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NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT 

Nataliia Zachosova, SсD in Economics 
Bohdan Khmelnitsky National University of Cherkasy, Ukraine 
Nataliia Nosan, PhD in History 
Cherkasy State Technological University, Ukraine 

CONCEPTUAL BASES FOR ENSURING FINANCIAL 
SECURITY OF THE STATE 

The  theoretical  principles  of  ensuring  financial  security  of  the  state  are  systematized.  The 
author’s definition of the provision of financial security at the macro level ‒ as a process and as a 
set  of  resources  necessary  for  the  state  to  protect  the  national  economy  from  internal  and 
external  threats  ‒  is  proposed.  The  elements  of  the  methodology  for  assessing  the  level  of 
financial  security  of  the  state  are  determined.  It  is  proved  that  the  assessment  of  financial 
security  should  be  conducted  from  two  positions:  in  order  to  diagnose  financial  security  as  a 
condition  of  financial  independence  and  financial  resources,  and  in  order  to  protect  against 
threats  and  their  negative  impact  on  the  implementation  of  public  financial  interests.  It  is 
necessary  to use an  integral  indicator of  financial  security.  Each  intermediate  indicator  should 
have its fair weight in the integral indicator. 
Keywords: financial security, financial security of the state, financial security ensuring, financial 
security system, resources. 

Introduction. The trend towards globalization, which tirelessly modifies the economic picture of the 
world, leads to the emergence of a sustained financial dependence of some countries from others. States 
that continue to support energy-intensive and resource-intensive industries and do not reduce the volume of 
low-skilled labor in production, do not tend to innovation in restructuring of economic processes, are in the 
role of raw appendages for those countries that may not have their own resources in sufficient quantities, 
but have another their main advantage ‒ the availability of powerful financial centers. Coordinators of the 
world’s financial flows are managing the distribution of financial assets at the international level, and 
because of the investment support of the economies of the backward countries, they can initiate the 
beginning of their path to economic convergence with world leaders. At the same time, the lack of powerful 
capital centers will mean the degradation of economic systems, the breakdown of links between their 
elements and social collapse in the nearest future. Financial independence is a guarantee of realization of 
national financial interests, a pledge of sustainable economic development and strategic prospects. 

In addition to the need for external financing, the negative characteristics of the current state of 
Ukraine’s financial security are the size of the budget deficit, the trends of devaluation of the hryvnia 
against the US dollar, the dynamics of the hryvnia to the US dollar, low growth rates of gross domestic 
product, indicators of the proportion of non-working loans and assets of banks, professional participants in 
financial services markets and their clients, etc. In view of this, studies devoted to the problems of ensuring 
Ukraine’s financial security in the long run, of stabilizing its state at the present time, become especially 
relevant. 

Target setting. The purpose of the study is to generalize and systematize the fundamental principles 
of ensuring the country’s financial security, taking into account the economic, political and social realities 
that are inherent to Ukraine today. To succeed in achieving this goal, it is necessary to perform a whole 
series of important research tasks, including: to offer an author’s definition of ensuring financial security at 
the macro level; to identify the elements of the methodology for assessing the level of financial security of 
the state. 

Analysis of recent research and publications. The study of the issues of ensuring the financial 
security of the state has a multidirectional orientation, as proved by numerous publications of modern 
scholars in the professional literature. In particular, financial security as a system with a number of 
important components, which also require separate scientific research, is considered by such scholars as 
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Petrenko L., Ishchenko V., paying attention to tax security in the system of providing financial security 
of the state12, and Payentko T., Poplavska M. and Sydorenko P. emphasize the important role of security 
of the stock market to maintain a high level of financial security of the state 34. Some authors discuss 
the problems of state financial security at the level of financial market56. Legal support of the process of 
maintaining financial security has been reflected in the work of such scholars as Radzivil K. and 
Dmytrenko E.78. Scientists admit that there is currently no single approach to assessing the level of financial 
security of the state, and in this context, Dyachek S. determines the problems of assessing the level of 
financial security of the country and the ways to solve them9, and Lutsyk-Dubova T. offers a system of 
indicators for diagnosing the state of financial security of the country10. There is a small number of works 
considering the possibility of using foreign experience to solve the problem of stabilization of the state 
of financial security of Ukraine11. 

Consequently, the issues of achieving and maintaining an adequate level of financial security of the 
state level are actively discussed in the scientific sphere. But there is the need to systematize the existing 
principles of ensuring financial security and to supplement their existing gaps in order to form a relevant 
information basis for solving the problem of financial security management of the state and regulation of its 
level in the short and long term. 

Research results and discussion. Given into account the dissimilarity of thoughts regarding the 
definition of financial security, it becomes necessary to specify the content of its concept. If it is an 
ambitious and ultimate goal to ask specialists to develop a strategy for ensuring Ukraine’s financial security 
for a period of five years (without such a document adopted at the state level, financial development of the 
country in the current economic realities is not possible), then it should be clear and concrete understanding 
of the state financial security ensuring. So, Ukhnal N. believes that "ensuring an effective system of 
financial security involves the clarification and systematization of phenomena, events, actions, offensive or 
implementation which, directly or indirectly, may pose a threat to a particular subject of financial 
security"12. In this way, the author understands the provision of financial security as a process of monitoring 
the threatening factors for it without taking measures to counteract them or control their likely negative 
impact on the object of protection. 

Bryhinets O. notes that "... the provision of financial security of the state is based on the functioning 
of a well-defined mechanism. The mechanism of financial security of the state is a system of organizational 
and legal measures of influence aimed at preventing and minimizing threats to the financial security  
                                                      
1 Петренко, Л. М. (2012). Податкова безпека як складова фінансової безпеки держави. Моделювання та 
інформаційні системи в економіці, 86, 89-98. 
2 Іщенко, В. В. (2011). Податкова складова фінансової безпеки держави. Наукові праці НДФІ, 4, 149-156. 
3 Паєнтко, Т. В., Поплавська, М.В. (2011) Безпека фондового ринку в контексті зміцнення фінансової безпеки 
держави. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України, 2,  
215-221. 
4 Сидоренко, П. О. (2014). Безпека фондового ринку в системі фінансової безпеки держави. Інтелект XXI, 2, 
94-103. 
5 Zachosova, N., Babina N., Zanora V. (2018). Research and methodological framework for managing the economic 
security of financial intermediaries in Ukraine. Banks and Bank Systems, 13/4, 119-130 
6 Zachosova, N., Herasymenko O., Shevchenko A. (2018). Risks and Possibilities of the Effect of Financial Inclusion 
on Managing the Financial Security at the Macrolevel. Investment Management and Financial Innovations, 15/4,  
304-319 
7 Радзівіл, К. С. (2011). До питання правового забезпечення фінансової безпеки держави. Юридичний вісник. 
Повітряне і космічне право, 4, 49-52. 
8 Дмитренко, Е. С. (2012). Загальнотеоретичні питання механізму правового забезпечення фінансової безпеки 
держави. Бюлетень Міністерства юстиції України, 3, 62-69. 
9 Дячек, С. М., Легенчук, Ю. О. (2013). Оцінка рівня фінансової безпеки держави: проблеми та шляхи 
вирішення. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки, 2,  
219-226. 
10 Луцик-Дубова, Т. О. (2013). Система індикаторів фінансової безпеки держави. Наука й економіка, 3, 22-28. 
11 Болдуєва, О. В., Богма, О. С. (2016). Міжнародні акти і закордонна практика забезпечення фінансової 
безпеки держави. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія : Економічні науки,  
31 (1), 92-97. 
12 Ухналь, Н.М. (2014). Фінансова безпека України в контексті сучасних трансформаційних процесів. Наукові 
праці НДФІ, 2 (67), 126-138. 
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of the state"1. According to this approach, the ensuring of financial security is systemic, and provides for a 
list of actions and management decisions that are taken at the time of the need to counteract the negative 
impact of the threat or to counteract its impact beginning. 

The publication of Bogma O. we read: "The financial security of the state is ensured by the safety of 
lower-level socio-economic systems, namely, the national, regional, entrepreneurial or organizational and 
personal levels of financial security"2. Such opinion is shared by Smokvina H., who notes that "in order to 
ensure an adequate level of security, it is necessary to assess the existing threats ... in order to ensure ... the 
financial security of the country is the fencing of its property and society from sources of external and 
internal security threats, prevention of causes and conditions that they are generated"3. Consequently, one 
can note the existence of a multilevel or structural approach to ensuring the country’s financial security, 
according to which protection from threats must be carried out simultaneously at different levels of an 
integrated system of financial security of the state. 

Providing financial security as the use of a set of certain tools is considered by Breus S. At the level 
of the business structure, the researcher refers to such a set of tools, as "financial analysis and financial 
management, financial planning and forecasting, budgeting, risk management"4. In view of this, we can 
assume that the author is a fan of a mixed approach to determine the ensuring of financial security of the 
state, according to which this concept is understood and as a set of certain tools for determining the 
likelihood of the impact of threats to the state of financial security and for counteracting them, and as a 
direct process of using such toolkit for achieving the level of financial security of the state. 

According to the results of a scientific search, two separate approaches to defining the notion of 
ensuring financial security of the state can be offered. According to the first, resource approach, financial 
security is understood as a combination of resources ‒ material, financial, labor, information, time, etc., 
which are in the possession of state authorities or which can be quickly obtained for the purpose of 
identifying threats to the financial security of the state, to eliminate them, to minimize them, to counteract 
their negative impact on the state of financial security or to compensate for the consequences of such 
influence to stabilize the state of financial security. According to the second, process approach, ensuring 
financial security is the process of identifying, avoiding, minimizing threats to financial security and 
eliminating their consequences for security condition by using risk management and public management 
tools, including monitoring, control and supervision at different levels of the system of financial security of 
the state and within all its subsystems. According to today’s Methodological Recommendations on 
Calculating the Level of Economic Security of Ukraine (hereinafter ‒ Methodology), the financial security 
of the state has six components that determine its state: banking security; security of the non-banking 
financial sector; debt security; fiscal security; currency security; monetary security5. The provision of 
financial security should be comprehensive and cover the work of public authorities in this direction in all 
of the listed financial security subsystems. 

The complexity of the structure of Ukraine’s financial security system raises difficulties in assessing 
the level of security that has been achieved when implementing measures to ensure it. Approved at the state 
level methodological approach to such an assessment over time (since its promulgation 6 years has passed) 
began to lose relevance. Its use from the very beginning was quite complicated even for specialists in the 
field of security science, since the proposed methodological guidelines provide for the calculation of a large 
number of indicators, some of which are stimulants, the others are disintegrators, causing confusion and 
difficulties in interpreting their endpoints. The sources of information for obtaining the primary data for the 
calculation of the proposed indicators specified in the Methodology do not exist, moved to other categories 
                                                      
1 Бригінець, О.О. (2016). Особливості формування механізму правового забезпечення фінансової безпеки 
України. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки, 837, 36-41.  
2 Богма, О.С. (2016). Структура та рівні фінансової безпеки країни. Теоретичні і практичні аспекти економіки 
та інтелектуальної власності, 1(13), 90-95. 
3 Смоквіна, Г.А. (2014). Фінансова безпека як стратегічна складова економічної безпеки України. Економіка: 
реалії часу. Науковий журнал, 3 (13), 30-36. 
4 Бреус, С.В., Москалець, М.В. (2016). Фінансова безпека як складова економічної безпеки підприємства. 
European Journal of Economics and Management <https://eujem.cz/wp-content/uploads/2018/eujem_2018_4_6/06.pdf> 
(2019, March, 13). 
5 Наказ про затвердження методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України, 
2013 (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України). Офіційний сайт Верховної Ради Укриїни 
<https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13> (2019, March, 13). 
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of information or lost relevance. Most of them are based on the statistics that are published on official 
information resources with a delay, and some of them are completely discontinued. In addition, the 
weighting factors that are used to determine the significance of the indicators of each component of 
financial security in its final indicator, as well as the intervals of values ‒ minimum, critical, unsafe, 
unsatisfactory, satisfactory and optimal for each indicator (in general, it is advisable to reduce the number 
of intervals possible values up to five). It would also be advisable to determine at least approximately the 
same number of indicators for assessing the state of the financial security subsystem (now their number 
varies considerably) and to add indexes and rating assessments of international agencies relevant to aspects 
of Ukraine’s financial situation on the international scene (for example, Corruption Perceptions Index, 
Financial Inclusion Index, etc.). 

