye. Yudin and I. Blauberg, highlighting the philosophical, 
general scientific, specific scientific and technological 
levels [7, p. 10].

The philosophical level of methodology determines 
the worldview approaches of the scientist to the process 
of cognition and transformation of reality. In determining 
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its content, it is advisable to focus on the rules of creating 
a picture of the world. The order of its use and content 
in relation to socio-economic research are presented in 
the publication of M. Kyzym [9]. The general scientific 
level concentrates concepts that provide the scientist with 
the knowledge necessary for the general analysis of the 
studied phenomenon (most often specified in the analysis 
of complex system objects). At the specific scientific level, 
principles are selected, research methods characteristic 
of a certain scientific discipline are distinguished, and a 
paradigm is formulated. An example of its implementation 
is given in the work of O. Starokozhko [10].

Important ideas for substantiating the list of approaches 
in research methodology can be found in the publications 
of modern scientists who study the educational sphere 
of society. A selective analysis of their publications and 
dissertations over the past five years [11; 12, etc.] showed 
that almost every author in his study declares an orientation 
to the principles of dialectics and a systematic approach.  
In addition to them, synergetic, informational, culturo-
logical, process and other approaches are used in specific 
problem statements. Their list is quite large. However, 
the content of the approaches is not represented by all 
scientists. An exception is the research of authors of 
foreign versions of the organization of educational systems.  
The work of T. Krystopchuk deserves special attention in 
this regard [13].

Ensuring the equilibrium between professional mobility 
and quality of life of management staff is a relatively new 
subject of research, has a complex qualitative structure, 
requires justification of the prerequisites for creating a 
paradigm. Currently, in publications on management, the 
authors use either a systematic or a synergistic approach 
to solve this problem. Each of them has both advantages 
and limitations. The constructive functions of the system 
approach include the following: it allows to gain the 
understanding of the sources of system development, to 
find its ability to maintain order in the system from its own 
sources, to make forecasts based on continuing previous 
trends, to use information about the system to restore the 
previous order. Synergetics is useful because it explains 
the sources of formation of a new system. It focuses the 
scientist's attention on the permanence not of the state of 
the system, but on the permanence of its changes, gives 
an explanation of the need to perceive the chaotic state 
of the system as a prerequisite for the emergence of new 
previously unknown reserves of its preservation and 
development.

Professional mobility of management personnel of the 
enterprise is able to ensure its preservation and development 
provided a combination of traditions and innovations, 
maximum use of both existing productive forces and new 
ones, which are determined not so much using a logical 
scheme, but intuitive, creative, original. The combination 
of the advantages of the system and synergetic approach 
in the system-synergetic one creates the preconditions for 
determining the constructive technologies for streamlining 
the behavior of employees of the enterprise management 
system.

Given the above material, to pre-determine the system 
of information and methodological support for the study 
of professional mobility and quality of life of managers, 
the work of scientists from various scientific disciplines, 
presented in the abstracts of their dissertations was used. 
A total of 72 works was analyzed. The general list of 
methods used by the authors was divided into groups: 
methods of philosophy, general scientific methods, 
specific scientific methods, modeling methods, methods of 
statistical analysis and special specific methods due to the 
nature of the subject (Table 1).

As a result of grouping the entire list of methods used 
by degree seekers, the following results were obtained. 
The first group included 4% of all the analyzed research 
methods, the second – 33.6%, the third – 32.1%, the 
fourth – 8.7%, the fifth – 16.8%, the sixth – 4%.

The philosophical aspect of the research is presented 
in the dissertations by the dialectical method of research.  
In general scientific methods, the main attention of scientists 
is focused on methods of systematization, generalization, 
various methods of analysis and abstraction (respectively 
22%; 21.7%; 19.5% of the total number of methods in 
this group). In specific scientific methods, a significant 
share was given to methods of testing, observation, 
experiment – 16% each; 13.6% – questionnaires, surveys 
and expert assessments and 11% – methods of surveys and 
expert assessments. There were almost no methods of self-
assessment, interviews, competent judges (only one case).

With regard to modeling methods, the authors of the 
analyzed dissertation research reported in abstracts that 
their work presents models of specific situations. At the 
same time, neither the content of such situations nor the 
justifications for choosing the type of model were provided. 
In the methods of statistical analysis, the instruments of 
mathematical statistics and correlation-regression analysis, 
statistical and economic-statistical models (25–26% of the 
total) received the largest share. About 13% of scientists 

Table 1
Generalization of Research Methods of the Dissertation Subject

Methods Contents of methods
Methods of Philosophy 4% dialectical method

General Scientific Methods 33.6% systematization, generalization, different methods of analysis and abstraction  
(22%; 21.7% 19.5% of the total number of methods in this group)

Specific Scientific Methods 32.1% 16% of testing, observation, experiment; 13.6% – questionnaires, surveys and expert 
assessments; 11% survey methods and expert assessments

Modeling Methods 8.7%
the authors report in the abstracts that their works present models of specific situations, 
although, neither the content of such situations nor the justifications for choosing  
the type of model are given

Methods of Statistical Analysis 16.8% 25–26% correlation-regression analysis, statistical and economic-statistical models, 
13% of scientists used cluster and factor analysis

Special Specific Methods 4% 33% graphical and tabular methods
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used cluster and factor analysis tools. In the group of 
special methods aimed at the integrated presentation of 
the results of the dissertation research, the same proportion 
(33%) received graphical and tabular methods.

Since the scientific school of Kharkiv National 
Economic University named after S. Kuznets has experience 
in critical analysis and substantiation of methodological 
and methodical research tools in the field of economics, in 
addition to the analysis of abstracts, the recommendations 
of scientists of this higher education institution presented 
in their latest publications were summarized. The 
publications of both well-known scientists (for example, 
T. Lepeiko [14]) and scientists who recently defended 
their dissertations and used the recommendations of 
humanitarian disciplines to solve problems of management 
of industrial organizations were analyzed (among them 
S. Holubev [15], A. Polubedova [16]).

As for the publication of T. Lepeiko, it is possible 
to take the idea of forming a comprehensive study of a 
complex subject by nature from its consept. For example, 
the author gives a rationale for the main stages of formation 
of a system of indicators needed to analyze a new problem 
that has arisen in the work of the enterprise. An example 
of presenting the characteristics of the main research 
methods and tools is provided in an accessible form in 
the publication. The author's recommendations on the 
expediency of allocating a certain hierarchy of decision-
making levels, each of which is responsible for solving 
specific key issues of the problem, which are within its 
competence are convinsing [14, p. 176].

The analysis of new research results of young scientists 
in order to determine which of them can be included in 
the list of those being able to provide new theoretical and 
practical new recommendations, gave the following results. 
The algorithm of construction of the terminological system 
for the performance of interdisciplinary researches of social 
reserves of collective labor potential offered by S. Holubev 
can be used for construction of system conceptual and 
categorical maintenance of the analysis of characteristics 
of quality of working life and professional mobility. 
A. Polubedova reveals the procedures of supplementing 
the traditional paradigm of personnel management with 
behavioral components and enriching the tools of analysis of 
its reserves with new diagnostic technologies. For example, 
in the study of the equilibrium between professional 

mobility and quality of working life of managers, we can 
use her assessment of the balance of development of a 
multidimensional phenomenon using the norms of the 
"golden section" and the recommendations of socionics.

Authoritative scientist, Doctor of Philosophy, 
A. Moiseev believes that specialization and differentiation 
of sciences, expansion of fundamentals and applied 
research, the emergence of projects integrating scientific 
and non-scientific knowledge, expansion of various 
expert systems and expert groups indicate the next stage 
of science, the stage of "new knowledge production" 
[17, p. 45]. This trend is accompanied by increasing attention 
to multidisciplinary and interdisciplinary research, it is 
based on the accelerated increase in the number of special 
scientific disciplines. The author cites the following data: 
“In the very first universities, founded in the XIII century, 
there were seven disciplines. In 1950 there were already 
54 disciplines. Their number is increasing very rapidly.  
In 2000 there were more than 8,000 disciplines" [17, p. 41].

Additional analysis of publications of methodological 
and philosophical content showed that in determining the 
general coordinates of multiparametric and complex in its 
qualitative nature phenomenon, it is advisable to combine 
ontological, epistemological, axiological aspects to create 
a system of appropriate cognitive schemes. Since in the 
further work it is planned to develop methodological support 
for the formation of a professionally mobile aggregate 
workforce group of managers, it is advisable to test the 
possibility of using the recommendations of the theory of 
spiral dynamics of consciousness in order to diagnose real 
conscious motivations for teamwork. Its technologies have 
already been partially tested by the author.

In research, it is also advisable to follow a system-
synergetic approach, since both the quality of working 
life and professional mobility of staff are systemic entities 
that dynamically interact with each other and with the 
environment. In the management of their balanced 
development it is necessary to take into account the 
corresponding reaction of each system when changing the 
individual components of another.

The choice of approach depends on the subject of 
research. Useful information for this choice can be obtained 
from Table 2.

Complicating the subject of research requires the 
use of knowledge and technology of various disciplines. 

Table 2
Approaches Used in Socio-Economic Research

Approach Essence and Peculiarities

Process
The process approach to management is a series of interrelated management functions, which is a continuous 
process. This concept, which means a big turn in management thought, is widely used today. The management 
process consists of four interrelated functions: planning; organizations; motivation; control

Situational

The situational approach focuses on the fact that the suitability of different management methods is determined by 
the specific situation. Since there are a huge number of factors both in the firm and in the external environment, 
there is no better way to manage the facility. The most effective method in a particular situation is the method that 
best suits the situation and adapted to it

Monographic A case study method; comprehensive complex analysis of a single object, considered as typical for this class of 
phenomena

Transdisciplinary

An approach that opens wide opportunities for the interaction of many disciplines in solving complex problems 
of nature and society. It allows scientists to officially go beyond their discipline without fear of being accused of 
amateurism. Depending on the scope and combination scientists will use other disciplines in their disciplinary 
research, transdisciplinarity will be called multidisciplinarity, pluridisciplinarity, interdisciplinarity

Note: based on [18]
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According to N. Khmelkova, the growing complexity of 
management tasks creates completely new challenges 
for education in the field of management, requires the 
formation of a new generation of managers of such 
competencies that would allow them to overcome new 
problems of the modern world. First of all, the subjects 
of new competencies include a systematic approach to 
problem solving and dialectical thinking. Describing the 
model of a modern effective manager, N. Khmelkova 
refers to the opinion of another well-known scientist: 
"Transdisciplinarity is a fundamentally new view 
of understanding the subject area of science beyond 
disciplinary boundaries". In particular, E. Kniazeva points 
out that transdisciplinarity characterizes such studies that 
go beyond the boundaries of many disciplines, go beyond 
specific disciplines. This creates a holistic vision of the 
subject of study. Transdisciplinary research is characterized 
by the transfer of cognitive schemes from one disciplinary 
field to another, the development and implementation of 
joint research projects" [19, p. 83]. R. Prima in the article 
on the scientific principles of professional mobility of the 

specialist, comments on the relevance of his publication 
as follows: "The chosen direction of research is due to the 
lack of scientific research in this purely pedagogical aspect, 
one-sided consideration of the problem (mainly economic 
or social), lack of interdisciplinary systems to this complex 
phenomenon" [20, p. 127]. 

The personal potential of employees involves its 
analysis at the level of the individual employee and the 
team. A new concept can be created using a terminological 
system (Fig. 2.2), which will provide the construction 
of technology combining methods of different sciences. 
Given the topic of the article, it is advisable to pay detailed 
attention to clarifying the terms "professional mobility" 
and "personality". 

Professional mobility of management staff (individual 
employee, group, team, staff, enterprise) – is its integrative 
quality, which combines, first, the formed internal need 
for success in life, which is manifested in activities, 
provides self-determination and self-realization in life 
and profession; secondly, – ability to professional activity, 
thirdly, – knowledge base of professional activity, fourthly 

Fig. 1. Terminology System for Studying Professional Mobility of Management Staff
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self-awareness of own professional mobility, formed on the 
basis of reflection of readiness for changes in profession; 
fifth – the desire to change oneself, own professional field, 
own living environment.

Personality is an individual who occupies a certain 
position in society, performs a certain social role, is 
able to understand the interdependence of man and his 
environment, and consciously ensure the mutual benefit of 
their coexistence.

Conclusions. The equilibrium between professional 
mobility and quality of life of management staff can ensure 

sustainable development of enterprises. Its studying shall 
create the basis for maintaining and developing such a balance 
by improving information and methodological support.  
In addition, we can recommend to the traditional list of 
methods to perform analysis and testing of technology for 
diagnosing personal and collective socionic types, assessment 
of personal sources of professional mobility of team members 
using standards of spiral dynamics of Graves' consciousness, 
assessment of equilibrium between professional mobility and 
quality of life of management staff, conditions and factors 
that affect them, using the standard of "golden section".
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УСПІШНІСТЬ БІЗНЕСУ: ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ  
ЗМІСТОВОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТА МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД ОЦІНЮВАННЯ

Метою статті є поглиблення вивчення проблеми оцінювання успішності підприємництва та напрямів підви-
щення успішності функціонування малого та середнього бізнесу. Актуальність статті полягає у необхідності роз-
криття змісту поняття «успішність підприємства», яка є інтегральною якісною характеристикою стану під-
приємства, віддзеркалює наявність конкурентних переваг та потенціал подальшого розвитку. У статті наведено 
характеристику поняття «успішність підприємства» через систематизацію визначення поняття іншими авто-
рами та виокремлення ключових аспектів фокусування уваги. Виокремлено методичні підходи до оцінювання успі-
ху бізнесу різних науковців та проаналізовано їхні напрацювання. Застосовано теоретичні методи дослідження, які 
дають змогу сформувати нові гіпотези щодо визначення й аналізу успішності. Результатом дослідження стало ви-
окремлення та змістовне розкриття найважливіших критеріїв успішності підприємства, що включають у себе мі-
рила успішності як для власників, так і для споживачів та партнерів/інвесторів. Сформовано «портрет» успішного  
підприємства.

Ключові слова: успішність підприємства, ефективність підприємства, інтегральна якісна характеристика, кри-
терії успішності, оцінювання успішності, портрет успішного підприємства.

BUSINESS SUCCESS: DISCUSSION ISSUES OF CONTENT INTERPRETATION 
AND METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR ASSESSMENT

Effective economic activity of any enterprise, regardless of size, is an important factor in the economic and social devel-
opment of the country's economy, improving the welfare and quality of life of the population, increasing the GDP of the state 
and the like. To succeed in business today, entrepreneurs need to be flexible and have good planning and organization skills.  
The growing uncertainty and variability of the external environment require entrepreneurs and managers to be highly com-
petent in setting up business structures. Accordingly, the question arises of determining the ultimate goal of the creation and 
operation of the business (enterprise), as well as the formation of the terminological field (set of terms), which are used for 
this purpose. The purpose of the article is to deepen the study of the problem of assessing the success of entrepreneurship 
and ways to increase the success of small and medium-sized businesses. The relevance of the article lies in the need to dis-
close the content of the concept of "enterprise success", which is an integral qualitative characteristic of the state of the 
enterprise, reflects the presence of competitive advantages and the potential for further development. The article describes 
the characteristics of the concept of "enterprise success" through the systematization of the definition of the concept by other 
authors and highlighting the key aspects of focusing attention. The methodological approaches to assessing the success of 
the business of various scientists are highlighted and their developments are analyzed. Theoretical research methods have 
been applied to form new hypotheses regarding the definition and analysis of academic performance. The result of the study 
was the selection and meaningful disclosure of the most important criteria for the success of an enterprise, including mea-
sures of success for both owners and consu-mers and partners / investors. A “portrait” of a successful enterprise has been  
formed.

Keywords: enterprise success, enterprise efficiency, integral qualitative characteristics, success criteria, evaluation of 
success, portrait of a successful enterprise.

JEL classіfіcatіon: C12, С13, C14, C18, С19

Постановка проблеми. Ефективна господарська 
діяльність будь-якого підприємства незалежно від роз-
мірів є важливим чинником економічного і соціального 
розвитку економіки країни, підвищення добробуту та 
якості життя населення, збільшення обсягу ВВП дер-
жави тощо. Щоб досягти успіху в бізнесі сьогодні, 

підприємцям потрібно бути гнучкими та мати хороші 
навички планування й організації. Зростання невизна-
ченості та мінливості зовнішнього середовища вима-
гають від підприємців і менеджерів високої компетент-
ності під час налагодження діяльності бізнес-структур. 
Відповідно, виникає питання визначення кінцевої мети 
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створення та функціонування бізнесу (підприємства), а 
також формування термінологічного поля (сукупності 
термінів), які для цього використовують. 

Сьогодні щодня з’являються все нові й нові біз-
неси, підприємства та стартапи. Велика частина з них 
незабаром припиняє свою діяльність; деякі банкруту-
ють, деякі просто не приносять прибутку. Що є кри-
терієм  підприємницького успіху? На перший погляд, 
відповідь очевидна – отримання певного обсягу при-
бутку. Проте нині таке спрощене розуміння перестає 
віддзеркалювати усе різноманіття результатів діяль-
ності підприємства та, відповідно, проявів  успішності 
підприємства. Необхідний новий підхід до тлумачення 
поняття «успішність» у сучасному підприємництві.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивчення теоретичних і практичних аспектів успіш-
ності бізнесу здійснювалося в енциклопедичній 
(С. Ожегов, В. Гіжевський) та навчальній (С.Ф. Покро-
пивний)  літературі, у працях багатьох вітчизняних та 
зарубіжних учених та бізнесменів, серед яких: Л. Брен-
дан, К. Куницький, О. Висоцький, О. Масюк, Х. Пле-
цан, С. Мочерний, О. Устенко, Х. Мундст Йерн, К. Сей-
борі та ін. Питання, що залишається невирішеним: 
як вірно оцінити успішність підприємства, щоб дана 
методика була універсальною для кожного бізнесу.

Мета статті полягає у дослідженні змістової інтер-
претації поняття «успішність» бізнесу, а також систе-
матизації наявних підходів до вимірювання успішності 
підприємства. 

Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах 
для кожного суб’єкта господарювання актуальним та 
важливим завданням є досягнення успішності свого 
бізнесу (підприємницького успіху). Проте точка зору 
керівників та управлінців різних організацій та бізнес-
структур на змістовне наповнення цього поняття, як 
показало проведене дослідження, не є тотожною. 

На думку К. Куницького [1], засновника міжна-
родної компанії навчально-консалтингового проєкту 
для власників бізнесу, успішний бізнес – це «живий 
організм зі злагодженою роботою, без збоїв та поло-
мок, із правильною розстановкою пріоритетів та дис-
ципліною реалізації». О. Висоцький [2] визначає успіх 
у бізнесі «як уміння досягати поставлених цілей». 
О. Масюк [3] уважає, що підприємницький успіх не 

виникає на порожньому місці, передусім цей успіх 
оцінюється в голові підприємця шляхом порівняння 
дійсності з намірами, планами, бажаннями, цілями та  
відданістю.

Варто зазначити, що між тлумаченням понять 
«успішність» та «успіх» також  існують суттєві відмін-
ності. Термін «успішний», за визначенням С. Ожегова 
[4], означає «той, що містить у собі успіх, вдалий», а 
поняття «успіх» – це «вдача в досягненні чого-небудь 
і суспільне визнання». Своєю чергою, «вдача» тракту-
ється автором як «необхідний або бажаний результат 
справи». Виходячи з даного пояснення, далі у статті 
ми будемо використовувати більш ширше поняття – 
«успішність».

Систематизацію визначень поняття «успішність» 
стосовно підприємства різними авторами представ-
лено в табл. 1.

Узагальнивши підходи різних учених та економіс-
тів, успішність підприємства можна інтерпретувати 
як результат досягнення поставлених цілей та планів 
і реалізації ідей; позитивні (у динамічному чи порів-
няльному вимірі) економічні і соціальні результати 
господарювання. Досягнення успішності  є наслідком 
синергії належним чином налагоджених бізнес-про-
цесів та організаційно-соціального механізму, а також 
взаємодії усіх учасників та стейкхолдерів, що забезпе-
чує усім реалізацію їхніх інтересів, отримання еконо-
мічної та соціальної вигоди. 

Методичні підходи до оцінювання успішності під-
приємства були досліджені у працях багатьох науковців. 
Так, Г.А. Жучкова [11] розробила тривимірну модель, 
яка охоплює такі критерії успішності бізнесу, як:

1) ефективність підприємства – відношення між 
результатами та витратами або між продукцією, яка 
вироблена, і витратами на виробництво цієї продукції;

2) гнучкість підприємства –  організація ресурсів 
підприємства, що дає змогу швидко й ефективно пере-
йти до нової продукції;

3) економічність підприємства – економне та опти-
мальне використання ресурсів підприємства.

Г.В. Янголь [12], розкриваючи зміст системи зба-
лансованих показників (Balanced Scorecard) Каплана 
і Нортона, охарактеризувала їх як «ключові показ-
ники успішності». Цільовий результат визначається за 

Таблиця 1
Визначення поняття «успішність підприємства» різними авторами

Автор Зміст поняття «успішність підприємства» Аспект, на якому 
фокусується увага 

Х.В. Плецан [5]
Пoзитивний, обов’язково значущий результат діяльності, який 
доcягається за допомогою значних зуcиль та енергії, напруженої 
прoдуктивної праці

Результат діяльності; 
значні зусилля; 
продуктивна праця

С.Ф. Покропивний [6] Результативність підприємництва, що забезпечує реалізацію 
підприємницької ідеї та визнання, схвалення її суспільством Реалізація ідеї

С.В. Мочерний,  
О.А. Устенко [7]

Не тільки максимальні прибутки, а й coціальна відпoвідальність,  
а найважливішим складником успішності підприємницької діяльності  
є психoлoгія, культура та етика підприємництва

Соціальна 
відповідальність

Х. Мундст Йерн [8] Досягнення високих доходів Фінансовий вимір
Доходи

Брендан Лайл [9] Наявність міцнoї культури кoмпанії з працівниками, які стоять за місією Корпоративна 
культура

Кріс Сейборі [10] Бізнес із гнучким керівником, що має гарні навички планування та 
організаційні здібності Керівництво



69

Економічний простір  № 167, 2021

чотирма напрямами: фінанси, клієнти, внутрішні біз-
нес-процеси та розвиток персоналу.

Д.В. Крисанов та Л.І. Стешенко [13] розглянули 
поняття ефективності підприємства в розрізі окремих 
складників, визначивши такі її види, як:

1) економічна ефективність – співвідношення отри-
маних результатів до витрачених ресурсів та ефектив-
ність досягнення мети;

2) соціальна ефективність – відповідність діяль-
ності підприємства соціальним цілям і потребам сус-
пільства;

3) екологічна ефективність – відповідність діяль-
ності компанії екологічним нормам, упровадження 
сучасних технологій перероблення сировини, утиліза-
ції відходів тощо;

4) організаційна ефективність – ступінь досягнення 
підприємством поставлених цілей за використання 
обмежених ресурсів; 

5) управлінська ефективність – ступінь адаптації під-
приємства до мінливості навколишнього середовища;

6) технічна ефективність – перехід на нові техно-
логії перероблення продовольчої сировини та випуску 
продуктів харчування.

Ураховуючи напрацювання попередніх досліджень 
та запропоноване нами тлумачення терміна «успіш-
ність», визначимо критерії оцінювання успішності 
підприємств. Використовуючи тлумачення, яке дав 
В. Гіжевський [14], критерій – це мірило для визна-
чення, оцінки предмета чи явища; ознака, взята за 
основу класифікацій. 

Пропонується виокремити такі критерії успішності 
підприємства, як:

1. Споживацька успішність – оцінка успіху підпри-
ємства з позицій споживачів (клієнтів). Ідентифікувати 
наявність або відсутність успішності у цьому вимірі 
можуть прямі та опосередковані результати вибору 
продукції або послуг конкретного підприємства серед 
інших альтернативних можливостей через його прива-
бливість для споживачів: 

– темп росту кількості клієнтів (споживачів); 
– ступінь задоволеності клієнтів (споживачів) про-

дукцією (послугами) нашого підприємства, зокрема 
наданнями ними позитивних відгуків та рекомендацій 
щодо купівлі наших продуктів (послуг) іншим клієн-
там (споживачам);

– кількість лояльних покупців та повторних купівель;
– співвідношення кількості споживачів товарів або 

послуг конкретної компанії до загальної кількості спо-
живачів товарів або послуг у галузі, в якій дана ком-
панія здійснює свою діяльність (наприклад, співвідно-
шення споживачів продукції The Coca-Cola Company 
до загальної кількості споживачів безалкогольних 
напоїв) тощо.

2. Партнерська успішність – визнання успіху під-
приємства його партнерами завдяки орієнтації підпри-
ємства на успішну та взаємовигідну колаборацію та 
співробітництво, ділову співпрацю з конкретним під-
приємством через його позитивний імідж; формування 
бізнес-екосистеми. Показниками, що характеризують 
цей критерій, є:

– кількість укладених партнерських угод із вітчиз-
няними та зарубіжними партнерами;

– наявність та ступінь зрілості бізнес-екосистеми 
підприємства; 

– зростання обсягів продажу (прибутку) підприєм-
ства, отриманиого завдяки партнерським відносинам.

3. Кадрова успішність – мірило позитивного нас-
трою всередині підприємства, особистісне зростання 
працівників підприємства, реалізація їхніх економіч-
них інтересів та особистих цілей. На кадрову успіш-
ність указують:

– рівень та динаміка плинності кадрів;
– тривалість закриття вакансій;
– кар’єрне зростання працівників;
– задоволеність працівників відношенням підпри-

ємства-роботодавця, сформованою корпоративною 
культурою.

4. Інвестиційна успішність – визнання успішності 
діяльності підприємства потенційними та фактичними 
інвесторами. Об’єктами оцінювання успішності є:

– обсяги залучених інвестиційних коштів підпри-
ємством;

– кількість вітчизняних та іноземних інвесторів;
– зростання інтегрального показника інвестиційної 

привабливості підприємства, який ураховує різнома-
нітні фактори вигід та ризиків інвесторів в разі інвес-
тування в дане підприємство. 

5. Фінансова успішність – мірило успішності діяль-
ності підприємства для його власників. Показники, що 
характеризують цей критерій:

– обсяг та динаміка прибутку підприємства;
– обсяг та динаміка формування доданої вартості;
– рентабельність активів та власного капіталу під-

приємства;
– відсутність ознак критичного фінансового стану 

та загрози банкрутства (великий обсяг заборгованості, 
прострочена заборгованість, погіршення чи критичний 
стан платоспроможності тощо). 

6. Екологічна успішність – оцінка впровадження 
екологічно відповідального підприємництва; вплив 
підприємства на навколишнє середовище. Цей крите-
рій доцільно використовувати тільки для підприємств, 
діяльність яких має вплив на навколишнє середовище. 
Критеріями  оцінювання успішності є:

– позитивна динаміка показників антропогенного 
впливу діяльності підприємства на довкілля та навко-
лишнє середовище; 

– кількість випадків та активність (організатор, 
спонсор) участі підприємства в різноманітних еколо-
гічних заходах, акціях;

– нагороди підприємства, отримані за захист навко-
лишнього природного середовища, екологічно відпові-
дальне підприємництво. 

7. Суспільна успішність – оцінка успіху підприєм-
ства суспільством завдяки громадянській позиції, соці-
ально відповідальній поведінці, позитивному іміджу. 
Цей прояв успішності ідентифікують такі показники:

– своєчасність та обсяг сплати податків;
– кількість фінансово підтриманих соціальних 

проєктів та ініціатив;
– рейтинги та титули підприємства у конкурсах 

(наприклад, щорічний конкурс «Підприємець року»);
– кількість ініціатив, до яких долучилося підпри-

ємство.
Ураховуючи вищенаведене, можна сформувати 

«портрет» успішного підприємства: високий рейтинг 
підприємства за оцінками споживачів; велика кількість 
успішних партнерств підприємства з вітчизняними та 
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іноземними компаніями; швидка тривалість закриття 
вакансій та задоволеність працівників своїм роботодав-
цем; висока інвестиційна привабливість та активність; 
високоприбуткова господарсько-фінансова діяльність 
та відсутність фінансових проблем; мінімальні нега-
тивні обсяги антропогенного впливу на довкілля, наяв-
ність позитивного суспільного іміджу та соціально від-
повідальної поведінки. 

Висновки. Таким чином, у статті визначено та про-
аналізовано поняття «успішність»; розглянуто мето-

дичні підходи до оцінювання успішності підприємства 
різних авторів; запропоновано нові критерії оціню-
вання успішності діяльності підприємства в сучас- 
них умовах.  Аналіз діяльності підприємства за дани- 
ми показниками дає можливість приймати обґрунто-
вані стратегічні рішення щодо його розвитку. Подаль- 
ші дослідження будуть спрямовані на розроблення 
методичного інструментарію оцінювання успіш-
ності для формування інтегрального оцінювального  
показника. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ  
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ПРАТ «ОТІС»

В останній час маркетинг став невід´ємною частиною стратегій багатьох організацій. Усе більш зрозумілим та 
вживаним він стає і в Україні, причому якщо раніше це явище економічного життя було своєрідною екзотикою, а саме 
слово «маркетинг» здавалося дивним, то нині маркетинг – найважливіший складник успіху будь-яких підприємств, 
фірм, компаній: великих і малих, комерційних і некомерційних, національних і міжнародних. Як і в будь-якій іншій сис-
темі, неможливо визначити найважливіший складник. Потенційно кожен із них у разі виходу з ладу зможе спричинити 
руйнацію усього механізму. Але особливу увагу потрібно звернути на відповідність мети програми та стратегії під-
приємства. Для побудови програми і визначення стратегії потрібно провести економічний аналіз середовища, у якому 
функціонує підприємство, та визначити маркетинговий потенціал. Маркетинговий потенціал є складовою частиною 
потенціалу виробництва і розглядається як виробничий, маркетинговий, інформаційний, техніко-технологічний, орга-
нізаційний, соціальний, фінансовий. Кожний сегмент впливає на інші. Під подібним потенціалом розглядається мож-
ливість усіх факторів формувати конкурентоспроможність підприємства.  

Ключові слова: маркетинг, маркетинговий потенціал, конверсія, recovery, клієнтоорієнтованість.

INVESTIGATION OF THE MARKETING POTENTIAL  
OF INDUSTRIAL ENTERPRISE ON THE EXAMPLE OF PJSC "OTIS"

Recently, marketing has become an integral part of the strategies of many organizations.  It becomes more and more un-
derstandable and used in Ukraine, and, if earlier this phenomenon of economic life was a kind of exoticism, namely the word 
"marketing" seemed strange, now marketing is the most important component of the success of any enterprises, firms, compa-
nies: large and  Small, commercial and non-profit, national and international. As in any other system, it is impossible to deter-
mine the most important component.  Potentially, each of them, in case of failure, will be able to destroy the entire mechanism.  
But special attention should be drawn to the compliance of the program's goal and strategy.  For the construction of the program 
and the definition with the strategy it is necessary to conduct an economic analysis of the environment in which the enterprise 
functions and determine marketing potential. Marketing activities are even and currently aimed at identifying specific objec-
tives and ways of their implementation. In the modern world, the manufacturer must produce such products that will find sales 
and bring profits to the enterprise. To do this, it is necessary to study the social and individual needs of the client, a market 
request as a condition and prerequisite for production.  The concept lies in the fact that production begins with consumption 
rather than exchange. Marketing potential is a component of production capacity and is considered as potential: production; 
Marketing; informational; technical and technological; organizational; social; Financial. Each segment affects others. Under 
similar potential, the possibility of all factors to form competitiveness of the enterprise is considered. Marketing potential is an 
integral part of a marketing strategy that focuses on improving the competitiveness and growth of enterprise profits through the 
unification of all its resources to identify and attract consumers and maintaining the most profitable ones. Consider the market-
ing potential of the enterprise "Otis" we will be on the side of assessing the results of obtaining new clients through the analysis 
of conversion and recovery indicators, as well as customer retention and cash flow analysis.

Keywords: marketing, marketing potential, conversion, recovery, clienе-сentricity.
JEL classіfіcatіon: М31, М11

Постановка проблеми. Маркетингова діяльність 
як раніше, так і сьогодні спрямована на визначення 
конкретних цілей і шляхів їх реалізації. У сучасному 
світі виробник повинен випускати таку продукцію, 
що знайде збут і принесе прибуток підприємству.  
Для цього необхідно вивчати соціальні та індивіду-
альні потреби клієнта, ринковий запит як умову і пере-
думову виробництва. Концепція полягає у тому, що 
виробництво починається зі споживання, а не з обміну. 

Загалом науковці виділяють декілька підходів до 
його трактування, зокрема маркетинг як: 

– мистецтво (філософія) ведення бізнесу;  

– система управління господарською діяльністю;  
– соціально-управлінський процес, який дає змогу 

задовольняти потреби як споживачів, так і суспільства 
у цілому;

– наука, що включає теоретичні та практичні зна-
ння здійснення маркетингової діяльності на підприєм-
стві; 

– окремий вид підприємницької діяльності, яка 
пов’язана з наданням маркетингових послуг [1, с. 78–79].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У нау-
ковій літературі також виділяють термін «маркетин-
говий потенціал», який варто визначити як сукуп-
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ність внутрішніх можливостей і зовнішніх шансів 
підприємства у задоволенні потреб потенційного 
споживача товару або послуги.  Теоретичні та прак-
тичні питання щодо сутності маркетингового потен-
ціалу підприємства знайшли своє тлумачення у пра-
цях вітчизняних та зарубіжних учених В. В. Аронова, 
Л.В. Балабанова, В.М. Божко, Ф. Котлера, Л.А. Мороза, 
Е.В. Попова,  О.В. Хмелевського та ін. 

Проте аналіз праць вищенаведених авторів та прак-
тика підприємницької діяльності засвідчують, що, 
незважаючи на досить глибоко та системно вивчені 
теоретичні аспекти формування та управління марке-
тинговим потенціалом підприємства, невирішеними 
залишаються протиріччя в методологічних основах, 
принципах і методах оцінки досліджуваної характе-
ристики підприємства.

Мета статті полягає у дослідженні маркетинго-
вого  потенціалу підприємства за рахунок аналізу 
основних показників лояльності попиту: конверсії та 
recovery; визначенні основних проблем стратегії ком-
панії ПрАТ «ОТІС»  на промисловому ринку.

Виклад основного матеріалу.  Л.А. Мороз [2, с. 67] 
під маркетинговим потенціалом розуміє «сукупність 
внутрішніх можливостей і зовнішніх шансів підприєм-
ства задовольняти потреби споживачів та отримувати 
на цій основі максимальні економічні вигоди. Тобто 
діяльність комерційно зацікавлених підприємств спря-
мована на досягнення максимального рівня прибутку із 
застосуванням усіх можливих маркетингових заходів, 
розширення виробничого, інноваційного, інвестицій-
ного та стратегічного потенціалу».

Дослідимо маркетинговий потенціал на прикладі 
промислового підприємства «ПрАТ «ОТІС».