The discrepancy between the traditional approach to assessing the state of economic and financial 
security of Ukraine to the needs of time is demonstrated by the fact that the state authorities diagnosed its 
level lastly in 2014, that is, immediately after the development of the Methodology. The absence of an 
analysis of subsequent years does not allow to verify the comparability of data, its comparison in order to 
determine the dynamics of state security level. In addition, in 2014, the economic and political situation in 
Ukraine has changed dramatically, and the emergence of new realities should be reflected in the state 
approach to determining the state of security of the country. 

Matviychuk V. and Neshko R. correctly note that "the financial security of the state by the vertical 
level of government includes the assessment of individual indicators of financial security of the state, 
region, enterprise and citizen. At the horizontal level ‒ includes a set of functional security subsystems, the 
current level of which is determined by a certain list of indicators with recommended limits"1. Taking into 
account all the disadvantages of existing methodological recommendations for assessing the level of 
financial security of Ukraine as a component of its economic security, the need for their revision and 
modernization, it is advisable to propose an updated list of constituent elements of the methodology for 
assessing the financial security of the state (Table 1). 

Table 1 

Elements of the methodology for assessing the financial security of the state 

Elements Specification Features of the implementation 

Statement 1 The assessment should be conducted 
from two positions ‒ in order to 
diagnose financial security as a 
condition of financial independence 
and financial resources, and in order of 
protection against threats and their 
negative impact on the implementation 
of public financial interests 

The list of indicators should allow to determine 
the state of financial security on the basis of 
quantitative indicators that characterize the 
level of financial security of the state, at the 
same time, indicators should be involved 
indicating the presence or absence of financial 
threats to the public interest 

Statement 2 Necessary multilevel assessment 
system not only for the components of 
financial security, but also for the 
micro, meso and macro levels within 
each functional component 

In aggregate indicators of assessing the level of 
banking security; security of the non-banking 
financial sector; debt, budgetary, currency, 
monetary security, it is necessary to distinguish 
indicators for diagnosing the status of the main 
participants of these systems, the financial 
results of which have an impact on the level of 
safety of the subsystem under investigation 

Statement 3 The information base for calculating 
quantitative indicators should be 
information from generally available 
data sources 

The main source of data should be the sites of 
the State Statistics Service, ministries and 
departments, national regulators of the 
financial market, rating agencies, financial 
institutions, etc. 

                                                      
1 Матвійчук, В.І., Нешко, Р.М. (2017). Фінансова безпека регіону як складовий елемент фінансової безпеки 
держави. Фінанси, облік, банки, 1 (22), 125-134. 
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Continuation of table 1 

Elements Specification Features of the implementation 

Statement 4 A precise periodicity of the 
assessment of financial security state 
should be established 

It is expedient to conduct an assessment once a 
year in the second quarter when most of the 
required reporting data has already been 
published for the general public and experts can 
give an opinion on the results of the activities of 
the state financial security system participants of 
the previous year 

Statement 5 The number of metrics to evaluate 
the state of each subsystem must be 
approximately the same 

It is rational to distinguish no more than 10 key 
indicators for assessing the state of each 
subsystem of financial security. It is also 
proposed to develop a method of express-
evaluation of the level of financial security, 
which will contain no more than 30 main 
indicators 

Statement 6 The number of intervals of values for 
the transformation of quantitative 
results into a qualitative assessment 
should be no more than five to avoid 
confusion and to simplify the 
understanding of the obtained value 
of the indicator 

It is suggested to select such intervals of values 
as: critical, minimal, satisfactory, sufficient and 
high (optimal). If all indicators receive the 
highest rating, the state of financial security is 
characterized as maximum 

Statement 7 Intervals of critical, sufficient, 
optimal and other possible qualitative 
estimates of indicators should be 
established on the basis of existing 
norms, expert opinions and practices 
of other countries of the world 

It is proposed to distinguish three intervals of 
values: normal, unsatisfactory, high. After 
calculating the value of the indicator, comparing 
it with the recommended value, it is proposed to 
apply a scoring methodology with a highest 
score for high value of the indicator, the lowest 
score for unsatisfactory value of the indicator, 
average score for normal value of the indicator 

Statement 8 As an additional set of indicators for 
the methodology for assessing 
financial security it is necessary to 
integrate Ukraine’s position in 
international ratings that diagnose the 
financial aspects of the situation in 
the country 

It is proposed to use such ratings and indices as 
current credit ratings of Ukraine Fitch Ratings, 
Standard & Poor’s (S&P), Moody’s Investors 
Service (Moody’s), annual quality rating of the 
interaction of sovereign issuers with 
international portfolio investors, Index Financial 
Stress, Corruption Perception Index, and others 

Statement 9 In case of impossibility to set the 
recommended value for the 
estimation of the indicator, to 
interpret the result it is necessary to 
use the dynamics of its value or 
compare it with the analogue value in 
other countries 

It is proposed to determine whether the value of 
the indicator for the year has improved or 
deteriorated, compare it with a similar indicator 
in a country with similar financial 
characteristics, and then to make a conclusion on 
the assessment of the analyzed indicator 

Statement 10 It is necessary to use an integral 
indicator of financial security. Each 
intermediate indicator should have its 
fair weight in the integral indicator 

The weights of each intermediate indicator in the 
final will be determined with the involvement of 
experts and by processing the results of their 
survey using the mathematical apparatus. 
Integral indicator should be defined as the sum 
of values of intermediate indicators corrected for 
weighting factors 

Made by authors 
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The formation of methodological grounds for assessing its current level of financial security of the 
state should be the first task on the way of the conceptual bases for ensuring financial security of the state 
development. 

Conclusions. The study of the conceptual framework for ensuring financial security of the state 
made it possible to make the following important conclusions. 

Ensuring financial security at the macro level, in accordance with the resource approach, is a set of 
resources ‒ material, financial, labor, information, time, etc., which are available for state authorities or 
which can be quickly obtained for the purpose of identifying threats to financial security of the state, to 
eliminate them, to minimize them, to counteract their negative impact on the state of financial security or to 
compensate for the consequences of such influence to stabilize the state of financial security. Accordingly 
the process approach, ensuring financial security is the process of identifying, avoiding, minimizing threats 
to financial security and eliminating their consequences for its condition by using risk management and 
public management tools, including monitoring, control and supervision at various levels of the state’s 
financial security system and within all its subsystems. 

The constituent elements of the methodology for assessing the financial security of the state should 
include ten statements that should be consistent with a modern approach to the diagnosis of financial 
security. In particular, approaches to assessing the security state, the level of such assessment, the basic 
provisions on evaluation indicators, intervals of their values, frequency of evaluation, data sources and 
integral index of financial security level are defined. 
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PRIORITY OF FUNCTIONAL DIRECTIVES  
OF THE SYSTEM OF TAXATION  
(BY THE EXAMPLE OF UKRAINE) 

The  article  is  devoted  to  the  study  of  the  state  and  prospects  of  the  development  of  the  tax 
system of Ukraine with  an  emphasis  on  the  regulatory  function  of  taxes.  The  state  tax  policy 
priorities were  formulated, which  reflects  the  significance  and way of  implementing  the  fiscal 
and regulatory  functions of  taxes. This  is a priority position of  functionally directed taxation  in 
Ukraine. The peculiarities of the fulfillment of the socio‐economic objective of each function of 
taxes, its role as an economic category and as an instrument of the value influence of the state 
on  the  redistribution of national  income were  studied.  The  tools of  the  regulatory  function of 
taxes  were  presented,  which  are  capable  of  ensuring  Ukraine’s  transition  to  the  path  of 
innovation development and preservation of the environment for future generations. 
Keywords: taxes, regulating tax function, fiscal function of taxes, tax burden, tax privileges, tax 
system. 

Problem setting. Development of the economy and society of the country as a whole is impossible 
without the development of the national tax system. The reform of the Ukrainian tax system is very 
complicated and often accompanied by problems whose solution is hampered by the economic and 
financial crisis, the raw material orientation of the economy, and the lack of development of real and 
innovative production in almost all its spheres. The key problem of the national tax system is the use of 
taxes only to fill the state and local budgets (the domination of fiscal functions), while not contributing to 
the economic development and development of society (ignoring the stimulating function). The 
ineffectiveness of the tax system contributes to the development of the shadow business, through which a 
significant proportion of taxes does not go to the budgets, which adversely affects the country’s economic 
development. Solving the problems of reforming the tax system is impossible without specifying the 
functions of taxes, determining the tools of their impact on the economic, social and other spheres of 
society, which determines the relevance of our research. 

Analysis of the recent research and publications. A lot of scientific works of a comprehensive 
nature are devoted to the problems of reforming the tax system of Ukraine, including in the aspect of the 
functional definition of the essence and role of taxes for the development of society. Gmyria V.P., 
Lisnyak V.I., Podderyogin A.M., Vasilik O.D., Purdenko O.A. and others investigated the functions of 
taxes in terms of determining their bases and influence on the means of defining key features and properties 
of taxes. It is necessary to highlight the works of scientists who prefer studying the stimulating function of 
taxes so important for the development of the Ukrainian economy. Zhilinska O.V., Moldov O.O. investigate 
the influence of taxes (tax privileges) on activating the innovation activity of the country, Kozmenko S.M., 
Mandrik V.O. in their writings reveal the role of the ecological component of the tax system (environmental 
taxation). The formal statement of the current set of tax functions and the non-systematic study of 
individual functions of taxes in the light of world experience does not allow determining the guidelines for 
the development of the tax system of the country as a whole, its functional orientation, place and role in the 
state’s economic policy. 

Objectives setting. To study the functions of taxes with the further determination of the priority of 
the functional orientation of the Ukrainian tax system to increase its role in the country’s socio-economic 
development, taking into account global experience. 

The basic research data. Today, the scientific doctrine does not have a single approach to the 
number of functions that execute taxes and fees. Scientists distinguish and justify the feasibility of such 
functions of taxes and fees as fiscal, regulatory, control, distributive, stimulating and reproductive. In our 
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opinion, it is not necessary to distinguish the allocation function separately, since in the process 
of collection of cash in the form of taxes to the budget system, that is, when performing the fiscal function 
necessarily there is a redistribution of the part of the created national product, sufficient for the fulfillment 
of state obligations. 