«ОТІС» є американською компанією, яка розробляє, 
виробляє і продає ліфти, ескалатори, рухомі доріжки і 
супутнє обладнання. Компанія «ОТІС», розташована в 
Фармінгтоні, штат Коннектикут, США, є найбільшим у 
світі виробником вертикальних транспортних систем, 
переважно спеціалізуючись на ліфтах, рухомих доріж-
ках і ескалаторах. У 2014 р. в «ОТІС» працювало понад 
64 тис співробітників, а виручка становила 13,0 млрд дол. 
США.  Нині у світі компанія переміщує 2 млрд людей на 
день й обслуговує понад 2 млн клієнтських підрозділів 
по всьому світу, що є найбільшим у галузі. Ліфти ком-
панії можна зустріти в багатьох найбільш упізнаваних 
будівлях світу, а також у найжвавіших транспортних 
вузлах і торгових центрах.  «ОТІС» налічує 69 тис спів-
робітників, у тому числі 40 тис спеціалістів з обслуго-
вування на місцях. В Україні компанія зареєстрована з 
1991 р. і успішно продовжує свою діяльність.

Оскільки основною діяльністю компанії є обслуго-
вуючий сервіс ліфтів, то оцінювати ми будемо показ-
ники конверсії та recovery. Показник конверсії відо-
бражає, скільки клієнтів, що придбали ліфт компанії 
«ОТІС», купили послугу з надання технічного обслу-
говування ліфтів від неї. Показник recovery показує, 
скільки клієнтів, які придбали ліфт «ОТІС» та послугу 
технічного обслуговування в інших компаніях або 
фізичних осіб, але перейшли на обслуговування компа-
нії «ОТІС». Ці показники оцінюють не лише результати 
ефективності залучення, а й показують ефективність 
продажів персоналом, наскільки він є «клієнтоорієн-
тованим». Відповідно, можна оцінити стратегію «клі-
єнтоцентричності» підприємства. Розраховувати кон-

версію та recovery (К) будемо за загальною формулою 
конверсії (формула 1):  

  К QЗУ

QЗУ QВУ
�

���
� × 100% ,                (1)

де QЗУ – кількість укладених угод; QВУ – кількість 
відмов від укладання угод.  

Продемонструємо показники конверсії за період 
2013–2019 рр. у вигляді табл. 1. 

Таблиця 1 
Оцінка показника конверсії за 2013–2019 рр.

Рік
Кількість 
укладених 

угод 

Кількість 
відмов від 

угод

Кількість 
потенційних 

покупців

Конверсія, 
%

2013 7 115 265 5,7
2014 20 137 288 12,7
2015  123 202 352 37,8
2016 133 156 366 46,0
2017 113 178 374 38,8
2018 105 112 313 48,4
2019 222 125 347 64,0

Джерело: розроблено автором на основі статистичних даних

Показник конверсії має постійну тенденцію до 
зростання і в 2019 р. досягає своє максимальної точки – 
64%, а найменший показник був у 2013 році – 5,7%. 
Таке зростання зумовлено декількома факторами. 

Перший із них – це те, що відділом продажів була 
розроблена чітка комерційна пропозиція, яка має реле-
вантний офер для нових споживачів. Зокрема, це сис-
тема знижок на запчастини для ліфтів, швидке реагу-
вання на виникнення аварійного стану. А також тільки у 
2019 р. кількість укладених угод перевищила кількість 
відмов від укладання угоди, різниця становила 97 угод. 
Збільшення конверсії сприяє зростанню ринку збуту, 
оскільки збільшується кількість житлових комплексів 
та торгових центрів. Отже, ми можемо оцінити, що 
персонал відділу продажів дотримується стратегії «клі-
єнтоцентричності», але є значна кількість потенційних 
покупців, які не залучені до обслуговуючого сервісу.  

Наступним показником буде recovery, який покаже, 
скільки клієнтів повернулися до компанії «ОТІС». 
Період, за який оцінюється показник, – 2013–2019 рр. 
Проведені розрахунки продемонструємо у вигляді табл. 2. 

Таблиця 2
Динаміка оцінки показника recovery

Рік
Кількість 
укладених 

угод 

Кількість 
відмов  
від угод

Кількість 
потенційних 

покупців

Recovery, 
%

2013 3 125 478 2,3
2014 7 223 516 3,0
2015  32 313 662 9,3
2016 25 206 701 10,8
2017 17 225 778 7,0
2018 22 332 752 6,2
2019 35 401 823 8,0

Джерело: розроблено автором на основі статистичних даних

Щодо показника recovery, то результати є меншими 
порівняно з показниками конверсії. Це пов’язано з тим, 
що процес переходу від одного підприємства до іншого 
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є складнішим та потребує високого рівня підготовки як 
відділу продажу, так і маркетингової діяльності під-
приємства. 

Також у компанії «ОТІС» не має побудованої про-
грами лояльності для споживачів та, відповідно, від-
сутні персональні пропозиції. А це, своєю чергою, є 
чинниками, що сприяють залученню нових клієнтів та 
їх утриманню. 

Ще одна причина низького показника – високий 
рівень корумпованості в одній із груп споживачів – 
житлових комплексах, а саме комунальних житлово-
експлуатаційних конторах. Після залучення нових 
клієнтів важливо утримати їх. Оцінювати, наскільки 
ефективно компанія «ОТІС» утримує своїх постійних 
споживачів, ми будемо за допомогою коефіцієнта утри-
мання (CRR). 

Розрахунок цього коефіцієнта будемо проводити 
також для двох груп постійних споживачів. Перша 
група – це споживачі, в яких встановлено обладнання 
компанії «ОТІС», які користуються обслуговуючим 
сервісом. Друга група – це споживачі, які повернулися 
до компанії «ОТІС» від інших компаній, які надавали 
обслуговуючий сервіс. Такий поділ дасть змогу отри-
мати точний результат. Проведені розрахунки ми наве-
демо в табл. 3 за період 2013–2019 рр. 

Найменший коефіцієнт утримання становив 78,9% 
у 2015 р., це означає, що компанія зберегла 78% своїх 
клієнтів. Найбільший результат становив 97,8% у 
2014 р., це пов’язано з тим, що була найменша кіль-
кість утрачених клієнтів – три. Але разом із тим у 
2014 р. найменша кількість нових клієнтів та кількість 
споживачів у цілому за цей рік. 

Найкращим результатом ми вважаємо 2017 та 
2018 рр., оскільки коефіцієнт утримання становить 
майже 95% і кількість утрачених клієнтів одна з най-
менших. Таким чином, компанія «ОТІС» утримує в 

середньому 90% своїх клієнтів. Такий високий показ-
ник пов'язаний із тим, що кількість відтоку споживачів 
за рік є нижчою, ніж кількість нових клієнтів. Розгля-
немо коефіцієнт утримання для другої групи спожива-
чів за період 2014–2019 рр. у табл. 4. 

Найбільший показник був у 2016 та 2018 рр. – 96,3% 
та 96,5% відповідно. Загалом коефіцієнт утримання 
має високі результати, понад 90% клієнтів компанії 
вдається утримувати. Кількість утрачених клієнтів є 
меншою. 

Але разом із тим кількість нових споживачів та 
загальна кількість споживачів є значно меншими 
порівняно з першою групою. Компанія «ОТІС», окрім 
технічного обслуговування, надає низку інших послуг. 
Для оцінки маркетингового потенціалу підприєм-
ства ми проаналізували обсяги продажів послуг по 
кожному виду для першої та другої груп споживачів.  
На рис. 1 наведено результати для першої групи спо-
живачів, які встановили обладнання компанії «ОТІС» 
та користуються її послугами.  

Послугами, якими найчастіше користується перша 
група споживачів, є технічне обслуговування ліфтів та 
ескалаторів, установка та обслуговування систем дис-
петчерського зв’язку, поточний ремонт. Порівняно із 
цими послугами  незначним попитом користуються 
капітальний ремонт та модернізація обладнання. Такий 
незначний попит пов’язаний із тим, що обладнання, 
яке встановлено, є виробництвом компанії «ОТІС», 
яке не потребує частого капітального ремонту, а також 
модернізації. Тому такі пропозиції від компанії «ОТІС» 
є не релевантними для постійних споживачів, як наслі-
док, не є «клієнтоорієнтованими».

Для споживачів другої групи, які перейшли від кон-
курентів до компанії «ОТІС», попит на послуги відріз-
няється. Розподіл послуг за обсягами продажів проілю-
стровано на рис. 2. 

Таблиця 3 
Динаміка коефіцієнту утримання першої групи споживачів

Рік 
Кількість споживачів 
у попередньому році, 

(S) 

Кількість нових 
споживачів у 

базовому році, (N)

Кількість 
втрачених клієнтів 

(L)

Кількість 
споживачів у 

базовому році, 
(E=S+N-L)

Коефіцієнт 
утримання (CRR), 

%

2014 135 20 3 152 97,8
2015 152 123 32 243 78,9
2016 243 133 36 330 81,1
2017 330 113 17 426 94,8
2018 426 105 22 509 94,8
2019 509 222 39 692 92,3

Джерело: розроблено автором на основі статистичних даних

Таблиця 4 
Динаміка коефіцієнту утримання другої групи споживачів

Рік 

Кількість 
споживачів у 

попередньому році, 
(S) 

Кількість нових 
споживачів у 

базовому році, (N) 

Кількість втрачених 
клієнтів (L) 

Кількість 
споживачів у 

базовому році, 
(E=S+N-L) 

Коефіцієнт 
утримання (CRR), 

%

2014 48 7 2 53 95,8
2015 53 32 4 81 92,5
2016 81 25 3 103 96,3
2017 103 17 5 115 95,1
2018 115 22 4 133 96,5

Джерело: розроблено автором на основі статистичних даних
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З отриманих даних ми бачимо, що для другої 
групи споживачів найбільшим попитом користуються 
такі послуги, як технічне обслуговування, модерніза-
ція обладнання та поточний ремонт. Такий розподіл 
пов'язаний із декількома причинами. Перша – клієнти 
перейшли до компанії «ОТІС» через систему знижок 
для тих споживачів, які користуються обслуговуючим 
сервісом компанії на запчастини для ліфтів. Друга – 
наявність різного роду спеціалістів для ремонту будь-
якого ліфтового обладнання та ескалаторів. Третя – 
потреба у модернізації застарілих систем в обладнанні, 
але новітніми системами володіє лише незначна кіль-
кість компаній в Україні. Показники малого обсягу 
продажів таких послуг, як установка та обслуговування 
систем диспетчерського зв’язку та капітальний ремонт, 
означають низький попит на них. Причинами таких 
значень є те, що клієнти вже мають установлений дис-
петчерський зв'язок та встановлення ліфтів та еска-
латорів відбувалося недавно, тобто менше за їх екс-
плуатаційний термін. Таким чином, для другої групи 
споживачів не всі послуги, які входять в обслуговую-
чий сервіс, є релевантними, а також  це свідчить про 
те, що підприємство не зовсім дотримується стратегії 
«клієнтоорієнтованості».  

Тому проблемою для підприємства «ОТІС» є те, 
що відсутні як індивідуальні пропозиції для постійних 
споживачів, так і спеціальна пропозиції для окремих 

сегментів споживачів. Але ПрАТ «ОТІС» має сформо-
вану комерційну пропозицію для всіх потенційних клі-
єнтів. Основними складниками цієї пропозиції, які не 
представлені у конкурентів, є: 

– цілодобова аварійна служба; 
– наявність складу запчастин для будь-якого типу 

обладнання; 
– ціни на запчастини відпускаються за зниженою 

ціною; 
– прибуття спеціалістів за 15 хвилин від моменту 

дзвінка в аварійну службу; 
– кваліфіковані працівники, які закінчили про-

грами в науковому центрі компанії. 
Складниками для формування ефективної страте-

гії є конкретні критерії експертів із цієї спеціалізації 
(М.А. Чижов, О. Дейнеко, Т.З. Вантух). Серед них ми 
виділимо ті, які компанія використовує або використо-
вує недостатньою мірою, та ті, що взагалі не застосо-
вує у своїй маркетинговій діяльності. Отже, компанія 
«ОТІС» постійно залучає нових споживачів, особливо 
у сфері обслуговування ліфтів та ескалаторів. Також 
відділ продажу має розроблену інструкцію стандар-
тів обслуговування, в якому визначено критерії для 
ефективного залучення нових клієнтів. Велику увагу 
компанія приділяє корпоративній культурі персоналу.  
Усі підрозділи підприємства володіють несуперечли-
вою інформацією про постійних клієнтів, що дає змогу 

Рис. 1. Обсяг продажів послуг для першої групи споживачів 
Джерело: розроблено автором на основі статистичних даних

 

Рис. 2. Обсяг продажів послуг для другої групи споживачів 
Джерело: розроблено автором на основі статистичних даних
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формувати комерційні пропозиції. Своєю чергою, 
ПрАТ «ОТІС» частково впроваджує систему персо-
нальних менеджерів. Так, не в усіх цільових груп спо-
живачів є персональний менеджер, це стосується біз-
нес- та торговельних центрів. Такий вид опції є лише у 
постійних споживачів, які є представниками житлових 
комплексів. 

Підприємство сегментує своїх постійних клієнтів 
за типом будівлі, але відсутня сегментація за економіч-
ною привабливістю та ризиком. Тому відсутні профілі 
ключових клієнтів, через що немає програми спеціаль-
них пропозицій для найбільш привабливих категорій. 
Наступним критерієм, який частково виконується, є 
застосування інструментів дистанційного обслуго-
вування. Компанія веде базу постійних клієнтів, але 
не використовує відносно нову систему базу даних – 
CRM-системи.

До того ж є низка критеріїв, які компанія не впро-
ваджує у свою маркетингову діяльність для розбудови 
відносин із постійними споживачами. Перше – це від-
сутність моніторингу якості обслуговування клієнтів. 
Споживачі можуть залишити зауваження на сайті ком-
панії otis.com, де є можливість зателефонувати на ано-
німну гарячу лінію з питань етики та комплаєнсу або 
відправити листа на електронну адресу ethics@otis.
com [3]. Але компанія не проводить аналіз щодо якості 
обслуговування для отримання позитивного зворот-

ного зв’язку, наприклад у вигляді дзвінка з проханням 
оцінити рівень наданої послуги.  

Висновки. Отже, з проведеного аналізу ефектив-
ності стратегії підприємства «ПрАТ «ОТІС» можемо 
зробити такі висновки. По-перше, компанія спрямовує 
свої зусилля на залучення нових клієнтів та повер-
нення старих клієнтів від конкурентів. Це демон-
струють позитивні показники конверсії в динаміці 
за 2013–2019 рр. По-друге, ПрАТ «ОТІС» має високі 
показники утримання постійних клієнтів, але є від-
соток тих, хто переходить до конкурентів. По-третє, 
дотримання компанією критеріїв клієнтоорієнтова-
ності. 

У статті невирішеними  є питання:
– використання комплексу заходів із підвищення 

рівня лояльності; 
– розроблення програми лояльності.
У подальшому вирішення цих питань для компанії 

спонукатиме збереження постійних клієнтів та орієн-
тацію на роботу з ними. Головною причиною такого 
рішення є нові умови карантинного функціонування 
ринків та ведення маркетингової діяльності, що змен-
шує процент залучення нових споживачів. Ще однією 
причиною став кризовий стан у всіх сферах ринко-
вої діяльності, що є загрозою для відтоку клієнтів до 
більш вигідних умов, запропонованих компаніями- 
конкурентами.  
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ТРАНСФОРМАЦІЯ РЕКЛАМИ ПІД ВПЛИВОМ  
НОВИХ ТРЕНДІВ СПОЖИВАННЯ ЯК СОЦІАЛЬНОЇ ДІЇ

Сучасна соціально-економічна ситуація формує нові предмети для аналізу вже добре відомих об’єктів. Місце і 
роль реклами у сучасному суспільстві, безумовно, виходять з її ринкових засад у минулому, однак сьогодні необхідно 
враховувати сукупність чинників впливу, які раніше були взаємовиключними, а зараз є неподільними. Найбільший вплив 
здійснює соціокультурний аспект споживчої поведінки, що базується на ціннісних настановах та мотиваторах, які 
виходять зі стилю життя в умовах якісно нового зовнішнього середовища, тобто не обмежуються ринковими тран-
закціями. Більше того, за умов сьогодення соціальна стратифікація відійшла на другий план і не є серед головних чин-
ників впливу. Означена трансформація розуміння практики споживання дає змогу обґрунтовано здійснювати набір та 
використання інструментів реклами для підвищення їх дієвості.

Ключові слова: реклама, поведінка споживача, цінність, дослідження, поведінкові зміни.

TRANSFORMATION OF ADVERTISING UNDER  
THE INFLUENCE OF NEW TRENDS OF CONSUMPTION AS A SOCIAL ACTION

The article is devoted to the study of advertising transformation under the influence of new trends of consumption as a social 
action. It is highlighted that the current socio-economic situation is creating new subjects for the analysis of already well-known 
objects. The place and role of advertising in modern society is certainly based on its market principles in the past, but today 
it is necessary to take into account a set of influencing factors that were previously mutually exclusive but are now indivisible. 
The greatest influence is exerted by the socio-cultural aspect of consumer behavior, which is based on values and motivators 
that come from the lifestyle in a qualitatively new external environment. It means that they are not limited to market transac-
tions. Moreover, in today's conditions, social stratification has receded into the background and is not among the main factors 
of influence. This transformation of understanding the practice of consumption allows to reasonably recruit and use advertising 
tools to increase their effectiveness. It is determined that during forming an advertising campaign it is necessary to consider 
the impact on consumer behavior of modern information technology, namely the selection of the necessary information from the 
large amount that is available. A large amount of information creates an ambiguous situation for the consumer. This requires the 
integration of advertising tools. It is established that the parallel use of several advertising media allows to carry out the influ-
ence similarly to the technology of purposeful management. The availability of technical means that quickly realize the desire 
can be recommended for both long-term brand communication and for the short term.

Keywords: advertising, consumer behavior, value, research, behavioral changes.
JEL classіfіcatіon: M21, M31, M37

Постановка проблеми. У сучасному світі реклама 
вже не сприймається виключно як канал передачі 
інформації, хоча у 20–30-х роках ХХ ст. основною її 
функцією вважалося повідомлення. Сьогодні вона є 
невід’ємним складником засобів масових комунікацій, 
що впливає на розвиток особистості та суспільства, 
формує систему цінностей, демонструє норми, опо-
середкує досвід і тим самим стає ключем до успіху. 
Більше того, у концепціях «суспільства споживання» 
їй відведена роль конструктора реальності, де здій-
снюється маніпулювання людьми, у тому числі ство-
рюється та стимулюється попит, нав’язуються товари. 
Безсумнівно, що сьогодні реклама займає велику 
частку в каналах соціальної комунікації і здійснює зна-

чний вплив не тільки на споживчу поведінку, а й на 
спосіб життя, ціннісні настанови, рушійні мотиватори 
соціальної поведінки, що не обмежуються ринковими 
транзакціями.

Вітчизняні маркетингові комунікації, до яких відно-
ситься реклама, прийняли на себе функцію маніпулю-
вання людьми не так вже і давно порівняно з країнами 
світу. Але зараз швидко проходить процес трансформа-
ції розуміння практик споживання від їх економічного 
трактування до соціологічного на засадах консьюме-
ризму. Швидкість цього процесу вражає, тому що для 
цього немає об’єктивних підстав: особливості укра-
їнського суспільства суттєво відрізняються від розви-
нених країн, по-перше, тим, що процес формування 
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середнього класу є далеко не завершеним; по-друге, 
країна характеризується дуже низьким ВВП; по-третє 
базові верстви населення є економічно бідними. 

Таким чином, зміна статусу та ролі консьюмеризму 
у сучасному українському суспільстві робить актуаль-
ним аналіз взаємного впливу поведінки споживачів на 
трансформацію реклами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ува-
жається, що вперше інтерес щодо ефектів масової 
комунікації як предмету наукового аналізу виник ще в  
ХVIII ст. Відповідно до іншої точки зору, ці дослі-
дження проводяться з початку ХХ ст., оскільки саме 
до цього періоду відносяться праці, в яких сформульо-
вано актуальність досліджень масової комунікації. Але 
тільки на початку 20-х років виникають концепції, що 
базуються на емпіричних матеріалах. Внесок у фор-
мування знань про масові комунікації зробили дослід-
ники, які працювали у різних сферах науки, переважно 
соціологічної. Відповідно до напряму нашого дослі-
дження, розглянемо результати досліджень технологій 
впливу на рекламу. 

Із погляду соціальної психології ефекти від засо-
бів масової комунікації (ЗМК) представлено у фун-
даментальних працях учених різних наукових шкіл 
[1]. Окремо слід виділити вчених, які досліджували 
рекламу у масових комунікаціях, огляд яких представ-
лений у чисельних працях [2]. Особливо значущими 
слід уважати концепції, що підтверджені перевіркою в 
емпіричній частині. 

Дослідження, що сфокусовані на аудиторії реклами 
як масової комунікації отримали свій розвиток у фун-
даментальних працях Р. Блекуелла, Дж. Ховарда, 
Е. Хіршмана [3]. C. Мерхотра і В. Веллс, що розгля-
нули споживання як чинник формування стилю життя 
[4]. В. Такер та Дж. Пайнтер сформулювали моделі 
споживчої поведінки як ефект приєднування до біль-
шості (попит на товар зростає тому, що його купує 
більшість) [5]. Дж. Россістер і Л. Персі дослідили зна-
чущість впливу на споживачів привабливих рекламних 
рішень [6].

Сьогодні поведінка споживачів є однією з найпо-
пулярніших тем для досліджень як науковцями, так і 
дослідницькими організаціями в усьому світі, у тому 
числі в Україні, особливо у зв’язку із впливом такого 
суттєвого соціально-економічного чинника, як панде-
мія (IBM Institute for Business Value, US National Retail 
Federation, Nielsen, KANTAR та ін.). Значення актуаль-
ності досліджень зумовлене чисельними запитами тор-
говельних посередників на всіх видах та типах ринків.

Аналіз попередніх досліджень дав змогу зробити 
висновок, що, незважаючи на велику їх кількість щодо 
поведінки споживачів, не запропоновано підходу, що 
розглядав би споживчу поведінку як різновид соціаль-
ної прямої та зворотної дії у контексті інституціональ-
ного впливу реклами у сучасному суспільстві.

Мета статті полягає у виявленні особливостей 
впливу процесу соціально-економічного вибору спо-
живачів на відбір і використання інструментів реклами.

Виклад основного матеріалу. Уже з кінця 90-х років 
минулого століття чисельні опитування споживачів 
щодо реклами виявили стійкий тренд – зростаюче 
негативне ставлення до неї споживачів. Так, резуль-
тати опитування GfК показали, що 45,1% із 2,5 тис 
споживачів із радістю обмежили б кількість реклами, 

а 22,4% висловлюються навіть за припинення демон-
страції реклами взагалі. Дослідження, проведені нами 
в Україні у 2019 р., показали, що серед вікової групи 
від 16 до 25 років понад 75% відмовляються від ТБ і 
не розуміють, навіщо там показувати рекламу. Середня 
тривалість перегляду TV у цій віковій групі становить 
лише 25 хвилин на добу. Окрім цього, встановлено, 
що найменшу кількість часу перегляду ТБ приділяють 
люди всіх вікових категорій, які добре освічені і мають 
високі доходи. Так само йдеться про справу і з рекла-
мою в друкованих ЗМІ. 

Сучасні інформаційні технології здійснили вели-
кий вплив на зміни у моделях поведінки споживачів, 
що доведено чисельними дослідженнями. На нашу 
думку, можна виділити глобальні тенденції, які свід-
чать про ці зміни. Головною є раціоналізація поведінки 
споживача. Теорія споживчого вибору говорить, що 
споживач прагне до максимізації корисності. Але під-
вищення ступеню інформованості надає споживачеві 
набагато більше можливостей для прийняття гнучких, 
адекватних поточному моменту рішень. Таким чином, 
поведінка споживача сьогодні більше відповідає орто-
доксальній теорії, в якій наголошується необмеженість 
когнітивних спроможностей, оскільки потенційні мож-
ливості раціональності перетворюються на реальну 
поведінку під впливом інформаційних технологій.

Слід зазначити, що існує низка й інших альтерна-
тивних ортодоксальній теорії поглядів на поведінку 
сучасного споживача. Наприклад, Д. Макфадден, 
Р. Хілл, М. Стємєй заклали основи теорії вибору місця 
діяльності і проживання людини [7], а Дж. Хекман та 
Р. Купер – теорії оцінки вільного вибору споживачем 
блага [8]. Загальним у цих теоріях є те, що дії спожи-
вача вважаються результатом більш складного багато-
критеріального вибору. Однак ми вважаємо, що, згідно 
із цими теоріями, поведінка споживача, навпаки, від-
повідає загальноприйнятим положенням класичного 
аналізу. Більше того, прийняття рішення споживачем 
спрощується, тому що він отримує знання, які базу-
ються на множинності інформації. У цьому разі най-
більш суттєвим моментом для споживача стає відбір 
необхідної інформації з великої її кількості, що нада-
ють сучасні інформаційні технології. Велика кількість 
інформації створює для споживача неоднозначну ситу-
ацію. З одного боку, великий обсяг інформації під-
вищує ступінь вірогідності отримання серед неї тієї, 
що є найбільш цінною для нього. З іншого боку, саме 
великий обсяг інформації створює труднощі пошуку та 
відбору значущої інформації. Тим самим створюється 
неоднозначна ситуація.

За цих умов зростає значення ринкових сигналів 
від продавця щодо характеристик атрибутів економіч-
них благ, які вони спрямовують на адресу потенційних 
покупців. Саме на розповсюдження таких сигналів 
спрямована рекламна діяльність. Сьогодні реклама 
намагається не тільки сприяти просуванню товарів та 
послуг, а й формувати у споживачів стійкі позитивні 
представлення про виробника, виконуючи тим самим 
функції нецінової конкуренції. Тому класична реклама 
у ЗМІ сприяє просуванню, перш за все, брендів та 
окремих брендованих продуктів. 

Для того щоб зрозуміти, як змінився у поточному 
часі характер індивідуальних рішень споживачами 
щодо придбання товарів, компанія IBM здійснила у 
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2019 р. дослідження трендів поведінки споживачів 
[9]. Воно проводилося у формі опитування спільно з 
Національною федерацією роздрібної торгівлі США. 
У ньому прийняли участь 19 тис покупців із 28 країн 
світу, які були представлені різними демографічними 
прошарками населення різних поколінь – від Z до бебі-
бумерів (від 18 до 73 років). Воно довело, що сьогодні, 
як ніколи раніше, місія бренду стала більш важли-
вою, ніж ціна або зручності для покупців. Дослідники 
дійшли таких висновків.

Кожен третій покупець перестане купляти навіть 
улюблені товари, якщо втратить довіру до бренду. 30% 
із них підтвердили, що в 2019 р. вони вже попадали в 
таку ситуацію. Таким чином, люди готові сплачувати 
більше і навіть змінювати звички, якщо бренд добре 
себе зарекомендував, або навпаки (рис. 1).

Водночас суттєво змінилися самі звички. Люди 
здійснюють покупки де завгодно і спонтанно. Якщо 
імпульсивні покупки вважалися раніше разовим яви-
щем для покупця, то нині нормою став імпульсивний 

шопінг. Семеро з десяти респондентів визнали, що 
замовляють товари або послуги за допомогою мобіль-
них пристроїв, поки займаються повсякденними 
ділами.

Зі збільшенням кількості брендів, до яких покупець 
може швидко отримати доступ, корпоративні цінності 
стали більш важливими, ніж ціна. Споживачі усіх віко-
вих категорій готові сплачувати більше, якщо товар 
відповідає їхнім особистим переконанням. Наприклад, 
покупці готові сплачувати на 35% базової ціни за еко-
логічність товару. 57% респондентів готові навіть змі-
нити звички заради того, щоб допомогти знизити нега-
тивний вплив на природу (рис. 2).

Ще одним із найважливіших аспектів стає під-
твердження достеменності товару в цілому та його 
атрибутів, у тому числі за допомогою сертифікатів. 
У цій групі респондентів 71% готовий сплатити на 37% 
більше, якщо компанія надає цю інформацію (рис. 3).

Проведене масштабне дослідження переконливо 
довело, що сучасний ринок сформував нове покоління 

Рис. 1. Особливості поведінки споживачів
Джерело: складено авторами на основі [9]
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споживачів із новим рівнем вимог до товарів і спосо-
бів купівлі та інформованості про них. На жаль, Укра-
їна не входила до кола подібного роду досліджень.  
Але останні панельні дослідження щодо особливостей 
поведінки споживачів у період карантинних заходів, 
що проведені декількома дослідницькими компані-
ями, дають змогу зробити узагальнюючи висновки і по 
нашій країні.

Аналіз висновків експертів щодо України, які було 
оприлюднено на конференції Smart Retail & Loyalty 
Conference [10], показав, що головний тренд, який 
з’явився у поведінці споживачів, базується на усві-
домленні того, наскільки важливе для них здоров’я. 
Це змінило не тільки їхні настрої і звички, а й впли-
нуло на трансформацію соціальних норм: рішення про 
покупку низки продуктів почало давати змогу спожи-
вачеві вирішувати певний внутрішній конфлікт між 
бажанням споживати продукцію, захистом організму і 
витратами на нього певної суми грошей. 

За наведеними результатами панельних досліджень 
пандемія і ізоляція суттєво вплинули на стиль життя 
85% опитаних українців. Основні етапи, що прохо-
дили споживачі під час карантину: загроза виживанню 
(початок карантину, коли споживачі турбувалися за 
своє життя і здоров’я); життя з обмеженнями (адапта-
ція до нової реальності); втома від карантину (падіння 
настроїв); адаптаціонний період до нових реалій.

На протязі останніх декількох років головним 
фактором, який хвилював українців, була війна, що 
вплинуло на споживчу поведінку. Але коли в країні 
з’явилися перші випадки коронавірусу, споживчий 
острах змістився у напрямі стурбованості про своє 
здоров’я і здоров’я близьких та рідних. Споживачі від-
реагували панічними настроями, активно запасаючись 
гречкою та туалетним папером, що, на їхню думку, 
рятувало від хвороби. Водночас вони навіть не мали 
інформації, навіщо їм ццей папір. Також люди стали 
активно дезинфікувати поверхні, використовуючи спе-
ціальні засоби. Ця панічна так звана «стокова» пове-
дінка була зумовлена низкою чинників, у тому числі 
тим, що покупці не були впевнені, чи будуть працю-
вати супермаркети у стабільному режимі і чи виста-

чатиме необхідної кількості товарів FMCG-категорії 
(Fast Moving Consumer Goods). Це загальна назва 
для товарів повсякденного попиту широким загалом 
покупців, що коштують порівняно дешево та швидко 
продаються. 

Пандемія вплинула на вміст споживчого кошика. 
У перший тиждень карантину було зафіксоване суттєве 
зростання категорій, що дають змогу підтримувати 
чистоту вдома: засоби для прання, очищення повер-
хонь, різноманітні вологі серветки, захисні рукавички 
та таке інше. Хоча у цей період покупці стали менше 
ходити по магазинах, виявилося зростання середнього 
чеку на товари FMCG-категорії. Водночас з’явився 
новий тренд – категорії продуктів «для задоволення»: 
сладощі та алкоголь у цей період, що відрізнявся 
від попереднього життя низкою обмежень, показав 
від’ємну динаміку. Певні стереотипи поведінки, набуті 
у період карантину, стали також усвідомленими звич-
ками. Одними з них є необхідність постійно слідкувати 
за здоров’ям та передбачати появу мікробів ззовні. 
Згідно з дослідженнями, представленими Nielsen 
Ukraine [11], у споживачів з’явилися нові звички: багато 
хто почав робити косметологічні процедури та догляд 
за волоссям на дому. Широку популярність отримала 
доставка online-покупок додому (збільшення на 19%). 
Це не є новим каналом, але він раніше не використову-
вався масово для покупок їжі. Водночас стали спосте-
рігатися негативні тенденції. Карантин негативно відо-
бразився на фінансовому стані населення, змінюючи 
його споживчу поведінку: покупці все частіше шукали 
товари по акціях у 98 різних категоріях товарів.

Після періоду жорсткого карантину прийшов період 
втоми від нього. Ще й досі психологічний стан укра-
їнців характеризується психологами як тривожність, 
втома і навіть розлади сну. Споживачам стало важли-
вим знімати напругу та стрес. Вони це стали робити 
за допомогою їжі як найбільш доступного методу.  
Ці звички, що були придбані у період карантину, зали-
шилися у споживачів дотепер.

Суттєві зміни споживчої поведінки вимагають 
нових підходів до формування набору інструментів 
маркетингових комунікацій. Зміщення основної уваги 

Рис. 3. Готовність споживачів платити більше за бренд
Джерело: складено авторами на основі [9]
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від масового ринку до індивідуального споживача за 
рахунок пропозиції йому продуктів та послуг, підго-
товлених на особистий запит, повинно здійснюватися 
за підтримки персоналізованих комунікацій. У резуль-
таті цих змін значно важче встановити, який набір 
рекламних інструментів для здійснення впливу на спо-
живача є найбільш ефективним. Фактично різні набори 
інструментів можуть конкурувати між собою за залу-
чення уваги одних і тих споживачів. 

Ідея таких комунікацій зі споживачем не є новою. 
Ще у 1993 р. низкою дослідників було закладено 
теоретичні засади моделювання інтегрованих марке-
тингових комунікацій [12]. На відміну від класичної 
комунікаційної моделі вона базується на тому, що мета 
комунікаційної компанії повинна виходити з того, що 
робить споживач на ринку, тобто зі здійснення купівлі. 
У реаліях сьогоднішніх споживчих ринків в Україні це 
не завжди можливо, тому пропонується точкою початку 
комунікації зробити проявлений інтерес до продук-
ції (послуги), а об’єктом – потенційного покупця для 
трансформації його у реального. 

Тоді аналіз починається зі споживача, а не з того, 
що маркетолог відправляє рекламне повідомлення, 
яке узгоджене з маркетинговою концепцією замов-
ника реклами. Якщо координовані таким чином мар-
кетингові комунікації будуть сформовані навкруги 
споживача, то очевидним стає необхіднісь не тільки 
статичного розгляду споживача, а й відображення спо-
собів сприйняття ним запропонованих йому продуктів 
(послуг), а також різноманітні типи процесів купівлі. 
Таке сприйняття проявляється у поведінці споживача, 
причому не тільки під час здійснення саме покупки, а 
й на інших етапах. Це потребує розроблення стратегії 
рекламної кампанії, що базується на тому, які пара-
метри споживання є актуальними у поточний період 
часу. Точкою зустрічі цих процесів стає активність, 
що пов’язана з брендом. Тобто ці два процеси повинні 
бути інтегровані в одному медіаплані, звісно, за умови 
того, що бренди є основою того, як споживачі сприй-
мають продукти та послуги.

Свій внесок у стимулювання інтересу, що виявля-
ється споживачем до бренду, можуть робити всі еле-
менти реклами, які сприяють ініціюванню позитивних 
емоцій, що виникли під впливом об’єктивно існую-
чої загальної атмосфери. Як показали наведені вище 
результати панельних досліджень, вплив загальної 
атмосфери сьогодні має не короткостроковий характер, 
як у попередні часи. Вплив переживань є досить дов-
гостроковим тому, що споживач знов і знов прокручує 
у пам’яті рекламу. У цьому разі мета рекламної кам-
панії – збуджувати і доводити до необхідного рівня 
бажані емоції. Для того щоб наповнити за цих умов 
рекламне повідомлення емоціями, пропонується таке:

1) наявність проробленої вагомої емоційної схеми 
залучення уваги (наприклад, природа, сонце та газо-
вані напої зменшують ризик захворювань корона- 
вірусом);

2) використання драматургічних прийомів, які ціле-
спрямовано розкривають цю схему;

3) ефективне втілення мотиву (драматургія схеми).
Таким чином, окремі елементи реклами не повинні 

та не можуть розроблятися ізольовано один від одного. 
Саме такий підхід дає шанс переконати споживача, що 
рекламований товар має явні та безумовні переваги. 
Звісно, що з плином часу візуальний вплив утрачає 
свою силу, але гарно обґрунтовані та доведені пере-
ваги продукту ще довго будуть залишатися в пам’яті 
споживача.

Проблеми інтеграції елементів реклами вирішу-
ються з плином часу за сумісної дії декількох носіїв 
реклами, тобто паралельне використання, що й є вті-
ленням концепції інтегрованої комунікації. Насампе-
ред, у рамках кампаній рекламні оголошення повинні 
максимально узгоджуватися один з одним за формою 
та змістом. Це можна здійснити за допомогою спеці-
альних рамок, наприклад формальних, тобто типових, 
елементів брендової ідентифікованості, таких як фір-
мові кольори, графічний стиль, символи і таке інше. 
Або мовних, що забезпечують змістовну інтеграцію 
за допомогою тексту. Для чого існує дві можливості: 
ідентичні виказування або різні за формою виказу-
вання з однаковим смислом. Слід також використову-
вати образні рамки, що роблять можливим інтеграцію 
за допомогою образів, коли демонструється одне й те 
саме зображення, але кожного разу в супроводі різ-
них текстів. Раніше інтегрована комунікація не при-
зводила до успіху в короткостроковому періоді часу. 
Для образів, що пов’язані з брендом, було необхідно 
півтора-два роки за систематичних дій, тобто як під 
час процесу розроблення нового продукту. Але нині 
зі швидким прийняттям рішень споживачем, а також 
наявністю технічних засобів, які швидко втілюють 
бажання, такий підхід можна рекомендувати і для 
короткострокового періоду часу, тобто у поточному  
періоді.

Висновки. В умовах сьогодення реклама не задає 
загальну спрямованість дій споживача або поведінко-
вий тренд та не сприяє їхній демонстративній пове-
дінці, як то було у минулому столітті, тому що визна-
чальним фактором поведінки споживача є не реклама 
як така, а об’єктивна соціально-економічна ситуація. 
У цьому разі реклама виступає на ринку двояко: надає 
межі націленості дій та підтримує поведінковий тренд 
споживачів, що виник під впливом об’єктивних соці-
ально-економічних обставин. 

Під час формування рекламної кампанії необхідне 
урахування впливу на поведінку споживача сучасних 
інформаційних технологій, а саме відбір необхідної 
інформації з великої її кількості, що є доступною. 
Велика кількість інформації створює для споживача 
неоднозначну ситуацію. Це потребує інтеграції інстру-
ментів реклами. Паралельне використання декількох 
носіїв реклами дає змогу здійснити вплив аналогічно 
технології цілеспрямованого управління. Наявність 
технічних засобів, які швидко втілюють бажання, 
можна рекомендувати як для довгострокової бренд-
комунікації, так і для короткострокового періоду часу, 
тобто у поточному періоді.
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ТЕОРЕТИЧНЕ УЗАГАЛЬНЕННЯ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ  
НА ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 

ПОЛІГРАФІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Сучасні реалії функціонування вітчизняних підприємств поліграфічної галузі відображають не лише тенденції 
ринку поліграфічної продукції, а й особливості ведення бізнесу в умовах жорсткої конкуренції та високого ступеня 
невизначеності, що створює передумови для прийняття управлінцями ризикових рішень. Підприємницький ризик – 
поняття, яке давно і надовго закріпилося у свідомості економістів та підприємців. Дане поняття означає готов-
ність підприємців  нести можливі втрати в обмін на можливий прибуток, який перевищує той, що можна отримати 
не ризикуючи. Окрім цього, підприємницький ризик передбачає готовність працювати в умовах невизначеності, що 
само по собі означає прийняття підприємцями ризику як невід’ємного складника бізнесу. Негативний вплив ризику 
можливо мінімізувати через функціонування системи управління ризиками за умови її коректної побудови. У даному 
дослідженні важливим аспектом є  визначення та аналіз чинників, які впливають на ефективність системи управ-
ління ризиками поліграфічного підприємства, що забезпечить управлінців необхідною інформативною базою для 
формування ефективної системи управління ризиками, адаптованої під особливості функціонування поліграфічного  
підприємства. 

Ключові слова: підприємницький ризик, система управління ризиками, поліграфічне підприємство, поліграфічна 
галузь, внутрішня система контролю, ризикова ситуація.

THEORETICAL GENERALIZATION OF THE MAIN FACTORS  
OF INFLUENCE ON THE EFFICIENCY OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM 

OF A POLYGRAPHIC ENTERPRISE

The current realities of domestic printing companies reflect not only market trends in printing products, but also the pecu-
liarities of doing business in conditions of fierce competition and a high degree of uncertainty, which creates the preconditions 
for managers to make risky decisions. Entrepreneurial risk is a concept that has long been entrenched in the minds of economists 
and entrepreneurs. This concept means the willingness of entrepreneurs to incur possible losses in exchange for possible profits 
that exceed that which can be obtained without risk. In addition, entrepreneurial risk implies a willingness to work in condi-
tions of uncertainty, which in itself means that entrepreneurs accept risk as an integral part of business. Increasing demand for 
quality printing products necessitates the modernization of production and the use of new approaches to business organization. 
Any transformational changes in the process of leaving the printing company, but a new level of quality, is always associated 
with risk. That is why the analysis of the factors that determine the effectiveness of the risk management system of the printing 
company and highlight the main aspects of its operation, in our opinion, is a topical issue. Identification and analysis of fac-
tors that affect the effectiveness of the risk management system of the printing company, provides managers with the necessary 
information base for the formation of an effective risk management system, adapted to the specifics of the printing company. 
The risk management system of a printing company, provided it is built correctly, is able to minimize the negative impact of risk 
on the level of economic security and provide the conditions for stable operation of the enterprise. The study outlined the main 
factors that determine the features of the formation of the risk management system of the printing company and identified the 
main aspects that ensure its effectiveness. Given the significant potential of the printing industry and the dual nature of risk, the 
issue of effective risk management requires continued search for new approaches to minimize business risk, able to ensure the 
successful operation of the printing company, where the potential of the printing industry.

Keywords: business risk, risk management system, printing company, printing industry, internal control system, risky  
situation.
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Постановка проблеми. Сучасний бізнес, у тому 
числі в галузі поліграфії, функціонує в умовах неви-
значеності, яка породжує низку ризикових ситуацій. 
Аналіз чинників, що визначають ефективність системи 
управління ризиками поліграфічного підприємства, та 
виділення основних аспектів її функціонування вбача-
ється нами актуальною темою дослідження.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ваго-
мий внесок у дослідження проблеми економічної 
безпеки підприємництва та управління ризиками 
зробили вітчизняні та зарубіжні вчені: А. Альгін [1]. 
О. Ареф’єва [2]. О. Барановський [3]. Г. Булкот [4], 
Г. Козаченко, А. Коротеєва, Л. Романеко, [7]. А. Штан-
грет [11]. С. Шкарлет та ін. Важливі аспекти функціо-
нування підприємств поліграфічної галузі висвітлено 
в працях таких науковців, як І. Воронкова [5], А. Рома-
ненко, Р. Хохлова [10] та ін.

Попри сформовану теоретико-методичну базу в 
питаннях дослідження особливостей управління ризи-
ками підприємств складність і багатоаспектність сис-
теми економічної безпеки дають змогу продовжити 
пошук нових підходів до формування системи управ-
ління ризиками. Своєю чергою, специфіка підпри-
ємств поліграфічної галузі створює передумови для 
дослідження особливостей їх функціонування з метою 
створення ефективної системи управління ризиками 
поліграфічного підприємства. 

Мета статті полягає у визначенні основних чин-
ників впливу на ефективність системи  управління 
ризиками в умовах поліграфічного підприємства та 
створенні теоретичного базису для забезпечення її 
ефективного функціонування.

Виклад основного матеріалу. Поліграфія – це 
галузь, яка дуже тісно інтегрована в наше життя і покли-
кана задовольняти наші естетичні, інформаційні та інші 
життєві потреби як самостійно, так і через тісну співп-
рацю з іншими виробниками різного роду продукції.

Розвиток новітніх технологій значно вплинув на 
характер ринку в частині поліграфічних послуг, проте 
вони й надалі залишаються актуальними, особливо 

для ринку рекламно-сувенірної продукції та упаковки 
[5, с. 154].

Із метою формування ефективної системи управ-
ління ризиками поліграфічного підприємства нами 
було проведено аналіз тенденцій розвитку поліграфіч-
ної галузі, який дав можливість виокремити низку її 
ключових особливостей.  

Сьогодні структура  поліграфічної промисловості 
відображає сучасні тенденції ринкової економіки, яка 
формує ринок із переважною часткою малих підпри-
ємств, оскільки для останніх характерні гнучкість, 
мобільність, швидке реагування на ринкові виклики. 
Саме тому результатом розвитку ринкових відносин у 
галузі виробництва поліграфічної продукції стало те, 
що в даному сегменті переважають малі підприємства 
(рис. 1).

Аналізуючи динаміку частки мікропідприємств 
у складі малих підприємств поліграфічної галузі в 
період із 2010 по 2019 р. (рис. 2), нами визначено, що 
впродовж усього періоду левову частку, а саме близько 
94%,становлять мікропідприємства. 

За результатами аналізу обсягу реалізованої полі-
графічної продукції у період із 2014 по 2020 р. можна 
зробити висновок, що поліграфічна галузь має  зна-
чний потенціал, про що свідчить позитивна динаміка 
впродовж майже всього періоду дослідження (рис. 3).

Незначний спад обсягу реалізації поліграфічної 
продукції, що позначився  починаючи з  2019 р., зна-
чною мірою став наслідком загальної економічної 
кризи, спричиненої, серед іншого,  пандемією (рис. 3).

Слід відзначити, що в частині зовнішньоекономіч-
ної діяльності поліграфічних підприємств прослідко-
вується незначна динаміка, оскільки обсяг реалізова-
ної продукції за межі країни в млн грн утримувався 
майже на однаковому рівні (рис. 3).

Отже, ключовими особливостями поліграфічної 
галузі є, перш за все, її значний потенціал, який пред-
ставлений малими підприємствами, основна частина з 
яких відноситься до мікропідприємств, а також орієн-
тація на вітчизняний ринок збуту.

Рис. 1. Динаміка підприємств поліграфічної галузі в період із 2010 по 2019 р.  
(Код за КВЕД-2010 / Code of CTEA-2010 С 18.1)

Джерело: сформовано авторами на основі [6]
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Поряд з особливостями розвитку поліграфічної 
галузі нами проаналізовано особливості функціону-
вання поліграфічного підприємства.

Важливими аспектами функціонування поліграфіч-
ного підприємства є рівень його технологій, технічне 
оснащення та відповідність сучасним стандартам 
якості продукції.

Сьогодні на ринку друкованої продукції підвищу-
ється попит на якісну друковану продукцію, відпо-
відно, відзначається тенденція до збільшення числа 
друкарень, що впроваджують автоматизовані системи 
управління поліграфічним підприємством (АСУПП).

Сучасна АСУПП являє собою сукупність взаємо-
пов’язаних та взаємодіючих елементів: людей, інфор-
мації, програмного забезпечення, обладнання тощо. 

Залежно від розміру друкарні, рівня автоматизації і кон-
кретної спеціалізації АСУПП може складатися з різної 
кількості модулів, які можна встановлювати на потрібне 
для оптимального функціонування число комп’ютерів. 
Кожен модуль має бути або адаптованим, або спеціально 
створеним відповідно до розмірів та специфіки функ-
ціонування конкретної друкарні. Завдяки модульності 
систем управління виробництвом необхідні модулі 
можна купувати й упроваджувати поетапно, що дає 
змогу оптимізувати витрати друкарні в часі [10, с. 80]. 

Наступний аспект, який великою мірою відображає 
особливості функціонування поліграфічного підпри-
ємства, є його чутливість до інформаційного серед-
овища, яке формується під впливом розвитку новітніх 
технологій і є, по суті, дуже динамічним.

Рис. 2. Динаміка частки мікропідприємств у структурі малих підприємств поліграфічної галузі  
в період із 2010 по 2019 р. (Код за КВЕД-2010 / Code of CTEA-2010 С 18.1) 

Джерело: сформовано авторами на основі [6]
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Рис. 3. Динаміка обсягу реалізованої поліграфічної продукції в період із 2014 по 2020 р.  
(Код за КВЕД-2010 / Code of CTEA-2010 С 18.1) 

Джерело: сформовано авторами на основі [6]
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Динамічність інформаційного середовища вели-
кою мірою формує запити суспільства на продукцію 
поліграфічної галузі, що, своєю чергою, формує осо-
бливості функціонування підприємств поліграфічних, 
у тому числі в частині управління ризиками.   

Як було зазначено вище, будь-яка підприємницька 
діяльність неможлива без наявності такого явища, як 
ризик.

У науковій літературі поняття ризику як економіч-
ної категорії науковцями трактується по-різному. 

Так, Л. Романенко та А. Коротеєва визначають 
ризик як подію, що може відбутися або ні. У разі 
настання такої події можливі три економічних резуль-
тати: негативний (програш, збиток), нульовий і пози-
тивний (виграш, вигода, прибуток) [7, с. 122]. 

Досить поширеним є визначення поняття «ризик» 
як дії в невизначеній ситуації. Ризик − це діяльність, 
пов’язана з подоланням невизначеності в ситуації 
неминучого вибору, під час якої є можливість кількісно 
та якісно оцінити ймовірність досягнення передбачува-
ного результату, невдачі і відхилення від мети [1, с. 28].

Ризик – імовірність того, що дійсний дохід вироб-
ника виявиться меншим за необхідний, запланова-
ний, очікуваний, тобто це ситуативна характеристика 
діяльності, яка складається з невизначеності її виходу і 
можливих кроків, за допомогою яких її можна оптимі-
зувати. Як правило, всі підприємці (виробники) нама-
гаються його мінімізувати Ризик – це рівень фінансо-
вої втрати, який виражається у можливості не досягти 
поставленої мети, у невизначеності прогнозованого 
результату, у суб’єктивності оцінки прогнозованого 
результату [8, с. 42].

Проаналізувавши вищезазначені точки зору науков-
ців та враховуючі специфічні особливості ризику, мож-
ливо виокремити основні його аспекти:

– дуальність природи ризику (виграш або програш); 
– невизначеність результатів діяльності, яка в пер-

спективі оцінюється суб’єктивно;
– у процесі підприємницької діяльності ризику 

неможливо уникнути, його можливо лише мінімізу-
вати.

На основі здійсненого аналізу особливостей середо-
вища функціонування поліграфічного підприємства  та 
з метою  формування ефективної системи управління 
ризиками поліграфічного підприємства нами виділено 
ключові чинники впливу на ефективність такої сис-
теми (табл. 1).

В основі формування системи управління ризи-
ками поліграфічного підприємства покладено принцип 

ефективного використання всіх його ресурсів, а сама 
система  повинна бути зосереджена на проблематиці, 
що пов’язана з технологічними процесами виготов-
лення друкованої продукції та особливостями надання 
поліграфічних послуг. 

Із метою ефективного використання ресурсів під-
приємства доцільно створити систему внутрішнього 
контролю. Система внутрішнього контролю – це сукуп-
ність методів і засобів контролю над роботою кожного 
окремого складника економічної системи підприємства: 
фінансового, кадрового, інформаційного, матеріально-
технічного, нормативно-правового, екологічного та ін. 

Контроль як елемент системи економічної безпеки 
підприємства поділяють на два види: 

– контроль над системою управління (контроль 
виконання законів, намічених програм, планів);

– контроль над процесом функціонування та 
результатами діяльності (контроль над ефективністю) 
[ 4, с. 71].

Система внутрішнього контролю незалежно від 
організаційної форми апріорі присутня на будь-якому 
підприємстві і може реалізуватися через цілу низку 
інструментів, таких як бухгалтерська звітність, аналіз 
фінансових показників, дисципліна, режим роботи під-
приємства та ін.

Система внутрішнього контролю будь-якого під-
приємства спрямована на основні стратегічні об’єкти: 
фінанси підприємства, виробничий процес та систему 
менеджменту. Згідно із цим, на підприємстві передба-
чено фінансовий, операційний та організаційний види 
контролю [9, с. 85].

Система управління ризиками поліграфічного під-
приємства, окрім внутрішнього контролю, передбачає 
моніторинг зовнішнього середовища з метою іден-
тифікації факторів, що можуть спричинити ризикову  
ситуацію.

Ризикова ситуація – це певна сукупність чинників 
ризику, які в єдності та взаємодії зумовлюють стан під-
приємства в конкретному навколишньому середовищі.

Ризикова ситуація для поліграфічного підприємства 
найбільшою мірою відображає вплив  навколишнього 
середовища через швидкозмінні тенденції запитів сус-
пільства, у тому числі їх попит на певну поліграфічну 
продукцію, що зумовлений  розвитком інформаційного 
середовища, а також вплив факторів, локалізованих у 
частині техніко-технологічного процесу та роботи з 
партнерами. 

Ризикові ситуації, що виникають  у межах підпри-
ємства, як правило, зумовлені людським фактором, 

Таблиця 1
Основні чинники, що визначають специфіку системи управління ризами поліграфічного підприємства 

Особливості розвитку галузі Особливості функціонування 
поліграфічного підприємства Основні аспекти ризику 

У структурі поліграфічної галузі 
переважають малі підприємства, 
левова частка яких представлена 
мікропідприємствами

Підвищення попиту на якісну друковану 
продукцію зумовило потребу в  модернізації 
виробництва, яке відповідає сучасним 
стандартам якості

Підприємницька діяльність 
завжди супроводжується 
ризиком

Поліграфічна галузь постійно розвивається, 
що говорить про її значний потенціал

Розвиток новітніх технологій впливає на 
зміну структури ринку поліграфічних послуг

Висока ступінь 
невизначеності

Основний ринок збуту поліграфічної 
продукції та пов’язаних із нею послуг – 
вітчизняний 

Поліграфічне підприємство має бути 
чутливим до динамічного інформаційного 
середовища, яке визначає запити суспільства

Дуальна природа  
(виграш або програш)

Джерело: узагальнено автором за [1; 6–8]
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що реалізується через низьку кваліфікацію кадрів, 
неефективний менеджмент та низький рівень кадрової  
безпеки.

Система управління ризиками поліграфічного під-
приємства має бути спрямована на виявлення та лока-
лізацію різного роду ризикових ситуацій (рис. 4).

Формування системи управління ризиками полігра-
фічного підприємства має здійснюватися з урахуван-
ням принципів постійного контролю, превентивності 
та економічної доцільності заходів із локалізації ризи-
кових ситуацій, а також з урахуванням особливостей 
поліграфічної діяльності та основних аспектів підпри-
ємницького ризику.  

Висновки. Підводячи підсумок проведеного дослі-
дження особливостей  чинників, що впливають на спе-
цифіку побудови та ефективність системи управління 
ризиками поліграфічного підприємства, нами виокрем-
лено ключові аспекти: 

– поліграфічна галузь має чіткі тенденції до роз-
витку, структура поліграфічної промисловості пред-
ставлена переважною більшістю малих підприємств, 
серед яких на мікропідприємства припадає близько 
94%. Основним ринком збуту поліграфічної продукції 
є вітчизняний ринок;

– система управління ризиками поліграфічного 
підприємства має свою специфіку, зумовлену особли-

Рис. 4. Основні аспекти системи управління ризиками поліграфічного підприємства 
Джерело: розроблено авторами
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Рис. 4. Основні аспекти системи управління ризиками поліграфічного 
підприємства (розроблено авторами) 

Ресурси 
підприємства 

Управлінський 
потенціал 

Механізм управління 
ризиками  

Методи управління 
ризиками 

востями виготовлення друкованої продукції та висо-
кою чутливістю до інформаційного середовища, яке 
формує запити суспільства; 

– ефективність системи управління ризиками біль-
шою мірою визначена ефективністю системи внутріш-
нього контролю, яка забезпечує безперервний моніто-
ринг рівня факторів ризику з метою вчасної локалізації 
ризикової ситуації. 

Сформована нами система управління ризиками 
поліграфічного підприємства враховує всі вищезазна-
чені фактори та специфіку поліграфічної діяльності, 
що створює передумови для її ефективного функціо-
нування. 

Проведене дослідження окреслило основні чин-
ники, які визначають особливості формування системи 
управління ризиками поліграфічного підприємства, та 
визначило основні аспекти, які забезпечують її ефек-
тивність. 

Водночас, ураховуючи значний потенціал полі-
графічної галузі та дуальну природу ризику, питання 
ефективного управління ризиками потребує подаль-
шого пошуку нових підходів до мінімізації підприєм-
ницького ризику, здатних  забезпечити успішне функ-
ціонування поліграфічного підприємства  як основного 
майданчика, де реалізується потенціал поліграфічної 
галузі.
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СУТНІСТЬ ПРОЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА  
В УМОВАХ INDUSTRY 4.0

Статтю присвячено дослідженню сутнісного наповнення категорії «проєктно-орієнтоване підприємство» та 
його трансформації у категорію «проєктно-орієнтоване підприємство 4.0» в умовах Industry 4.0. Визначено головні 
особливості функціонування проєктно-орієнтованих підприємств та вплив на них Industry 4.0. Однією з головних ознак 
проєктно-орієнтованого підприємства є більш інтенсивне використання знань як джерела конкурентних переваг. 
Визначено, що підходи до сутності проєктно-орієнтованого підприємства зазнали значних змін із появою концепції 
Industry 4.0. Установлено, що проєктно-орієнтоване підприємство 4.0 – це підприємство, яке, крім своєї операційної 
діяльності, активно займається проєктною діяльністю, яке проходить різні стадії трансформації у проєктно-орі-
єнтоване, його організаційна структура має елементи матричної та однією з головних ознак є система управління 
знаннями, яка включає технологічні та соціальні аспекти, метою якої є формування «штучного» інтелектуального 
капіталу як джерела конкурентних переваг.

Ключові слова: проєктно-орієнтоване підприємство, управління знаннями, операційна діяльність, проєктна ді-
яльність, проєктний менеджмент.

THE ESSENCE OF A PROJECT-ORIENTED ENTERPRISE  
IN THE CONDITIONS OF INDUSTRY 4.0

Industry 4.0 radically changes the approaches to the functioning of modern enterprises, business processes, components of 
competitive advantages of enterprises. There is an urgent need for continuous generation and use of knowledge and application 
of information technology in the innovative activities of the enterprise, which is implemented in the form of projects. Therefore, 
it is advisable to study the essential content of the category "project-oriented enterprise" and its transformation into "project-
oriented enterprise 4.0" in Industry 4.0. Today, more and more Ukrainian enterprises are engaged in projects that allow them 
to implement innovative developments. Project activities occupy an important place along with their operational activities. 
Enterprises are aware of the need to implement project management and are in the process of their transformation into project-
oriented enterprises. However, there is no single approach to defining the concept of "project-oriented enterprise", especially 
taking into account the peculiarities of their operation in Ukraine. The article is devoted to the study of the essential content of 
the category "project-oriented enterprise" and its transformation into the category "project-oriented enterprise 4.0" in Industry 
4.0. The main features of the operation of project-oriented enterprises and the impact on them Industry 4.0 are identified. One of 
the main features of a project-oriented enterprise is the more intensive use of knowledge as a source of competitive advantage. 
It is determined that the approaches to the essence of the project-oriented enterprise have undergone significant changes with 
the advent of the concept of Industry 4.0. It is established that "project-oriented enterprise 4.0" is an enterprise which, in ad-
dition to its operational activities, is actively engaged in project activities, which undergoes various stages of transformation 
into project-oriented, its organizational structure has matrix elements and one of the main features is knowledge management 
system, which includes technological and social aspects, the purpose of which is the formation of "artificial" intellectual capital 
as a source of competitive advantage.

Keywords: project-oriented enterprise, knowledge management, operational activities, project activities, project manage-
ment.

JEL classіfіcatіon: D21, D24, D83

Постановка проблеми. Концепція Industry 4.0 
з’явилася в Німеччині в 2011 р. [1] під час Ганноверського 
ярмарку. Ця так звана Четверта промислова революція 
вводить поняття розумної фабрики. Це «фабрика», де 
кіберфізичні системи контролюють фізичні процеси і 
можуть приймати децентралізовані рішення. 

Industry 4.0 є напрямом, трендом, котрий поклика-
ний підтримати процеси формування споживчої цін-
ності за рахунок перетворень основних та допоміжних 

бізнес-процесів на основі впровадження кіберфізичних 
елементів та систем інтелектуального аналізу даних [2].

Industry 4.0 передбачає активне використання знань 
та технологій. Особливий вплив Industry 4.0 здійснює 
на діяльність підприємств, адже передбачає зміну під-
ходів до управління, застосування технологій, упро-
вадження інновацій із метою відповідності сучасним 
викликам часу, утримування та нарощування своїх 
позицій на ринку. Тому Industry 4.0 породжує нові 
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поняття, такі як «економіка 4.0», «підприємство 4.0», 
«управління знаннями 4.0», «інформаційна система 
4.0», «працівник 4.0». 

Під час практичного впровадження стратегії управ-
ління знаннями в умовах діджиталізації та Industry 4.0 
необхідно визначитися, які знання та в якому обсязі 
конкретно для даного підприємства потрібні співро-
бітникам для побудови, підтримки стабільної роботи 
та розвитку бізнес-процесів із застосуванням досяг-
нень Industry 4.0. Знання стосуються двох фундамен-
тальних сфер підприємства, які відповідають трендам  
Industry 4.0, – це технологічні аспекти виробничої сис-
теми, які з’являються в процесі впровадження кібер-
фізичних систем, а також соціальні елементи, котрі 
взаємодіють із ними та виникають у процесі інтелекту-
ального аналізу і на основі відкритості технічних сис-
тем для взаємодії з людьми, котрі спільно підтримують 
формування «штучного» інтелектуального капіталу [3].

Industry 4.0  кардинально змінює підходи до функ-
ціонування сучасних підприємств, бізнес-процесів, 
складників конкурентних переваг підприємств. Виникає 
гостра необхідність безперервного генерування та вико-
ристання знань і застосування інформаційних техноло-
гій в інноваційній діяльності підприємства, яка реалізу-
ється у вигляді проєктів. Тому доцільним є дослідження 
сутнісного наповнення категорії проєктно-орієнтова-
ного підприємства та його трансформацію у проєктно-
орієнтоване підприємство 4.0 в умовах Industry 4.0.  

Сьогодні все більше підприємств України займа-
ються реалізацією проєктів, котрі дають змогу впро-
вадити їхні інноваційні розробки. Проєктна діяльність 
посідає вагоме місце поряд з їх операційною діяль-
ністю. Підприємства усвідомлюють необхідність упро-
вадження проєктного менеджменту та знаходяться в 
процесі їх трансформації у проєктно-орієнтовані під-
приємства. Проте не існує єдиного підходу до визна-
чення поняття «проєкно-орієнтоване підприємство», 
особливо з урахуванням особливостей їх функціону-
вання на території України.

Додатковий імпульс для свого розвитку проєктне 
управління отримує в умовах діджиталізації еконо-
міки та Industry 4.0. З’являються такі технології про-
єктного управління, методики, стандарти, як Agile, 
Scrum, Kanban, Lean, Six Sigma, PRINCE2. Безумовно, 
це збільшує зацікавленість у систематизації та ана-
лізі напрямів розвитку проєктного управління та його 
застосування в стратегічному управлінні на підприєм-
ствах різних галузей [4].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням поняття «проєктно-орієнтоване підприєм-
ство» займалися такі науковці: О.Н. Ільїна [11], С.І. Пав- 
лова [20], О.В. Россошанська [12; 13; 25], С.М. Сичова 
[4], Д. Тернер [10], А.А. Швиндіна [8], Т.Б. Шрам-
ченко [4], J. Arts [24], B. Groot [24], M. Huemann [5], 
W. Leendertse [24], K. Piwowar-Sulej [21], M. Stummer 
[5]. Але й досі у науковців відсутній єдиний підхід 
до сутнісного наповнення даної категорії, а також не 
сформована категорія «проєктно-орієнтоване підпри-
ємство 4.0».

Мета статті полягає в узагальненні підходів до 
визначення поняття «проєктно-орієнтоване підпри-
ємство», його особливостей функціонування, а також 
його трансформації у поняття «проєктно-орієнтоване 
підприємство 4.0» в умовах Industry 4.0.

Виклад основного матеріалу. Термін «проєктно-
орієнтоване підприємство» не має єдиного визна-
чення. Погляди науковців різняться у даному питанні. 
Особливо це питання є дискусійним для підприємств 
України, котрі лише починають застосовувати у своїй 
діяльності принципи проєктного менеджменту. 

Свій початок даний термін бере з 1990 р., коли 
на  Всесвітньому конгресі у Відні обговорювалася про-
блема управління проєктами у проєктно-орієнтованих 
організаціях.

Отже, розглянемо основні підходи науковців сто-
совно визначення проєктно-орієнтованого підпри-
ємства у хронологічному порядку з моменту заро-
дження даної категорії, а також вплив появи концепції  
Industry 4.0 на сутнісне наповнення даної категорії.

У роботі [5] (2000 р.) зазначено, що управління про-
єктами є основною компетенцією проєктно-орієнтова-
них організацій. Компетентність щодо ефективного 
управління зовнішніми, а також внутрішніми проєк-
тами стає важливим чинником успіху для організацій 
усіх галузей. Проєктно-орієнтовані організації розгля-
дають проєкти не лише як інструменти для виконання 
складних завдань процесів, а й як стратегічний варі-
ант організаційного проєктування компанії. У даному 
підході йдеться лише про управління внутрішніми та 
зовнішніми проєктами на проєктно-орієнтованому під-
приємстві.

В. Міхеєв та Е. Пужанова [6] (2003 р.) вважають, що 
проєктно-орієнтоване підприємство – це організація, 
де більша частина продуктів чи послуг виробляється 
на замовлення клієнтів. Даний підхід ще не враховує 
особливості проєктно-орієнтованого підприємства та 
не містить деталізації стосовно реалізації підприєм-
ством проєктів.

У роботі [7] (2004 р.) зазначено, що проєктно-орієн-
товані організації  представлені в різноманітних орга-
нізаційних формах та передбачають створення тим-
часових систем для реалізації проєктних завдань чи 
проєктної діяльності. Вони включають у себе матричні 
структури, проєктні структури, багатомірні структури 
та інші організаційні форми, які передбачають, що 
проєктний підхід є пріоритетним для реалізації діяль-
ності [8]. У даному визначенні вже робиться акцент на 
проєктній діяльності підприємств та передбачається 
зміна організаційної структури підприємства з лінійної 
на матричну.

На думку Рассела Д. Арчібальда [9] (2004 р.), проєк-
тно-орієнтованим є підприємство, у котрого головним 
видом діяльності є проєкти. До таких підприємств 
відносяться будівельні, консалтингові, дизайнерські 
компанії та ін. Науковець уважає, що головним видом 
діяльності стає проєктна порівняно з операційною, 
наводиться галузева належність підприємств, проте 
дане визначення не передбачає стадії переходу підпри-
ємства до проєктно-орієнтованого.

Дж. Тернер [10] (2008 р.) зазначає, що компанію 
можна назвати проєктно-орієнтованою, якщо вона 
вважає себе такою та виробляє методи, організаційну 
культуру та стратегію для відповіді на виклики, які 
з’явилися. Даний підхід досить узагальнено відобра-
жає сутнісне наповнення категорії проєктно-орієнтова-
ного підприємства, відносним є розуміння компанією 
себе як проєктно-орієнтованої. Автор не відображає 
головні особливості даного виду підприємств та не 
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зазначає про реалізацію підприємством проєктів, окрім 
ведення своєї операційної діяльності.

О. Ільїна [11] (2008 р.) під проєктно-орієнтованою 
компанією розуміє компанію, значну частину діяль-
ності котрої становлять проєкти та програми, для 
управління якими застосовується стандартна міжна-
родно визнана методологія, яка детально представлена 
в сучасних професійних стандартах управління проєк-
тами. Особливістю даного підходу є акцент на засто-
суванні в управлінні проєктами міжнародних стандар-
тів. Також О. Ільїна зазначає, що проєктно-орієнтоване 
підприємство, крім своєї операційної діяльності, ще 
займається проєктами та програмами, що залишається 
актуальним для даного типу підприємств в умовах 
українських реалій.

Отже, було досліджено основні підходи до розу-
міння сутності проєктно-орієнтованого підприємства 
до появи концепції Industry 4.0. Як бачимо, повного 
сутнісного розуміння даної категорії ще не сформо-
вано. Відсутній акцент на необхідності генерування 
та використання знань як основної рушійної сили 
для підвищення підприємством своєї конкуренто- 
спроможності.

Розглянемо, чи має вплив поява концепції  
Industry 4.0 (2011 р.) на розуміння поняття «проєктно-
орієнтоване підприємство».

О. Росошаська [12] (2012 р.) зазначає, що сучасне 
підприємство – це інноваційне (наукоємне) проєкто-
орієнтоване підприємство, яке постійно навчається 
(ІПОП). В іншій роботі автора [13] (2013 р.) зазнача-
ється, що співробітникам необхідно забезпечити без-
перервний процес генерування нових ідей, створення 
та впровадження нових знань, котрі матимуть здат-
ність збільшувати ринкову вартість даних підприємств.  
Як бачимо, даний підхід уже відображає зміну розу-
міння проєктно-орієнтованого підприємства, де відо-
бражається нова головна його особливість, а саме 
постійне навчання підприємства, необхідність безпе-
рервного генерування та використання нових знань 
співробітниками, що дасть змогу підвищити конкурен-
тоспроможність підприємства.

Зміна поглядів науковців стосовно розуміння про-
єктно-орієнтованого підприємства із включенням 
складника управління знаннями пояснюється впливом 
Industry 4.0. Завдяки посиленому конкурентному тиску 
сучасні організації, як правило, покладаються на зна-
ння та їх використання, щоб забезпечити довгострокові 
переваги. Це вимагає чіткого розуміння процесів управ-
ління знаннями, зокрема того, як знання створюються, 
передаються, набуваються, зберігаються, отримуються 
та застосовуються в організації. Однак із початку нового 
тисячоліття такі процеси управління знаннями були гли-
боко зачеплені та сформовані появою Industry 4.0, яка 
передбачає взаємозв'язок машин та їх здатність до авто-
номного навчання й обміну даними [14].

Управління знаннями в епоху Industry 4.0 («управ-
ління знаннями 4.0») як із людської, так і з техно-
логічного погляду є стратегічною та оперативною 
функцією, що включає процеси формування та експлу-
атації і відповідає за виконання двох основних завдань. 
По-перше, управління знаннями 4.0 повинне постійно 
підтримувати створення цінності шляхом розширення 
та збалансування можливостей, пов’язаних із потре-
бами або можливостями та використанням знань. 

По-друге, управління знаннями 4.0 повинне постійно 
сприяти розробленню та захисту колективного інте-
лекту «людина – машина» на виробничих підпри-
ємствах, зокрема на «розумних фабриках». Отже, 
управління знаннями 4.0 дає змогу максимізувати 
конкурентні переваги та отримати ділові цінності на 
виробничих підприємствах. Відродження штучного 
інтелекту та поява автономних технологій, що під-
даються вивченню, кидають виклик унікальній ролі 
людини як суб'єкта знань, особи, що приймає рішення, 
вирішує проблеми та навчається [15].