Some scholars believe that the stimulating function of taxes is part of the regulatory function, that is, 
by regulating the effects of taxes, companies can be stimulated to expand their activities and improve them 
if certain elements of the tax encourage the payer to improve their performance1. In turn, the regulatory 
function of taxes relates to the regulation of macroeconomic processes, in particular, the impact on inflation 
and crisis processes through the regulation of monetary incomes, accumulation processes, the ratio 
of supply and demand, the impact on investment and innovation processes, etc. Therefore, the regulatory 
function should also include the reproductive function. Execution of fiscal and regulatory functions is 
necessarily accompanied by state control over their implementation through tax control and tax sanctions, 
which ensure the maximum income to the budgets of established taxes and create obstacles to tax evasion. 
Accordingly, it is not feasible to allocate the control function of taxes as separate, since it generally reflects 
the essence of taxes as an instrument of financial relations between the state and taxpayers. Therefore, it is 
expedient to highlight two priority functions of taxes that have a costly impact on the socio-economic state 
of the country: fiscal and regulatory. 

The fiscal function of taxes involves ensuring the formation and mobilization of financial resources 
of the state through mandatory collection of taxes in its favor, aimed at ensuring the social and economic 
needs of citizens and the country as a whole. 

The regulatory function of taxes is directed at solving certain tasks of the state economic policy through 
the use of tax mechanisms. The use of different tax rates, tax breaks and financial sanctions, the introduction 
of some taxes and the abolition of others, changes in taxation conditions contribute to solving the priority 
problems for society, in particular: stimulates the innovative development of all spheres of activity, regulates 
the level of unemployment, redistributes income of citizens, directing financial resources for development 
industrial sphere and social infrastructure, stimulation of investments in physical, human and natural capital, 
without which it is impossible to increase the well-being of citizens and develop country. 

Significance and way of realization of functions of taxes is determined in the tax policy of the state. 
The experience of European countries shows that competently built tax policy in the country allows solving 
a variety of different tasks in all spheres of society. An analysis of the tax policy of developed European 
countries allows formulating the priorities of the state tax policy (Fig. 1). 

Taking into account the foregoing and taking into account the importance of taxation for 
the development of the state, we consider that today the emphasis should be not only on the fiscal function 
of taxes and fees, but also on the regulatory function, which today remains only formal in Ukraine. 

The priority of the fiscal role in Ukraine’s tax policy can be explained by its multifaceted linkage 
with the political and economic aspects of government mechanisms, based on the very interpretation of this 
function. Well-known American economist P. Samuelson in his book «Economics» notes that fiscal policy 
is a policy of taxation and public spending. In this case, as a rule, a positive fiscal policy is understood 
as the process of establishing state taxation and public expenditure in such a way that they help to reduce 
fluctuations of the economic cycle and have a positive effect on the economy2. 

Fiscal policy always has a political basis. The problem is how constructive this policy is, is it 
conscious and consistent. This is the key to reforming the tax system, which is based on the functional 
orientation of taxes. The domination of fiscal policy is inherent in the Ukrainian tax policy, in which 
the state actively implements only one economic function of taxes – fiscal, that is, it seeks to create 
the maximum tax burden for filling and reducing the budget deficit. 

Tax burden, by definition S.V. Barulin, characterizes in a relative form the part of the value of the 
produced social product, which is distributed and redistributed to state income indirectly through 
the mechanisms of taxation. Consequently, the tax burden serves, firstly, as a form of monopoly price 
of aggregate public goods; and secondly, as a calculated indicator of the quantitative measurement of the 
price parameters of the evaluation of services provided by the state 3. 
                                                      
1 Атаманчук, О.В. (2008) Регулююча функція податків та регуляторний потенціал податкової системи. 
Економіка та держава, 10, 26-29. <http://www.economy.in.ua/pdf/10_2008/9> (2019, February, 11). 
2 Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. (1992). Economics. New York; St. Louis; San Francisco: McGraw-Hill. 
3 Барулин, Ю.М. (2006). Теория и история налогообложения: учебное пособие. Москва: Экономист, 319. 
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Fig. 1. Priority goals of the tax policy of the state 

 
A key quantitative assessment of the efficiency of the tax system is the level of tax burden, the excess 

of which leads to the impossibility of even simple reproduction. This level is determined by the state of the 
economy and state influence on relations with economic actors. The dynamics of the structure of tax 
revenues to the consolidated budget of Ukraine for the period 2013-2017 is shown in Fig.2. 

As we see, the main fillers of the budget in Ukraine are direct taxes (income tax on individuals with 
a rate of 18%) and indirect taxes (excise tax, value added tax) payable by end users. In 2017 such payments 
brought 75% of tax revenues to the budget – 615 bln. The trend to increase the tax burden on individuals’ 
shoulders increased after 2014. In 2013 their share was only 67%. At the same time, businesses pay fewer 
taxes. Thus, in 2017, the share of corporate profit tax was only 8.9%. The rent for the extraction of gas, ore 
and other minerals decreased to 6.2%. 

The total tax burden in Ukraine is 37.8%, in the European Union – 40.5%, while the global average is 
39.6%1. The fact that in developed European countries the tax burden is much higher cannot be an 
argument in favor of the inappropriateness of its revision in Ukraine. After all, a country with a low level 
of socio-economic development cannot afford to have such a high level of taxation as developed countries, 
so to compare it with the latter incorrectly. 

 
                                                      
1 Сьогодні (2017). Україна вдвічі покращила позицію в рейтингу оподаткування <https://ukr.segodnya.ua/ 
economics/business/ukraina-vdvoe-uluchshila-mesto-v-reytinge-nalogooblozheniya-1092015.html> 
(2019, February, 11). 
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Fig. 2. Dynamics of the structure of tax revenues to the consolidated budget  
of Ukraine for 2013-2017 1. 

 
In world practice, accumulated considerable experience in the field of taxation, which allows to 

propose constructive approaches to its reform, to determine the maximum allowable levels of tax burden on 
the economy, the excess of which can have negative consequences2. It is universally accepted that the tax 
boundary is determined, first, by the needs of the state, for the purpose of covering taxes, and, secondly, by 
the ability of legal entities and individuals to pay these taxes. Taking into account the socio-economic 
situation, the specific issues of the choice of taxation are solved. The task of determining the boundary 
of taxation is complicated by the fact that there are many factors on which the level of tax burden depends. 
In some countries, they try to limit the tax burden by legislative acts. The basic principle when determining 
the tax bar should be the principle of the ability of individuals and legal entities to make tax payments. 

A further argument in favor of a balanced approach to choosing the maximum allowable level of tax 
collection is a number of other circumstances. For example, the existence of overproduction of goods in the 
country (in this case, the tax pressure increases to withdraw investment resources in order to provide 
a slowdown in the economy) or vice versa – the national economy is not marked by a high level 
of commodity production, and the state in this case should reduce the tax pressure to a minimum in order to 
stimulate investment processes. 

Practical experience shows that due to the application of overcharged rates of basic taxes there is 
a chain reaction from key economic processes. These include the sharp rise in prices of products, the 
payment crisis, rising prices, impoverishment of the population, falling domestic demand, increase in credit 
issues, sharpening inflation, narrowing the money supply. The main benchmark for determining the limits 

                                                      
1 Кравчук, О. (2017). Кому на руку податки в Україні: європейські моделі та можливі альтернативи. Cпільне: 
журнал соціальної критики <https://commons.com.ua/uk/komu-na-ruku-podatki-v-ukrayini-yevropejski-modeli-ta-
mozhlivi-alternativi/> (2019, February,11). 
2 Д’яконова, І.І. (1997). Податки та податкова політика України. Київ: Наукова думка, 120. 
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of tax pressure is the curtailment of production, due to the fall in domestic demand and output volumes. 
As a result, in accordance with all market laws, this should lead to a balancing of prices (in the scheme 
of demand – supply) at the highest level. 

The negative consequences of such a tax policy are also due to the fact that the tax base is sharply 
narrowing, and, consequently, budget revenues are substantially reduced. Without the ability to withstand 
such tax pressures, the real sector of the economy evades the payment of taxes that we can observe today. 
The imbalance in the impact of individual taxes on economic processes leads to the emergence of negative 
financial balances that do not contribute to the normalization of the reproductive process. Thus, the most 
powerful regulator of economic processes is the level of tax pressure on the taxpayer. 

National income in general terms can be presented as a result of the interaction of financial flows: 
income, income of the state (taxes) and incomes of the industrial sector. The trends of circulation in the 
economic system of the country depend on the movement of these flows, the optimization of which is 
related to the achievement of a balance between the movement of products and revenues (Fig.3). 

 

 
Consumption  
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Fig. 3. Equilibrium between the movement of products and revenues 

 
In the balance between the movement of products and revenues, a significant place is allocated to 

taxes. First of all, it relates to the provision that state consumption is balanced by tax revenues. In excess 
of public spending on tax revenues, it is necessary to make loans through financial markets and reduce 
investment that constrains the production process. Obviously, the opportunities for economic development 
are reduced by the size of the expenditure of state consumption and taxes. 

In analyzing the regulatory function of the tax system, the composition of the tax system, the impact 
assessment of each of them and the economic behavior of the taxpayer are of fundamental importance. 
Given this feature, taxes can be classified into two groups: 

– fixed conditional taxes, which do not directly depend on the level of production, sales volume and 
other parameters of business activity (property tax, rent payments, etc.). Virtually these taxes are similar to 
conditional-fixed expenditures in production costs. With an increase in volumes of production, their share is 
proportionally reduced; 

– conditional variable taxes that are directly related to business activity (the higher the payments, 
the more efficient the taxpayer works). These taxes include value-added tax and profit tax. 

These taxes should be geared towards equalizing the results of the economic competition (higher fees 
from obvious leaders and a softer tax on outsiders). 

Conditional-variable taxes have the following features: 
– for all taxpayers they create the same (in proportion to the level of business activity) and limited 

load; 
– they do not directly affect the structure of capital; 
– they influence the planning of business activity, determining the promising efficiency of the 

activity. 
Fixed taxes are structurally shaping. They stimulate the movement of capital to more efficient areas 

of its application. These taxes stimulate business activity. This creates a guarantee of filling a certain part of 
the budget, since they are levied irrespective of the results of the taxpayer’s activities. 

This group of taxes, firstly, is not related to sectoral specifics. Secondly, these taxes do not respond 
to the level of profitability and resource intensity of production. Thirdly, they can help eliminate inefficient 
production and favor the more efficient sectors of the economy. In order to intensify the regulatory role 
of taxes, it is necessary to provide conditions for structural changes in economic proportions in the right 
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direction. This will enable successful enterprises to invest considerable money in their development at the 
expense of their own investment potential, which can be achieved by lowering the value-added tax rate and 
income tax. 

Profit, which is the main source of investment, is actively used in macroeconomic regulation of the 
economy. The taxation of profits is a regulator that can slow down or intensify the development of the 
national economy. Low profit tax rates ensure the activation of the investment process, the growth of 
production, and the revival of business activity. This theoretical scheme, unfortunately, was not 
implemented in the Ukrainian economy. In a situation where it was necessary to intensify colossal 
structural shifts, to intensify investment processes, unexpectedly (if so it is possible to count) increased 
profits and VAT rates. This led to negative consequences in the Ukrainian economy, in particular, before 
the investment resources of enterprises were withdrawn. 

In spite of the need to strengthen the role of fixed taxes, conventionally variable taxes play a key role 
in ensuring the budget and fiscal policy of the state, but their structure and form require substantial 
adjustments. An extremely important macroeconomic regulator is the tax rate on enterprises’ funds, which 
are directed to consumption by workers and shareholders. The consumption tax can work in unison with 
other classical regulators, complementing their influence with more effective regulation. Finishing the 
analysis of the regulatory function of the tax system, it should be noted once again that the existing tax 
system in Ukraine does not allow for a functionally defined scenario of economic regulation. In this sense, 
it is most likely not a system, but a certain set of fiscal mechanisms that are relatively weakly related to 
solving the most important tasks of further development of the Ukrainian economy. 