Industry 4.0 революціонізувала виробничі процеси, 
спосіб, яким компанії створюють цінність та взаємоді-
ють із постачальниками та замовниками. Нові техноло-
гії дають змогу виробничим компаніям збирати вели-
чезні обсяги даних, які вони можуть використовувати 
для адаптації виробництва, розроблення індивідуаль-
них продуктів та послуг, а також поліпшити операційну 
діяльність із погляду ефективності, продуктивності та 
гнучкості. У цьому новому технологічному сценарії 
нові цифрові навички та компетенції (тобто управління 
даними) стають стратегічно важливими, оскільки вони 
можуть забезпечити новим компаніям – виробни-
кам знань досягнення вищих конкурентних переваг.  
Такі нові знання залежать не тільки від використання 
технологій Industry 4.0, а й від взаємодії з постачальни-
ками та замовниками, а також від підвищення компе-
тенції працівників [16].

Зміни в організаційному середовищі, як результат, 
вимагають організаційних змін. із розвитком Industry 4.0 
виникає потреба у цифровій трансформації, яка зосе-
реджена на діджиталізації бізнесу, а також на авто-
матизації діяльності. Щоб адаптувати організацію до 
нових умов у середовищі, необхідно розвивати орга-
нізаційні знання. Створеними знаннями слід керувати 
та розповсюджувати їх на всіх організаційних рівнях. 
З автоматизацією системи організації виникає потреба 
у застосуванні штучного інтелекту, який керуватиме 
впровадженими автоматизованими системами, а також 
створеною базою знань. Окрім того, для організації 
управління знаннями можуть застосовуватися різні 
моделі, але зі зміною організаційного середовища 
виникає потреба в розробленні нових моделей, які 
дають змогу отримувати знання, керувати ними та 
поширювати знання в епоху цифрових технологій [17].

Отже, Industry 4.0 вносить зміни у діяльність під-
приємств, розставляє нові пріоритети стосовно необ-
хідності управління знаннями, особливо це стосується 
проєктно-орієнтованих підприємств.

На думку Р. Вагнера [18] (2015 р.), на трансформу-
вання підприємств та їх перетворення на проєктно-орі-
єнтований тип має вплив збільшення кількості реалі-
зованих проєктів. Ця трансформація спостерігається 
через проходження підприємством шести етапів. Тобто 
проєктно-орієнтоване підприємство може бути на різ-
них етапах свого розвитку і його метою є досягнення 
етапу максимальної зрілості. Автор передбачає, що 
проєктно-орієнтоване підприємство проходить різні 
стадії його трансформації залежно від кількості реалі-
зованих проєктів.

У роботі [19, c. 723] (2015 р.)  зазначено, що проєк-
тно-орієнтована організація характеризується техноло-
гічними та організаційними інноваціями, а також гене-
руванням нової управлінської культури в організації під 
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час розроблення та реалізації проєктів. Побудова проєк-
тно-орієнтованої організації – це складний процес, який 
повинен проводитися за кількома напрямами діяльності 
організації. У даному підході теж проявляється вплив 
Industry 4.0, адже йдеться про організаційні та техноло-
гічні інновації, нові управлінські підходи до реалізації 
проєктів. Звісно, дане визначення не є повним, але відо-
бражає інноваційний аспект діяльності.

С.І. Павлова  [20] (2016 р.) зазначає, що системи 
знань з управління проєктами і програмами  є найго-
ловнішим чинником розвитку проєктно-орієнтованих 
організацій, а також відзначає, що конкурентоспро-
можність підприємства та ефективність його діяль-
ності залежать від методологій управління проєктами, 
які застосовуються на підприємстві. Знову можна помі-
тити оновлений підхід до розуміння проєктно-орієн-
тованого підприємства та чинників, які впливають на 
його трансформацію. Найголовнішим із них є система 
знань та методологій з управління проєктами.

У роботі [21, c. 78] (2017 р.) під проєктно-орієн-
тованими організаціями розуміються не лише ті, які 
отримують свої доходи від реалізації проєктів для 
своїх зовнішніх клієнтів (наприклад, коли проєкти 
є продуктами), а й ті, що управляють проєктами для 
своїх внутрішніх потреб. Сьогодні проєкти відігра-
ють величезну роль навіть в організаціях, пов’язаних 
із повторюваною діяльністю, наприклад у компаніях 
масового виробництва. Даний погляд на сутність про-
єктно-орієнтованого підприємства показує можли-
вість поєднання операційної та проєктної діяльності  
підприємства.

У роботі [22] (2018 р.) зазначено, що проєктно-орі-
єнтована організація – це підприємницька організація, 
яка орієнтована на майбутнє, стейкхолдер-орієнтована 
інноваційна організація, котра реалізує проєкти, що 
спрямовані на реалізацію стратегії, трансформацію 
структури, культури та поведінки, а також для роз-
роблення нових продуктів, послуг та бізнес-моделей. 
Запропонована авторами концепція проєктно-орі-
єнтованої організації складається з трьох сегментів, 
а саме цінностей (орієнтація на майбутнє, підпри-
ємницька орієнтація, орієнтація на стейкхолдерів), 
структур (організація структур і процесів, планування 
та контроль, системи ІКТ для підтримки прийняття 
рішень), людей (лідерство та робота в команді, сис-
теми розвитку компетентності та кар’єри, управління 
знаннями).  Модель інтегрує всі рівні управління про-
єктами: окремі проєкти, портфелі проєктів та проєктно-
орієнтовану організацію. У цілому інноваційні проєк-
тно-орієнтовані організації швидше та інтенсивніше 
використовують інформацію, що надходить від реа-
лізованих ними проєктів та портфелів проєктів. Вони 
також активно проводять управління набором ідей, 
концепцій та досліджень, які виникали під час реалі-
зації попередніх проєктів, що надає їхнім портфелям 
проєктів більше можливостей для успішної реалізації.

Даний підхід є досить широким та всеохоплюючим, 
який об’єднує сегмент цінностей, людей та структур. 
Автори не розкривають етапів зрілості підприємства в 
управлінні проєктами та не відображають поєднання 
операційної та проєктної діяльності підприємства.

У роботі [23, c. 130] (2019 р.) відзначається, що 
нині спостерігається тенденція переходу від функці-
онального до програмно-орієнтованого управління та 

формування проєктно-орієнтованих організацій, які 
інтегрують свою діяльність із реалізацією проєктів. 
У зв'язку із цим проблема управління інноваційним 
розвитком проєктно-орієнтованої організації та її вирі-
шення на основі розроблення та практичного впрова-
дження методів, моделей та алгоритмів є актуальною. 
Автором розроблено алгоритм управління інновацій-
ним розвитком проєктно-орієнтованої організації, який 
забезпечує узгодження інноваційних стратегій органі-
зації та планів її проєктної та операційної діяльності. 
Даний підхід свідчить, що проєктно-орієнтоване під-
приємство, крім операційної діяльності, займається 
ще й проєктною, до того ж воно є інноваційним, що є 
обов’язковим складником в умовах Industry 4.0.

У роботі [24, c. 44] (2020 р.) наводиться думка про 
те, що на проєктно-орієнтованих організаціях колек-
тивне навчання відбувається більшою мірою у межах 
та між проєктами, значно меншою мірою відбувається 
перехід знань від проєктів до материнської організа-
ції. Автори вважають, що зв’язки між проєктами та 
материнською організацією виявляються відносно 
слабкими порівняно з внутрішніми та міжпроєктними 
зв'язками. Дане твердження ще раз підтверджує необ-
хідність системи управління знаннями, котра б регу-
лювала формування та використання знань як в опе-
раційній, так і проєктній діяльності підприємства у їх 
системному поєднанні.

С.М. Сичова та Т.Б. Шрамченко [4, с. 148] (2020 р.) 
проєктно-орієнтовану організацію визначають як орга-
нізацію, операційна діяльність якої складається з реа-
лізації проєктів. Це така організація, в якій до управ-
ління та її розвитку застосовуються методи проєктного 
управління. Проєктно-орієнтована організація -– орга-
нізація, в якій значна частина її процесів та заходів 
здійснюється у формі проєктів. Її організаційна струк-
тура має елементи матричної організаційної струк-
тури. У результаті проєктно-орієнтовану організацію 
можна визначити організацію, яка: визначає «управ-
ління проєктами» як організаційну стратегію; створює 
тимчасові організації для виконання складних про-
цесів; управляє портфелем проєктів різних типів; має 
конкретні постійні організаційні структури для забез-
печення своїх функцій; застосовує «нову парадигму 
управління»; має явну культуру управління проєк-
тами;  сприймає себе як проєктно-орієнтовану.

Розглянувши різні підходи науковців до визначення 
проєктно-орієнтованого підприємства, можна дійти 
висновку, що даний тип підприємств набуває особли-
вої актуальності на території України, і, як зазначено у 
роботі [25, c. 51], єдиним виходом ліквідувати бар’єри 
входження української економіки до «Індустрії 4.0» є 
динамічний перехід існуючих підприємств до класу 
інноваційних проєктно-орієнтованих та створення 
нових підприємств такого типу. 

Отже, проаналізувавши різні підходи науковців 
до  сутнісного наповнення категорії проєктно-орієнто-
ваного підприємства, можна дійти висновку, що вона 
зазнавала змін із часом, особливо це помітно під час 
виникнення концепції Industry 4.0, тому узагальнимо 
погляди науковців, урахуємо особливості Industry 
4.0 та сформулюємо поняття «проєктно-орієнтоване 
підприємство 4.0». 

Проєктно-орієнтоване підприємство 4.0 – це під-
приємство, яке, крім своєї операційної діяльності, 
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активно займається проєктною діяльністю, яке про-
ходить різні стадії трансформації у проєктно-орієн-
товане, його організаційна структура має елементи 
матричної та однією з головних ознак є система управ-
ління знаннями, яка включає технологічні та соціальні 
аспекти, метою якої є формування «штучного» інтелек-
туального капіталу як джерела конкурентних переваг.

Дане визначення враховує такі особливості функці-
онування проєктно-орієнтованих підприємств:

– поєднання операційної та проєктної діяльності;
– проходження підприємством різних стадій транс-

формації його у проєктно-орієнтоване;
– відбуваються зміни організаційної структури з 

лінійної на матричну;
– формування системи управління знаннями з ура-

хуванням технологічного та соціального складників;
– швидше та інтенсивніше використовується 

інформація;
-– проходження цифрової трансформації через авто-

матизацію діяльності;
– формування «штучного» інтелектуального капі-

талу або колективного інтелекту «людина – машина» з 
активним використанням штучного інтелекту.

Висновки. Отже, у хронологічному порядку проа-
налізовано зміну підходів науковців до сутнісного напо-

внення категорії проєктно-орієнтованого підприємства, 
особливо зміна підходів прослідковується з появою 
концепції Industry 4.0, яка полягає в особливому акценті 
на необхідності системи управління знаннями на рівні 
як операційної, так і проєктної діяльності.

Отже, проєктно-орієнтоване підприємство 4.0 – це 
підприємство, яке, крім своєї операційної діяльності, 
активно займається проєктною діяльністю, яке про-
ходить різні стадії трансформації у проєктно-орієн-
товане, його організаційна структура має елементи 
матричної та однією з головних ознак є система управ-
ління знаннями, яка включає технологічні та соціальні 
аспекти, метою якої є формування «штучного» інтелек-
туального капіталу як джерела конкурентних переваг.

Дане дослідження відображає необхідність побудови 
системи управління знаннями проєктно-орієнтованого 
підприємства, яка міститиме підсистему управління зна-
ннями операційною діяльністю та підсистеми управління 
знаннями проєктною діяльністю (управління знаннями 
проєктів та портфелем проєктів, управління знаннями 
про управління проєктами), їх взаємодію для отримання 
додатного синергетичного ефекту в результаті активного 
взаємообміну знаннями між цими підсистемами, що 
відображатиметься на економічних показниках діяль-
ності підприємства через комерціалізацію знань.
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ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ  
ЯК ОСНОВА МЕТОДОЛОГІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

У статті розглянуто методологію регіонального менеджменту, зазначено, що вона складається з трьох ком-
понентів: економічного, соціального та екологічного, які знаходяться у взаємодії один з одним. Зазначено, що мето-
дологія регіонального менеджменту повинна бути спрямована на залучення до процесу розвитку і планування різних 
учасників для створення спільної перспективи. Визначено, що впровадження та реалізація регіональної економічної 
політики є найголовнішим складником, завдяки якому можливо досягти ефективної реалізації управлінських рішень. 
Зроблено висновок, що  до складу методології регіонального менеджменту входять декілька компонент, а саме: роз-
роблення стратегічної платформи, компонентні плани та план моніторингу й оцінки впроваджуваних заходів. Із цих 
трьох компонент нами виокремлено аналіз регіональної економічної політики. Підготовка якісного економічного ана-
лізу регіональної економічної політики є дуже важливим елементом методології регіонального менеджменту, адже 
завдяки йому можливо визначити пріоритетність застосування усії регіональної політики. Як зазначалося раніше, 
економічний аналіз регіональної політики є невід’ємним складником методології регіонального менеджменту. Спи-
раючись на праці О.І. Кілієвич, в яких виокремлюється два аспекти будь-якого економічного аналізу регіональної еко-
номічної політики (позитивний та нормативний), надано послідовність здійснення економічного аналізу регіональної 
політики.   Зазначено, що початку потрібно здійснити аналіз фактів, потім проаналізувати цінності та визначитися 
з рішеннями щодо курсу дій органами влади. Визначено, що є також і строкові вимірі здійснення аналізу регіональної 
економічної політики. Залежно від часу здійснення аналізу виділяється: ex-ante-аналіз та ex-post-аналіз. Зроблено ви-
сновок, що від ефективного аналізу регіональної економічної політики залежатиме ефективність подальшої реалізації 
регіональної економічної політики регіону та країни у цілому. 

Ключові слова: економічний аналіз, регіональна політика, методологія регіонального менеджменту.

PLACING OF PRODUCTIVE FORCES AS AN INSTRUMENT OF POLICY  
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION

The methodology of regional management has been considered in this article. It has been noted that it consists of three 
components: economic, social and environmental, which are in interaction with each other. It has been concluded that the  
methodology of regional management should be aimed at involving different participants in the development process and plan-
ning in order to create a common perspective. It has been determined that the implementation and enforcement of regional 
economic policy is the most important component through which it is possible to achieve effective implementation of manage-
ment decisions. It has been concluded that the methodology of regional management includes several components, namely: 
development of a strategic platform, component plans and a plan for monitoring and evaluation of implementation measures. 
Of these three components, such a component as the analysis of regional economic policy has been identified. Conduction of a 
qualitative economic analysis of regional economic policy is a very important element of the methodology of regional mana-
gement, because thanks to it this is possible to determine the priority of the application of all regional policies. As mentioned 
earlier, economic analysis of regional policy is an integral part of the methodology of regional management. Based on the work 
of Olexander Kilievich in which two aspects of any economic analysis of regional economic policy (positive and normative) are 
distinguished, the sequence of economic analysis of regional policy has been provided. It has been noted that the facts need to be 
analyzed first, the next step is to analyze the values and the last step is to decide on the course of action by the authorities. It has 
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been determined that there are also time limits for the implementation of the analysis of regional economic policy. Depending 
on the time of analysis, there are: ex-ante analysis and ex-post analysis. It has been concluded that the effectiveness of further 
implementation of regional economic policy of the region and the country as a whole will depend on the effective analysis of 
regional economic policy.

Keywords: economic analysis, regional policy, methodology of regional management, regional economy.
JEL classification: R1, R13, R 58, О20, О21

Постановка проблеми. Регіональна політика та у 
цілому регіональне управління неможливі без форму-
вання якісного аналізу регіональної політики. Завдяки 
цьому можливо сформувати модель прийняття рішень, 
які базуються саме на оцінці стану економічного роз-
витку. А регіональна політика в даному вимірі є ефек-
тивним важелем регулювання як на рівні держави, так 
і на рівні регіонів та повинні базуватися на оцінці еко-
номічного складника. Саме завдяки аналізу регіональ-
ної економічної політики можливо досягти прийняття 
найбільш зважених та обґрунтованих управлінських 
рішень. Прийняття ж неефективних рішень може при-
звести  до проблем в управлінні як окремою терито-
рією (регіоном), так і країни у цілому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
теоретично-методичних основ управлінського змісту 
знайшли втілення в наукових доробках таких вітчиз-
няних учених, як О.М. Амемов, Б.М. Данилишин, 
С.І. Дорогунцов, М.І. Долішній, М.Г. Чумаченько та 
ін. Проблемам, які пов’язані з регіональним управлін-
ням, свої праці присвітили О. Амоша, В. Вишневський, 
В. Геєць та ін. Однак недостатньо дослідженими є 
питання та розгляд економічного аналізу регіональної 
політики саме як складової частини методології регіо-
нального менеджменту. 

Мета статті полягає у розгляді економічного ана-
лізу регіональної політики як складової частини мето-
дології регіонального менеджменту.

Виклад основного матеріалу. Методологія інте-
грованого планування регіонального розвитку в Укра-
їні була розроблена як частина Програми ЄС «Під-
тримка політики регіонального розвитку в Україні» 
(ППРРУ) з метою систематизації та поліпшення під-
ходу до планування та імплементації регіонального  
розвитку [1].

Згідно з проєктом ЄС «Підтримка політики регіо-
нального розвитку в Україні» [1], методологія опосе-
редковано сприяє збалансованому та постійному поліп-
шенню якості життя громадян України за допомогою:

– збалансованого розвитку регіонів і громад;
– створення нових робочих місць та інших еконо-

мічних можливостей;
– надання якісних публічних послуг із рівним рів-

нем доступності та забезпечення чистого та безпечного 
середовища проживання.

Методологія регіонального менеджменту поєднує у 
собі три ключові компоненти: економічну, соціальну та 
екологічну, які знаходяться у взаємодії одна з одною. 
А також повинна бути спрямована на залучення до 
процесу розвитку і планування різних учасників для 
створення спільної перспективи. 

Також слід відзначити, що регіональний розвиток – 
це насамперед економічна категорія. А отже, саме тому 
до методології регіонального менеджменту слід долу-
чити аналіз регіональної економічної політики. 

Упровадження та реалізація регіональної еконо-
мічної політики є найголовнішим складником, завдяки 

якому можливо досягти ефективної реалізації управ-
лінських рішень. На органи виконавчої влади покла-
дено функції, спрямовані на створення умов, які здатні 
стимулювати економічний і соціальний розвиток. 

Слід зупинитися більш детально на методології 
регіонального менеджменту та її складниках (рис. 1). 

Отже, з рис. 1 можна зробити висновок, що до 
складу методології регіонального менеджменту вхо-
дять декілька складників, а саме: розроблення страте-
гічної платформи, компонентні плани та план моніто-
рингу й оцінки впроваджуваних заходів. Із цих трьох 
компонент нами вбачається за потрібне виокремити 
такий компонент, як аналіз регіональної економічної 
політики, адже саме завдяки йому, на нашу думку, 
можливо досягти ефективності реалізації регіональної 
економічної політики. 

Насамперед зупинимося на визначенні регіональ-
ного аналізу. Регіональний аналіз (англ. – regional 
analysis) – дослідження питань розміщення економіч-
ної системи в країні або світі з погляду розділення 
цієї території на окремі економічні райони (регіони).  
Це, формально кажучи, відрізняє регіональний аналіз 
від просторового аналізу. Просторовий аналіз розгля-
дає розміщення економічних об’єктів на території як 
таких, безвідносно до їх приналежності адміністра-
тивним та іншим територіальним підрозділам. Різно-
бічний регіональний соціально-економічний аналіз 
служить базою для управління розвитком регіону. 
Регіональне управління можна розглядати як науку і 
практику управління соціально-економічними проце-
сами в регіоні [2]. У рамках регіональної науки роз-
робляються методи і механізми найбільш ефективного 
досягнення цілей та завдань регіонального розвитку. 
Головна стратегічна мета регіонального розвитку – 
поліпшення добробуту людей у рамках стійкого, тобто 
довгострокового, збалансованого соціально-економіч-
ного розвитку [2]. 

Таким чином, до самого регіонального менедж-
менту, як зазначалося на рис. 1, можна віднести:

– аналіз, прогнозування і програмування комплек-
сного регіонального розвитку; 

– формування умов для зміцнення економічної 
бази регіону; 

– формування і реалізацію інвестиційної і науково-
технічної політики в регіоні; 

– розвиток ринкової інфраструктури; 
– забезпечення екологічної безпеки. 
Аналіз регіональної економічної політики є важ-

ливим складником методології регіонального менедж-
менту, але не єдиним. Він не може бути розглянутий 
окремо від інших етапів. Проте саме аналіз регіональ-
ної економічної політики є базисом, завдяки якому 
можливо досягти реалізації ефективної регіональної 
політики. 

Займатися аналізом регіональної економічної 
політики повинні група експертів, які компетентні 
в даному питанні та мають уявлення щодо методики 
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роботи зі стратегічними документами. Також до цього 
процесу можливо залучати працівників органів вико-
навчої влади, місцевого самоврядування та статистич-
них служб.

Підготовка якісного економічного аналізу регіо-
нальної економічної політики є дуже важливим еле-
ментом методології регіонального менеджменту, адже 
завдяки йому можливо визначити пріоритетність 
застосування усієї регіональної політики, виокремити 
слабкі та сильні боки регіону, оцінити подальші сцена-
рії розвитку регіону.

Ускладнюючим чинником аналізу регіональних 
систем управління та механізмів їх функціонування є 
та обставина, що як суб’єкт, так і об’єкт перебувають 
у полі системного впливу державного управління.  
Як відомо, державне управління володіє низкою аспек-
тів: суспільно-політичним, що визначає закономірності 
й найважливіші ідейно-політичні параметри системи 
державного управління; організаційно-структурним, 
який відображає особливості організаційної структури 
державного управління; структурно-функціональним, 
що становить механізми реалізації функцій управління; 
формами, методами і процесами, притаманними дер-
жавно-управлінській діяльності. За кожним із зазначе-
них напрямів держава здійснює регулювання в регіонах. 
Ефективне державне регулювання означає взаємодію 
сукупності всіх елементів, у рамках якої кожному з еле-
ментів належать чітко визначене місце і функції [4].

Як зазначалося раніше, економічний аналіз регіо-
нальної політики є невід’ємним складником методоло-
гії регіонального менеджменту. У праці О.І. Кілієвич 

[3] виокремлюється два аспекти будь-якого економіч-
ного аналізу регіональної економічної політики  (пози-
тивний та нормативний).  Саме на них буде базуватися 
етапність здійснення економічного аналізу регіональ-
ної політики. 

Позитивний аналіз (аналіз того, що відбувається 
фактично) – аналіз певної ситуації, фактів за допомо-
гою моделей, вимірюваних результатів (зокрема, еко-
номічний аналіз ситуації, прогнози розвитку подій); 
нормативний аналіз («як має бути?») – оцінка бажа-
ності фактів, визначених за допомогою позитивного 
аналізу, як правило, ґрунтується на суспільних ціннос-
тях і передбачає визначення цілей політики [3].

Отже, спираючись на ці два складники, можна вио-
кремити послідовність кроків, за якими і здійснюється 
аналіз регіональної економічної політики. За Кілієвич 
О.І. спочатку потрібно  здійснити аналіз фактів, потім 
проаналізувати цінності та визначитися з рішеннями 
щодо курсу дій органами влади. 

Є також і строкові вимірі здійснення аналізу регіо-
нальної економічної політики. Залежно від часу здій-
снення аналізу (по відношенню до моменту ухвалення 
рішення щодо політики) й змісту відповідних про-
цедур виділяється: ex-ante-аналіз (лат., тобто попе-
редній) здійснюється до того, як ухвалено рішення; 
ex-post-аналіз (лат., тобто заключний, підсумковий – 
моніторинг, оцінювання) здійснюється після того, як 
відбулися зміни державної політики внаслідок упрова-
дження рішення щодо політики [3].

Від ефективного аналізу регіональної економічної 
політики залежатиме ефективність подальшої реаліза-

Рис. 1. Складники методології регіонального менеджменту
Джерело: розроблено авторами
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ції регіональної економічної політики регіону та кра-
їни у цілому. 

Висновки. У роботі зазначено, що методологія 
регіонального менеджменту поєднує у собі три клю-
чові компоненти: економічну, соціальну та екологічну, 
які знаходяться у взаємодії одна з одною. Зазначено, 
що  методологія регіонального менеджменту повинна 
бути спрямована на залучення до процесу розвитку і 
планування різних учасників для створення спільної 
перспективи. Відзначено, що до складу методології 
регіонального менеджменту входять декілька складни-
ків, а саме: розроблення стратегічної платформи, ком-
понентні плани та план моніторингу та оцінки впрова-

джуваних заходів. Із цих трьох компонент виокремлено 
такий компонент, як аналіз регіональної економічної 
політики. Зроблено висновок, що аналіз регіональної 
економічної політики є важливим складником мето-
дології регіонального менеджменту, але не єдиним. 
Зазначено, що він не може бути розглянутий окремо 
від інших етапів. Проте саме аналіз регіональної еко-
номічної політики є базисом, завдяки якому можливо 
досягти реалізації ефективної регіональної політики. 
Зроблено висновок, що від ефективного аналізу регі-
ональної економічної політики залежатиме ефектив-
ність подальшої реалізації регіональної економічної 
політики регіону та країни у цілому. 
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ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ЕКСТРАКТИВНІ МАКСИМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ 
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО БАЗИСУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

У статті здійснено аналіз закономірностей регіонального розвитку, вказано на необхідність вивчення та об-
ґрунтування закономірностей регіонального розвитку, що дає змогу вибрати оптимальні вектори для формування 
інституційного ядра та найбільш ефективні варіанти модернізації інституційних аспектів регіонального розвитку. 
Виокремлено сукупність аргументів та причин, що впливають на ефективність національної стратегії всебічного 
сталого розвитку. Наголошено на першочергових кроках з усунення прогалин та причин, які не дають змоги реалі-
зувати основні стратегічні плани державотворення. Серед них: унормування в Конституції України децентраліза-
ційних аспектів; гармонізація дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування 
та інститутів громадянського суспільства з утвердженням пріоритетних стратегій державотворення; діяльність 
у рамках суспільного діалогу  щодо  розроблення державної стратегії регіонального розвитку з урахуванням законо-
мірностей, орієнтованих на модернізацію продуктивних сил, активізації всієї сукупності функцій, котрі сприяють 
консолідації нації у соціогуманістичному напрямі. 

Ключові слова: інституціональний базис, регіональний розвиток, модернізація продуктивних сил, закономірності 
регіонального розвитку, екстрактивні максими.

REGULARITIES AND EXTRACTIVE MAXIMS OF MODERNIZATION  
OF THE INSTITUTIONAL BASIS OF REGIONAL DEVELOPMENT

The article analyzes the patterns of regional development, points to the need to study and justify the patterns of regional 
development, which allows to choose the optimal vectors for the formation of the institutional core and the most effective  
options for modernizing the institutional aspects of regional development. development. The purpose of the article is to deter-
mine the essence of the laws of regional development as one of the aspects of the methodological basis for the modernization of 
the institutional base of the Ukrainian state. Emphasis is placed on the priority steps to eliminate gaps and reasons that prevent 
the implementation of the basic strategic plans of state formation. Among them: standardization of decentralization aspects in 
the Constitution of Ukraine; harmonization of actions of central and local executive bodies, local self-government bodies and 
civil society institutions with the approval of priority state-building strategies; activities in the framework of public dialogue 
to develop a state strategy for regional development, taking into account the laws focused on the modernization of productive 
forces, the activation of the whole set of functions that contribute to the consolidation of the nation in the socio-humanistic 
direction. The study found that the processes of decentralization of power affect the development of productive forces through 
a number of factors of synergy, which include natural, geographical, ecological, socio-humanitarian, scientific, technical and 
competitiveness. The general scientific priority in the article is dialectical and systematic cognitive methods, by which the re-
gion is considered as a complex socio-economic ecosystem, which constantly interacts in the process of development with other 
subjects of the institutional environment of the country, interdisciplinary comparisons, economic-mathematical, balanced and 
systematic methods. analysis may be included to determine the impact of certain social phenomena on research in relevant areas 
of human activity. The result of the study is the formation of the author's vision of the essence of the main modernization aspects 
of regional development as an institutional basis for state formation.

Keywords: institutional basis, regional development, modernization of productive forces, regularities of regional develop-
ment, extractive maxims.
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Постановка проблеми. Вибраний Україною стра-
тегічний курс на інтеграцію у європейське співтова-
риство потребує вдосконалення інституціонального 
середовища, ефективних управлінських рішень на 
загальнодержавному, субнаціональному і місцевому 
рівнях, першочергово з вектором задіяння ресурс-
ного потенціалу, який дасть змогу  отримати конку-
рентні переваги в усіх сферах суспільного розвитку. 
Перші спроби реформування  переконливо засвідчили, 
що реалізувати цю стратегію неможливо без вирів-
нювання регіонального ландшафту України. Таким 
чином, децентралізація владних повноважень є сво-

єрідним лакмусовим папірцем, який висвітлив осно-
вні проблеми державотворення та вказав на вектори 
регіонального суспільного розвитку. Уже відомим 
аспектом є те, що реалізація цього курсу містить низку 
проблеми, викликів і навіть загроз, які б мали бути вра-
ховані під час застосування вказаної  стратегії та реалі-
зації державної карти модернізації продуктивних сил і 
управлінських функцій, особливо на рівні територіаль-
них громад.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Варто 
засвідчити свою повагу та зазначити, що багато вітчиз-
няних учених присвятили свої дослідження інститу-
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ціональним аспектам просторового розвитку. Серед 
них особливої уваги заслуговують  праці О.І. Амоші, 
І.О. Бистрякова, Б.В. Буркинського, В.М. Геєця, С.Й. Вов- 
канича, А.А. Грищенка, Б.М. Данилишина, М.І .Доліш-
нього, С.І. Дорогунцова, В.С. Загорського, В.С. Крав-
ціва, Е.М. Лібанової, М.І. Мельник, С.І. Пирожкова, 
С.А. Романюка, В.Р. Сіденка, І.З. Сторонянської, 
М.А. Хвесика, Л.Г. Чернюк та ін.

Проте, незважаючи на  свою значущість, більшість 
праць вітчизняних дослідників присвячено результа-
тивності децентралізації у фіскальній сфері, практич-
них діях територіальних громад у соціогуманітарному 
середовищі, особливостям взаємовідносин між місце-
вими органами виконавчої влади та органами місце-
вого самоврядування. 

Натомість інституціональні парадигми переформа-
тування владних відносин не отримали достатнього 
висвітлення у теоретично-методологічному обґрунту-
ванні, тому  їх практична імплементація у сферу діяль-
ності місцевих органів публічної влади не реалізується 
належним чином.

Мета статті полягає у визначенні сутності законо-
мірностей регіонального розвитку як одного з аспектів 
методологічної основи модернізації інституціональ-
ного базису Української держави.

Виклад основного матеріалу. Основуючись на 
місії Української національної ідеї, яку сформував 
відомий учений-регіоналіст С.Й. Вовканич, візія 
котрої зводиться до визнання Україною за стратегічний 
пріоритет сучасного етапу державотворення і суспіль-
ного життя, розкриття творчого потенціалу кожного 
громадянина, який живе в гармонії з природою, сус-
пільством і цивілізованим світом завдяки ефективному 
запровадженню і функціонуванню  інституціональних 
норм, правил і традицій, перевірених світовою прак-
тикою. Тобто складники цієї ідеї мають націлювати 
націю на виконання триєдиних функцій: консолідацію, 
ідентифікацію, та євроінтеграцію з вектором на світо-
вий цивілізований розвиток [1; 2].

Саме тому осмислення та розкриття змістовних 
характеристик методологічних засад розвитку еконо-
міки через стратегізування цих процесів саме на регі-
ональному рівні в умовах переформатування владних 
відносин є надзвичайно актуальним та значущим.

Зазначимо, що вказані обставини підкреслюють 
вагомість стратегії децентралізації, яка, на нашу думку, 
повинна базуватися на глибинних засадах неоінсти-
туціоналізму, як мають проявлятися, з одного боку, у 
зміцненні основ унітарності державного устрою, а з 
іншого – у залученні людського фактору як першоос-
нови, центру функціонування територіальних громад, 
їх згуртованості, гідності, компетентності та націле-
ності на розв’язання існуючих проблем попереднього 
курсу державотворення, накопичених у трансформа-
ційний період. 

Проголошена децентралізаційна реформа в кон-
тексті розвитку людини, збереження ідентичності 
нації, історичних надбань, умінь та інтелектуального 
потенціалу, якісно новий розвиток продуктивних сил, 
повинні гармонізувати економічну, бюджетну і соціо-
гуманітарну сфери з потребами зовнішньоекономіч-
ної діяльності, національної оборони та євроінтегра-
ційними процесами [1; 2]. Погоджуємося, що саме за 
таких умов нації не занепадають, більше того, завдяки 

трансформації екстрактивних (визискних) інститутів 
в інклюзивні їм удається досягти свободи і добробуту 
незалежно від багатства їхньої країни  [3]. 

Ґрунтуючись на теоретичному доробку Д. Норта 
щодо поділу інститутів на формальні та неформальні, 
зазначимо, що вони створюють рівновелику дуальну 
форму модернізації інституціонального базису регіо-
нального розвитку в сучасних умовах [4, с. 73–75].

Оскільки фундаментом модернізації продуктивних 
сил є ресурси, де людина є особливим національним 
надбанням, а її активна діяльність і прогресивна жит-
тєва позиція мають стати двигуном трансформації 
ресурсів у потенціал із подальшою його капіталізацією 
з інноваційним змістом, то саме за таким алгоритмом 
рухаються високорозвинені країни світу, його вибрали 
Польща, Чехія, Словаччина, Болгарія, Румунія, і для 
нашої держави він має стати дороговказом. У попе-
редніх публікаціях ми вже торкалися цього аспекту 
та виділяли вказану проблему нехтування людського 
ресурсу, оскільки це є надзвичайно складним завдан-
ням і його вирішення має починатися з модернізації 
інституціонального базису регіонального розвитку 
(рис. 1).

Варто наголосити  що детермінантою суспільних 
відносин, передусім у сфері інституціональної еконо-
міки, виступають закони. Зазначимо, що встановлені 
наукою закони розвитку природи і суспільства не слід 
ототожнювати з юридичними нормами нашої держави, 
адже давно розпочата реформа у сфері владних відно-
син із вектором на її децентралізацію донині не узго-
джена з Конституцією України.

Ці закони також суперечать чинним законам щодо 
адміністративно-територіального устрою, формування 
та функціонування на засадах сталості просторових 
господарських формувань, налагодження ефективного 
територіального  управління з боку місцевих органів 
виконавчої влади та так болісно створених об’єднаних 
територіальних громад.

На думку багатьох науковців і практиків урегулю-
вання, діючий стан інституціоналізаційного і регіо-
нального розвитку інакше як нормативно-правовим 
безладом  назвати не можна [5].

Розуміючи, що економічні закони є необхідними та 
стабільними взаємозв’язками між явищами, що відбу-
ваються в процесі виробництва, обміну, розподілу та 
споживання матеріальних благ та послуг, вони поділя-
ються на загальні та специфічні та діють безперервно 
або протягом певного періоду соціальних відносин.

У конкретних історичних умовах загальні і специ-
фічні закони виступають як закономірності або як відо-
браження стійких причинно-наслідкових імовірнісних 
зв’язків, що характеризують найважливіші властиві 
природним або ж суспільним явищам процеси, їхні 
характерні риси, суперечності, тобто сугастійні вза-
ємозалежності між ними [6, с. 28].

Неформальні правила, що формують розвиток гро-
мадянського суспільства і однакові характеристики 
зміцнення громадських організацій, захисту прав влас-
ності, відкритості функцій місцевих ЗМІ, прозорості 
діалогу між урядами, бізнесом та суспільством, етніч-
ного культурного середовища та інші компоненти,  
значущі.

Вивчення та розпізнавання закономірностей дає 
змогу вибрати оптимальний вектор для формування 



100

Економічний простір  № 167, 2021

Ри
с.

 1
 М

од
ер

ні
за

ці
я 

ін
ст

ит
уц

іа
ль

но
го

 б
аз

ис
у 

ре
гі

он
ал

ьн
ог

о 
ро

зв
ит

ку
Дж

ер
ел

о:
 р

оз
ро

бл
ен

о 
ав

т
ор

ам
и

 



101

Економічний простір  № 167, 2021

інституційного ядра та найбільш ефективні варіанти 
модернізації інституційної бази регіонального розвитку.

На модернізацію інституціональної основи регіо-
нального розвитку в контексті децентралізації влади 
впливає низка чинників, таких як сукупність аргумен-
тів та причин, що впливають на ефективність націо-
нальної стратегії інклюзивного сталого розвитку.

Зосередимося на дослідженні сугестійних зако-
номірностей модернізації інституціонального базису 
регіонального розвитку.

Найважливіша з усіх закономірностей як в історич-
ному плані, так і з погляду охоплення всіх процесів 
суспільного розвитку – закономірність відповідності 
розвитку продуктивних сил характеру виробничих 
відносин. Вона переконливо доводить, що кожен спо-
сіб виробництва характеризується відповідним рівнем 
розвитку та розміщення предметів і засобів праці, осо-
бливостями суспільного поділу праці та відносинами 
власності, розселенням населення та іншими просто-
ровими та територіальними чинниками. 

Не менш важлива закономірність, придатна для 
сучасного виклику національного самоствердження, – 
консолідація нації та творення візії майбутнього дер-
жави з вектором на світовий цивілізований розвиток 
та керуючись єдиними соборними інтересами.

Водночас універсальність передбачає економічну 
інтеграцію та ефективні міжрегіональні та транскор-
донні зв’язки, а також інтеграцію суспільства у вектор 
орієнтації, патріотизм, морально-психологічні, духо-
вні та наукові знання, культуру, освіту й інші нематері-
альні перенесення.  

Подолання ексклюзивного бар’єра як інтерактив-
ного чинника державотворення – це ще одна суттєва 
закономірність яка підкреслює необхідність інклю-
зивного сталого просторового розвитку як незапере-
чного  аспекту модернізаційних перетворень. На нашу 
думку, під суспільною інклюзією слід розуміти процес 
максимального нарощування суспільної участі усіх 
громадян відповідної території у сфері бізнесу, управ-
ління, впливу на якість громадського життя не лише 
як суб’єктів, а й як активних об’єктів подолання регіо-
нальних бар’єрів і диспропорцій та активізації реаліза-
ції стратегії сталого просторового розвитку. 

Це прямий шлях до задіяння закономірностей 
аксіологічних чинників інтеграції у цивілізований 
світ через збільшення ступенів участі у інтелектоген-
них,  пасіонарних, та націоцентричних чинниках світо-
глядної суб’єктності.

У контексті децентралізації влади на модернізацію 
продуктивних сил впливають також різноманітні фак-
тори через низку аргументів та причин, які синергі-
зують ефективність національної стратегії всебічного 
сталого розвитку. До таких факторів синергізму  можна 
віднести: 

– природно-географічні, які характеризують вплив 
природно-кліматичних умов, наявність або відсутність 
мінеральних ресурсів, розміри та економіко-геогра-
фічне розташування території;

– екістичні, котрі характеризують вплив чисель-
ності населення, його статевовікові характеристики, 
зайнятість, міграція, неоднорідність системи розсе-
лення і людності таксономічних одиниць;

– соціогуманітарні, які відображають рівень обі-
знаності з багатьма процесами розвитку та підтримку 

демократичних норм та цінностей, що забезпечує обі-
знаність та допомагає створити умови для ефектив-
ного соціального діалогу для подолання нерівності в 
різних частинах населення та вирішення існуючих  
проблем.

Уважаємо, що розвиток соціально-гуманітарної 
сфери в сучасному світі повинен базуватися на впрова-
дженні інформаційно-комунікаційних технологій для 
підвищення продуктивності праці у цій галузі та поси-
лення мотиваційного чинника для подолання негатив-
них соціальних явищ;

– науково-технічні, які в процесі розвитку дола-
ють байдужість багатьох частин суспільства, особливо 
молодих людей, до реальності матеріального спожи-
вання, трудомісткості, енергоспоживання, впливу на 
процес зменшення трудомісткості продукції, мають 
вирішальний вплив на зміцнення інновацій. Струк-
турні зміни сприяють високотехнологічному вироб-
ництву та сферам послуг шляхом формування бізнес-
інкубаторів, стартапів, технологічних парків та інших 
нових форм економічної територіальної організації;

– конкурентоспроможність – це фактор залежить 
від багатьох векторів і нерозривно пов’язаний зі спеці-
алізацією та кооперацією виробництва, що є формою 
змін у вираженні і водночас складником технологічної 
системи в економіці.  Цей чинник також свідчить про 
втрату патріархальних очікувань, а визначальною пара-
дигмою сучасних соціально-економічних, науково-тех-
нічних та всіх інших соціальних процесів є інновації, 
які дадуть відповідь на питання, чи залишиться Укра-
їна на траєкторії розвитку високорозвиненої країни в 
плані модернізації.  Урешті-решт, інновації є не тільки 
запорукою динамічного розвитку, а й підвищують усе-
бічний особистий успіх, забезпечують конкуренто-
спроможність у складному світі.

Реалізація цільового вектора, який формує інсти-
туційне ядро в реформі влади, дає змогу Україні уві-
йти в європейську цивілізацію завдяки використанню 
просторового потенціалу, прискорити локалізацію та 
структурні перетворення економіки і формувати новий 
регіоналізм та соціальний гуманізм, тобто всебічний 
захист та різноманіття світу.

Реалізація основних завдань інституційного роз-
витку потребує розроблення системи екстрактивних 
максимів. При цьому варто визначитися з дефініцій-
ною сутністю «максима». Під максимою слід розуміти 
систему елементів, котрі становлять фундамент мето-
дологічної бази явища, аргументують базові характе-
ристики суспільних відносин.

Функціональним навантаженням максимів є від-
дзеркалення закономірностей, вони суб’єктивні за фор-
мою, однак об’єктивні за змістом. Порівняно із зако-
номірностями максими  більш динамічні, кожна з них 
може відображати не одну, а кілька закономірностей.

Загалом систему максимів інституціонального 
забезпечення територіальної організації господар-
ства України доцільно поділяти на загальнонаукові та  
специфічні.  

До загальнонаукових відносяться загальновідомі 
максими: системності, комплексності, ієрархічності, 
згуртованості, пропорційності, науковості, ефектив-
ності, націоцентризму, об’єктивності, пріоритетності, 
сталості, транспарентності, законності, але вони мають 
особливе наповнення у нових інституційних умовах.
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Специфічні максими: адаптивності, синергії, вери-
фікаційності, емерджентності, іманентності, компле-
ментарності, соціогуманістичності, екзистенційності, 
інклюзивності, субсидіарності, захланності, ексклю-
зивності, евристичності, абстрагованості характе-
ризують особливості інституціоналізму в сучасних 
умовах перегляду владних повноважень сутності їх  
реалізації. 

На нашу думку, ці екстрактивні максими повинні 
визначатися за обсягом у процесі формування, функці-
онування та розвитку. Сучасні зміни в інституційному 
ядрі країни, нагальна потреба модернізації економіки й 
цілому, особливо продуктивних сил, необхідність мак-
симізації існуючого потенціалу сучасних інновацій для 
забезпечення стійкого економічного зростання, підви-
щення якості та рівня життя є частиною ефективної 
стратегії. Упровадження нового регіоналізму у вітчиз-
няну практику управління просторовим розвитком у 
контексті європейської стратегії передбачає викорис-
тання загальнонаукових, міждисциплінарних та спеці-
алізованих методів дослідження. 

Загальним науковим пріоритетом є діалектичні та 
систематичні когнітивні методи, за допомогою яких 
регіон розглядається як складна соціально-економічна 
екосистема, яка постійно взаємодіє в процесі розви-
тку з іншими суб'єктами інституційного середовища 
країни, міждисциплінарними порівняннями, еконо-
міко-математичними, збалансованими та системати-
зованими методами, може бути включений аналіз, 
який дає змогу визначити вплив певних соціальних 

явищ на дослідження у відповідних сферах людської  
діяльності.

Висновки. Отже, результатом дослідження є окрес-
лення авторського бачення сутності основних модерні-
заційних аспектів регіонального розвитку як інституці-
онального базису державотворення.

Уважаємо за доцільне наголосити, що першочер-
говими кроками з усунення прогалин та причин, які 
не дають змоги реалізувати основні стратегічні плани 
державотворення, мають стати:

1. Невідкладне унормування Конституції України.
2. Активна  конструктивна законотворча діяльність 

щодо унормування та  гармонізації  дій центральних і 
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування та інститутів громадянського суспіль-
ства з утвердженням пріоритетних стратегій державо-
творення.

3. Діяльність у рамках суспільного діалогу  щодо 
розроблення державної стратегії регіонального роз-
витку з урахуванням сугестійних закономірностей, 
орієнтованих на модернізацію продуктивних сил, 
активізацію всієї сукупності функцій, котрі сприяють 
консолідації нації у напрямі соціогуманістичної візії, 
яка орієнтується не лише на збалансування рівня від-
ставання у соціально-економічній сфері, піднімає 
рівень матеріального добробуту до рівня європейських 
стандартів, створює умови та національне творче 
середовище, особливо серед молоді, щоб не опинитися 
поза межами науково-технічних інформаційних інно-
вацій чи іншого прогресу.
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ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ  
«ЗЕЛЕНОГО» АВІАЦІЙНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

У статті проаналізовано глобальні показники впливу авіаційного транспорту на екосистему, а також визначено 
перспективні напрями скорочення їхніх негативних наслідків. Для реалізації концепції «зеленої» авіації  виникає не-
гайна потреба у запровадженні інноваційних рішень та механізмів, що сприятимуть скороченню шкідливого впливу 
на навколишнє середовище та глобальні зміни кліматичних умов. Виявлено, що діяльність українських аеропортів у 
сфері охорони навколишнього середовища поки що характеризується низьким рівнем активності, обмежується визна-
ченням екологічних аспектів та розробленням на цій основі планів раціонального природокористування. Досліджено 
міжнародний досвід використання енергоефективних технологій в авіаційній сфері та визначено проблеми їх запро-
вадження в Україні. Установлено, що значний обсяг шкідливих викидів виникає під час логістичних авіаційних процесів. 
Запропоновано теоретико-практичні положення застосування логістичного підходу до вирішення проблем та завдань 
створення «чистого» авіаційного транспорту України.

Ключові слова: авіаційний транспорт, екосистема, ресурсозберігаючі технології, логістика, екологічна ефектив-
ність.

LOGISTICS APPROACH TO THE FORMATION  
OF A «GREEN» AVIATION SECTOR IN UKRAINE

The article analyses the global indicators of the impact of air transport on the ecosystem, as well as identifies promising 
areas for reducing their negative effects. The Ukrainian aviation sector faces the difficult task of achieving the established 
level of environmental impact by 2050, which requires appropriate changes at the legislative level and involves technological 
modernization of the air transport system as a whole. To implement the concept of "green" aviation, there is an urgent need for 
innovative solutions and mechanisms that will help reduce the negative impact on the environment and global climate change. 
It has been found that currently, the activity of Ukrainian airports in the field of environmental protection is characterized by 
a low level of activity, it is limited to the definition of environmental aspects and the development of plans for the rational use 
of natural resources.  This is caused by the uncertainty of financial mechanisms to stimulate "green" initiatives, lack of experi-
ence and own resources for their implementation. The international experience of using energy efficient technologies in the 
aviation sector is studied and the problems of their introduction in Ukraine are determined. It is established that a significant 
amount of emissions occurs during energy-consuming logistics aviation processes. Theoretical and practical provisions of ap-
plication of the logistics approach to solving the problems and tasks of creation of "clean" air transport of Ukraine are offered.  
It is proven that the logistics approach provides an opportunity to systematically consider the problems of reducing the negative 
impact of the aviation sector on the ecosystem and to develop effective solutions at all stages of the life cycle of the creation 
of air transport products. The development of domestic aviation enterprises as key objects of the regional, national transport 
and logistics system opens new horizons for the aviation industry by expanding their scope and attracting customers; this also 
allows to concentrate industrial infrastructure in the surrounding area. All this provides an opportunity to achieve an ecologi-
cal effect in urban agglomerations and systematically solve the problem of reducing the negative impact of air transport on  
the environment.

Keywords: aviation transport, ecosystem, resource-saving technologies, logistics, environmental efficiency
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Постановка проблеми.  Авіаційний транспорт 
не лише впливає на соціально-економічний розвиток 
країн, а й робить значний відбиток у глобальній еко-
системі. За висновками експертів ООН, за існуючих 
темпів зростання температури танення вічної мерз-
лоти у 2050 р. стане загрозою для планети. Головною 
причиною швидкого потепління у світі вважається 
концентрація вуглекислого газу CO2 в атмосфері, зрос-
таюча у міру розширення промислового виробництва 
[1]. Пандемія COVID-2019 призвела до скорочення 
ділової активності, що дало змогу отримати корот-
костроковий позитивний екологічний ефект. Проте 
у довгостроковому періоді за відновлення реальних 
секторів економіки екологічна ситуація буде погір-
шуватися. До того ж вибраний європейський «зеле-
ний курс» до 2050 р. спрямований на перетворення 
ЄС у процвітаюче суспільство із сучасною, ресурсо-
ефективною та конкурентоспроможною економікою, 
в якій не буде чистих викидів парникових газів та де 
економічне зростання не буде пов'язано з використан-
ням ресурсів. Для досягнення поставлених «зелених» 
цілей ЄС уже розробив відповідні законопроєкти та 
рекомендовані механізми щодо їх реалізації, одним з 
яких є запровадження вуглецевого податку на імпорт 
до країн Євросоюзу у 2022 р. Безумовно, для України 
такі тенденції можуть призвести до значних фінан-
сових витрат та втрати частки європейського ринку. 
Це пов’язано з тим, що українська промисловість 
витрачає значно більше енергоресурсів для ство-
рення одиниці товару, а отже, створює більше викидів 
шкідливих речовин, що робить її менш конкурентоз-
датною на зовнішніх ринках [2]. Саме тому є негайна 
потреба у запровадженні енергоефективних заходів 
у різних галузях економіки, зокрема на авіаційному  
транспорті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Про-
блемам зменшення негативного впливу авіаційного 
транспорту на навколишнє середовище та якість життя 
присвячено значну кількість наукових робіт, при цьому 
особливий внесок зробили такі вчені, як О.І. Запо-
рожець, О.Є. Сердюк, Г.М. Франчук, О.В. Латишева, 
О.Г. Феоктісова, Т.Г. Феоктістова та ін. Окремі аспекти 
скорочення викидів шкідливих речовин в логістичній 

діяльності розкриваються в роботах А.А. Мазаракі, 
Л.Г. Харсун, Р. Смокерса, Е. Гьюїса  та ін.  Принципи 
та методи застосування «зеленої» логістики в ланцю-
гах постачань та різних галузях економіки досліджу-
валися В.М. Чекловою, І.І. Мухіною, А.А. Смірновою, 
І.І. Коблянською, Л.А. Сосуновою, Н.С. Кузнєцовою  
та ін.  

Аналіз наукової літератури свідчить про вагомий 
внесок науковців у вирішення питань стосовно ско-
рочення негативного впливу авіаційного транспорту 
на навколишнє середовище. Однак у науковому колі 
питання створення ресурсоефективного авіаційного 
сектору Україні, зокрема аеропортів, на основі логіс-
тичного підходу як одного з найоптимальніших інстру-
ментів досягнення максимального екологічного та 
соціально-економічного ефектів залишаються невирі-
шеними та потребують дослідження.

Мета статті полягає у визначенні глобальних тен-
денцій скорочення шкідливого впливу авіаційного 
транспорту на екосистему, вивченні міжнародної прак-
тики застосування «зелених» технологій у діяльності 
авіапідприємств, а також розробленні науково-прак-
тичних положень щодо застосування логістичного 
підходу до вирішення проблем та завдань створення 
ресурсоефективного авіаційного сектору України.

Виклад основного матеріалу. Згідно з прогнозом 
IКAO, до 2050 р. очікується підвищення ефективності 
авіації та зростання попиту як на авіаперевезення у 
цілому, так і на конкретні рейси. За різними розгля-
нутими варіантами розвитку подій в авіаційній сфері 
до 2050 р. передбачається збільшення викидів CO2 із 
890 до 2800 Мт [3]. Ураховуючи очікувані тенденції 
кліматичних змін та світові вимоги щодо екологічної 
безпеки, авіаційний сектор зобов’язаний активно діяти 
у цьому напрямі, щоб не поставити під загрозу свою 
роль у глобальному середовищі та не втратити можливі 
вигоди для суспільства у цілому. 

На основі аналітичних даних Міжнародної ради з 
чистих  перевезень (The International Council On Clean 
Transportation – ICCT) установлено, що в 2019 р. авіа-
ційна емісія СО2 дорівнювала 920 млн т (Mt), а най-
більшу кількість викидів, майже 85%, зроблено літа-
ками пасажирських рейсів (рис. 1). 

Рис. 1. Динаміка та структура викидів CO2 авіаційним транспортом (глобальний рівень), 2019 р.
Джерело: побудовано на основі даних [16]
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У 2019 р. порівняно з 2013 р. загальний обсяг вики-
дів СО2 від цього сегменту збільшився на 33% та від-
повідає 785 млн т (Мт). Викиди СО2 від пасажирських 
перевезень вузькофюзеляжними ПС займають 43% 
у загальносвітовому обсязі, широкофюзеляжними – 
36%, а регіональними – 6%. Останні 15% становлять 
викиди СО2 від вантажних авіаперевезень,  з яких 8% 
було виконано шляхом дозавантаження  пасажирських 
ПС, а 7% – вантажними лайнерами. Статистика пока-
зує, що сучасні типи літаків, такі як Airbus A320neo 
(вузькофюзеляжний) та Boeing 787-9 (широкофюзе-
ляжний), завдяки своїм тактико-технічним характерис-
тикам здійснюють на 30–50% менше викидів СО2, аніж 
літаки застарілого парку, а найбільша кількість викидів 
спостерігається на коротких регіональних авіамарш-
рутах. Відзначимо, що серед країн світу основними 
забруднювачами є США, Китай, Великобританія, 

Японія та Німеччина. Причому на ринки США, ЄС та 
Китаю припадає близько 55% усіх глобальних авіацій-
ної емісії  СО2. У 2019 р. аеропортом Дубаї було еміто-
вано рекордну кількість вуглекислого газу CO2 від між-
народних пасажирських перевезень – понад 16,6 Мт. 
На ринку внутрішніх пасажирських авіаперевезень 
лідером за викидами став аеропорт Лос-Анджелес [5].

У 2020 р. з причини запровадження карантинних 
заходів через COVID-19 та блокування діяльності авіа-
ційного транспорту глобальні обсяги пасажирських 
авіаперевезень скоротилися майже на 60%. Це при-
звело до незначного зменшення енергоємності літаків 
комерційної пасажирської авіації та, як наслідок, під-
вищення екологічної ефективності галузі у цілому. 

Рівень енергоємності ВВП України перевищує 
середнє значення країн світу вдвічі. Наприклад, рівень 
енергоємності ВВП Польщі у 2,5 рази нижчий, аніж в 

Рис. 2. Глобальні проблеми негативного впливу АТ на екосистему та заходи щодо їх рішення
Джерело: власна розробка

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Глобальний авіаційний вектор: «Зелена» авіація («Green Aviation») до 2050 р. 
Передумови: «Цілі сталого розвитку до 2030 р.» (ООН,  2015 р.); Паризька кліматична 
угода (2015 р.) 
Міжнародні екологічні стандарти в галузі авіаційного транспорту:  
1.Додаток 16 до Конвенції про міжнародну ЦА (м. Чикаго, 1944 р.)
«Охорона навколишнього середовища» (Стандарти та рекомендована практика ІКАО
SARPS):  Том І «Авіаційний шум»; Том ІІ: «Емісія авіаційних двигунів»;  Том ІІІ:
«Емісія СО2 літаків»; Том ІV: «Система компенсації викидів вуглецю для
міжнародної авіації (CORSIA)»
2.Програма з акредитації аеропортів із погляду їхнього впливу на екологію (Airport
Carbon Accreditation Programme)
3. Резолюції ІКАО, ІАТА, директиви ЄС, національні нормативно-правові акти

В
пл

ив
 а

ві
ац

ії 
на

 е
ко

си
ст

ем
у Споживання природних ресурсів: енергія, повітря, вода, ґрунт, нафта та ін.

Регулювання проблем впливу АТ на екосистему 
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що проживає в районах аеропорту; загибель живих організмів 

Заходи скорочення негативного впливу АТ на 
екосистему та підвищення енергоефективності 

Технологічні рішення: 
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«Зелені» ПС  (електрифікація 
літаків); «Зелені аеропорти» 
(інфраструктура); системи 
утилізації відходів тощо 

Рекомендовані фінансові механізми: 
Субсидіювання «зелених» рішень із 
боку держав. Торгівля квотами на 
викиди CO2. Штрафи та додаткові 
податки на викиди. Податкові 
преференції (як стимулювання 
енергоефективних рішень) 
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Україні, Німеччини – у 3,3 рази [2].  Кількість вики-
дів діоксиду вуглецю українським підприємствами 
у 2019 р. скоротилася на 4,03% порівняно з попе-
реднім  2018 р. та становила 121,3 млн т. При цьому 
загальний обсяг викидів парникових газів дорівню-
вав у звітному періоді 4 108,3 тис т. (темп скоро-
чення – 0,31%). Пересувними пристроями зроблено 
1 648,8 тис т викидів, що на 2,3% вище, ніж у попере-
дньому періоді. Найбільший обсяг шкідливих викидів 
до атмосфери припадає на автомобільний транспорт 
[6]. Зауважимо, що інформація щодо обсягів викидів 
СО2 українським авіаційним сектором не публікується 
в офіційних статистичних джерелах із  2016 р.

Як стверджують міжнародні експерти, досягнення 
короткострокового екологічного ефекту в 2020 р. не 
вирішить проблему негативного впливу авіаційного 
транспорту на навколишнє середовище та зміну клі-
матичних умов. Тому як основні пріоритети перед-
бачається впровадження фіскальних та регуляторних 
заходів, що сприятимуть забезпеченню оперативної та 
технічної ефективності, а також управлінню ризиками, 
що можуть виникнути під час створення «чистої» авіа-
ційної інфраструктури, нових (енергоефективних) дви-
гунів, силових установок та ін. (рис. 2).  

Для вирішення проблеми щорічного зростання 
обсягів сукупної емісії (викидів) СО2 в результаті між-
народних польотів у жовтні 2016 р. ІКАО був затвер-
джений глобальний ринковий механізм CORSIA 
(«Система компенсації викидів вуглецю для міжнарод-
ної авіації»). Система CORSIA входить до комплексу 
заходів ІКАО щодо зменшення негативного впливу 
авіації на навколишнє середовище шляхом скорочення 
викидів СО2 на 50% від рівня 2005 р. та має бути запро-
ваджена поетапно до  2035 р. [7; 8].

Відзначимо, що Україна приймає участь у про-
грамі CORSIA на добровільній основі почина-
ючі з 2019 р. (базовий період). Прийнявши на себе 
зобов’язання щодо проведення моніторингу та розра-
хунку кількісних характеристик викидів СО2 експлуа-
тантами ПС, українським урядом поставлені завдання 
скорочення авіаційної емісії та подальшого отри-
мання компенсації на викиди шляхом придбання квот.  
На думку фахівців, запровадження після 2021 р. сис-
теми торгівлі дозволами на викиди СО2 в галузі авіа-
ційного транспорту, з одного боку, призведе до необ-
хідності придбання таких дозволів українськими 
авіакомпаніями для виконання міжнародних рейсів, 
що стане причиною зростання авіаційних тарифів. 
З іншого боку, авіаперевізники будуть вимушені нести 
додаткові витрати, що може негативно вплинути на 
їхні фінансові результати та якість обслуговування 
клієнтури. Наприклад, за підрахунками [8], за вартості 
однієї тони викидів СО2 30 дол., додаткові витрати 
авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» будуть 
коливатися в межах 20–40 млн дол. США.

Рішенням цих проблем можуть стати сучасні тех-
нології модернізації ПС на основі їх електрифікації, 
використання альтернативних видів палива, що потре-
бує значних капітальних витрат, а також ефективні 
механізми хеджування ризиків, спрямованих на міні-
мізацію витрат на звітування програм скорочення авіа-
ційної емісії.

Так, згідно з досвідом іноземних авіаперевізників, 
за застосування механізму REDD+ вартість викидів 

СО2 зменшується майже на 80–90% (у 5–10 разів). 
Проте запровадження таких механізмів не звільнить 
авіакомпанії від технічного переобладнання у най-
ближчому майбутньому, а лише є відстрочкою у часі. 

Зауважимо, що система CORSIA стосується зде-
більшого експлуатантів ПС, авіавиробників, при цьому 
опосередковано аеропортів, тобто її  реалізація  є необ-
хідним кроком, але вона не дає змоги повністю вирі-
шити проблеми забруднення навколишнього серед-
овища авіаційним транспортом. Звісно, що аеропорти, 
на території яких розташовані комплекси будівель, 
споруд, інфраструктурні об’єкти та виконуються бага-
точисельні технологічні операції, споживають великі 
обсяги енерго- та водних ресурсів, а також виробляють 
значну кількість відходів, що, безумовно, завдає серйоз-
ної шкоди екосистемі прилеглої зони. При цьому най-
більші викиди забруднюючих речовин в аеропортах, 
як правило, відбуваються у вигляді продуктів згоряння 
палива під час експлуатації літаків [9]. Окрім того, 
авіалайнери є джерелами шумового забруднення, але 
завдяки постійному вдосконаленню тактико-технічних 
характеристик флоту це питання майже вирішене. 

Для зменшення негативного впливу на навколишнє 
середовище та досягнення  нульового значення викидів 
СО2 максимальною кількістю авіа вузлів із 2009 р. ACI 
(Міжнародна рада аеропортів) реалізується програма 
з акредитації аеропортів із погляду їхнього впливу на 
екологію (Airport Carbon Accreditation Programme). 
За результатами 2020 р. у даній програмі приймають 
участь 334 аеропорти із 74 країн світу, що обслугову-
ють 4,1 млрд пасажирів щорічно (45,9% глобального 
пасажиропотоку). Відзначимо, що зі 165 акредитова-
них європейських аеропортів 52 мають статус вугле-
цево нейтральних [10]. 

Підкреслимо, що повністю скоротити  обсяг вики-
дів забруднюючих речовин аеропорт не здатний, але 
досягнути «нульового балансу», тобто «нейтраль-
ності», може. 

Встановлено, що значний обсяг шкідливих вики-
дів (майже 60%), що мають можливість контролюва-
тися оператором аеропорту, звичайно виникає під час 
логістичних аеропортових процесів, на виконання яких 
припадає високий рівень енерговитрат. Саме тому роз-
роблення та реалізація заходів щодо доступу до «зеле-
ної» енергії є надзвичайно важливим кроком для декар-
бонізації аеропортів, а також отримання можливостей 
заміни використання викопного палива у виробництві 
на альтернативні джерела (електрифікація будівель, 
транспортних засобів). Отримати чисту енергію аеро-
порти мають можливість двома способами: придбати її 
або генерувати самостійно. При цьому другий варіант 
є витратним із технічного погляду, але найпривабливі-
шим із позиції стійкості бізнесу, тобто, створюючи нові 
потужності для виробництва «зеленої» енергії, аеропор-
тові оператори стають фактично незалежними від збій-
них ситуацій, що можуть виникати у ланцюгах поста-
чань, та тим самим призвести до ймовірних негативних 
наслідків функціонування національної електромережі. 
До того ж у цьому разі перед авіапідприємствами поста-
ють нові завдання, наприклад подальшого розподілу та 
зберігання енергії, що вироблятиметься у великих обся-
гах та не відразу розподілятиметься до мережі. 

Отже, як свідчить світовий досвід, досягнути висо-
кого рівня енергоефективності та відновити природний 
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баланс території можливо за рахунок запровадження 
прогресивних енергозберігаючих («зелених») техноло-
гій в аеропорту (табл. 1). 

З урахуванням того, що найбільшу шкоду для  еко-
системи авіація завдає під час виконання логістичних 
процесів та операцій, підхід до скорочення забрудню-
ючих викидів, на думку зарубіжних науковців [13], має 
проводитися за технічною, експлуатаційною (опера-
ційною), а також логістичною сферами.

 Досягнути екологічного ефекту у технічній сфері 
можна на основі реалізації комплексу рішень щодо 
вдосконалення конструкції двигунів транспортних 
засобів, використання альтернативних видів палива 
(енергії), зниження опору руху та завантаження тран-
спортних засобів [13].

Експлуатаційні заходи включатимуть навчання пер-
соналу та використання інформаційно-комунікацій-
них технологій [13]. До основних напрямів діяльності 
щодо скорочення негативного екологічного впливу у 
логістичній сфері належать: оптимізація розподіль-
чої мережі, здійснення закупівельної та виробничої 
діяльності з урахуванням викидів CO2, використання 
інтер- та мультимодальних технологій, «зелене» про-
єктування складів, реверсивна логістика та управління 
відходами тощо.

Звідси виходить, що проблеми забруднення навко-
лишнього середовища в авіаційному секторі доцільно 
вирішувати на основі принципів та методів «зеленої» 
логістики. «Зелена» логістика передбачає цілісне 
перетворення логістичних стратегій, процесів, струк-
тур всіх учасників ланцюга постачань відповідно до 
ресурсозберігаючих, енергоефективних та природо-
охоронних технологій [14; 15]. Реалізація принципів 
«зеленої» логістики дає змогу збалансувати еконо-
мічну, соціально-культурну та екологічну ефективність 
логістичної системи (ланцюга постачань). 

Логістичний підхід надає можливість системно роз-
глядати екологічні проблеми на авіаційному транспорті, 
зокрема на рівні аеропортів, та розробляти ефективні 
(«зелені») варіанти їх рішення впродовж життєвого 
циклу створення авіатранспортної продукції (рис. 3). 

Для досягнення очікуваного ефекту від авіаційного 
сектору необхідно розв’язати широке коло існуючих 
питань, починаючі з державного регулювання постав-
лених завдань та можливими сценаріями їх розвитку. 
При цьому ключові функції тут має виконувати Дер-
жавіаслужба України, що на підставі регуляторного та 
контролюючого впливу повинна визначити вимоги, роз-
робити методики  та запровадити необхідні інструменти 
поетапної декарбонізації  вітчизняних авіапідприємств.

Таблиця 1
Енергоефективні («зелені») технології в аеропортах світу 

 
Технологія Ефект від упровадження

Світлодіодне освіщення Економія за рік: 21 тис дол. США
Енергоефективні ескалатори На 32% ефективніше традиційних ескалаторів
Альтернативні види палива у виробничому 
процесі Сприяє скороченню шкідливих викидів у великих масштабах 

Заміна спецтранспорту на рідкому паливі  
на електричний Сприяє скороченню шкідливих викидів у великих масштабах

Геотермальна система  підтримки 
температурного режиму

Cкорочення викидів CO2 на 40% 
Економія за рік: 200 тис дол. США

Автоматизована система утилізації стоків 
протиобмерзної рідини Економія за рік: більше 2 млн дол. США

Технології опалення на  біопаливі 
(економайзери) 

Підвищення ефективності паливної системи, скорочення обсягу подачі палива 
Економія за рік: 35 тис дол. США

Сонячний «зелений» дах / «білий» дах Зменшення енерговитрат, податкові преференції за електроспоживання

Системи рециклінгу та утилізації відходів 
(очисні споруди, сортування відходів) 

Збереження природного балансу.
Отримання додаткового джерела енергії.
Податкові преференції за переробку відходів 
Субсидіювання під 0% кредитної ставки для профільних проєктів

 Скорочення обігу паперу Збереження природного балансу
 Системи очищення води Збереження природного балансу

Енергоефективні системи вентиляції  
та  кондиціонування повітря

Поліпшення якості повітря у будівлях аеропорту; підтримка параметрів 
мікроклімату на високому рівні за одночасного скорочення обсягу 
енерговитрат; система вентиляції відновлює повітря до природної свіжості; 
іонізація повітря з контролем концентрації припустимих норм озону; 
рециркуляція повітря до 90% від загального обсягу; економічність:  
40–50% порівняно з традиційними системами вентиляції повітря

Інтелектуальні датчики та хмарні технології 
Економія за тиждень: 60 тис дол. США 
Висока надійність та продуктивність систем аеропорту; більш зручний 
сервіс для пасажирів; оптимізація системи предиктивного обслуговування

Проєкт соняшникової електростанція  
в районі аеропорту

Ефективність у виробничому процесі: економія енерговитрат; незалежність 
від національної електромережі; можливість отримувати додаткові доходи 
від продажу електроенергії

Екологічне пакування 
Екологічний ефект: повторне використання, 
руйнування від 17 до 24 місяців життєвого циклу пакувального матеріалу  
до природної біомаси, а не до більш шкідливих мікропластиків. 

Джерело: власна розробка на основі [11; 12]
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Отже, для виконання зобов’язань, визначених 
вимогами Рамкової конвенції ООН про зміну клімату 
та Паризької угоди різними галузями економіки, з 
1 січня 2021 р. набрав чинності Закон України «Про 
засади моніторингу, звітності та верифікації вики-
дів парникових газів» № 377-IX від 12.12.2019, що 
спрямований на створення необхідних умов для 
функціонування системи МЗВ (моніторингу, звіт-
ності та верифікації) та в подальшому на забезпе-
чення реалізації механізмів торгівлі квотами пар-
никових газів [16]. Даний нормативно-правовий акт 

вимагає від українських підприємств різних галу-
зей економіки надання звітності щодо шкідливих 
викидів для подальшого їх моніторингу та контро- 
лювання.

З урахуванням специфічних галузевих особливос-
тей українські авіапідприємства, зокрема аеропорти, 
стикнулися з певними труднощами на етапах обліку та 
подальшого моніторингу викидів парникових газів в 
атмосферу, що пов’язано з відсутністю обґрунтованої 
методики, яка б давала змогу отримувати повну кар-
тину негативних наслідків для екосистеми. Звісно, що 

Рис. 3. Логістичний підхід до формування «зеленого» аеропорту
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Система управління логістичною діяльністю в аеропорту 
Основні логістичні процеси: 
Постачання 
Складування 
Маніпуляційні процеси 
Пакування, маркування 
Утилізація та переробка відходів 
Транспортування 
Інформаційна підтримка та ін. 

Основні об’єкти логістичної 
інфраструктури аеропорту: 
Складська інфраструктура 
Маніпуляційна інфраструктура 
Пакувальна інфраструктура 
Перероблювальна інфраструктура 
Транспортна інфраструктура  
Інформаційна інфраструктура та ін. 