The strategic development of the Ukrainian economy envisages the transition to a sustainable 
innovative way of development. Accordingly, the Ukrainian tax system should introduce tax mechanisms 
that would stimulate the investment and innovation activity of business entities while preserving the 
environment. Examples of such mechanisms are environmental taxes, the experience of which demonstrates 
their effectiveness. The basis of environmental policy in economically developed countries is the maximum 
ensuring compliance with environmental standards at all stages of environmental activities. Currently, more 
than 520 types of environmental taxes are used in the EU countries, while encouraging business entities to 
reduce pollutant emissions. The main functions of environmental taxation are to stimulate activities aimed 
at reducing the level of environmental pollution and financing of environmental protection measures. 

Privileges that stimulate the demand for innovative products include benefits associated with the 
introduction of energy and resource-saving technologies and processes in the industry, the purchase of 
efficient vehicles by the population, and others. So, in addition to accelerated depreciation, corporations 
engaged in innovation activity are granted benefits in the form of investment tax credits, tax deductions and 
deductions for the purchase of computer equipment and software. These benefits make it possible to reduce 
the amount of taxable profits or tax liabilities provided that the intended use of the saved funds. All 
countries that apply tax incentives for innovation activities necessarily provide incentives to invest in 
research and development. Moreover, the kind of such privilege, the rate and method of its calculation 
differ depending on the initial level of knowledge intensity of GDP in the country and the goal set by the 
government – the stimulation of rapid growth of the level of private spending on R & D (Research and 
development work), support for a high level of such costs, reimbursement of so-called irreversible costs for 
innovators, remuneration innovatively active enterprises, etc.1 

Conclusions. The modern world is characterized by the social orientation of state regulation of the 
economic systems of countries, which needs to increase the role of fiscal function of taxes to cover growing 
social needs. To a greater or lesser extent, the tax systems of countries solve these issues by increasing the 
tax burden. But tax opportunities have their limits. At a certain stage of economic development, further 
increases in cash, which are redistributed to social goals, conflict with the purpose of reinvestment in an 
expanded reproduction of wealth. There is a decrease in the overall investment potential of the state budget. 
The solution to this conflict is probably due to investment, which focuses on the continual updating of 
innovation and the preservation of the environment. The stimulation of investment can be achieved by 
reviewing the priority of the functional orientation of the tax system of the country, in particular, its 
stimulating effect on the development of objects and areas of innovation development. 

                                                      
1 Точиліна І. В. (2016) Досвід податкового стимулювання інноваційного розвитку економіки. Наукові праці 
НДФІ, 3 (76), 55-68. 
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STATE FINANCIAL SUPPORT FOR INNOVATIVE 
DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS 

Most highly developed EU member states create an innovative model for developing their own 
economy. Nowadays, the problem of financial support for innovative development is relevant. It 
requires  the  state  financial  support  of  enterprises  oriented  in  their  activity  on  the  use  of 
innovation.  In  this  process,  an  important  role  is  taken by  small  and medium‐sized  businesses, 
which  have  high mobility when  they  use  innovative  development  and  production.  In Ukraine, 
significant tax incentives for innovative SMEs are not provided. SMEs that implement innovation 
activities can only be included in a simplified tax system with a single tax payment due to a small 
number  of  employees  and  low  turnover.  Nowadays  there  is  no  institute  for  the 
commercialization of high‐tech development because  there  is no mechanism  for  financing  the 
introduction  of  integration  into  the  European market  of  small  and medium  national  research 
enterprises. 
Keywords: small and medium business, financial state support instruments, innovational policy, 
competitive economy, clusters. 

Постановка проблеми. Протягом останнього часу погіршився економічний стан України, 
в тому числі представників малого та середнього підприємництва (далі – МСП), які розглядаються 
в якості одного з пріоритетних напрямів євроінтеграції. Притаманна МСП гнучкість виробничої 
діяльності та можливість інноваційних перетворень при виборі стратегії розвитку дозволяє МСП 
швидко реагувати на зміни, що відбуваються на ринку, краще враховувати споживчі уподобання, 
перебудовувати свою структуру, змінювати спеціалізацію та створювати новий товар, беручи участь 
таким чином у процесі соціальних інтеграційних перетворень в країні. Одним з актуальних питань, 
який стоїть перед державними інститутами, створення сприятливих економічних і фінансових умов 
для регулювання МСП. 

Необхідність сприяння інноваційному вектору регулювання МСП є загальновизнаним 
курсом України. Дослідженню підлягали різні аспекти діяльності МСП. Вагомий внесок 
у теоретичну розробку напрямів розвитку малого і середнього підприємництва й аналізу 
механізмів його кредитно-фінансової підтримки зробили вітчизняні вчені: Андрєєва Л., Білорус 
О., Бедрінець М., Варналій З., Корнєв Ю., Круглянко А., Мокряк В., Неклесс А., Попов В. та ін. 
Істотний внесок у розроблення практичних аспектів окреслених проблем внесли В. Балюк, 
О. Білоус, О.Д. Вовчак, О.О. Другов, М.І. Крупка, Т.А. Лащ, А.М. Мороз, С.К. Реверчук, 
С.І. Савлук. Однак низка питань, пов’язаних із фінансовою підтримкою МСП, розроблення 
оптимального в сучасних економічних умовах механізму фінансування МСП в Україні потребує 
більш ґрунтовного дослідження. 

Завданням даного дослідження є проаналізувати існуюче положення держаної фінансової 
підтримки інноваційного розвитку МСП, визначити основні шляхи державної фінансової підтримки. 

Виклад основного матеріалу. Мали форми підприємництва як інституційний сектор 
економіки на сьогодні є містким за чисельністю та обсягами виробництва в Україні. Малі форми 
підприємництва забезпечують стабільність та мобільність економіки, наближують її до вимог 
споживачів, виконують важливу соціальну роль – створення робочих місць та забезпечують 
включення до активної участі у зайнятості більшість населення. 
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Інноваційний тип виробництва стає фундаментом, який визначає економічне становище 
країни та перспективи конкурентоспроможності на європейській арені. У міжнародній практиці 
накопичено досвід визначення рейтингу інноваційних країн, інноваційного розвитку регіонів, 
інноваційної діяльності підприємств. 

Після підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, визначено курс на реалізацію 
моделі економічного зростання за допомогою використання сучасного інноваційного розвитку 
МСП, забезпечуючи фінансову підтримку впровадження у виробництво наукомістких технологій, 
що повинно задовольняти споживачів високоякісної продукції та послуг. 

Поряд із властивими перевагами малому підприємництву притаманні й певні недоліки, як от1: 
– хронічна нестача фінансових коштів, що пов’язано з низькою часткою власного капіталу і 

необхідністю залучення позичкових коштів; 
– обмеженість масштабів використовуваних засобів виробництва, зокрема неадекватність 

технічного оснащення і забезпечення сировиною, порівняно з великими підприємствами; 
– надчутливість до коливань економічної кон’юнктури та політичної ситуації, великий 

ступінь залежності від системи підтримки малого підприємництва; 
– значна залежність від окремих великих замовників; 
– слабке сегментування власної долі ринку й недостатньо міцні позиції на ньому; 
– високий ризик та схильність до банкрутства. 
Дослідженням державної участі в фінансуванні інноваційних видів діяльності займалося чи 

мало вітчизняних науковців І. Шапаренков, О. Собкевич, І. Петровська та інші. Внесок 
О. Собкевича полягає в дослідженні фінансування державою інформаційно-консультаційних послуг 
в рамках інноваційного менеджменту в урядових установах, що має підняти на новий рівень 
адміністративних послуг та стимулювати активність бізнесу2. 

А. Шапаренков розглядає потребу інноваційних перетворень безпосередньо фінансуванням 
суб’єктом господарювання та важливість залучення, пошуку джерел фінансування 3. 

І. Петровська приділяє увагу податковим пільгам при провадженні досліджень та науково-
конструкторських робіт4. Зазначивши необхідність державної підтримки інноваційних перетворень 
у забезпеченні росту активності МСП у даному питанні проаналізуємо напрями регулювання 
державної фінансової підтримки інноваційного сектору МСП. 

У Законі України «Про інноваційну діяльність» від 04 липня 2002 № 40-IV статтею 1 
визначено: 

– інновації розглядаються як новостворені (застосовані) і (або) удосконалені 
конкурентоспроможні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення 
виробничого, адміністративного, комерційного чи іншого характеру, що істотно поліпшують 
структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери. 

– інноваційна діяльність – діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію 
результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних 
товарів і послуг5. 

Відповідно статті 325 Господарського кодексу України інноваційна діяльність у сфері 
господарювання – це діяльність учасників господарських відносин, що здійснюється на основі 
реалізації інвестицій з метою виконання довгострокових науково-технічних програм з тривалими 
термінами окупності витрат і впровадження нових науково-технічних досягнень у виробництво та 
інші сфери суспільного життя6. 

                                                      
1 Ляшенко, В.І. (2015). Вплив податкового кодексу України на розвиток малого підприємництва: експертні 
оцінки на етапах обговорення, прийняття та внесення змін. Вісник економічної науки України, 2 (20), 39-111. 
2 Собкевич, О.В. (2014). Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації 
економіки України. Київ: НІСД. 
3 Шапаренков, А.В. (2013). Грошовий механізм формування інноваційного потенціалу: монографія. Київ: КНТЕУ. 
4 Петровська, І.П. (2013). Податкові пільги як спосіб стимулювання інноваційної діяльності в Україні. Вісник 
ЖДТУ, 1 (63), 299-301. 
5 Закон про інноваційну діяльність, 2002 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<http:// http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15> (2019, березень, 25). 
6 Господарський кодекс, ст. 325, гл. 34, 201 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15> (2019, березень, 21). 
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В країнах – членах ЄС підприємства МСП переважають у технологічних наукомістких 
галузях. В Акті про малий бізнес в Європі (документ, який визначає розвиток МСБ в ЄС), МСП 
розглядається як фактор структурної зміни економіки, котрий забезпечує перехід до економіки 
знань, що базується на інноваційному перетворенні. В ньому, зокрема, визначається, що 
«...процвітання ЄС у майбутньому залежатиме від того, чи буде використаний потенціал зростання 
та інновацій малих і середніх підприємств»1. 

З точки зору впровадження під інновацією розглядають продукт у вигляді нової техніки, 
технології, результат інноваційного процесу котрий впроваджується на ринок. А. Шапаренков 
визначає інновацію, як поєднання функціонального та комерційного підходів, та у широкому 
значенні слід розуміти безперервну активну зміну конкретної системи щодо зовнішнього та 
внутрішнього середовища, що створює позитивний ефект її використання у тривалому періоді2. 

У 2017р. загальний обсяг витрат на виконання НДР власними силами організацій становив 
13379,3 млн. грн, у тому числі витрати на оплату праці – 7152,9 млн. грн, інші поточні витрати – 
5444,6 млн. грн, капітальні витрати – 781,8 млн. грн, з них витрати на придбання устаткування – 
659,1 млн. грн3. 

Питома вага підприємств МСП, що впроваджували інновації за підсумками 2017 року 
склала 4,2 % . Варто зазначити, що в Україні за розрахунками, питома вага загального обсягу 
витрат на інновації у ВВП становила 0,45%, у тому числі за рахунок коштів державного 
бюджету – 0,16%. За даними 2016р., частка обсягу витрат на НДР у ВВП країн ЄС-28 
у середньому становила 2,03%. 