Система управління 
обслуговуванням пасажирів 

Система управління наземним 
обслуговуванням літаків 

Система управління діяльністю аеропорту 
Керуюча компанія Стратегія, цілі, завдання Принципи, методи Ресурси 

Авіакомпанії Хендлінгові компанії Логістичні компанії Інші партнери 
«Зелені» транспортні засоби (ПС), технології, біопаливо та ін.  

ІКАО, ІАТА Державіаслужба Фінансові установи Інші 
Встановлені параметри, регулювання, підтримка, моніторинг, контроль 

1.Моніторинг 2.Скорочення 3.Оптимізація 4.Нейтральність 5.Трансформація
Етапи декарбонізації аеропортів 

Прямі викиди від джерел, 
якими володіє або 
контролює аеропорт: 
- стаціонарні джерела;
- мобільні джерела;
- технологічні викиди, інше

Викиди парникових газів від 
придбаної електроенергії 
(генеруються ззовні, але 
пов’язані із споживанням 
енергії в аеропорту) 

Усі інші непрямі викиди  
з інших джерел, які не 
контролюються 
аеропортом, але пов'язані  
з його діяльністю 

Шумове, пилове, електромагнітне забруднення; зміна природного ландшафту 

«Забруднювач 
платить» 

Мінімальний 
вплив 

Ефективність та 
безпека 

Розумне 
споживання 

Безвідходність та 
ресурсозбереження 

Принципи «зеленої логістики» 

Справедливість  Інноваційність Оптимальність  Раціональність Відповідальність 

Вантажні (матеріальні), пасажирські, інформаційні, фінансові потоки 

Зелені виробничі технології: електрифікація парку транспортних засобів, альтернативні джерела 
енергії, біопаливо, оптимізація логістичної інфраструктури, оптимізація маршрутів 
транспортування, система управління відходами та ін.
Рекомендовані фінансові механізми:  субсидіювання «зелених» рішень з боку держави; 
торгівля квотами на викиди CO2; штрафи та додаткові податки на викиди;  податкові 
преференції (як стимул до запровадження енергоефективних рішень) та ін.

Екологічна, соціально-економічна ефективність діяльності аеропорту
Методи, моделі, технології підвищення ресурсної ефективності аеропорту
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аеропорт є багатофункціональним об’єктом авіатран-
спортної інфраструктури, на території якого викону-
ється діяльність за різними напрямами та процесами. 
Тому оцінка шкідливого впливу має проводитися не 
лише за стаціонарними установками та пересувними 
пристроями, а повинна здійснюватися також і за про-
цесами. Це дасть змогу визначити найбільш «брудні» 
етапи виробничого циклу та запровадити заходи щодо 
їх екологізації. Звідси виходить, що через відсутність 
об’єктивних даних запроваджений єдиний державний 
реєстр з моніторингу, звітності та верифікації парнико-
вих газів, на жаль, для авіапідприємств поки що ефек-
тивно не працює. 

Узагалі, діяльність українських аеропортів у сфері 
охорони навколишнього середовища поки що обмеж-
ується визначенням екологічних аспектів та розро-
бленням на цій основі планів раціонального природо-
користування. До того ж вітчизняні авіапідприємства 
не поспішають запроваджувати «зелені» технології у 
свою виробничу діяльність. Причиною цього, перш за 
все, є невизначеність фінансових механізмів стимулю-
вання «зелених» ініціатив, відсутність досвіду та влас-
них ресурсів на їх реалізацію. Саме тому важливим 
завданням повинно стати дослідження міжнародної 
практики щодо обліку шкідливих викидів та адаптація 
методів їх скорочення під умови функціонування кон-
кретного аеропорту. 

Концепція створення ресурсоефективних укра-
їнських аеропортів має будуватися не лише з позиції 
потреб авіаційної галузі, а й повинна враховувати пер-
спективи, а також можливості урбанізованої системи, 
до яких вони належать та мають суттєвий вплив. Вра-
ховуючі існуючий світовий досвід, аеропорти та їх інф-
раструктура можуть розвиватися за різними просторо-
вими сценаріями (табл. 2).

Більшість країн світу системно та збалансовано 
підходить до розвитку приаеропортових територій, 
а в Україні аеропорти поки що сприймаються пере-
важно як об’єкти авіатранспортної інфраструктури. 
Перспективи формування логістичних комплексів на 
базі українських аеропортових комплексів, зокрема 
в Борисполі, Одесі, Львові, Кривому Розі та Вінниці, 
обговорюються достатньо давно, проте будь-яких кон-
кретних дій у цьому напрямі не зроблено. 

Підкреслимо, що розвиток вітчизняних аеропор-
тів як ключових об’єктів регіональної та національної 
транспортно-логістичної системи відкриває нові гори-
зонти для авіаційного сектору, з одного боку, на основі 
розширення їх сфери діяльності та залучення клієнтури, 
а з іншого – дає змогу зосередити індустріальну інф-
раструктуру на прилеглій до нього території. Завдяки 
цьому можливо досягнути екологічного ефекту у місь-
ких агломераціях та системно вирішувати проблеми 
скорочення негативного впливу авіаційного транспорту 
на навколишнє середовище.  Безумовно, реалізувати всі 
інновації одночасно неможливо, по-перше, через необ-
хідність значних обсягів інвестицій, по-друге, через 
наявність високих ризиків, наприклад із погляду без-
пеки та технічних можливостей України. Тому повинні 
бути досліджені та оцінені всі критичні моменти, узго-
джені дії всіх підсистем та розроблені альтернативні 
варіанти уникнення будь-яких небезпечних ситуацій. 
Проте з урахуванням усіх можливих ризиків та неви-
значеності ефективність запровадження «зелених» тех-
нологій на авіаційному транспорті є несуперечливим 
фактом, що підтверджується результатами значної кіль-
кості проведених науково-практичних досліджень та 
багаторічним світовим досвідом. 

Висновки. Отже, в умовах глобальних кліматичних 
змін та вибраного міжнародною спільнотою вектору 
щодо створення «чистої планети» перед українським 
авіаційним сектором поставлено непросте завдання 
досягнути встановленого рівня екологічного ефекту до 
2050 р., що потребує здійснення відповідних змін як 
на законодавчому рівні, так і передбачає проведення 
технологічної модернізації авіатранспортної системи у 
цілому. Досягнути високого рівня енергоефективності 
та відновити природний баланс території можливо за 
рахунок запровадження прогресивних ресурсозберіга-
ючих («зелених») технологій.  Логістичний підхід дає 
можливість системно розглядати проблеми скорочення 
негативного впливу авіаційним транспортом на  еко-
систему та розробляти ефективні варіанти їх рішення 
на всіх етапах життєвого циклу створення авіатран-
спортної продукції. Наступним етапом наукового 
дослідження повинно стати розроблення методологіч-
них основ щодо оцінки та моніторингу викидів парни-
кових газів аеропорту.  

Таблиця 2
Сценарії просторового розвитку аеропортів 

Рівень розвитку аеропорту Коротка характеристика
1. Аеропорт як базова 
авіаційна інфраструктура

Аеропорт розвивається як об’єкт авіатранспортної інфраструктури для обслуговування паса-
жирських та вантажних перевезень, а також інших авіапослуг. 

2. Аеропорт – регіональний 
транспортно-логістичний 
центр 

Аеропорт являє собою системоутворюючий елемент регіональних транспортно-логістичних 
систем (РТЛС), що забезпечує обслуговування декількох видів транспорту за суміщення тех-
нології вантажопереробки на терміналах, що входять до його структури. На території аеро-
порту розташована багатофункціональна логістична та комерційна інфраструктура. Розміщу-
ється, як правило, на перетинанні міжнародних транспортних коридорів 

3. Аеропорт-сіті Включає у себе сам аеропорт та об’єкти (логістичні та комерційні), що орієнтовані на обслу-
говування пасажирів та вантажів та прилягають до його меж на віддаленій відстані (3–5 км)

4. Аеропорт-коридор Логістична та комерційна інфраструктура структурована та розвивається вздовж транспорт-
ного зв'язку між аеропортом та, як правило, центром міста

5. Аеротрополіс Включає у себе аеропорт, район аеросіті, а також території, на яких інфраструктура, землеко-
ристування та економіка пов’язані між собою 

Джерело: узагальнено на основі [17; 18]
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СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ  
ТА НАПРЯМИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

У статті досліджено сутність поняття «фінансова безпека домогосподарства» у складі фінансової безпеки дер-
жави. Визначено об’єкти та суб’єкти фінансової безпеки домашнього господарства. Доведено, що сьогодні проблема 
забезпечення фінансової безпеки домогосподарств отримала надзвичайну актуальність. Даний факт тісно пов'язаний 
із глобалізацією економіки та інтеграційними процесами, що сприяють зміні добробуту домогосподарств. У робо-
ті зазначено, що фінансова безпека домогосподарств має свої специфічні особливості. Описано три основні функ-
ції системи забезпечення фінансової безпеки домогосподарства (попереджувальна, прогностична та управлінська).  
Виокремлено п’ять основних напрямів забезпечення фінансової безпеки домогосподарств, а також перелічено форми 
забезпечення фінансової безпеки домашніх господарств.

Ключові слова: домогосподарство, безпека, фінансова безпека, ризик, самострахування.

THE ESSENCE OF FINANCIAL SECURITY OF HOUSEHOLDS  
AND DIRECTIONS OF ITS PROVISION

The main purpose of the work is to reveal the content of financial security of households, to determine the main areas of 
financial security of households. Today, the priority of economic development of any state, including Ukraine, is to ensure high 
financial security of the state, which, in turn, is one of the main components of national security of Ukraine. In the country's 
financial security system at the micro level, the basic component is the financial security of the household. The proper functio- 
ning of the financial security system is complicated by a number of problems, among which are: low household incomes, high 
unemployment and poverty, shadowing of the economy. The lack of a comprehensive approach to the study of financial security 
of households, the objective need for research in this area, the relevance of the issue and its practical significance determine the 
choice of research topic. Scientific publications of leading domestic scientists have become methodological and informational. 
Methods of analysis, comparison, generalization, system approach, abstraction and grouping were used during the research. 
The article examines the essence of the concept of "financial security of the household" in the financial security of the state. 
The object and subjects of financial security of the household are defined. It is proved that today the problem of ensuring the 
financial security of households has become extremely relevant. This fact is closely related to the globalization of the economy 
and integration processes that contribute to changing the welfare of households. The paper notes that the financial security of 
households has its own specific features. Three main functions of the system of ensuring the financial security of the household 
(preventive, prognostic and managerial) are described. There are five main areas of financial security of households, namely: 
increasing household income, balancing household income and expenditure, using self-insurance, insurance using the capabili-
ties of insurance companies and legal protection of households. The article also lists the forms of ensuring the financial security 
of households.
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Постановка проблеми. Сьогодні економічного роз-
витку пріоритетним напрямом економічної політики 
будь-якої держави, у тому числі й України, є забезпе-
чення високого рівня фінансової безпеки держави, яка, 

своєю чергою, є однією з основних компонент націо-
нальної безпеки України. У системі фінансової безпеки 
країни на мікрорівні базовим складником є фінансова 
безпека домогосподарства.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Укра-
їні велику кількість досліджень присвячено сутності 
фінансової безпеки країни, у тому числі безпеці 
домашніх господарств. Значний внесок у розвиток 
сучасної теорії фінансової безпеки зробили: О.І. Бара-
новський [1], Ю.М. Воробйов [2], В.В. Ворошило [2], 
М.М. Данилюк [3], О.К. Єлісєєва [4], М.М. Єрмошенко 
[5], М.С. Зварич [6], О.Д. Ладюк [7], О.В. Лиса [8], 
А.І. Сухоруков [9] та ін., у працях яких висвітлено сут-
ність та особливості фінансової безпеки, а також харак-
теризується влив різноманітних чинників на рівень 
фінансової безпеки країни та домогосподарств. Аналі-
зуючи внесок учених у теорію і практику фінансової 
безпеки домогосподарств, слід зазначити, що чимало 
питань досліджуваної проблеми залишаються недо-
статньо розробленими та дискусійними. До них слід 
віднести: трактування сутності та структури фінан-
сової безпеки домогосподарств, механізму її забезпе-
чення, підходи до аналізу стану та впливу фінансової 
безпеки на добробут населення.

Мета статті полягає у розкритті змісту фінансо-
вої безпеки домогосподарств, визначенні основних 
напрямів забезпечення фінансової безпеки домашніх  
господарств.

Виклад основного матеріалу. На будь-якому рівні 
фінансову безпеку слід розглядати як систему відносин 
суспільства і держави, та, відповідно, основним підхо-
дом до вивчення проблем фінансової безпеки повинен 
бути системний підхід, який дає змогу виявити діалек-
тичну єдність процесів забезпечення фінансової без-
пеки на національному та регіональному рівнях. Така 
єдність процесів не дає змоги розглядати один рівень 
безпеки, не враховуючи інші. 

У світовому масштабі фінансова безпека пред-
ставлена мегарівнем, а державна фінансова безпека – 
макрорівнем. На рівні регіону або галузі існує мезобез-
пека. Фінансова безпека сектору домогосподарств та 
суб'єктів господарювання відображена на мікрорівні. 

Згідно з О.І. Барановським, «фінансова безпека 
розглядається як складна багаторівнева система, що 
охоплює проблеми грошового обігу та інфляції, обігу 
валютних коштів, заборгованості держави, бюджетної 
безпеки, інвестиційної діяльності тощо» [1, с. 113].

М.М. Єрмошенко зазначає: «Економічна безпека 
повинна безпосередньо включати як основний склад-
ник фінансову безпеку або безпеку фінансово-кредит-
ної сфери» [5].

На думку А.І. Сухорукова, «фінансова безпека 
держави – це захищеність інтересів держави у фінан-
совій сфері або такий стан бюджетної, податкової та 
грошово-кредитної систем, що гарантує спроможність 
держави ефективно формувати, зберігати від над-
мірного знецінення та раціонально використовувати 
фінансові ресурси країни для забезпечення її соці-
ально-економічного розвитку й обслуговування фінан-
сових зобов'язань» [9, с. 17].

На думку Ю.М. Воробйова, фінансова безпека 
домашніх господарств як економічне поняття – це 
сукупність соціально-економічних і правових відно-
син, що забезпечують такий стан фінансів домашніх 
господарств, за якого вони стійкі до зовнішніх загроз 
та ризиків, незалежні в ефективному формуванні й у 
раціональному використанні фінансових ресурсів для 
реалізації своїх функцій [2, с. 45].

Отже, під фінансовою безпекою домогосподар-
ства розуміється здатність домашнього господарства 
провадити у життя самостійні фінансово-економічні 
рішення відповідно до своїх інтересів у рамках право-
вого середовища.

Об’єктом фінансової безпеки домогосподарств є 
фінансові ресурси і активи домашнього господарства 
в грошовій та майновій формах, безпеку яких необ-
хідно забезпечити. До суб’єктів фінансової безпеки 
домогосподарств відносяться домогосподарства, які 
самостійно керують своєю фінансово-господарською 
діяльністю, а також інші суб’єкти економічних відно-
син (держава, фінансово-кредитні установи, суб’єкти 
господарювання, інші домашні господарства). 

Фінансова безпека домашніх господарств має свої 
специфічні особливості: особисті фінанси найменш 
регулюються державою та взаємозв’язані з іншими 
ланками фінансової системи; джерела формування та 
використання фінансових ресурсів, до яких необхідно 
віднести розвиток потенціалу особистості та забезпе-
чення і підтримку інших аспектів людської діяльності; 
ризики особистих фінансів зумовлені ризиком інших 
учасників фінансового ринку та мають макроеконо-
мічне походження і насамперед пов’язані зі змінами на 
фінансовому ринку.

Таким чином, фінансова безпека домогосподарства 
повинна слугувати для:

– забезпечення стабільного соціального та еконо-
мічного розвитку домогосподарства та реалізації його 
поточних інтересів;

– отримання достатніх фінансових доходів домо-
господарства, на основі чого воно отримує фінансову 
незалежність;

– формування та розвитку механізмів державного 
регулювання в галузі страхування фінансових відносин 
між домогосподарствами та фінансово-кредитними 
установами з метою отримання доходів від фінансово-
кредитних операцій;

– державного захисту домогосподарств від зовніш-
ніх та внутрішніх загроз;

– забезпечення пріоритетності державної фінан-
сової політики розподілу доходів та витрат на користь 
населення;

– досягнення інвестиційної привабливості домо-
господарства.

Забезпечення фінансової безпеки домогосподарств 
спрямоване на підвищення їхніх фінансових можли-
востей та фінансову стабільність.

Існує три основні функції системи забезпечення 
фінансової безпеки домогосподарства: попереджу-
вальна (передбачає проведення комплексу тактичних і 
стратегічних заходів, що спрямовані на попередження 
загроз та їх нейтралізацію); прогностична (передбачає 
прогнозування та ідентифікацію внутрішніх і зовніш-
ніх загроз інтересам суб’єкта фінансової безпеки); 
управлінська (передбачає створення умов та можли-
востей для оперативного раціонального управління 
фінансовими ресурсами як у повсякденних умовах, так 
і за надзвичайних ситуацій).

На думку Ю.М. Воробйова та В.В. Ворошило, 
основними напрямами забезпечення фінансової без-
пеки домогосподарств є [2, с. 157]:

1) збільшення доходів домашніх господарств. 
Передбачає здійснення домогосподарствами таких 
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заходів, як: пошук більш високооплачуваної роботи за 
фахом; створення власного бізнесу за залучення влас-
них та позикових коштів; проведення диверсифікації 
джерел доходів, виявлення потенційних джерел дохо-
дів та ухвалення відповідних фінансових рішень про 
їх реалізацію; використання прибуткових фінансових 
інструментів для отримання доходів від власності, 
інвестування коштів та ін.;

2) балансування доходів і витрат домогосподарств. 
Передбачає чітке планування доходів та витрат.  
Планування щотижневих доходів і витрат членами 
домашнього господарства дає змогу скласти план 
доходів і витрат домашнього господарства на коротко-
строковий, середньостроковий і довгостроковий пері-
оди. Планування витрат домашніх господарств у рам-
ках їхніх доходів дає можливість не тільки збільшити 
добробут домашніх господарств за рахунок збільшення 
їх прибутку, а й реалізувати поставлені перед собою 
цілі;

3) використання самострахування, яке передбачає 
такі етапи: 

– формування резерву власних фінансових коштів 
домогосподарств, що мають короткостроковий, серед-
ньостроковий і довгостроковий характер; 

– забезпечення захисту фінансовим резервам із 
використанням ощадних фінансових інструментів; 

– ухвалення раціональних фінансових рішень у 
рамках величини доходів і (або) фінансових ресурсів; 

– уникнення ситуацій, у яких можлива втрата час-
тини доходу або фінансових ресурсів; 

– раціональні фінансові рішення з розміщення 
фінансових ресурсів;

4) страхування з використанням можливостей стра-
хових організацій. Зовнішнє страхування представлене 
такими видами страхування: загальнообов’язковим 
державним страхуванням, корпоративним страхуван-
ням та добровільним страхуванням домогосподарств. 
Своєю чергою, самострахування передбачає форму-
вання резерву власних фінансових коштів домогоспо-
дарств, які мають короткостроковий, середньостроко-
вий і довгостроковий характер; забезпечення захисту 
фінансових резервів із використанням ощадних фінан-
сових інструментів;  ухвалення раціональних фінансо-
вих рішень у рамках величини доходів та (або) фінан-
сових ресурсів; уникнення ситуацій, в яких можлива 
втрата частини доходу або фінансових ресурсів; раці-
ональні фінансові рішення з розміщення фінансових 
ресурсів;

5) правовий захист домашніх господарств. Здій-
снюється за рахунок нормативно-правових актів, що 
приймаються на рівні держави (Конституція України, 
Цивільний, Податковий, Земельний кодекси, Кодекс 

законів про працю, інші кодекси України, що стосу-
ються діяльності домогосподарств, закони на підза-
конні акти, що конкретизують норми чинного законо-
давства України відносно діяльності домогосподарств, 
міжнародні нормативні акти, ратифіковані державою, 
місцеві нормативні акти, які регулюють діяльність 
домогосподарств на місцевому рівні, а також цивільно-
правові договори, що регулюють відносини домогос-
подарств з іншими суб’єктами). Дані правові акти 
забезпечують регулювання відносин у сфері діяльності 
домогосподарств.

Запровадження вищезазначених напрямів забезпе-
чення фінансової безпеки домогосподарств може про-
водитися у різних формах. Зокрема, найбільш ефек-
тивними є: проведення відповідних семінарів щодо 
вирішення даної проблематики у соціальних інститутах 
держави, інших державних службах та установах, гро-
мадських організаціях; трансляція телевізійних про-
грам, телемости, «круглі столи», для проведення яких 
запрошуються відповідні спеціалісти з теми фінансо-
вої безпеки; публікації в засобах масової інформації на 
державному, регіональному та місцевому рівнях щодо 
певних рекомендацій на рахунок різних напрямів забез-
печення фінансової безпеки домашніх господарств; 
публікування науковцями та практиками тематичних, 
а також аналітичних статей, відповідей спеціалістів та 
обговорення питання фінансової безпеки на форумах у 
мережі Internet. Також однією з основних форм забез-
печення належного рівня фінансової безпеки домогос-
подарств є введення в навчальні програми навчальних 
закладів курсів (предметів) із відповідною тематикою 
для підвищення фінансової грамотності населення.

Висновки. Отже, фінансова безпека домогоспо-
дарств – це невід’ємна складова частина системи 
фінансової безпеки на всіх рівнях фінансових відно-
син. Будучи базисом національної безпеки, фінансова 
безпека домашніх господарств потребує постійного 
аналізу її стану. Саме тому державна стратегія сто-
совно забезпечення належного рівня фінансової без-
пеки домогосподарств набуває особливого значення у 
період фінансової нестабільності та проведення еконо-
мічних реформ в Україні, оскільки у цей час відбува-
ються серйозні перетворення у господарському житті 
держави. Забезпечення належного рівня фінансової 
безпеки охоплює всі сфери діяльності домогосподар-
ства. Лише за умови повного використання вищепе-
релічених напрямів забезпечується достатній захист 
домогосподарства. Також поліпшення рівня фінансової 
безпеки домогосподарств можливе за умов створення 
і реалізації відповідних фінансово-економічних, нор-
мативно-правових та методологічних засад державної 
політики.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ СУЧАСНИХ МЕТОДИК ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ 
ЗВІТНОСТІ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ

У статті розкрито сутність консолідованої фінансової звітності та особливості процесу її формування. Розгля-
нуто основні інформаційні потреби груп користувачів консолідованої фінансової звітності. Конкретизовано напрями 
аналізу фінансово-майнового стану групи підприємств за даними консолідованої фінансової звітності та обґрунтова-
но причини потреби в їх трансформації. Охарактеризовано окремі аспекти аналізу консолідованої фінансової звітнос-
ті, що не дають змоги сформувати коректне уявлення про фінансово-майновий стан окремих її елементів. Визначено 
облікові складники показників консолідованої фінансової звітності, що можуть викривляти результати коефіцієнтно-
го аналізу та індикатори їх модифікації. Обґрунтовано потребу в поширенні вартісно-орієнтованих підходів в аналізі 
показників консолідованої фінансової звітності.

Ключові слова: консолідована фінансова звітність, аналіз, коефіцієнти фінансово-майнового стану, група підпри-
ємств, користувачі фінансової звітності.

TRANSFORMATION OF MODERN METHODS OF FINANCIAL ANALYSIS  
OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF ENTERPRISES

The main goal of this research is to identify those indicators of reporting of associations of enterprises that change their 
nature or content under the influence of consolidation against the background of the application of IFRS, as well as areas of 
transformation of methods of its analysis. The article reveals the essence of consolidated financial statements and the peculiari-
ties of the process of its formation. Financial information becomes the main tool of communication and formation of business 
image of enterprises in the market environment. The carrier of such information is the financial statements, which are compiled 
according to international standards, which are constantly progressing and reforming. As a result, business owners have more 
and more freedom in its formation, despite the global harmonization of the list of indicators and their content, which allows you 
to present your business in a favorable light and assess those aspects of contractors that are most important for further coop-
eration. The main information needs of groups of users of consolidated financial statements are considered. The authors specify 
the areas of analysis of the financial and property condition of the group of enterprises according to the consolidated financial 
statements and substantiate the reasons for the need for their transformation. Some aspects of the analysis of the consolidated 
financial statements are characterized, which do not allow to form a correct idea of the financial and property condition of its 
individual elements. The accounting components of the consolidated financial statements are determined, which may distort 
the results of the coefficient analysis and indicators of their modification. The peculiarities of the analysis of such reporting 
are due to the transformations of the accounting content of its indicators – the reflection of contingent assets, liabilities, risks, 
possible costs and revenues. All components of analysis methods – horizontal, vertical, trend, and especially – coefficient – un-
dergo certain changes. The need to disseminate cost-oriented approaches in the analysis of consolidated financial statements 
is substantiated.

Keywords: consolidated financial statements, analysis, financial and property ratios, group of enterprises, users of financial 
statements.

JEL classіfіcatіon: F20, C41, M40 

Постановка проблеми. Сучасний економічний 
простір стає все більш глобалізованим, а економічні 
кордони розмиваються як між країнами, так і континен-
тами. За таких умов міжнародна співпраця суб’єктів 
господарювання набуває нових форм, виникають 

новітні типи об’єднань підприємств та способів їх вза-
ємодії. При цьому фінансова інформація стає основним 
інструментом комунікації та формування ділового 
іміджу підприємств у ринковому середовищі. Носієм 
такої інформації є фінансова звітність, котра скла-
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дається за міжнародними стандартами, що постійно 
прогресують та реформуються. Завдяки цьому влас-
ники підприємств мають усе більше свободи під час 
її формування, незважаючи на світову гармонізацію 
переліку показників та їх наповнення, що дає змогу 
презентувати власне підприємство у вигідному світлі 
та оцінити саме ті аспекти діяльності контрагентів, що 
є найбільш суттєвими для подальшої співпраці. Саме 
тому особливої актуальності набувають особливості 
формування та аналізу сучасної фінансової звітності 
різних об’єднань підприємств у контексті світового 
економічного простору.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
нями змісту та особливостей складання фінансової 
звітності задавалися багато науковців-теоретиків у 
сфері бухгалтерського обліку, котрі так чи інакше у 
своїх працях досліджували й особливості її консо-
лідації. Детальний аналіз процесу формування звіт-
ності об’єднань підприємств представлений у працях 
таких сучасних науковців, як О. Гурська, С. Кузнєцова, 
Л. Леженко, М. Лучко, В. Онищенко, В. Пантелєєв, 
О. Сахно, І. Семчук, С. Сіренко, І. Чернікова, К. Яро-
вий, С. Яцишин, М. Яцко та ін. Особливості аналізу 
даних фінансової звітності розкрито у працях таких 
дослідників, як М. Білик, Л. Дорогань-Писаренко, 
С. Жукевич, Л. Івченко, В. Подольська, Н. Слободян, 
Ю. Тютюнник, А. Фаріон, О. Федорченко, О. Шеремет, 
О. Яріш, Н. Яцишин  та інших. Не применшуючи цін-
ності існуючих досліджень, варто відзначити, що ево-
люція міжнародних стандартів фінансової звітності та 
їх популяризація на вітчизняному ринку спричинюють 
трансформацію сутності окремих її показників, а від-
повідно, виникає потреба у пошуку адекватних та точ-
них методик й інструментів її аналізу.

Мета статті полягає у виявленні тих показників 
звітності об’єднань підприємств, що змінюють свою 
сутність або наповнення під впливом консолідації на 
тлі застосування МСФЗ, а також напрямів трансформа-
ції методик її аналізу. 

Виклад основного матеріалу. Застосування між-
народних стандартів фінансової звітності дає змогу 
сучасному підприємству позитивно впливати на влас-
ний діловий імідж, оскільки свідчить про високий 
рівень організації облікового й контрольного процесу. 
Складання фінансової звітності групою підприємств 
регламентується вимогами (серед тих, що ратифіковані 
в Україні): МСБО 1 «Подання фінансової звітності», 
МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», 3 «Об’єднання 
бізнесу», 10 «Консолідована фінансова звітність», 

11 «Спільна діяльність». Водночас в Україні діють 
норми НП(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звіт-
ності» та 2 «Консолідована фінансова звітність». 

Консолідовані фінансові звіти (згідно з МСФЗ 10) – 
це фінансова звітність групи, в якій активи, зо- 
бов’язання, капітал, дохід, витрати і потоки грошових 
коштів материнського підприємства та його дочірніх 
підприємств представлені як активи, зобов’язання, 
капітал, дохід, витрати і потоки грошових коштів єди-
ного суб’єкта економічної діяльності [1].

Консолідована фінансова звітність (НП(с)БО 1) – 
звітність, яка відображає фінансовий стан, результати 
діяльності та рух грошових коштів юридичної особи 
та її дочірніх підприємств як єдиної економічної  
одиниці [2].

Форми консолідованої фінансової звітності за своїм 
переліком не відрізняються від типових: консолідова-
ний баланс (звіт про фінансовий стан), консолідований 
звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), 
консолідований звіт про рух грошових коштів (за пря-
мим методом), консолідований звіт про власний капітал. 
Перелік користувачів консолідованої фінансової звіт-
ності також аналогічний до звичного переліку та містить 
дві великі групи: зовнішніх та внутрішніх користувачів. 
Саме їхні інформаційні потреби й зумовлюють зміст та 
наповнення показників фінансової звітності.

Незалежно від причин консолідації звітності: злиття 
чи поглинання підприємств, їх придбання чи продаж, 
зміна структури прав власності внаслідок інвестицій-
них операцій, тривалі відносини між материнським та 
дочірніми підприємствами, процес формування такої 
звітності виглядатиме аналогічно. Спочатку форму-
ється фінансова звітність усіх відокремлених балансо-
вих підрозділів, виокремлюються внутрішньогрупові 
операції, що можуть мати суттєвий вплив на кінцеві 
показники звітності, здійснюється консолідація гуд-
вілу та накопиченого капіталу, встановлюються частки 
меншості та складаються безпосередньо форми звіт-
ності. Основні складнощі виникають саме на етапі 
формування окремих показників таких звітів, оскільки 
їх наповнення може залежати від методу консолідації, 
що вибраний материнською компанією, та ступеню 
впливу застосування МСФЗ.

Залежно від типів відносин усередині групи під-
приємств та впливу материнської компанії міжнарод-
ними стандартами встановлено відповідні правила 
консолідації звітності групи компаній (табл. 1).

Міжнародні стандарти фінансової звітності перед-
бачають застосування цілої низки специфічних мето-

Таблиця 1
Методи консолідації звітності

Ступінь 
підконтрольності

Суттєвий 
вплив Спільний контроль Контроль Мінімальний вплив

Статус об’єкта 
контролю

Асоційоване 
підприємство Спільне підприємство Дочірнє підприємство Інвестиції

Метод консолідації Метод участі  
в капіталі

Метод пропорційної 
консолідації

Метод повної 
консолідації

Метод обліку за собівартістю  
та метод обліку за справедливою 

вартістю

Регулюючий 
стандарт МСФЗ 28 МСФЗ 31 МСФЗ 27

МСФЗ 3
МСФЗ 27
МСФЗ 39

Джерело: складено за [3]
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дів оцінки активів, пасивів, доходів та зобов’язань. 
Так, у МСФЗ передбачають існування, а за потреби і 
включення до фінансової звітності умовних активів 
та умовних зобов’язань, імовірного вибуття активів 
та ймовірного впливу ризиків тощо. Окрім того, під 
час аналізу консолідованої фінансової звітності важко 
виявити збиткові одиниці у складі групи компаній та 
встановити ступінь впливу показників її діяльності на 
консолідовані показники. 

Комплексне уявлення про стан групи підприємств 
за даними фінансової звітності дає змогу сформувати 
методи економічного аналізу, а особливо фінансового. 
Переважна більшість традиційних підходів до  визна-
чення фінансових коефіцієнтів та індикативних показ-
ників фінансово-майнового стану ґрунтується на змісті 
та порядку формування показників фінансової звіт-
ності за даними бухгалтерського обліку, що вже достат-
ньо усталені та визначаються вимогами національних 
облікових стандартів. Однак широке впровадження 
МСФЗ трансформує такі показники: навіть ключовий 
індикатор – прибуток, що визначений за міжнародними 
та національними стандартами, може суттєво відрізня-
тися за значенням. А в процесі консолідації сума при-
бутку групи компаній суттєво коригується за рахунок 
виключення внутрішньогрупових операцій. Саме тому 
і методичні елементи аналізу такої звітності мають свої 
об’єктивні особливості. 

Інформаційні потреби користувачів фінансової 
звітності є різноманітними, а тому і показників еконо-
мічного аналізу вони потребують різних. Існує підхід 
до групування показників економічного та фінансо-
вого аналізу консолідованої звітності саме за ознакою 
її користувачів (табл. 2).

Виходячи з наведених показників, аналіз консолідо-
ваної фінансової звітності варто проводити за такими 
напрямами: горизонтальний аналіз, вертикальний 
(структурний), аналіз коефіцієнтів та трендів. І хоча 
напрями аналізу не відрізняються від класичних, мето-

дики їх проведення дещо відрізнятимуться. Так, у про-
цесі горизонтального аналізу варто враховувати зміни 
у складі групи: які господарські одиниці було створено 
чи придбано за аналізований період, а які, навпаки, лік-
відовано. Це дасть змогу виявити ефективність управ-
лінських рішень у частині оптимізації складу бізнесу, 
відмови від неприбуткових складових або доповнення 
виробничих циклів додатковими необхідними еле-
ментами. Так, іноді у складі промислової групи часто 
виникає необхідність сировинного виробництва, яке 
саме по собі може мати низькі показники прибутко-
вості, але суттєво скорочуватиме витрати інших під-
приємств холдингу чи асоціації.

Процеси структурного аналізу консолідованої 
фінансової звітності потребують особливої уваги, 
оскільки навіть висока частка власного капіталу у 
структурі пасивів групи підприємств не може свідчити 
про оптимальний обсяг зобов’язань кожного підпри-
ємства, що є складником групи підприємств. Співвід-
ношення оборотних та необоротних активів також не 
може достатньою мірою охарактеризувати їх ефектив-
ність, оскільки може включати як надлишки готової 
продукції, так і суттєві обсяги основних засобів, які не 
використовуються повною мірою.

Аналіз фінансових коефіцієнтів є найбільш важли-
вим та комплексним інструментом, що дає змогу сфор-
мувати уявлення про фінансово-майновий стан групи 
підприємств. Саме на цьому етапі може відбутися 
викривлення інформації, оскільки показники, сфор-
мовані за МСФЗ, можуть мати інше облікове наповне-
ння, ніж традиційні, що сформовані за національними 
ПС(Б)О. Так, модифікується зміст показників обсягів 
активів, забезпечень, зобов’язань, доходів, витрат та 
прибутку, оскільки до їх складу включаються умовні 
та перспективні складники. Саме тому під час коефі-
цієнтного аналізу консолідованої фінансової звітності 
визначають також такі коефіцієнти, як прибуток на 
акцію, прибутковість власного капіталу, прибутко-

Таблиця 2
Основні показники характеристики групи підприємств та її складники

Користувачі Менеджмент Власники бізнесу Кредитори

Показники

Аналіз операційної діяльності
Валовий прибуток
Прибуток до сплати процентів 
і податку на прибуток Чистий 
операційний прибуток
Собівартість продукції
Аналіз маржинального доходу  
від видів діяльності 
Управління ресурсами
Оборотність активів
Управління оборотним капіталом:
оборотність запасів
структура короткострокової 
дебіторської заборгованості
структура короткострокової 
кредиторської заборгованості
Прибутковість бізнесу
Прибутковість активів Економічна 
додана вартість
Прибутковість інвестицій на основі 
грошового потоку Вільний грошовий 
потік

Показники прибутковості 
інвестицій Прибутковість 
перманентного капіталу 
Прибутковість власного капіталу 
Прибуток на акцію
Грошовий потік на акцію Приріст 
ринкової вартості акцій
Розподіл прибутку
Дивідендна прибутковість акцій
Частка прибутку, що 
спрямовується на виплату 
дивідендів і на реінвестування
Покриття дивідендів
Відношення дивідендів до 
величини активів
Показники групи
з погляду фондового ринку
Співвідношення ціна/
прибутковість акцій
Співвідношення ринкової і 
балансової вартості компанії
Ринкова вартість групи

Показники ліквідності
Коефіцієнт загальної 
ліквідності
Коефіцієнт швидкої 
ліквідності
Величина запасів та інших 
ліквідних активів
Показники фінансового 
важеля
Відношення суми позикових 
коштів до активів
Відношення суми позикових 
коштів до величини 
капіталізації
Відношення суми позикових 
коштів до власного капіталу
Обслуговування боргу
Коефіцієнт кратності покриття 
процентів
Покриття основної суми боргу
Покриття загальної величини 
боргового тягаря

Джерело: складено за [4]



118

Економічний простір  № 167, 2021

вість активів, прибутковість інвестованого капіталу, 
котрі мають низку особливостей, які не дають їм змоги 
коректно відображати діяльність материнського під-
приємства та його дочірніх підприємств як єдиної еко-
номічної одиниці.

Причинами такої некоректності варто вважати такі 
їхні особливості:

– більшість показників прибутковості розрахову-
ється на основі облікового прибутку, а потенційних 
та наявних інвесторів значно більше цікавить вхідний 
грошовий потік як індикатор ділової активності та 
загальної обіговості капіталу;

– коефіцієнти фінансового аналізу дають змогу 
визначити прибутковість залученого капіталу, але 
нехтують витратами на його залучення, котрі можуть 
бути дуже суттєвими;

– прибуток, що визначений за даними бухгалтер-
ського обліку, не цілком достовірно відображає фак-
тичну ефективність довготривалих проєктів, оскільки 
часто витрати відображають у період їх фактичного 
понесення, якщо важко їх ідентифікувати відповідно 
до принципу нарахування та відповідності доходів і 
витрат (наприклад, витрати на дослідження та роз-
робки);

– топ-менеджмент групи підприємств часто заці-
кавлений у штучному завищенні окремих показників 
консолідованої фінансової звітності задля досягнення 
необхідних показників KPI (Key Performance Indicator), 
що може забезпечуватися за рахунок штучних маніпу-
ляцій з акціонерним капіталом або прихованих вну-
трішньогрупових операцій.

У цілому для проведення більш об’єктивного аналізу 
діяльності материнського підприємства та його дочірніх 
підприємств як єдиної економічної одиниці й усунення 
зазначених негативних наслідків необхідно перейти до 
нових концепцій аналізу. В умовах сьогодення уявлення 
про консолідовані фінансові звіти материнського та 
дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці має 
формуватися на підставі різних моделей оцінювання 
вартості групи. Оцінювання вартості групи є одним з 
основних аспектів аналізу. Його мета та завдання поля-
гають у тому, щоб визначити дійсну вартість активів, які 
будуть зумовлювати грошові потоки в майбутньому [4]. 
Аналіз трендів дає змогу встановити динаміку показни-
ків консолідованої фінансової звітності, а тому за умови 
незмінності складу групи підприємств може використо-
вуватися беззастережно. Однак ключовими особливос-
тями об’єднань підприємств є саме пластичність акці-
онерного капіталу та складність управління ним. Саме 
тому під час аналізу трендів варто особливу увагу при-
діляти складу акціонерів та пропорційності розподілу 
часток, виведеному та залученому капіталу.

Висновки. Консолідовану фінансову звітність 
складають шляхом послідовного об’єднання відповід-
них статей фінансових звітів материнського та дочірніх 
підприємств із вилученням внутрішньогрупових опе-
рацій. Особливості аналізу такої звітності зумовлені 
трансформаціями облікового наповнення її показни-
ків: відображенням умовних активів, пасивів, ризиків, 
можливих витрат та доходів. Певних видозмін зазна-
ють усі складники методик аналізу: горизонтального, 
вертикального, трендового, а особливо коефіцієнтного.
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НЕОКЛАСИЧНА ПРИРОДА ТА ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ  
БЕТА-КОНВЕРГЕНЦІЇ КРАЇН/РЕГІОНІВ

Досліджено методологічну основу концепції бета-конвергенції, яка ґрунтується на неокласичній моделі росту. 
Здійснено аналіз особливостей неокласичної моделі росту, головною з яких виступає неконкурентна природа ідей, що 
лежить в основі технології. Виявлено, що рівень зростання економіки, яка знаходиться нижче сталого стану, є висо-
ким та поступово знижується в часі. Автором доведено наявність певних умов щодо використання бета-конвергенції 
в емпіричних дослідженнях. По-перше, у моделях темп зростання доходу на душу населення та його відповідне почат-
кове значення, як правило, обернено залежні, а отже, перевірка гіпотези конвергенції країн/регіонів має базуватися на 
оцінці такої залежності. По-друге, виробнича функція Кобба-Дугласа має володіти властивістю постійного ефекту 
від масштабу, що вимагає її емпіричного дослідження. 

Ключові слова: конвергенція, еколого-економічна конвергенція, функція Кобба-Дугласа, неокласична модель росту, 
модель Солоу-Свана.

NEOCLASSICAL NATURE AND BACKGROUND OF BETA CONVERGENCE 
BETEWEEN COUNTRIES/REGIONS

The methodological basis of beta-convergence concept (which is based on the neoclassical model of growth) is studied. 
According to the theory of convergence, there is a set of countries (regions, provinces) that are members of the so-called "con-
vergence clubs" i.e. in these countries (or regions) there is the process of convergence of their social and economic development 
towards more developed countries (regions). Numerous empirical studies of scientists around the world on this topic are cur-
rently a powerful basis for the development of appropriate regional economic policy by governments. The period since the 1980s 
is characterized by increased interest of researchers in the convergence processes of regions and countries, as such processes 
have important positive consequences for the welfare of the population, economic growth and are the basis for effective regional 
policy. Today, a large number of scientists from around the world annually publish dozens of research results based on the use 
of convergence, which is based on a non-classical model of growth. However, these studies should take into account the nature 
of non-classical growth models, their shortcomings and make appropriate modifications to the classical model. Given the above 
in this context it is common to analyze the features of the neoclassical model, the main of which is the non-competitive nature 
of the ideas underlying the technology. An analysis of the features of the neoclassical model of growth, the main of which is the 
non-competitive nature of the ideas underlying the technology. It was found that the level of growth of the economy, which is 
below the steady state, is high and gradually decreases over time. The author proves the existence of certain conditions for the 
usage of beta-convergence in empirical studies. First, in the models, the growth rate of per capita income and its correspon- 
ding initial value are usually inversely dependent, and therefore the testing of the hypothesis of convergence of countries/regions 
should be based on the assessment of such dependence. Second, the Cobb-Douglas production function must have the property 
of a permanent effect of scale, which requires its empirical study.

Keywords: convergence, ecological and economic convergence, Cobb-Douglas function, neoclassical growth model, Solow-
Swan model.

JEL classification: O44, O47, C63

Постановка проблеми. Згідно з теорією конверген-
ції, існує такий набір країн (регіонів, провінцій), що є 
членами так званого «клубу конвергенції», тобто у цих 
країнах (або регіонах) відбувається процес зближення 
їх соціального та економічного розвитку у напрямі 
більш розвинених країн (регіонів). Численні емпіричні 
дослідження науковців всього світу з даної тематики 

виступають сьогодні потужною базою для розроблення 
відповідної регіональної економічної політики урядами 
країн. Період починаючи з 1980-х років характеризу-
ється підвищеним інтересом дослідників до процесів 
конвергенції регіонів та країн, оскільки такі процеси 
мають важливі позитивні наслідки для добробуту 
населення, економічного зростання та є основою роз-
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роблення ефективної регіональної політики. З іншого 
боку, поштовх до такого підвищення інтересу еконо-
містів з даної тематики, без сумніву, був пов’язаний із 
розробленням потужних наборів статистичних даних, 
які були сформовані А. Меддісоном [1] та Р. Саммер-
сом і А. Хестоном [2] та які активізували саме емпі-
ричні дослідження процесів конвергенції. 

Сьогодні численна кількість науковців з усього 
світу щороку друкує десятки результатів досліджень, 
які ґрунтуються на використанні β -конвергенції, котра 
базується на некласичній моделі зростання. Однак 
у цих дослідженнях повинні враховуватися природа 
некласичних моделей росту, їх недоліки та здійснюва-
тися відповідна модифікація класичної моделі. Урахо-
вуючи вищесказане, актуальним у даному контексті є 
аналіз особливостей неокласичної моделі, головною з 
яких виступає неконкурентна природа ідей, що лежить 
в основі технології.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відомо, 
що концепції σ  та β  конвергенції, які базуються на 
неокласичній теорії економічного зростання Р. Солоу 
[3], Ф. Рамсея [4] та Д. Кааса [5]. Підкреслимо, що в 
неокласичних моделях економічного зростання [3–5] 
процес конвергенції описує тенденції вирівнювання 
доходів на душу населення між «економіками», тобто 
країнами, регіонами, провінціями, штатами тощо.  
Як зазначає Д. Куа [6], доходи у цих моделях є уза-
гальненим поняттям та у вигляді показника зближення 
використовуються, наприклад, ВВП або ВРП на душу 
населення, рентабельність активів, рівень інфля-
ції, зарплата на одного працівника і навіть політичні 
настрої. Відзначимо, що сьогодні набула особливої 
актуальності не лише соціально-економічна, а й еко-
лого-економічна конвергенція, яка базується на анало-
гічному методологічному апараті. Оскільки в одному 
з останніх досліджень [7], здійснено детальний мета-
аналіз емпіричних робіт, серед останніх статей із даної 
проблематики виділимо публікації [8–11], автори яких 
теж спираються на неокласичні моделі зростання та 
бета-конвергенцію.

Однак відмітимо, що в емпіричних дослідженнях 
процесів конвергенції повинна враховуватись при-
рода некласичних моделей росту, їх недоліки та здій-
снюватися відповідна модифікація класичної моделі, 
чого в наявних дослідження немає. Тому актуальним в 
даному контексті є аналіз особливостей неокласичної 
моделі, головною з яких виступає неконкурентна при-
рода ідей, що лежить в основі технології.

Мета статті полягає у виявленні особливостей 
емпіричного використання класичної моделі β -кон-
вергенції шляхом аналізу її неокласичної природи.

Виклад основного матеріалу. Нагадаємо, що 
концепція конвергенції полягає у тому, що економіки 
з низькими рівнями доходів на душу населення (від-
носно їх стаціонарних рівнів) схильні до більш швид-
кого зростання основних показників на душу насе-
лення. Таку динаміку часто плутають з іншим змістом 
конвергенції, який полягає у тому, що дисперсія реаль-
ного доходу на душу населення для певної групи регі-
онів знижується в часі. Усі показники нерівності по 
доходам – індекси Джині, Тейла, Аткінсона тощо – це 
статистики розподілу, які певною мірою говорять про 
дисперсію. А один із них – стандартне відхилення 
логарифма доходів � �t ty� � �ln , де доходи в деякий 

момент часу t і є безпосередньою характеристикою 
розподілу, який отримав назву σ -конвергенції. Вона 
має місце, якщо на деякому проміжку часу Т справед-
лива нерівність � �t T t� � . 

З іншого боку, безпосередня оцінка гіпотези, яка 
полягає у тому, що темп росту доходу на душу насе-
лення в економіці тим вище, чим нижче в ній даний 
дохід у початковий момент часу, здійснюється за допо-
могою саме β -конвергенції. Поява і розповсюдження 
двох описаних концепцій пов’язані з двома економіс-
тами – Х. Сала-і-Мартіном та Р. Барро, які їх детально 
описують у працях [12; 13]. 

Для існування σ -конвергенції необхідною умо-
вою є наявність β -конвергенції, тому аналіз пови-
нен починатися з оцінки саме останньої [14]. Так, 
рівняння ��конвергенції, яке, як уже зазначалося, 
базується на неокласичних моделях економічного 
зростання, метою побудови яких є формалізація 
та обґрунтування факторів нерівномірності розви-
тку регіонів (країн, провінцій), а також пошук при-
чин, які призводять до зближення у часі рівнів дохо-
дів на душу населення та продукту регіону. Головна 
теза класичних досліджень економічного зростання 
[3–5] – регіони з меншим рівнем економічного розви-
тку зростають швидшими темпами, ніж ті, що мають 
вищий рівень такого розвитку. У неокласичних моде-
лях росту ефект конвергенції посилюється за рахунок 
руху капіталу і технологій із багатих в економічному 
сенсі регіонів до бідних, а робочої сили – з бідних до  
багатих. 

Для здійснення подальшого критичного аналізу 
розглянемо коротко, як неокласична модель економіч-
ного зростання призводить до рівняння β -конверген-
ції. Нехай, маємо економіку закритого типу; позначимо 
через Yt  – випуск продукції, Kt  – обсяги капіталу 
витрачених на випуск продукції, Lt  – трудові ресурси, 
а через Tt  – рівень знань або технологій. Тоді вироб-
нича функція матиме вигляд:

Y F K L Tt t t t� � �, , .                         (1)
У неокласичних моделях випуск може бути або 

спожитий (С), або інвестований (І): Y C It t t� � . У такій 
економіці обсяг заощаджень S Y C It t t t� � � . Тоді 
позначимо через s норму заощаджень. Виробнича 
функція (1) називається неокласичною, якщо вона 
задовольняє такі відомі вимоги:

1) функція F �� �  володіє властивістю постійного 
ефекту від масштабу виробництва;

2) для всіх K > 0  та L > 0  функція F �� �  володіє 
властивістю додатності та вибуття граничних продук-
тів кожного з ресурсів;

3) граничний продукт капіталу (або праці) повинен 
прямувати до безмежності за прямування капіталу (або 
праці) до нуля, та навпаки; властивості виробничої 
функції названі умовами Інади.

Окрім того, неокласичні моделі будуються на показ-
никах у розрахунку на одну особу, тобто виробнича 
функція (1) після відповідних перетворень записується 
в інтенсивні формі як: y f k� � � . Для побудови вироб-
ничої функції в неокласичних моделях росту викорис-
товується функція Кобба-Дугласа:

Y AK Lt t t� � � ,                               (2)
де A > 0  – рівень технології. 
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Виходячи з першої вимоги до виробничої функції, 
в економіці має мати місце постійний ефект від масш-
табу, тобто � �� �1 , тоді (2) перепишемо у вигляді:

Y AK Lt t t� �� �1 .                            (3)
Саме у вигляді (3) виробнича функція задоволь-

няє властивостям неокласичної теорії. Проаналізуємо 
тепер динамічну поведінку економіки, яка описується 
такою функцією. 

Відомо, що неокласична модель росту Солоу-Свана 
описується фундаментальним диференціальним рів-
нянням [3; 15]:

k s f k n k� � � � � �� � �� ,                   (4)
де k K L= / , n – темп приросту населення, δ  – 

коефіцієнт вибуття (амортизації) капіталу, крапка над 
змінною означає диференціювання по часу. 

Відповідно, рівноважний або стаціонарний k*  стан 
у моделі Солоу-Свана відповідає k = 0  в рівнянні (4): 

s f k n k� � � � �� � �* *� .                     (5)
Отже, зростання заощаджень призводить до корот-

котермінового підвищення темпів економічного розви-
тку та рівня капіталу на одного працівника. Проте таке 
зростання  не впливає на рівень довготермінового або 
сталого розвитку, який усе ще дорівнює нулю. В умо-
вах нормальної параметризації (тобто параметризації 
кривої, коли параметром є довжини дуги, яка відра-
ховується від деякої фіксованої точки) швидкість кон-
вергенції в напрямі нового сталого стану буде доволі 
швидкою. Наприклад, Барро та Сала-і-Мартін у 1990 р. 
емпірично довели, що модель передбачає зменшення 
за шість років половини відстані між k0  та k*  [12],  
що лягло в основу багатьох подальших наукових дослі-
джень конвергенції. 

Таким чином, можна зробити концептуальний 
висновок, що рівень зростання економіки, яка знахо-

диться нижче сталого стану, є високим та поступово 
знижується в часі. Відобразимо на рис. 1 співвідно-
шення між двома економіками: так званою бідною (P) 
та багатою (R). Бідна економіка має менший почат-
ковий розмір капіталу k kP R0 0<  (ось чому ми її три-
віально називаємо бідною). Припустимо, що бідна 
економіка має менший рівень заощаджень, а отже, 
наближається (тобто має місце процес конвергенції) 
до нижчого рівня сталого стану відношення «капітал – 
робоча сила» k kP R

* *< . У такому разі ми бачимо зворот-
ний процес, коли економіка з меншим рівнем економіч-
ного розвитку зростатиме нижчими темпами, ніж та, 
що має вищий рівень такого розвитку, тобто конверген-
ція відсутня в абсолютному змісті.

Тому виходячи з аналізу рис. 1, можна говорити 
про існування так званої умовної конвергенції, коли 
кожний регіон (країна) наближається до свого ста-
лого стану з темпом росту, який постійно знижується. 
З емпіричного погляду це означає, що якщо сталий 
стан буде константою, регіони (країни) з меншим рів-
нем розвитку зростатимуть швидше, ніж ті, що мають 
вищий рівень. Якщо ж цього не зробити, то ми емпі-
рично не побачимо такий процес, поки вони не досяг-
нуть майже однакових сталих станів (якщо мається на 
увазі, що вони зближуються в однакові сталі стани). 

Барро та Сала-і-Мартін у 1990 р. у відомому дослі-
дженні [12] виявили вищеописану особливість на 
реальних даних. Так, вони показали, що штати у США 
демонструють абсолютну конвергенцію, тоді як країни 
світу – ні. Таке твердження має місце, оскільки штати 
США схожі за споживчими смаками та технологіями, а 
отже, вони наближаються до однакового сталого стану. 
Однак для великого набору країн науковці отримали від-
мінний результат – наявна тільки умовна конвергенція. 

Із метою емпіричного дослідження конвергенції 
здійснюється логарифмічна лінеаризація рівняння (4):

Рис. 1. Умовна конвергенція в неокласичній моделі
Джерело: складено за [15]
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Тоді середній рівень зростання y на інтервалі між 
датами 0 та Т виглядатиме так:
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Чим вищий параметр β  (звідки й пішов термін бета-
конвергенції), тим швидше рівень середнього зрос-

тання реагує на різницю між log
*
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0 , а 

отже, і вища швидкість конвергенції до сталого стану. 
Зауважимо, що модель (7) характеризує умовну кон-
вергенцію, оскільки для заданих х (рівень екзогенного 
прискорення технологічного прогресу) та y

∧ *

 рівень 
зростання буде вищим, чим нижче буде значення y 0� � . 

Конвергенція є умовною, оскільки y
�

� �0  входить до y
∧ *

 

та х якість можуть відрізнятися для окремих регіонів 
(країн).

Таким чином, ми можемо говорити про наявність 

певних умов щодо використання співвідношення (7) 
в емпіричних дослідженнях. По-перше, у моделях 
темп зростання доходу на душу населення та його 
відповідне початкове значення, як правило, обернено 
залежні, а отже, перевірка гіпотези конвергенції країн/
регіонів має базуватися на оцінці такої залежності, 
чого у вітчизняних публікаціях ми не побачили. 

По-друге, виробнича функція Кобба-Дугласа (2) має 
володіти властивістю постійного ефекту від масштабу, 
що вимагає її емпіричного дослідження та побудови 
у формі (3), чого більшість авторів наукових публіка-
цій  не здійснювала, а відразу переходила до оцінки 
моделі у вигляді (7). 

На додаток підкреслимо, що в неокласичній моделі 
країни виступають закритими економіками, що пови-
нно враховуватися у дослідженні країн/регіонів, між 
якими здійснюється перерозподіл національного 
доходу. 

Висновки. Таким чином, емпіричний аналіз β -кон- 
вергенції з метою дослідження процесів диференці-
ації соціально-економічного розвитку країн/регіонів 
повинен ураховувати особливості неокласичної моделі 
зростання, головною з яких виступає неконкурентна 
природа ідей, що лежить в основі технології. Окрім 

того, зазначена концепція передбачає наявність суттєвих припущень, які обов’язково повинні враховуватися 
дослідниками. У зв’язку із цим виникає проблема і щодо використання концепції σ -конвергенції. Так, �� кон-
вергенція виникає тоді, коли темпи росту країн із нижчим рівнем соціально-економічного розвитку вище темпів 
росту країн із вищим рівнем такого розвитку, а концепція σ -конвергенції передбачає аналіз просторової диспер-
сії. 
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ОЦІНЮВАННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ 
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Зосереджено увагу на оцінюванні кредитоспроможності потенційних клієнтів банків. Розглянуто різні підходи до 
трактування сутності кредитоспроможності позичальника. Приділено увагу рейтинговому оцінюванню потенційних 
позичальників банків. На підставі цього запропоновано модель кредитного скорингу. Модель представлено у вигляді 
скорингової карти, яка будується на результатах оцінювання логістичної регресії. Одним з основних етапів побудови 
скорингової карти є перевірка на достовірність отриманої моделі. Для перевірки якості моделі були вибрані критерії: 
значення площі під ROC-кривою та індекс GINI. Отримано скорингову карту, яку в подальшому можна включати в 
автоматичний процес прийняття рішень щодо видачі кредитів банками.

Ключові слова: кредитоспроможність, логістична модель, кредитний скоринг, кваліфікаційна якість.

ASSESSMENT OF CREDIT CAPACITY OF POSITIVE IN COMMERCIAL BANK

In the financial and economic crisis context, which is characterized by an increase in the number of insolvent business 
entities of the credit market, there are an increase in the share of doubtful loans in loan portfolios of the banks and the issue of 
studying the assessment of the creditworthiness of borrowers of a commercial bank becomes especially relevant.

The article considered various approaches to the interpretation of the essence of the creditworthiness of borrowers and vari-
ous methods for assessing the creditworthiness of potential customers of banks, such as regression models, neural networks, a 
classification tree, genetic algorithms, scoring cards, which are the main tools for data mining. Note that the different models 
can be applied at various stages of assessing a bank's credit risk.

The analysis of the assessment of the creditworthiness of borrowers by banks gave grounds to propose a credit-scoring 
model. The model is presented in the form of a scoring card, which is based on the results of evaluating the logistic regression. 
Scoring maps are constructed on the assumption that «the past reflects the future». Accordingly, based on data on previously 
opened loans and analyzing the available information, it is possible to predict the result (behavior) of future borrowers.

To create a scoring card, the following business process was considered: the manager of a partner store of the bank fills in 
the client's personal data, after which the form is sent to several banks for consideration. Banks review the application, obtain 
information from external sources, and make decisions. The bank, in turn, must quickly and efficiently assess the client and im-
mediately indicate the agreed loan.

The scoring model in the form of a scoring card is based on the results of evaluating the logistic regression in the R-Studio 
software package. The quality of the investigated model was checked by the area under the ROC-curve and the GINI index. Ac-
cording to the results of the study, we can conclude that this model can be included in the automatic decision-making process on 
the issuance of loans, which will allow banks to 1) reduce the time for a bank to decide to issue a loan; 2) be sure that the loan 
will be repaid by the borrower; 3) reduce the bank's credit risks.

Keywords: creditworthiness, logistic model, credit scoring, qualification quality.
JEL classіfіcatіon: C01, C02, C13, C15, E51

Постановка проблеми. В умовах фінансово-еко-
номічної кризи, яка характеризується зростанням кіль-
кості неплатоспроможних суб’єктів господарювання 
кредитного ринку, що спричиняє зростання частки 
сумнівних кредитів у кредитних портфелях банків, 
особливої актуальності набуває питання вивчення 
оцінки кредитоспроможності позичальників комер-
ційного банку. Це зумовлено тим, що значна частина 
прострочених кредитів виникає внаслідок недостатньо 
глибокого аналізу кредитоспроможності позичальника 
на етапі прийняття рішення щодо кредитування. Така 
ситуація спричинена відсутністю новітніх методик 
оцінки кредитоспроможності позичальника, які б чітко 

відповідали вимогам сьогодення. Тому одним з осно-
вних завдань для банків є здатність ними здійснювати 
кредитну діяльність та знижувати ризики, пов’язані  
з нею.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню 
вивчення оцінки кредитоспроможності позичальни-
ків та пов’язаних із ними ризиків присвячено багато 
вітчизняних та зарубіжних праць, зокрема: Е. Брігхем, 
Л. Гапеньскі, П. Роуз, Дж.Ф. Сінкі, В.В. Вітлінського, 
О.В. Дзюблюка, Л.О. Примостки, Т.О. Терещенко 
тощо. Вони вивчали модернізацію методів та моделей 
оцінки кредитоспроможності боржника комерційними 
банками. Проте проблему оцінки кредитоспромож-
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ності позичальників не можна вважати повністю роз-
критою, тому що на разі немає єдиної системи оцінки, 
яка б повністю описувала загальну картину кредито-
спроможності позичальника.

Мета статті полягає у висвітленні існуючих підхо-
дів до оцінки кредитоспроможності позичальників та 
побудові моделі кредитного скорингу для визначення 
кредитного ризику банків.

Для досягнення поставленої мети були визначені 
такі завдання: 1) розглянути сутність та необхідність 
оцінки кредитоспроможності позичальника банку; 
2) здійснити аналіз підходів до оцінки кредитоспро-
можності позичальника; 3) провести оцінку креди-
тоспроможності позичальника за допомогою моделі 
кредитного скорингу; 4) оцінити якість моделі за  
ROC-кривою та індексом GINI.

Виклад основного матеріалу. Проведення актив-
них операцій банками повинно здійснюватися відпо-
відно до умов, визначених у чинному законодавстві. 
В обов’язковому порядку кредитним комітетом здій-
снюється оцінка кредитоспроможності позичальника, 
ефективність проведення якої безпосередньо впливає 
на кредитну діяльність банку. Фінансово-кредитна 
установа зацікавлена в найбільш реальному відобра-
женні стану кредитоспроможності позичальника з 
огляду на те, що чим більш ефективно буде здійснена 
оцінка, тим менша ймовірність настання кредитного 
ризику, а отже, тим більшою є вірогідність погашення 
позичальником своїх зобов’язань на користь банку.

Кредитоспроможність – це такий фінансовий стан, 
за якого позичальник здатен накопичити визначену 
суму коштів для погашення зобов’язань у визначений 
договором термін.

Зауважимо, що кредитоспроможність складається 
із сукупності елементів, висвітлення яких дає чітке 
уявлення про сутність досліджуваної економічної кате-
горії, а саме: довіри банку до позичальника; наявності 
передумов отримання кредиту (кредитна історія); 
аналізу становища позичальника на ринку; репутації 
позичальника; гарантій; ділової активності, тобто під-
тримки фінансової стійкості, платоспроможності.

Існування різних підходів до трактування сутності 
кредитоспроможності позичальника, відмінності мето-
дик аналізу, моделей оцінки та системи пояснює їх різ-
номанітність у банківській системі, тому комерційний 
банк в Україні може самостійно вибирати найбільш 
оптимальні показники для оцінки та аналізу кредито-
спроможності.

Схематично всі існуючи методики можна предста-
вити у вигляді класифікаційних (статистичних) мето-
дів оцінки та комплексного аналізу кредитоспромож-
ності (рис. 1).

У нашій роботі зупинимося на моделюванні кре-
дитних ризиків за допомогою кредитного скорингу.

Кредитний скоринг (від англ. score – бал, оцінка) 
є математичною або статистичною моделлю, за 
допомогою якої на основі кредитної історії попере-
дніх клієнтів банк намагається визначити, наскільки 
велика ймовірність того, що конкретний потенційний 
позичальник поверне кредит у визначений термін  
[2, с. 88].

Процедура кредитного скорингу полягає у тому, 
щоб оптимізувати надання кредитів позичальників. 
У цій процедурі використовується бальна система 
(ураховуючи вагові коефіцієнти) та відбувається кла-
сифікація потенційних позичальників з урахуванням 
рейтингу їхньої кредитоспроможності. Тобто кожному 
досліджуваному параметру, який описує кредитора-
позичальника, присвоюється реальна оцінка в балах. 
На підставі статистичних досліджень даних кожному 
показнику встановлюється певна кількість балів – ско-
рингова оцінка. Чим вище кредитоспроможність і сум-
лінність за тим або іншим показником, тим вищий бал. 
Тому основна ідея скорингу – визначення тих характе-
ристик, які пов’язані зі ступенем надійності та плато-
спроможності потенційного позичальника.

Різними банками для побудови скорингової моделі 
використовуються різні методи, наприклад: моделі 
регресії, нейроні мережі, дерево класифікацій, гене-
тичні алгоритми, скорингові карти, що є основними 
інструментами інтелектуального аналізу даних. Ці мо- 
делі можна використовувати на різних етапах оціню-
вання кредитного ризику банку.

Найбільш традиційною у банківській системі є 
лінійна регресійна модель множинної регресії [3, с. 34; 
4, с. 237]:

p w w x w x w xn n� � � � �0 1 1 2 2 ... ,             (1)
де p – імовірність дефолту;
w – вагові коефіцієнти;
x – характеристики клієнта.
Проте недоліком моделі (1) є те, що в лівій частині 

рівняння знаходиться ймовірність, яка приймає зна-
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чення від 0 до 1, а змінні в правій частині можуть при-
ймати будь-які значення від -∞ до +∞.

Логістична регресія дає змогу подолати цей недолік:

Log
p

p
w w x w x w xn n1 0 1 1 2 2�

�

�
�

�

�
� � � � � �... .       (2)

Ця модель потребує більш складніших розрахунків 
для отримання вагових коефіцієнтів, та обов’язковою 
умовою є те, що в ній не повинно бути сильно коре-
льованих незалежних змінних. Проте слід зазначити, 
що модель (2) є лідером серед скорингових (рейтин-
гових) систем. Основною перевагою моделі (2) є те, 
що клієнтів можна розділити на дві групи (1 – потен-
ційно хороший клієнт, 0 – поганий) і на декілька груп 
ризику. Останнім кроком є те, що модель (2) потрібно 
перевірити на достовірність та апробувати на реальних 
даних. Модель повинна давати коректні та якісні про-
гнози на практиці.

Дерево класифікації і нейроні мережі являють 
собою системи, які поділяють клієнтів на групи, усе-
редині яких рівень ризику приблизно однаковий і мак-
симально відрізняється від рівня ризику інших груп 
[4, с. 238].

Ще одним із методів кредитного скорингу є скорин-
гові карти.

У нашій роботі за допомогою кредитного ско-
рингу дослідимо кредитні ризики банків із реальної 
автоматичної системи прийняття рішень щодо видачі 
товарного кредиту. Розглядається такий процес сис-
теми: менеджер магазину – партнера банка заповнює 
анкетні дані клієнта, після чого аплікаційна інформація 
надсилається на розгляд у декілька банків. Банки роз-
глядають заявку, отримують інформацію із зовнішніх 
джерел та приймають рішення. Банк, своєю чергою, 
повинен швидко й якісно оцінити клієнта та відразу 
вказати, чи погоджено кредит.

Процес розроблення скорингової моделі може від-
різнятися залежно від вибраної предметної галузі, екс-
пертних оцінок аналітика-розробника, кінцевої мети та 
інших чинників.

Структуру створення та впровадження всього про-
цесу в системі R-Studio наведено на рис. 2.

Аналіз та збирання даних. На цьому етапі отримано 
клієнтські дані для роботи, які було структуровано за 
встановленим зразком звіту щодо товарних заявок у 
таблиці Excel. Вибір предикторів зумовлений наявними 
даними, такими як: технічні дані щодо заявки; апліка-
ційні дані, надані клієнтом; дані щодо вибраного про-
дукту, партнера, щодо клієнтів із зовнішніх сервісів.

Для дослідження та побудови логістичної моделі 
взято 86 факторних ознак та 8 412 спостережень. Дані 
містять такі факторні ознаки, як: стать, вік, паспорт, 
адреса, сімейний стан, освіта, діти, посада тощо.

Робота з даними виконувалася у зручному серед-
овищі R-Studio, яке працює на основі мови програму-
вання R. Слід зазначити, що починати роботу із серед-
овищем можна, коли дані очищені та структуровані, 
для цього достатньо мати попередньо підготовлений 
Excel-файл. Фрагмент даних представлено на рис. 3.

Скорингові карти будуються виходячи з припу-
щення про те, що «минуле відображає майбутнє». Від-
повідно, базуючись на даних щодо відкритих раніше 
кредитів і аналізуючи наявну інформацію, можна 
передбачити результат (поведінку) майбутніх пози-
чальників. Для того щоб коректно виконати цей аналіз, 
потрібно зібрати необхідні дані за певний проміжок 
часу, а потім здійснити їх моніторинг протягом іншого 
визначеного відрізка часу й оцінити. Зібрані дані 
(змінні) поряд із відповідною класифікацією (мета: 
«хороший»/«поганий») становлять основу для розро-
блення скорингової карти.

«Вікно дозрівання» – це проміжок часу, коли пози-
чальник мав можливість себе проявити (наприклад, 
мета: 90+). «Вікно вибірки» – це проміжок часу, коли 
ті чи інші позичальники відбираються для аналізу 
(потрапляють у вибірку). Рекомендується також про-
аналізувати, який період «дозрівання» є ідеальним для 
того чи іншого продукту (регіону, типу клієнта тощо). 
У деяких випадках, таких як шахрайство і банкрутство, 
часовий період уже відомий або визначений.

Припустимо, що термін кредитування менше шести 
місяців і вибірка ще «не визріла», визначимо «пога-
них» клієнтів – цільову змінну – за причиною відмови. 
Увійшли: відмова за негативною кредитною історією, 
за наявністю у розшуку, загублені паспорти, критичні 
групи фроду.

Із моделі також були виключені неякісні дані 
або нетипові випадки, які можуть змістити розподіл 
реальних значень. Також у цій моделі дані очистили 
від викидів шляхом зміни значень або вилучення 
запису. На рис. 4 представлено часовий ряд «Вік»  
позичальника.

Як можемо побачити (рис. 4), у межах 2 100 зна-
чення є викид зі значенням 4. Перевіряємо за датою 
народження і бачимо помилку – виправляємо її.