Більшою за середню частка витрат на дослідження та розробки була у Швеції – 3,25%, 
Австрії – 3,09%, Німеччині – 2,94%, Данії – 2,87%, Фінляндії – 2,75%, Бельгії – 2,49%, Франції – 
2,25%; меншою – у Македонії, Латвії, Румунії, Кіпрі та Мальті (від 0,43% до 0,61%)4. Отже, сектор 
вітчизняного інноваційного МСП потребує активної державної фінансової підтримки. 

Важливість державного реформування підтримки інноваційного підприємництва в Україні 
закріплена в розпорядженні Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 року № 575-р. Про 
затвердження плану заходів з реалізації Концепції реформування державної політики в інноваційній 
сфері на 2015-2019 роки5. 

Важливою складовою науково-технічної сфери є інноваційний МСП, під яким, на нашу 
думку, слід розуміти процес створення та комерціалізації товарів і послуг у секторі малих форм 
підприємництва, котрий є результатом науково-технічних розробок. 

Державна політика підтримки інноваційних МСП має проводитися в комплексі зі фінансовою 
підтримкою до здійснення наукової інноваційної діяльності. Подібне застосовується на практиці 
країнами-членами ЄС, що дозволяє використання інноваційних технологій малими формами 
підприємництва, завдяки достатності фінансової підтримки для їх впровадження (Табл.1) 

В Україні впроваджувати державну фінансову політику підтримки інноваційного МСП є 
наступні установи: 

– Національна академія наук, яка є вищою науковою організацією та здійснює 
прикладні й фундаментальні дослідження для впровадження новітніх розробок в різні галузі 
економіки; 

– Міністерство освіти і науки України, якому були повернуті повноваження в управлінні 
наукою після реорганізації Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації, що 
дозволить поліпшити якість державних інноваційних програм і замовлень за рахунок залучення 
вищих навчальних закладів до даного процесу; 

                                                      
1 EUR-LEX.EUROPA (2019). Акт «Малый бизнес для Европы» <http://eur-lex.europa.eulegal-content/EN/ALL/ 
?uri=CELEX:52008DC0394> (2019, лютий, 14). 
2 Шапаренков, А.В. (2013). Грошовий механізм формування інноваційного потенціалу. Київ: КНТЕУ. 
3 Офіційний сайт Державної служби статистики України (2019). Головна сторінка <http://www.ukrstat.gov.ua/> 
(2019, березень, 06). 
4 Офіційний сайт Державної служби статистики України (2019). Головна сторінка <http://www.ukrstat.gov.ua/> 
(2019, березень, 06). 
5 Розпорядження про затвердження плану заходів з реалізації Концепції реформування державної політики 
в інноваційній сфері на 2015-2019 роки, 2015 (Кабінет Міністрів України) Офіційний сайт Верховної Ради 
України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/575-2015-%D1%80> (2019, лютий, 25). 
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– Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, що відповідає за залучення 
підприємницького сектора до впровадження інновацій; 

– Міністерство фінансів України, що здійснює фінансове забезпечення програм. 

Таблиця 1 

Інструменти державної фінансової політики підтримки малого та середнього 
інноваційного підприємництва у країнах – членах ЄС 

Інструмент Зміст Країни ЄС 

Пряме 
фінансування 

Надання позик, що досягають 50% витрат 
на створення нової продукції Франція 

Надання дотацій Всі країни-члени ЄС 

Надання безвідсоткових позик на введення 
інновацій Німеччина 

Фонди Впровадження інновацій з врахуванням 
можливого ризику Всі країни-члени ЄС 

Податки 
Податкова підтримка винахідників Німеччина, 

Австрія 

Звільнення від сплати податків, якщо 
винахід стосується економії енергії 

Німеччина, Австрія, 
Нідерланди 

Адміністративні 
послуги 

Безоплатне ведення діловодства для 
індивідуальних винахідників, безплатні 
послуги патентних повірених 

Німеччина, Нідерланди 

Ринкова інтеграція 
Євро ФІТНЕС - 
допомога у підготовці та функціонуванні 
в умовах ринку 

Німеччина 

Джерело: розроблено автором на основі1. 
 
Дві перші установи відповідають за інтелектуальну складову забезпечення інноваційного 

розвитку економіки, решта – за їх фінансування і комерціалізацію. 
В Україні фінансова політика підтримки інноваційного МСБ реалізується шляхом 

фінансування прикладних наукових та науково-технічних розробок, виконання робіт цільовими 
державними програмами і замовленням, витрати на створення інфраструктури відповідними 
Міністерствами, Державними агентствами й установами. За 2014-2015 роки Міністерство освіти і 
науки України та Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації витратили 1 млрд 
80 млн грн на дослідження та науково-технічні розробки2. 

В Україні на сьогодні відсутній державний інститут комерціалізації наукомістких розробок, 
оскільки не існує механізму фінансування впровадження інтеграції на європейський ринок 
національних дослідницьких МСП. 

Пряму фінансову підтримку інноваційному МСП надає державна небанківська фінансово-
кредитна установа «Фонд підтримки малого інноваційного бізнесу». Його діяльність фінансується 

                                                      
1 Собкевич, О.В. (2014). Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації 
економіки України. Київ: НІСД. 
2 Постанова про утворення Державної інноваційної фінансово-кредитної установи «Фонд підтримки  
малого інноваційного бізнесу» , 2015 (Кабінет Міністрів України) Офіційний сайт Верховної Ради 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1396-2011-%D0%BF> (2019, лютий, 13). 
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за рахунок коштів державного бюджету, вітчизняних та іноземних інвестицій, добровільних внесків 
і доходів від власної чи спільної фінансово-господарської діяльності. 

Для отримання фінансової підтримки Фондом суб’єкти МСП повинні зареєструвати 
інноваційний проект в Державному реєстрі інноваційних проектів і пройти спеціальний відбір. 
Фондом здійснюється постійний моніторинг за використанням коштів та досягнутими результатами 
господарювання, додатково можливим є рішення про надання послідовних траншів в реалізації 
проекту. 

Статутний капітал фонду становить 35 млн грн. В Україні за посередництва Фонду надає 
наступні види фінансової підтримки: 

– повне безвідсоткове кредитування; 
– часткове (до 50%) безвідсоткове кредитування; 
– повна або часткова компенсація відсотків комерційних банків, що кредитують інноваційні 

проекти; 
– державні гарантії комерційним банкам; 
– майнове страхування реалізації інвестиційних проектів1. 
Передбачена також можливість надавати представникам інноваційного МСБ безповоротні 

цільові субсидії, субсидії на придбання і впровадження нових технологій, в тому числі, 
енергозберігаючих та екологічно чистих. 

Податкові пільги є ще одним із напрямків фінансового стимулювання проводження 
інноваційної діяльності. Високі показники податкових пільг для науково-дослідних та дослідно-
конструкторських робіт спостерігаються у Франції, Іспанії, Португалії, Чехії2. 

В Україні суттєвих податкових пільг для інноваційних підприємств МСП не надається. 
Підприємства МСП, що впроваджують інноваційну діяльність, можуть лише перейти на спрощену 
систему оподаткування зі сплатою єдиного податку за рахунок невеликої кількості працівників і 
низького товарообігу. 

На нашу думку, доцільним було б встановлювати найменшу ставку єдиного податку, 
відносячи і інноваційні підприємства МСП до самої низької категорії платників податків незалежно 
від обсягу річного доходу та кількості працівників. На відміну Німеччина та Нідерланди 
усвідомлюючи питому вагу податкового тягаря, котрий становить найбільше навантаження 
на суб’єктів МСБ інноваційної діяльності, змінюють оподаткування із зміною життєвого циклу 
підприємства. 

В країнах ЄС саме фінансова система є соціальним ліфтом для МСП. Завдяки прагматично 
розробленій, система надає можливість, слабо захищеним у фінансовому відношенні стати 
заможними, при реалізації освіти, власного інтелектуального капіталу та створювати інноваційний 
продукт. Проте українські підприємці продовжують брати кредити під 25% річних, тоді як в США 
чи Німеччині пропонують ставку на рівні 2-4%. При цьому, за різними оцінками, в Німеччині малий 
і середній бізнес забезпечує державі більше половини ВВП, а українці зобов’язані малому і 
середньому бізнесу лише 15% ВВП. 

У країнах Європейського Союзу також практикується не пряма фінансова підтримка 
з відповідного бюджету, а політика створення сприятливих умов для ведення інноваційної 
діяльності. Мається на увазі підтримка бізнес інкубаторів, технопарків, технополісів, кластерів та 
інших подібних утворень з розвиненою інфраструктурою підтримки бізнесу. Яскравим прикладом є 
функціонування близько 200 «промислових районів» Італії різної спеціалізації. Кластерна політика 
пов’язана з використанням непрямих інструментів державної підтримки, які, як правило, сприяють 
розвитку співробітництва та зростанню інноваційного потенціалу учасників кластерів. 

Відмінністю українських кластерів є їх орієнтація на традиційні галузі промисловості, як легка 
промисловість, сільське господарство, металургія, будівництво. 

Розвиток кластерів в Україні гальмується складністю фінансування та планування їх розвитку 
через нестабільну економічну ситуацію, недостатню інформованість власників підприємств та 
адміністративні підходи до управління, що призводить до недовіри кластерної моделі розвитку. 

                                                      
1 Офіційний сайт Державної казначейської служби України. <http://www.treasury.gov.ua> (2019, лютий, 18). 
2 Петровська, І.П. (2013). Податкові пільги як спосіб стимулювання інноваційної діяльності в Україні.  
Вісник ЖДТУ, 1 (63), 298-305. 
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У той час як кластеризація стимулює підприємства МСБ освоювати масштабні державні 
інвестиційні та інноваційні проекти національного значення. В усьому світі кластери 
започатковуються для активізації діяльності не традиційних виробництв, а саме інноваційних науко-
технологічних видів діяльності, таких як біофармацевтика, електроніка та ін. Україні варто 
розробляти власну кластерну політику на фінансування заходів кластеризації не сировинних галузей 
економіки. 

В Україні фінансується створення електронної системи інформаційної «Електронний уряд», 
для підтримки інноваційного МСП, котра має покращити взаємозв’язок між виконавчими 
органами влади та бізнес-середовища, забезпечити доступ представників малих форм бізнесу 
до різних джерел фінансування, інформувати щодо актуальних інвестиційних та інноваційних 
проектів шляхом інформаційних технологій, знизити адміністративний бар’єр і наблизити 
діяльності уряду. 

Розвиток кластерів в Україні доцільно здійснювати на основі існуючих технологічних та 
індустріальних парків, таких як «Київська політехніка», що спеціалізується на біотехнологіях і 
системах спеціального і подвійного призначення та електронних технологіях1. 

Впровадження інноваційних кластерів на вищезазначеній основі потребує збільшення 
прямого державного фінансування інноваційних бізнес-платформ, технопарків, індустріальних 
парків та бізнес-інкубаторів, які більшою мірою знаходяться на самофінансуванні. Водночас, 
цікавим проектом для України може стати активізація діяльності комплексних прикордонних 
вільних економічних зон кластерного типу за участю малих підприємств із суміжними 
державами2. 

Істотною проблемою в підтримці інновацій в Україні є відсутність взаємозв’язку між 
державою, наукою та підприємницької сектором. Досвід високорозвинених країн показує, що для 
здійснення ефективної державної політики у підтримці інноваційного малого бізнесу слід почати 
з фінансування підвищення кваліфікації державних службовців для впровадження інноваційного 
менеджменту в урядових установах. Аналітичні дані дослідження агентства при Європейській 
Комісії стверджують, що 88,5% державних установ ЄС-27 ввели інформаційні нові або поліпшені 
послуги для бізнесу3. 