Одномірний аналіз. Розподіл характеристик. На да- 
ному етапі перевіряємо, які є дані для побудови моделі, 
їх тип, кількість та якість, визначаємо вагомість атри-
бутів. Важливим є визначення міри прогностичної 
здатності атрибута i характеристики – вагомість Weight 
of Evidence (WoE). Ця міра означає міру ймовірності 
«хорошого» результату в даній характеристиці, від-
ношення частки «хороших» в атрибуті до частки 
«поганих» результатів. Після цього визначимо оцінку 
ступеня взаємозв’язку між незалежними змінними і 
залежною – показник інформаційного значення, або 

Рис. 2. Процес створення скорингової карти в R-Studio
Джерело: складено за [6, с. 29]
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IV (Information value) «предиктивна сила» характерис-
тики, за формулою:
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де di
( )1  і di

( )2  – відносна частка поганих та хороших 
клієнтів, n – кількість категорій незалежних змінних 
[6, с. 25]. Чим вищий цей показник, тим більшу вагу 
має значення змінної під час побудови моделі (табл. 1):

Таблиця 1
Значущість незалежної змінної за показником IV

Information Value Предиктивна сила
< 0.02 Марне для прогнозування

0.02 to 0.1 Слабкий предиктор
0.1 to 0.3 Середній предиктор
0.3 to 0.5 Сильний предиктор

>0.5 Підозрілий предиктор
Джерело: складено за [6, с. 25]

Якою б сильною не була характеристика, необхідно 
брати до уваги бізнес-логіку: чи дійсно дана залеж-

ність має «економічну» природу? чи не викликана 
дана залежність впливом інших чинників? чи немає 
помилки в розрахунках? Великі IV характеристики 
завжди підозрілі.

Таблиця 2
Інформація про значущість  

незалежної змінної до групування
Variable info_value

PartnerStoreCode 0,524697
CH 0,478453

JurDistrict 0,416215
AddrDistrict 0,391286

………………………… ……………..
Addr 0,000248

Джерело: розроблено авторами

У табл. 2 бачимо, що найбільший вплив мають кон-
кретний магазин, в якому клієнт отримував кредит, гру-
пова оцінка його кредитної історії та адреса прописки.

Заключним моментом одномірного аналізу скорин-
гових показників є групування всередині змінних на 

 

Рис. 3. Фрагмент генеральної сукупності для побудови моделі в R-Studio
Джерело: розроблено авторами

Рис. 4. Графік числового ряду змінної «Вік» позичальників
Джерело: розроблено авторами
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класи. Особливо це стосується інтервальних і якісних 
змінних із великою кількістю характеристик, напри-
клад професія. Групування всередині показників дає 
змогу легше зрозуміти існуючі залежності в моделі, 
скорингові бали стають більш прозорими і стійкими 
до невеликих змін у клієнтській базі, вирішує про-
блему екстремальних величин і рідкісних значень і 
надає більше статистичної значущості скоринговими  
змінним.

Інформацію щодо кожного предиктора отримали у 
вигляді табл. 3.

Із табл. 3 бачимо, що перша група має період від 
0 до 0,41 та вміщує 300 значень, з яких 58 – «погані». 
Ймовірність таких значень у цій групі – 0,1933, 
Woe –0,2577. Предиктивна сила всього Time – 0,0126, а 
конкретного розглянутого значення – 0,0033.

Знову обрахуємо IV вже після групування:

Таблиця 4
Інформація про значущість  

незалежної змінної після групування
variable info_value
CH_woe 0,315045

FotoVerification_woe 0,205543
Age_woe 0,130567

……………… ………………
Addr_woe 0,000248

Джерело: розроблено авторами

У табл. 4 бачимо, що після групування трійка ліде-
рів змінилася (тепер найбільший вплив здійснюють 
кредитна історія, фотоверифікація та вік), а значення 
значущості здебільшого зменшилися.

Результати групування представлено на рис. 5.
Дослідження кореляції. Маємо оброблені дані, 

інформацію стосовно предикторної сили характерис-
тик та мету – дослідити зв’язок між даними боржника 
та їхнім впливом на ймовірність, тобто тепер можемо 
створити модель скорингової оцінки кредитоспромож-
ності клієнта.

Усі змінні, що використовуються в моделі, необ-
хідно перевірити на наявність кореляції між собою для 
коректнішого відображення впливу кожного з крите-
ріїв на результат (рис. 6).

Із рис. 6 бачимо, що, наприклад, AddrRegionalCodeId 
корелює з JurRegionalCodeId, що не дивно, адже зазви-
чай адреса прописки та адреса проживання вказуються 
однакові, тому видаляємо корелюючі характеристики.

Багатомірний аналіз (побудова скорингової карти). 
На основі логістичної моделі було створено вибірку 
даних щодо оцінки кредитоспроможності клієн-
тів. Залежна зміна Y інтерпретується як імовірність 
дефолту позичальника, це бінарна змінна, яка приймає 
значення 1, якщо дефолт, і значення 0 – у протилеж-
ному випадку. Шляхом перетворень отримаємо фіналь-
ний вибір предикторів для моделі. Чим більше зірочок, 
тим впливовішим він є. Предиктори, яких немає в 
списку, були відкинуті (табл. 5).

Для оцінки якості класифікації використаємо аналіз 
ROC-кривих (від англ. Receiver Operator Characteristic), 
що дасть змогу вибрати оптимальний поріг імовір-
ності поділу «поганих» і «хороших» позичальників 
для досягнення прийнятного рівня чутливості і спе-
цифічності моделі [5, с. 9–10]. Для аналізу класифіка-
ційної здатності скорингової моделі використовують 
показник площі під ROC-кривої – AUC (від англ. Area 

Таблиця 3
Фрагмент групування всередині змінних на класи

variable bin count good bad badprob woe bin_iv total_iv breaks
Time [-Inf,0.41) 300 242 58 0,1933 -0,2577 0,0033 0,0126 0.41
Time [0.41,0.51) 1738 1331 407 0,2342 -0,0141 0,0001 0,0126 0.51

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Time [0.73, Inf) 383 297 86 0,2245 -0,0686 0,0003 0,0126 Inf

Джерело: розроблено авторами

Рис. 5. Групування змінних
Джерело: розроблено авторами
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Under Curve), де площа під кривої AUC змінюється в 
межах від 0,5 (поділ відсутній) до 1 (ідеальний поділ). 
Якщо значення площі змінюється в межах від 0,9 до 1, 
то якість моделі відмінна; від 0,8–0,9 – дуже хороша; 
0,7–0,8 – хороша; 0,6–0,7 – середня; 0,5–0,6 – неза-
довільна. Показник площі під кривою призначений 
тільки для порівняльного аналізу моделей між собою. 
Значення площі під кривою не містить ніякої інформа-
ції про чутливість і специфічність моделі. Для визна-
чення якості моделі за значенням площі під ROC-
кривою обчислюємо індекс Джині, який змінюється в 

діапазоні від 0 до 1. Якщо показник наближається до 1, 
то тим вище дискримінуюча здатність моделі. Індекс 
Джині розраховується за формулою:

GINI = 2 AUG – 1,                           (4)
де AUG – площа під ROC-кривою.
На рис. 7 побудована модель досить добре розді-

ляє позичальників. Наприклад, якщо банк вирішить не 
видавати кредит 25% усіх позичальників, то можемо 
втратити лише 10% «хороших» і цілих 45% «поганих» 
позичальників. Є середньою за потужністю.

Рис. 6. Кореляційна матриця
Джерело: розроблено авторами

 

Таблиця 5
Оцінки параметрів логістичної моделі

Coefficients:

                          Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)    

(Intercept)               -1.10695    0.04655 -23.777  < 2e-16 ***

Time_woe                   1.15359    0.16221   7.112 1.15e-12 ***

Weekdays_woe               0.63825    0.36924   1.729 0.083895 .  

Age_woe                    0.83700    0.12755   6.562 5.30e-11 ***

Zodiac_woe                 1.17413    0.43028   2.729 0.006357 ** 

Passport_woe               1.63777    0.40064   4.088 4.35e-05 ***

JurRegionalCodeId_woe      0.65340    0.17393   3.757 0.000172 ***

JurDistrict_woe            0.50815    0.22106   2.299 0.021524 *  

FamilyStatus_woe           0.80824    0.25460   3.175 0.001501 ** 

EducationLevelName_woe     0.96436    0.38402   2.511 0.012031 *  

WorkPositionTypeName_woe  -0.85030    0.45874  -1.854 0.063807 .  

WorkExperience_woe         0.78795    0.18343   4.296 1.74e-05 ***

WorkPlaceAreaName_woe      0.63019    0.26171   2.408 0.016042 *  

ContactPersonsTypeId0_woe  0.63670    0.19008   3.350 0.000809 ***

ContactPersonsTypeId1_woe  1.02051    0.23538   4.336 1.45e-05 ***

FinancialIncomes0_woe      1.06809    0.30094   3.549 0.000386 ***

PartnerName_woe            0.77369    0.17833   4.339 1.43e-05 ***

PurchasePrice_woe          0.71378    0.17876   3.993 6.53e-05 ***

RequestedLoanAmount_woe    0.86957    0.14202   6.123 9.19e-10 ***

Vnesok_vid_woe             0.76976    0.14137   5.445 5.18e-08 ***

CH_woe                     1.46186    0.09012  16.221  < 2e-16 ***

FotoVerification_woe        1.92479    0.10268  18.746  < 2e-16 ***

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Джерело: розроблено авторами
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Розрахований коефіцієнт Джині становив 0,6872, 
що є досить хорошим показником.

Якість класифікації розробленої на основі логістич-
ної регресії скорингової карти можна оцінити, проана-
лізувавши розподіл скорингових балів позичальників. 
Під час ранжирування позичальників за хорошою ско-
ринговою картою «погані» і «хороші» позичальники 
повинні мати максимально відмінні скорингові бали. 
Наприклад, «поганим» позичальникам присвоювався 
менший бал, аніж «хорошим». У результаті група «пога-
них» кредитів повинна мати в сумі менше балів, аніж 
група «хороших». Чим більш явно будуть розділені роз-
поділу скорингових балів для «поганих» і «хороших» 
кредитів, тим ефективніше буде працювати скорингова 
карта. Ідеальною вважається скорингова карта, за якою 
розподіл балів у «поганих» і «хороших» позичальників 
не перетинається, а знаходиться поруч один з одним.

Розрахуємо саму скорингову карту з балами, які про-
грамний комплекс записує поряд із кожним значенням 
предиктора, створюючи тим самим довідник (табл. 6):

Також подивимося, як розподіляться бали на трену-
вальній вибірці, яка розраховує кредитний бал, урахо-
вуючи попередні розрахунки (табл. 7).

У табл. 6 та 7 бачимо, звідки були взяті сумарні 
бали та як були розставлені бали за кожне значення 
фінальних предикторів декількох із позичальників.

За розподілу Гаусса (рис. 8) бачимо, що більшість 
«поганих» позичальників зосереджено в лівому боці 
графіка, адже чим менший бал, тим більша приналеж-
ність до «поганих», а це означає, що такий розподіл є 
досить хорошим.

Однак «хороші» позичальники не зосереджені у 
правій частині графіку, де мали б знаходитися. Багато 
«хороших» позичальників отримали низький скорин-
говий бал, що показує недоліки моделі. Результатом 
моделювання є число, конкретний скоринговий бал, 
який обраховується окремо для кожного позичальника.

Таким чином, ми можемо встановити пороговий 
бал відмови позичальникам, які отримали менше 
826 балів, та бал для затвердження без перевірки вище 
1 063. Відповідно, із 826 до 1063 балів виникне сіра 
зона, яку потрібно буде перевіряти додатково та посту-
пово вносити зміни в модель.

Висновки. Проведене дослідження сучасних моде-
лей оцінювання кредитоспроможності позичальників 
свідчить про їх недосконалість та існування низки 

Рис. 7. Статистика тренувальної вибірки
Джерело: розроблено авторами

 

Таблиця 6
Фрагмент довідника скорингової карти з балами для окремих значень предиктора

Джерело: розроблено авторами

Таблиця 7
Фрагмент розподілення балів на тренувальній вибірці

Джерело: розроблено авторами
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недоліків. Класифікаційні методи оцінки кредитоспро-
можності позичальника недостатньо уваги приділяють 
якісним показникам його діяльності, не досліджується 
вплив зовнішнього середовища на здатність підприєм-
ства обслуговувати кредитні кошти.

Тому в роботі був розглянутий приклад скоронго-
вої моделі, який дає можливість банкам: 1) скоротити 
час на прийняття банком рішення на видачу кредиту; 
2) бути впевненими в тому, що кредит буде повернений 
позичальником; 3) знизити кредитні ризики банку.

Для розв’язання поставленої задачі було вибрано 
скорингову модель у вигляді скорингової карти, яка 
будується на результатах оцінювання логістичної 
регресії в програмному комплексі R-Studio. За значен-

Рис. 8.
Джерело: розроблено авторами

 

нями площі під ROC-кривою та індексом GINI була 
перевірена якість скорингової моделі. Отримано ско-
рингову карту, яку можна включати в автоматичний 
процес прийняття рішень щодо видачі кредитів.

Напрямами подальших досліджень є вдоскона-
лення розглянутої методики скорингового аналізу та 
визначення переваг і недоліків упровадження автома-
тизованих скорингових систем у роботу комерційних 
банків. Перспективним напрямом досліджень є також 
використання комбінованих процедур прогнозування 
кредитоспроможності клієнтів на основі альтерна-
тивних, ідеологічно різних, методів аналізу даних, 
що забезпечують значне підвищення якості оцінок  
прогнозів.
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РОЗРОБЛЕННЯ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГУ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

Фінансово-господарська діяльність суб’єктів господарювання в сучасних умовах потребує постійного співстав-
лення планів із реальним розвитком подій. Розвиток ринкових відносин збільшує відповідальність та самостійність 
підприємств в ухваленні рішень щодо стратегії і тактики на майбутній період. Саме тому під час обґрунтуван-
ня управлінських рішень актуальним є застосування прийомів та методів економіко-математичного моделювання.  
У статті проаналізовано статистичні дані одного із сільськогосподарських підприємств Полтавської області, ви-
окремлено кілька впливових факторів. Запропоновано для вибору оптимальної моделі прогнозування обсягу реалізації 
продукції виконати регресійний аналіз, розробити лінійну багатофакторну модель та побудувати адаптивну модель. 
За отриманими моделями автором було виконано розрахунки. Аналіз отриманих результатів підтвердив адекват-
ність моделей. Рекомендовано для практичного застосування адаптивну модель, адже вона має найкращу якість про-
гнозу та мінімальну суму квадратів відхилень. Отже, використання розроблених економіко-математичних моделей 
прогнозування дасть змогу поліпшити оперативне планування випуску окремих видів продукції, а також (після отри-
мання нових статистичних даних) швидко змінювати виробничі плани. Таким чином, будуть створені умови для підви-
щення конкурентоспроможності та забезпечено стабілізацію фінансового стану сільськогосподарських підприємств.

Ключові слова: прогнозування, множинна регресія, лінійна багатофакторна модель, обсяг реалізації продукції.

DEVELOPING MODELS FOR FORECASTING AGRICULTURAL  
ENTERPRISES SALES VOLUME

The financial and economic activities of economic entities in modern terms require constant plans comparison with real 
developments. Taking into account the peculiarities of the economic situation in the country, comparing the supply and de-
mand, analysis of financial results, etc. The development of market relations increases the responsibility and independence of 
enterprises in making decisions about strategy and tactics for the future. That is why, while taking substantiating management 
decisions the application of techniques and methods of economic and mathematical modeling is relevant. One of the types of 
communication between the producer and the consumer is sales volume. It directly affects the amount of costs, profits and profit-
ability of the enterprise. Therefore, the analysis and forecasting of such an indicator is important to increase the competitiveness 
of economic entities. Statistical data of one of the agricultural enterprises of Poltava region are analyzed, several influential 
factors are highlighted. It is proposed to perform a regression analysis, develop a linear multifactor model and build an adaptive 
model for forecasting the volume of sales of agricultural enterprises to select the optimal model for forecasting the studied indi-
cator for the future. The author performed calculations on the obtained models. The analysis of the obtained results confirmed 
model’s adequacy, so they can be used for forecasting. As a result of comparison forecasts of sales volumes at the enterprise 
the adaptive model is recommended for practical application as it has the best quality of the forecast and the minimum sum of 
deviations squares. This model giving more weight to the latest statistics provides an optimistic forecast for the future. Thus, 
developing economic and mathematical forecasting models will provide an opportunity to improve the operational planning 
of production the certain types of products, as well as allow (after receiving new statistics) to quickly change the production 
monthly plans. Thus, conditions will be created to improve the quality of management, increase competitiveness and ensure the 
stabilization of the financial state at agricultural enterprises.

Keywords: forecasting, multiple regression, linear multifactor model, sales volume.
JEL classіfіcatіon: С01

Постановка проблеми. Фінансово-господарська 
діяльність суб’єктів господарювання у сучасних умо-
вах потребує постійного співставлення планів із реаль-
ним розвитком подій, урахування особливостей еконо-
мічної ситуації в країні, порівняння співвідношення 
попиту та пропозиції, аналізу фінансових результатів 
тощо. Розвиток ринкових відносин збільшує відпо-
відальність та самостійність підприємств в ухваленні 
рішень щодо стратегії й тактики на майбутній період. 
Саме тому під час обґрунтування управлінських 
рішень актуальним є застосування прийомів та методів 
економіко-математичного моделювання.

В Україні традиційно важливим є сільськогоспо-
дарське виробництво. Зокрема, останнім часом інтен-
сивно розвивається галузь птахівництва. Підвищується 
технологічний рівень підприємств, зростає виробни-
цтво, впроваджуються нові технології й прогресивне 
обладнання, розширюється асортимент та постійно 
поліпшуються якість продукції, біологічна цінність 
та смакові властивості виробів. Кінцевою продукцією 
галузі є інкубаційні й харчові яйця, м’ясо, продукція 
перероблення, пух та пір’я. Незважаючи на позитивні 
тенденції ринку м’яса птиці та яєць, існують також 
стримуючі чинники його розвитку. Головним чином, 
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це стосується зростання виробничих витрат, де частка 
кормів становить 70–80%.

Однією з актуальних проблем економіки є підви-
щення ефективності виробництва на різних рівнях 
управління. Результатами оцінювання ефективності 
виробництва можуть бути обсяги виготовленої продук-
ції в натуральному чи вартісному (за гуртовими цінами 
або собівартістю) вигляді чи прибуток. Одним із типів 
зв’язку виробника та споживача є реалізація продук-
ції. Від попиту на неї залежить і обсяг виробництва. 
Обсяг реалізації продукції безпосередньо впливає на 
величину витрат, прибуток та рентабельність виробни-
чого підприємства, тому аналіз та прогнозування таких 
показників мають велике значення для підвищення 
конкурентоспроможності суб’єктів господарювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемі підвищення якості прогнозування для вдоско-
налення системи планування основних показників 
фінансово-господарської діяльності суб’єктів господа-
рювання присвячено велику кількість наукових праць. 
Економіко-математичні моделі прогнозування, які 
застосовуються для розв’язання задач обліку, плану-
вання й управління, наведено Д. Муром [1]. У статті 
[2] розглянуто основні аспекти етапів розроблення 
та побудови оптимізаційної економіко-математичної 
моделі виробничих ресурсів сільськогосподарських 
підприємств для виявлення резервів ресурсного потен-
ціалу, його раціонального використання та підвищення 
економічної ефективності господарської діяльності. 
У роботі [3] обґрунтовано методичні засади прогно-
зування виробничої діяльності сільськогосподарських 
підприємств. У праці [4] проаналізовано динаміку сіль-
ськогосподарського виробництва в Україні та запропо-
новано математичну модель для прогнозування обся-
гів виробництва. Економетричний аналіз залежностей 
обсягів виробництва та споживання картоплі, а також 
розрахунки прогнозних показників використання 
ресурсних можливостей на регіональному ринку пред-
ставлено у [5]. Необхідність розроблення концептуаль-
ної моделі для визначення вибору варіанту економічної 
поведінки підприємств в умовах нестаціонарної еконо-
міки доведено у [6]. Алгоритм прогнозування збуту 
продукції на підприємстві побудовано у [7], у роботі 
також наведено результати дослідження методів про-
гнозування збуту продукції. Критичний аналіз осно-
вних підходів до прогнозування обсягів продажу про-
дукції в сучасних умовах господарювання проведено 
у статті [8], де запропоновано методичний підхід до 
прогнозування обсягів продажу продукції, який базу-
ється на комбінуванні найбільш доцільного для даної 
групи товарів методу прогнозування та методу при-
йняття рішень з урахуванням ринкових ситуаційних 
змін. Економіко-математичний метод прогнозування 
обсягу збуту продукції з використанням коефіцієнта 
еластичності в нестабільних умовах функціонування 
підприємств подано в науковій праці [9]. 

Але, незважаючи на значну кількість наукових 
публікацій із вибраної теми, економіко-математичне 
моделювання обсягів реалізації продукції для обгрун-
тування управлінських рішень суб’єкта господарю-
вання є актуальним завданням.

Мета статті полягає у розробленні економіко-мате-
матичних моделей для прогнозування обсягу реалізації 
продукції сільськогосподарського підприємства.

Виклад основного матеріалу. Основні тенденції 
динаміки результатів фінансово-господарської діяль-
ності підприємств можна моделювати з певною точ-
ністю, поєднуючи формалізовані й неформалізовані 
методи. В умовах крайньої нестабільності економіч-
ної кон’юнктури на ринку прогнозування можливого 
обсягу реалізації продукції можна звести до розра-
хунку залежності від мінливих значень окремих пара-
метрів: обсяг виробництва, склад і структура витрат за 
різними видами діяльності тощо. Такі зв’язки між змін-
ними досліджуються методами регресійного аналізу, 
в яких прогнозування ґрунтується на визнанні факту 
існування певної залежності (функції або константи) 
змін, що відбуваються під час виробничої діяльності 
підприємства в різні часові періоди.

Регресійний аналіз доцільно використовувати тоді, 
коли співвідношення між змінними можуть бути вира-
жені кількісно знаковими математичними засобами. 
Найпростішою функцією є парна лінійна регресія. 
На жаль, більшість реальних моделей суттєво відріз-
няється від лінійної, тому доцільно використовувати 
комплексні методи, наприклад метод множинної регре-
сії, що оцінює змінну Y лінійною комбінацією кількох 
незалежних змінних X1, X2,…,Xt за певний період часу.

У результаті дослідження статистичних даних 
одного із сільськогосподарських підприємств Пол-
тавської області виокремлено кілька груп факторів 
(виробничі, збут та складування, транспортування про-
дукції, маркетингова діяльність, обліком та фінансові 
розрахунки), які впливають на  зміну обсягу реалізації 
продукції. Також важливо зазначити, що кожна група 
факторів може бути ще додатково розгалужена від-
повідно до мети та завдань аналізу, що зумовлюється 
рівнем їхнього впливу на показник. Відповідними до 
досліджуваного показника (обсягу реалізації продук-
ції) вибрано такі п’ять факторів: Х1 – основні засоби 
(тис грн), Х2 – витрати на оплату праці (тис  грн), 
Х3 – кількість поголів’я курей (шт.), Х4 – витрати 
на комбікорм (тис грн), Х5 – енергетичні затрати  
(тис грн). Отже, потрібно знайти аналітичний вираз, 
який адекватно математично відображає зв’язок фак-
торів із результативним показником, тобто необхідно 
знайти функцію виду:

y f X X X Xn= ( , , ,..., )1 2 3 .                   (1)
Зважаючи на те, що будь-яку функцію шляхом 

логарифмування або заміни змінних можна звести до 
лінійного вигляду, рівняння множинної регресії можна 
записати у лінійній формі:

y a X a X a Xn n� � � � ��0 1 1 2 2 ... .            (2)
Параметри рівняння регресії (2) обчислюються 

методом найменших квадратів. Використовуючи кри-
терій χ2, із надійністю р = 0,95 оцінюється наявність 
загальної мультиколінеарності та виявляються пари, 
між якими існує зв’язок. За існування зв’язку один із 
факторів пари виключається з розгляду. Далі модель 
перевіряється на адекватність за критерієм Фішера 
та оцінюється значущість параметрів регресії. Потім 
знаходяться значення прогнозу показника для зада-
них значень факторів, його довірчий інтервал та час-
тинні коефіцієнти еластичності для точки прогнозу.  
Для аналізу показника використано лінійну двофак-
торну регресію виду:
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y a X a X� � ��0 1 1 2 2 ,                        (3)
де Y – розрахункові значення показника;
Х1 і Х2 – фактори;
a0, al, a2 – невідомі параметри рівняння.
Коефіцієнти рівняння вказують на ступінь впливу 

відповідного фактора на результативний показник за 
фіксованого положення іншого фактора. Далі із сукуп-
ності наведених факторів вибираються два найбільш 
значимі фактори, які визначаються за коефіцієнтом 
кореляції, що відображає ступінь залежності між вели-
чинами. Після цього будується лінійна модель для роз-
рахунку прогнозу на короткостроковий період.

Під час застосування традиційних підходів і мето-
дів прогнозування економічних показників часто 
висувається гіпотеза про те, що основні тенденції і 
фактори, виявлені в минулому періоді, збережуться 
протягом періоду, який прогнозується. Таким чином, 
процес екстраполяції виявлених закономірностей і 
тенденцій базується на припущенні про інерційність 
економічних систем, що аналізуються. Однак останнім 
часом в умовах нестаціонарного зовнішнього середо-
вища рухливість цих систем зростає. Спостерігаються 
суттєві зміни в розвитку економічних відносин, зрос-
тає швидкість реакції на кон’юнктуру зовнішнього і 
внутрішнього ринків, рішення влади тощо. Тому для 
прогнозування показників фінансово-господарської 
діяльності підприємства бажано також використову-
вати адаптивні прогнозні моделі, наприклад модель 
динамічної регресії. Прогноз в ній будується на основі 
рівності:

y y yt t t� � � � � �� �( )1 1 ,                   (4)
де yt  – фактичне значення в період t ;
yt−1  – прогнозне значення за попередній період;
α  – параметр регресії, який змінюється залежно 

від точності прогнозів за попередній період.
Адаптивні моделі прогнозування – це моделі дис-

контування даних, які здатні швидко пристосовувати 

свою структуру й параметри до зміни умов. Їх особли-
вість полягає у тому, що за введення нових даних про-
гноз оперативно оновлюється без повторення спочатку 
всіх обчислень. Таким чином, щоб вибрати оптимальну 
модель для прогнозування досліджуваного показника на 
майбутній період, потрібно виконати регресійний ана-
ліз, розробити лінійну багатофакторну модель та побу-
дувати адаптивну модель. Для аналізу використано дані 
одного із сільськогосподарських підприємств Полтав-
ської області за чотири роки (16 кварталів), які подано 
в табл. 1. Прогноз розроблено на два квартали 2021 р.

Розроблення моделі лінійної множинної регресії 
виконано за чотири кроки:

1) дослідження змінних факторів Xi на мультико-
леніарність, якщо виявлена мультиколеніарність, то 
потрібно один чи кілька факторів виключити з моделі;

2) визначення коефіцієнтів аі рівняння регресії;
3) перевірка адекватності одержаної моделі почат-

ковим даним та оцінювання значимості її коефіцієнтів;
4) прогнозування значення величини Y, якщо 

модель адекватна початковим даним.
Отримані результати перевірки факторів Хі на муль-

тиколінеарність наведено на рис. 1, вони порівнюються 
зі значенням критерію Стьюдента.

Рис. 1. Матриця Т

Елементи матриці Т, що знаходиться в другому 
стовпці і першому рядку (3,3722), а також у п’ятому 

Таблиця 1
Статистичні дані

Y (обсяг реалізації 
продукції,  
тис грн)

Х1 (основні 
засоби, тис грн)

Х2 (витрати  
на оплату праці,  

тис грн)

Х3 (кількість 
поголів'я курей, 

шт.)

Х4 (витрати  
на комбікорм,  

тис грн)

Х5 (енергетичні 
затрати, тис грн)

92673,66 73109,80 2751,91 956287,00 45104,42 5034,46
92907,93 73652,60 2801,59 972931,00 44287,74 4795,79
93140,58 74108,40 3067,12 989091,00 46173,13 4537,62
92901,63 73371,20 3105,38 981320,00 49248,83 5172,98
90827,42 72109,80 3138,23 987390,00 58826,37 6866,52
89201,17 70647,60 3175,71 991856,00 60702,59 6517,81
90771,35 68108,40 3265,25 993702,00 61513,73 6488,83
92938,27 68931,20 3550,81 992578,00 64974,63 7091,79
94029,62 67029,30 3899,56 997301,00 63186,10 7334,14
94287,36 68184,70 4081,79 999206,00 63201,19 6762,34
95370,93 71303,80 4237,71 999683,00 62013,83 6594,48
97215,74 73007,20 4507,94 999521,00 64153,23 7506,85
99808,67 75910,78 5375,33 999703,00 81306,32 9193,77
100968,90 78725,19 6179,44 1002034,00 84780,39 8868,59
101683,36 80103,67 7081,67 1009568,00 87013,83 8823,38
103954,37 81561,36 7797,56 1008341,00 91053,34 9683,16
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стовпці та четвертому рядку (5,8414), перевищують 
табличне значення критерію Стьюдента, а отже, між 
факторами Х1 і Х2 та Х4 і Х5 існує мультиколінеарність. 

Одним із способів усунення мультиколінеарності є 
виключення по одному фактору з кожної пари, де існує 
мультиколінеарність. Після аналізу даних виключено 
фактори Х2 та Х4 і побудувано модель із трьома факто-
рами. Після повторних розрахунків зроблено висновок, 
що елемент матриці Т, який знаходиться у третьому 
стовпці і другому рядку, перевищує значення критерію 
Стьюдента, а отже, між факторами Х3 і Х5 теж існує 
мультиколінеарність. Також це підтверджує критерій 
Фішера. Для усунення мультиколінеарності виключено 
фактор Х5 і побудовано модель із двома факторами Х1 та 
Х3. Оскільки в ній Fрозр > Fтабл, а також χ2роз > χ2табл, то з 
надійністю Р=0,95 можна вважати розроблену матема-
тичну модель Y(x) = -90310,19+0,69X1+0,13X3 адекват-
ною експериментальним даним. Далі розраховуються 
прогноз показника Yr та його надійний інтервал. Точ-
кові оцінки значень прогнозу на два майбутні періоди 
для Х1=76768,66 і Х1=77198,32 та для Х3=1013909,475  
і Х3=1016424,47 становлять 100602,60 і 101242,02 від-
повідно. 

Розроблення лінійної багатофакторної моделі зво-
диться до знаходження аналітичного виразу, котрий 
найкраще відображає зв’язок факторів із показни-
ком, тобто потрібно знайти функцію виду (1). У ній 
кожний коефіцієнт указує на ступінь впливу відпо-
відного фактора на результативний показник за фік-
сованого положення решти факторів. Вільний член 
рівняння  економічного змісту не має. Параметри рів-
няння обчислюються методом найменших квадратів. 
Але спочатку потрібно виконати кореляційний аналіз 
і серед досліджуваних факторів X1, X2, X3, X4, X5 визна-
чити два найбільш впливові на результуючий показник 
Y. Коефіцієнти кореляції між двома величинами роз-
раховано за допомогою функції КОРРЕЛ() в Microsoft 
Excel. 

Дані кореляційного аналізу свідчать, що найбіль-
ший вплив на показник у розробленій моделі мають 
витрати на оплату праці (0,95) та комбікорм (0,83). 
Але під час перевірки якості прогнозу було виявлено, 
що поєднання цих двох найвпливовіших факторів 
Х2 та Х4 в одній моделі не дає адекватного результату в 
реальних умовах. Тому було запропоновано два альтер-
нативні варіанти моделі: комбінація вибраних факторів 
із третім за величиною впливу фактору Х1.

Для першого варіанту прогнозу (оптимістичного) 
в моделі використано фактори Х1 (основні засоби, 
тис грн) та Х4 (витрати на комбікорм, тис грн). Отри-
мана функція має вигляд: Y(x) = 1,23X1+0,08X4. Про-
гнозоване значення обсягу реалізації продукції за 
оптимістичним варіантом на 17-й період становить 
101 465,86 тис грн, а на 18-й – 102 222,86 тис грн. Якість 
прогнозу становить 98,3%; сума квадратів відхилень 
статистичних даних від фактичних – 151692027,11; 
Fрозр.= 5,52 перевищує Fтабл = 3,81. Отже, розроблена 
модель є адекватною.

В іншій моделі поєднано фактори Х1 та Х2 (витрати 
на оплату праці, тис грн). Прогнозовані значення показ-
ника за песимістичною моделлю – 100 212,81 тис грн  
і 100 821,03 тис грн відповідно. Функція має вигляд:  
F(x) = 0,00015+1,28X1+0,18X4. Якість прогнозу – 98,2%; 

сума квадратів відхилень – 165991470,18; Fрозр> Fтабл. 
Отже, ця модель також є адекватною.

Адаптивні моделі найкраще відображають дина-
міку розвитку, тобто дають змогу більшою мірою вра-
ховувати поточну інформацію та меншою – минулу. 
Метод динамічної регресії включає один параметр α , 
який постійно оновлюється. Прогнозним значен-
ням для першого періоду вважається його реальне  
значення:

y y1 1= .                                    (5)
Друге прогнозне значення одержується з рівності 

вигляду:
y y y y y y2 1 2 1 2 11� � � � � �� � �( ) ( ) .            (6)

Потім для кожного наступного етапу прогнозне 
значення встановлюється на основі попереднього зна-
чення:

y y yi i i� �� � � � �1 1 1� �( )                        (7)
Значення параметра α  змінюється динамічно.  

Для його зміни потрібно визначити помилки прогнозу 
на два й на один період:

y yt t� �2  – похибка прогнозу на два періоди;

y yt t� �1  – похибка на один період.
По суті, йдеться про регресію похибки про-

гнозу на два періоди вперед за похибкою прогнозу 
на один період уперед. Шукана оцінка для параметра 
α  в момент часу t  отримується під час мінімізації 
суми квадратів похибок за попередні періоди. Про-
гнозування за адаптивною моделлю дає такі резуль-
тати: обсяг реалізації у двох наступних періодах буде 
107 609,84 та 109 415,14 тис грн відповідно. Якість 
прогнозу становить 99,7%, а сума квадратів відхилень 
має значення 29034438,43.

За результатами розрахунків прогнозів за розробле-
ними моделями побудовано графік, який наведено на 
рис. 2.

Усі моделі адекватні, тому їх можна використову-
вати для прогнозування. У результаті порівняння про-
гнозів обсягів реалізації продукції рекомендовано для 
практичного застосування адаптивну модель, адже 
вона має найкращу якість прогнозу та мінімальну суму 
квадратів відхилень статистичних даних від фактич-
них. Найважливішою перевагою адаптивних методів 
прогнозування є їх здатність неперервно враховувати 
еволюцію динамічних характеристик досліджуваного 
процесу, надавати більшу вагу й вищу інформаційну 
цінність тим спостереженням, які знаходяться ближче 
до поточного моменту прогнозування. У розробленій 
моделі надання більшої ваги останнім статистичним 
даним дає оптимістичний прогноз показника на май-
бутній період.

Висновки. Використання розроблених економіко-
математичних моделей прогнозування дасть змогу 
поліпшити оперативне планування випуску окремих 
видів продукції, а також (після отримання нових ста-
тистичних даних) швидко змінювати виробничі плани. 
Підприємству слід першочергово звертати увагу 
на ефективність використання основних засобів та 
витрати на оплату праці й комбікорм – це ті фактори, 
які, головним чином, впливають на показник обсягу 
реалізації продукції. Удосконалення системи плану-
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вання обсягів реалізації продукції суб’єкта господа-
рювання збільшить прогнозованість доходів і витрат 
на майбутній період. Отже, це створить умови для 

поліпшення якості управління, підвищення конкурен-
тоспроможності та стабілізації фінансового стану сіль-
ськогосподарських підприємств.

Рис. 2. Прогнозування обсягу реалізації продукції
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