Важливу роль у фінансовій підтримці представників МСП відіграють кошти фондів. З серпня 
2014 р. в ЄС діє програма COSME – «Конкурентна спроможність малих та середніх підприємств», 
яка передбачає два напрями фінансового забезпечення. Перший – гарантування кредитів, установи 
котрі забезпечують надання кредитів новим та невеликим підприємствам, мають можливість 
отримати гарантію з боку ЄС. Другий – «Капітал заради зростання», що передбачає вкладання 
грошей у фонди, котрі готові інвестувати у малі фірми, з перспективою виходу останніх 
на зовнішній ринок. Також програма «Horyzont 2020» надає можливість МСП отримати кредити або 
гроші на лізинг на впровадження інновацій4. 

Результатом реформування має бути така система державного управління, яка гарантує 
належне впровадження політичних рішень та правових норм, є прозорою, передбачуваною та 
клієнтоорієнтованою, спрямована на стале економічне зростання і сприяє розвитку підприємництва 
та інвестицій. Окрім того, ознаками ефективності державного управління має бути раціональне 
використання фінансових та людських ресурсів, створення умов для самореалізації громадян і 
перетворення держави на привабливого та ефективного роботодавця5. 
                                                      
1 Рудь, Н.Т. (2013) Роль технопаркових структур в активізації науково – інноваційної діяльності. 
Міжвузівський збірник «Наукові нотатки», 42, 236-249. 
2 Сайт приватний підприємець (2019). Розвиток малого і середнього бізнесу: як реанімувати процес в Україні 
<http://chp.com.ua/all-news/item/53144-razvitie-malogo-i-srednego-biznesa-kak-reanimirovat-protsess-v-ukraine> 
(2019, березень, 18). 
3 Собкевич, О.В. (2014). Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації 
економіки України. Київ: НІСД. 
4 Сайт European Commission (2017). Horizon 2020/ The EU Framework Programme for Research and Innovation 
<https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/> (2019, березень, 20). 
5 Діденко, Н.Г (2018). Актуальні проблеми інституалізації публічної влади в Україні в умовах євроінтеграції: 
Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку. Матеріали ІІ Міжнародної науково-
практичної конференції, (м. Маріуполь, 4-5жовтня 2018 р.), 240-245. 



EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU                      ISSN 2533‐4794 (Print); 2533‐4808 (Online) 

 26

Висновки. 
Наразі актуального значення набуває державна фінансова підтримка МСП орієнтованих 

на інновації та найголовнішою умовою формування економічного потенціалу держави. У зв’язку 
з цим проаналізовано існуючий стан функціонування фінансової підтримки інноваційного МСП 
в Україні, котрий має бути різноспрямованим та орієнтуватися на встановлення взаємозв’язку 
між державною стратегією інноваційних перетворень та сектором МСП, що пов’язано із одного 
боку використанням різних інструментів державної фінансової підтримки, з іншого – 
на підтримку інноваційних підприємств МСП зі сприянням до здійснення наукової-технічної 
діяльності. 
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FACTORS INFLUENCING THE INNOVATIVE 
DEVELOPMENT OF THE REGION 

The  level  of  innovative  development  of  the  region  is  considered  in  the  article,  as well  as  the 
analysis of regional factors of influence is conducted and the directions of their research within 
the  framework  of  innovation  development  is  determined.  The  influence  of  certain  regional 
factors on the innovative development of the region, in particular, scientists, who are engaged in 
researches,  the  industrial  specificity  of  the  region,  the  sectoral  structure  of  the  economy,  the 
quality  of  human  capital,  scientific  potential,  financial  security,  and  the  attractiveness  of  the 
region in terms of life‐support and business‐related preconditions are revealed. In the course of 
the  research,  the  evaluation  of  the  indicators  of  the  effectiveness  of  innovation  development 
was carried out and its influence on the region’s economic growth was revealed. 
Keywords: innovation, innovative development of the region, factors of influence, regional 
development, economic growth. 

Formulation of the problem. Today the goals of innovative development and scientific and 
technological progress outline the priorities of the state economic policy, where innovation is a prerequisite 
for economic growth and social development. The level of development of innovative processes forms the 
direction and pace of regional development with a view to qualitative transformation and raising the level 
of basic economic indicators. In this regard, the study of innovative development of the region becomes 
important and relevant. 

Analysis of recent research and publications. Researches on innovative development problems at the 
regional level were undertaken by both domestic and foreign scientists, in particular O. Dotsenko1, 
O. Zhikhor2, O. Snisarenko3, T. Gorodinsky4, V. Nezhibortsa5 etc. However, the synthesis of scientific 
approaches to the identification of problematic issues of innovative development necessitates further 
research in the direction of outlining the causes of the too slow passage of the process of innovative 
regional growth. 

The purpose of the article. To select the priority of regional factors of influence on the innovative 
development of the region. 

Presenting the main material. First of all, the development of innovative activity, primarily within 
the region, addresses the priority tasks, firstly, the marked activity will contribute to solving existing 
problem issues of socio-economic and ecological development; secondly, it will be a source of 
preservation, and in the future, and the creation of new jobs in the field of science and technology, will 
reduce the level of social tension, will enable support of existing scientific institutions and universities with 
the obligatory consideration and involvement in the process of creative and talented youth. 

                                                      
1 Доценко, О.Ю. (2010). Рівень інноваційного розвитку регіонів України та фактори, які його формують. 
Економічний вісник Національного гірничого універистету, 4, 25-35. 
<http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2010_4_5>. (2019, March, 20). 
2 Доценко, О.Ю. (2010). Рівень інноваційного розвитку регіонів України та фактори, які його формують. 
Економічний вісник Національного гірничого універистету, 4, 25-35. 
<http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2010_4_5>. (2019, March, 20). 
3 Доценко, О.Ю. (2010). Рівень інноваційного розвитку регіонів України та фактори, які його формують. 
Економічний вісник Національного гірничого універистету, 4, 25-35. 
<http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2010_4_5>. (2019, March, 20). 
4 Доценко, О.Ю. (2010). Рівень інноваційного розвитку регіонів України та фактори, які його формують. 
Економічний вісник Національного гірничого універистету, 4, 25-35. 
<http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2010_4_5>. (2019, March, 20). 
5 Доценко, О.Ю. (2010). Рівень інноваційного розвитку регіонів України та фактори, які його формують. 
Економічний вісник Національного гірничого універистету, 4, 25-35. 
<http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2010_4_5>. (2019, March, 20). 
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The main factor in increasing the competitiveness of the regional economy is the rapid growth 
of scientific and technological progress, which determined the innovative way of development of economic 
entities within the economic territorial system, in particular1: states, regions, industries, enterprises. Such 
a change determines the need for innovative transformations, starting with the micro-, meso- and macro 
levels. 

In order to provide innovative growth, the need for radical changes in all spheres and types of economic 
activity of the economic complex of the country and its regions is determined. At the same time, there is 
a need for the development of methodical tools for the formation of mechanisms for innovative development 
of the region, which will contribute to raising the level of competitiveness of the region and ensuring its socio-
economic development. Regional innovative development involves the integration of the scientific and 
technical sphere in the processes of livelihoods of social socio-economic development, which means the 
formation of a system of institutions capable of generating innovations and creating new markets for high-tech 
products and services, resulting in the formation of a regional innovation system2. 

Innovations as a priority direction of socio-economic growth directly affect the quality of human life. 
The implementation of this development is primarily due to the internal innovation potential and effective 
management influence, which will increase the efficiency of the functioning of the innovation sphere. 
At the same time, the stability of the socio-economic development of the regional economy is an important 
factor in innovative development, since it forms the external environment of innovation development. Thus, 
regional innovation development is formed under the influence of a number of factors3: 

 formation of innovative infrastructure; 
 level of socio-economic development of the region; 
 level of competitiveness of the region; 
 regional character of innovation entrepreneurship; 
 methods of state influence on the innovative development of the region; 
 financial support of innovative development of the region; 
 influence of foreign economic relations on innovation activity; 
 social and environmental problems of innovation; 
 legal regulation of innovation development; 
 protection of intellectual property; 
 staffing of the innovation process. 
The isolated factors, their interdependence determine the peculiarities of the innovative development 

of the region, make it possible to form the most effective system for its realization. First of all, their 
influence is through the scientific intellectual and personnel components, as well as a powerful system of 
higher education. The developed scientific sector of the region serves as a significant intellectual 
prerequisite for the development of human capital and raising the level of innovation potential. At the same 
time, human capital is characterized by the level of intellectual and spiritual development, qualification, 
innovative abilities, professional skills and conscientiousness acquired in the process of acquiring 
educational knowledge and gaining experience in the field of innovative provision of the region’s 
development. In order to improve the quality of human capital, institutions are required to provide a timely 
and adequate response of the economy and society to changes in the professional structure of the labor force 
and demand for it. 

In Transcarpathia, such institutions are still poorly developed (Fig. 1), which makes the problem 
of structural imbalance in the domestic labor market especially acute. In developed market economies, such 
institutions provide stable and effective links between employers, educational institutions and 
the population and, accordingly, rapid adaptation of the labor force to changes in the economy. 

                                                      
1 Доценко, О. Ю. (2010). Рівень інноваційного розвитку регіонів України та фактори, які його формують. 
Економічний вісник Національного гірничого універистету, 4, 25. <http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2010_4_5>. 
(2019, March, 20). 
2 Доценко, О. Ю. (2010). Рівень інноваційного розвитку регіонів України та фактори, які його формують. 
Економічний вісник Національного гірничого універистету, 4, 25. <http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2010_4_5>. 
(2019, March, 20). 
3 Доценко, О. Ю. (2010). Рівень інноваційного розвитку регіонів України та фактори, які його формують. 
Економічний вісник Національного гірничого універистету, 4, 25. <http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2010_4_5>. 
(2019, March, 20). 
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Fig. 1. Number of organizations performing scientific and scientifically technical work  
in the Transcarpathian region for the period 1995-2017 * 

* Shaped by sources1. 
 
For the analyzed period (1995-2017), as can be seen from Fig. 1, there is a tendency to decrease 

the number of scientific organizations and performers of scientific and scientific and technical works, which 
is connected with the decrease of material and technical support of research activities. In such a situation, 
financial support is required for the updating of equipment and scientific equipment. A sharp problem 
remains the decrease in the number of scientists (R & D performers), which is associated with low prestige 
of scientific work and social protection of scientists, and leads to the outflow of young talented scholars 
in other areas of economic activity or their departure abroad. 

The research shows that innovation activity in the region has a small, but somewhat positive, upward 
trend since 2015. In recent years, the share of innovative enterprises (which have implemented measures 
aimed at increasing the technological level of production and production of new products) is decreasing. 
Thus, in 2017, compared with 2016, the innovation activity of investigated enterprises decreased by 4.8% 
(Fig. 2). 

 
 

Fig. 2. Innovative activity of industrial enterprises of Transcarpathian region  
for the period of 2007-2017,% * 

* Formed by source 2. 

                                                      
1 Наукова та інноваційна діяльність України у 2007 році: статистичний збірник (2008). Київ, 196.; Наукова та 
інноваційна діяльність України у 2010 році: статистичний збірник (2011). Київ, 186.; Наукова та інноваційна 
діяльність України у 2015 році: статистичний збірник (2016). Київ, 143.; Наукова та інноваційна діяльність 
України у 2016 році: статистичний збірник (2017). Київ, 86-87; Наукова та інноваційна діяльність України 
у 2017 році: статистичний збірник (2018). Київ, 86.; Регіони України: статистичний збірник. 2 частини (2009). 
Київ, 1, 362-365. 
2 UKRSTAT.GOV.UA (2019). Головне управління статистики у Закарпатській області. 
<http://www.uz.ukrstat.gov.ua/statinfo/nauka/index.html>. (2019, March, 20). 
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More informative indicators of innovation development of the region are indicators that characterize 

the volume of sales of innovative products, since the product itself forms the gross regional product and 
certifies the final result of the innovation activity of the enterprise. Products are considered innovative when 
it is new or significantly improved in part of its properties or methods of use1. At the same time, new 
products are goods and services that differ significantly in their characteristics or purpose from products 
manufactured by the enterprise earlier. The volume of innovative products includes the aforementioned 
products that were introduced into production during the last ten years and are primarily intended for 
implementation on the domestic market. 

 

Fig. 3. Indicators of the volume of realized innovative products of the Transcarpathian region  
for the period of 2007-2017,% * 

*Formed by sources2. 

 
The value of the indicators of the share of the volume of sales of innovation products of the region 

in the total volume of implementation has different meanings (Fig. 3). Indicators k1 and k2 characterize 
the share of sales of innovative products, which is new to the market since 2007 and is insignificant 
in the region. 

It should be noted that nowadays innovative products are not decisive in the process of formation 
of the real volume of sales, and ultimately the gross regional product, since the actual situation from 
the point of view of the influence of innovative development of the region on the formation of its 
socioeconomic status reflects precisely indicators k3 and k4, as indicate the level of innovation products 
in the region in total3. 

An analysis of the economic development of the region makes it possible to assess the attractiveness 
of the regional market from the perspective of investors and innovation. A comparative analysis of regional 
socio-economic development and the identification of trends in its growth is carried out with the help 
of aggregate indicators of the gross regional product and volumes of investments into fixed capital. These 

                                                      
1 Доценко, О. Ю. (2010). Рівень інноваційного розвитку регіонів України та фактори, які його формують. 
Економічний вісник Національного гірничого універистету, 4, 25. <http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2010_4_5>. 
(2019, March, 20). 
2 Наукова та інноваційна діяльність України у 2007 році: статистичний збірник (2008). Київ, 262, 264.; 
Наукова та інноваційна діяльність України у 2010 році: статистичний збірник (2011). Київ, 239, 241.;  
Наукова та інноваційна діяльність України у 2015 році: статистичний збірник (2016). Київ, 170.;  
Наукова та інноваційна діяльність України у 2017 році: статистичний збірник (2018). Київ, 102. 
3 Доценко, О.Ю. (2010). Рівень інноваційного розвитку регіонів України та фактори, які його формують. 
Економічний вісник Національного гірничого універистету, 4, 30. <http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2010_4_5>. 
(2019, March, 20). 
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are indicators for the period 1995-2017 are presented in Table 1. 
Table 1 

Indicators of the socio-economic state of Transcarpathian region  
for the period 1995-20171 

 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 

The number of permanent 
population (at the end of the year), 
thsd. persons 

1271,2 1258,2 1242,6 1244,5 1256,3 1255,9 1255,3 

Natural increase in the reduction (-) 
of population, thsd. persons 2,3 0,5 -0,7 3,4 1,2 0,6 -0,5 

Number of employees, thsd. 
persons Х 503,3 551,0 531,8 519,3 505,5 496,3 

The number of unemployed 
(according to the ILO 
methodology), thsd. persons 

Х 66,3 41,3 50,4 52,5 56,3 58,2 

Average monthly nominal wages of 
employees, UAH 50 172 665 1846 3381 4298 6355 

Gross regional product, mln. UAH Х Х 6700 15299 28952 32390 - 
Population’s income, mln. UAH - - 7504 20841 36173 42235 52753 
Agricultural products (at constant 
prices in 2010), mln 3340,6 3272,4 3739,3 3838,3 4095,9 3964,9 4021,4 

Capital investment (in actual 
prices), UAH million - - - 2205,4 3778,4 4663,0 5623,7 

Acceptance in operation of the total 
area of housing, ths., Sq. Ft 198,0 213,3 232,0 293,3 442,1 336,0 419,6 

Transportation of goods by all types 
of transport, million tons 23,5 14,7 18,4 13,6 10,8 10,5 10,3 

Passenger transportation by public 
transport vehicles, million 
passengers 

40,8 33,1 53,1 49,9 50,7 40,9 37,4 

Postal and communication services, 
mln. UAH 17,7 90,5 283,9 600,9 1034,5 1099,1 1146,2 

Turnover of retail trade enterprises, 
mln 206,8 703,3 2595,4 5877,8 12239,4 13365,5 12196,8

Foreign direct investment (share 
capital) at the beginning of the next 
year, million USD 

18,0 92,1 261,3 364,4 311,8 317,7 328,4 

Foreign trade in goods, mln. USA 
export 53,0 215,3 552,3 1156,6 1094,4 1211,9 1446,4 
imports 54,6 183,9 686,4 1348,6 1011,5 1133,4 1341,7 

Foreign trade in services, mln. USA 
export 13,4 16,9 67,0 128,0 188,9 184,0 256,9 
imports 0,5 4,6 27,2 39,5 20,9 25,8 21,9 
Financial result before tax (profit, 
loss) mln UAH 106,3 -40,0 155,3 -90,4 -1586,7 1479,6 -288,2 

                                                      
1 Статистичний щорічник Закарпаття за 2017 рік (2018). Ужгород, 22. 
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The analysis of the trends of the values of the group indexes of the main economic characteristics for 

the period 1995-2017 indicates that both the positive and the negative changes are observed in the 
Transcarpathian region. Positive changes in the region are related to the increase of GRP, since in 2017, 
compared with 2005, they grew 4.8 times on average, the volume of investments in fixed assets increased 
by 2.5 times, the increase in household incomes was seven times higher. 

The negative trend in the process of restoration of the regional economy by the group of the main 
economic characteristics is observed in reducing the population, increasing the number of unemployed, as 
well as reducing the financial results before taxation in the region. 

The level of socio-economic development of the region is a significant factor in the innovative 
development of the region, due to the fact that today the situation with significant disproportions regarding 
the level of socio-economic development has developed in the country (Fig. 4). 

 

Fig. 4. The correlation of own and budgetary funds of financing of innovation activity  
of the region for 2000-2017, ths. UAH * 

*Formed by sources1. 
 
As we have already noted, the general indicators of socio-economic development of the region 

include the gross regional product, which indicates an expanded reproduction of it both in the 
Transcarpathian region and in Ukraine (Fig. 5). 

An assessment of the socio-economic growth of the region indicates an average level of its 
development. Structural indicators of the development of innovation space are based on the quantitative 
measurement of individual elements of the table. 2 

Innovative development of the region through the activation of innovation activities is 
simultaneously an instrument for solving the problems of its socio-economic growth. The peculiarities of 
innovative processes in regional economic systems include: forms of organization of the process of 
integration of science and production; forms of organization of the intermediate link between science and 
production, small innovative enterprises; organization of management of innovative activity in regional 
economic systems by state authorities; legal regulation; economic relations in the innovation sphere, 
connected with the long term and especially high risk of investment in it; direct state investment; multi-
channel private funding; restructuring. 

 

                                                      
1 Наукова та інноваційна діяльність України у 2007 році: статистичний збірник (2008). Київ, 221.; Наукова та 
інноваційна діяльність України у 2010 році: статистичний збірник (2011). Київ, 207, 209.; Наукова та 
інноваційна діяльність України у 2015 році: статистичний збірник (2016). Київ, 154.; Наукова та інноваційна 
діяльність України у 2016 році: статистичний збірник (2017). Київ, 96-97; Наукова та інноваційна діяльність 
України у 2017 році: статистичний збірник (2018). Київ, 92. 
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Fig. 5. Gross regional product per person in Ukraine and Transcarpathian region  
for the period of 1998-2016, UAH * 

*Formed by source1. 
 
The research confirms that for the socio-economic development of the region on an innovative basis, 

the following basic conditions are necessary: technological and intellectual potential sufficient for 
launching the innovation process; the constant growth of the number of participants in the innovation chain, 
including a number of new social groups; an institutional system (which includes both formal and informal 
elements) is oriented towards innovative development; the demand for innovations of business entities, 
individuals, regional innovation system as a whole. 

Formation of a favorable innovation environment – a long process that requires significant 
investment, support from the state, which is a direct participant in innovation activities, primarily as a 
subject of management of these activities. 

In order to ensure the effective functioning of the innovation system, subjects of economic activity, 
including the state, should be interested in participating in all branches of the chain: fundamental science – 
applied research – research and development – experimental production – mass production and market 
entry. The state has a significant impact on ensuring the effectiveness of the innovation process through 
direct and indirect measures, the correlation of which is determined by the economic situation in the 
country and from the chosen concept of state regulation – with an emphasis on the market or centralized 
influence. As a rule, during the period of economic decline, the Keynesian approach to the implementation 
of the state economic policy, which involves an extremely active state intervention in the economic life of 
society, is typical. In the period of economic recovery, the philosophy of conservatism prevails, which 
prefers the game of market forces. Modern researchers in the field of innovation development point out that 
the market is not able to provide an adequate investment of resources in science, thereby, indicating the 
need for state regulation of innovation. 

We outline the peculiarities of state stimulation for the commercialization of innovations in the high-
tech sector2: 

1. Support for innovation activities should be carried out at all stages (from research work to the 
implementation of scientific and technical products (services). The state should offer a range of programs 
depending on the stage of technology development. 

2. Multicomponent support for innovation should be carried out taking into account regional 
peculiarities and state priorities. Each stage in the development and transformation of knowledge requires 
financial, consulting, information and other support. 

 
                                                      
1 Регіони України: статистичний збірник. 2 частини (2009). Київ, 13.; Регіони України: статистичний збірник. 
2 частини (2016). Київ, 15.; Регіони України: статистичний збірник. 2 частини (2018). Київ, 16. 
2 Фатхутдинов, Р.А. (2000). Инновационный менеджмент. Москва: Бизнес-школа Интел-Синтез. 
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Table 2 

Indicators of Innovative Development of the Economy of the Transcarpathian Region * 

Indicators 2005 2010 2015 2016 2017 2017, % 
до 2005 

The share of extrabudgetary funds 
in internal research and development  
costs (%) 

0,7 0,9 0 0 0 0 

The share of researchers aged under 39 
to the total number of researchers (%) 21,3 18,5 20,4 21 22 103,3 

Innovation activity of industrial 
enterprises (%) – 10,8 10,1 13,8 9 0 

Number of industrial enterprises that 
introduced innovations (units) 16 23 11 10 12 75 

Number of acquired and transferred 
new technologies (units) 45 13 6 - - 0 

The share of innovative products  
in the total volume of sales of industrial 
products in the domestic market (%) 

6,5 6 3,4 3,1 3,5 53,8 

Number of implemented 
new technological processes (units) 10 8 7 18 7 70 

Number of implemented types 
of innovative products (hired). 33 16 9 11 8 24,2 

Number of industrial enterprises that 
implemented innovative products (units) – 250 138 134 133 0 

Number of organizations performing 
scientific and scientific and technical 
work (units) 

21 16 10 9 8 38,1 

Number of employees involved in the 
research and development (persons) 1805 1686 678 562 - 0 

State budget expenditures on science 
(ths. Hrn) 11618,9 22572,4 28340,2 28130,9 35698,3 307,2 

Internal costs of research and 
development (ths. Hrn) 14688,1 24910,0 38943,0 46384,3 55113,6 375,4 

* Calculated by the author by sources1. 
 
3. Considerable attention should be paid to programs that transform the research and development 

results in a commercial application stage, as well as comprehensive software support programs for 
technology starters. The state, participating in risk assurance and financing high-risk projects, thus does not 
substitute for business, but compensates for "market failures." 

4. The state should actively support the development of science-industry relations through the 
financing of cooperative R & D at pre-competitive stages. At the same time, cooperation is beneficial both 
for scientific organizations and the business sector. The essential stimulus in such programs is the transfer 
of research and development rights, created at the expense of budgetary funds, to the industry for its further 
commercialization. 
                                                      
1 Наукова та інноваційна діяльність України у 2007 році: статистичний збірник (2008). Київ; Наукова та 
інноваційна діяльність України у 2010 році: статистичний збірник (2011). Київ; Наукова та інноваційна 
діяльність України у 2015 році: статистичний збірник (2016). Київ; Наукова та інноваційна діяльність 
України у 2016 році: статистичний збірник (2017). Київ; Наукова та інноваційна діяльність України  
у 2017 році: статистичний збірник (2018). Київ. 
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5. In the process of formation of innovation infrastructure, it is important to build both elements 
directly related to the field of science and technology, as well as "external" infrastructure (roads, airports, 
and other communications), which should also be attractive to potential investors. 

The main regulatory functions of executive and legislative bodies in the innovation sphere are: 
accumulation of funds for research and innovation; coordination of innovation activity; stimulation of 
innovation, competition in this area, insurance of innovative risks, introduction of state sanctions for the 
production of obsolete products; creation of the legal basis for innovation processes, in particular the 
system of protection of copyright of innovators and protection of intellectual property; institutional 
provision of innovation processes in the public sector; raising the social status of innovation activity; 
ensuring the social and environmental orientation of innovation; regional regulation of innovation 
processes; formation of scientific and innovative infrastructure at the state and regional levels. 

In order to implement these functions, the following measures of economic and budgetary policy are 
used1: 

• inclusion of expenses for research and development of the private sector in the cost of production; 
• writing off a significant part of the scientific equipment at accelerated depreciation rates; 
• application of the system of targeted tax privileges, aimed at constantly increasing the amount 

of  scientific expenses in large corporations and attracting small and medium-sized businesses to innovation 
in the field of new technologies; 

• preferential crediting of scientific and technical developments and partial financing of large 
projects, creation of institutional conditions for the development of venture financing; 

• Gratuitous transfer or provision of state-owned property or land on preferential terms for the 
organization of innovative enterprises (mainly in the field of education or for small and medium-sized 
businesses), as well as for the creation of scientific infrastructure in the regions. 

It should be noted that the main role in the regulation of innovation processes within the territorial 
economic system belongs to the bodies of regional government and local self-government bodies. 
Accordingly, the main task of regional policy should be to ensure the concentration of resources in priority 
areas, creation of conditions for interregional cooperation and strategic partnership of power, business and 
public institutions within the framework of an innovative development model. Therefore, in the framework 
of administrative and legal support of the scientific-technical and innovation development of the region, the 
formation of institutional and legislative conditions for the support and stimulation of investors, innovative 
enterprises, and institutional reforms is key. According to these instruments, the implementation of regional 
policy should be: administrative and managerial; means of deterring the placement of new enterprises in 
overpopulated areas; spatial division of economic activity of the state; financial incentives for companies 
(in the form of subsidies on certain amounts of investments, loans, financial incentives, subsidies in 
connection with the creation of jobs, etc.); organization of physical infrastructures and "soft" measures to 
stimulate development (creation of a favorable business environment, support for information networks, 
consulting activities, education, research and technical development)2. 

It is worth mentioning that ensuring the balanced development of an innovative environment is 
facilitated by the formation of an extensive innovation infrastructure, as a set of systems that have access to 
resources and provide various services to subjects of innovation activity. Typically, the following types of 
innovation infrastructure are distinguished3: 

• financial – different types of funds (budget, venture capital, insurance, investment), as well as other 
financial institutions such as, for example, the stock market, especially for high-tech companies; 

• productive-technological (or material) – technology parks, innovation technology centers, business 
incubators, technology transfer centers, etc.; 

• Information – databases and knowledge, access centers, as well as analytical, statistical, 
information, etc. centers (that is, organizations that provide services); 

• personnel – educational institutions for training and retraining of personnel in the field of scientific 
and innovative management, technological audit, marketing, etc. .; 

 
                                                      
1 Фатхутдинов, Р.А. (2000). Инновационный менеджмент. Москва: Бизнес-школа Интел-Синтез. 
2 Фатхутдинов, Р.А. (2000). Инновационный менеджмент. Москва: Бизнес-школа Интел-Синтез. 
3 Петрухина, Е.В. (2012). Основные факторы инновационного развития регионов. Научные ведомости, 120. 
<http://dspace.bsu.edu.ru/bitstream/123456789/10808/1/Petrukhina_Major_12.pdf>. (2019, March, 20). 
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• expert-consulting – organizations engaged in providing services on intellectual property issues, 
standardization, certification, as well as consulting centers, both general and specializing in particular areas 
(finance, investment, marketing, management, etc.). 

An important component of the formation of a regional innovation system should be the sector of 
innovative entrepreneurship, which plays a leading role in approbation and development of the latest and 
most risky technologies. Flexibility, the ability to quickly rebuild, expand or, conversely, roll-over 
production makes this sector more competitive. The innovation entrepreneurship sector is the driving force 
behind the innovative development of high-tech industries. 

Independent innovative enterprises, aimed at a common end to all members of the team, they work 
faster and more efficiently. In the narrow collective it is possible universalization of specialists, therefore, 
mutual assistance and temporary concentration of intellectual efforts, "brainstorming", are possible here1. 

In addition to the above, innovative entrepreneurship solves a number of important social problems, 
as its development is accompanied by an increase in the size of tax revenues in the country’s budget, and, 
consequently, the expansion of the state’s ability to fulfill social obligations. The activities of enterprises 
are oriented to the satisfaction of local needs in goods and services and contributes to the employment of 
the population and filling the revenue part of local budgets. The need for activation of business entities 
in the field of innovative entrepreneurship is confirmed by the experience of the developed countries 
of the world. 

Conclusions. Thus, in order to increase the innovation activity of business entities in the 
multifaceted spheres and types of economic activity of the territorial system, the priority tasks should be: 
technical and technological updating, solving the tasks of forming and increasing the competences of 
individual enterprises, coherence of actions of participants in the competitive market, ensuring the interests 
of owner’s investment capital and implementation of state policy in this area. The demand for innovative 
products needs to be stimulated through substantial government procurement or the development of niche 
innovations, the high demand for which is guaranteed, taking into account the potential opportunities and 
prerequisites of individual regions. The outline and taking into account the factors influencing the provision 
of innovative development of the region will promote its socio-economic growth while reducing 
unemployment and increasing employment, raising the level and improving the living conditions of the 
population, protecting health, forming a powerful educational and intellectual potential, etc. 
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PROBLEMS AND PERSPECTIVES  
OF THE PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS 
APPLICATION IN GREEN INVESTMENT POLICY  
AT THE LOCAL LEVEL 

The article revealed the ineffectiveness of state policy and the lack of a systematic approach to the 
implementation  of  the  mechanism  of  public‐private  partnership  in  Ukraine;  justified  the 
expediency of developing and applying  the mechanism of public‐private partnership at  the  local 
level in the framework of the «green» investment policy; outlined the specifics of normative‐legal 
regulation of the mechanism of public‐private partnership in Ukraine; identified the main obstacles 
to  institutionalization and widespread use of  the mechanism of public‐private partnership at  the 
local level; proposals were made to overcome them, taking into account international experience; 
formulated the main ways of establishing effective cooperation with private  investors within the 
framework of the mechanism of public‐private partnership at the local level. 
Keywords: public‐private partnership, «green» investment policy, local level of government, 
institutionalization, mechanism. 

Urgency of research. In recent years, radical changes in economic and social realities have 
aggravated the need to improve the quality of life and a new challenge for public authorities has been that 
the corresponding expectations of the population need to be coordinated not only with the existing 
capabilities of the state but also to take into account the needs of future generations, not just intensive 
development, but sustainable, oriented to each person, development. Identifying the «green» economy 
as fundamental to solving this problem, the next step is to mobilize investment for its development. 

In turn, the formation of a state «green» investment policy requires the development of appropriate 
mechanisms for achieving the objectives, and one of the mechanisms that can be applied to fulfill most 
of them, in accordance with the strategic directions, is public-private partnership (PPP). 

Actual scientific researches and issues analysis. The problem of PPP development was studied 
by many scientists, including I. Zapatrina, A. Pavlyuk, O. Piltay, P. Shilepnitsky, V. Varnavskiy, 
J. Delmon, M. Moszoro, N.A. Khan, G. Hodge and K. Gray and many others. 

In particular P. Shilepnitsky in his research1 provides an exhaustive definition of the concept of 
"public-private partnership" as a complex of relations that are stable and lasting and arise between the state 
in the person of central and regional executive authorities and local self-government on the one hand, and 
representatives of business, civil society institutions and local communities, on the other hand, regarding 
the redistribution of powers for the establishment of a general-purpose infrastructure, the production 
of goods and the provision of services that were traditionally considered as the state monopoly and 
the settlement between the parties in connection with this the following issues: distribution 
of responsibilities, risks, obligations for financial support, design, construction, maintenance, exploitation, 
ownership, participation in management and distribution of profits based on the principles of equality, 
openness, non-discrimination, competition, efficiency and minimization of risks and costs. 

It should be added that it is expedient to emphasize the definition of PPP as a mechanism of the 
investment policy of the state, which in the end should contribute to raising the socio-economic level of the 
country. This specification allows us to determine the vector on which the PPP should be institutionalized. 

The need for a widespread PPP, in particular on the path to sustainable development, has been 
repeatedly highlighted by the international community at the highest level. In particular, in 2015, during the 
World Summit on «green» economy, the emphasis was put on the need to increase PPP growth rates 
in order to facilitate the implementation of «green» projects and initiatives, which stipulates the separation 
                                                      
1 Шилепницький, П.І. (2005). Державно-приватне партнерство: теорія і практика: монографія. Чернівці: 
Інститут регіональних досліджень НАН України. 
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of «green» investment policy into a separate sphere of state regulation. In these conditions, there is a need 
to study the specifics of the use of PPP as a mechanism for green investment policy and to identify ways 
to enhance it in this area. 

Target setting. The purpose of this study is to analyze the main issues, identify prospects and 
formulate the main proposals for the application of public-private partnership in the framework of the 
«green» investment policy at the local level. 

The statement of basic materials. It should be noted that according to the data of the Ministry 
of Economic Development and Trade in Ukraine1, 192 PPP contracts are registered, of which only 66 or 
34.4% are realized. The regional and sectoral structure of these projects can be seen in Figure 1. 

The above figure shows that there is currently no systemic approach to the implementation of the 
PPP mechanism in the country, there are barriers to its application, the problem of effective attraction of 
investors’ funds remains unresolved. In particular, the issue of regulatory and legal harmonization of PPP 
laws and concessions, which involves the existence of common areas of application and, at the same time, 
different mechanisms of implementation (simplified in the case of concessions), remains unresolved; 
absence of regulations on settlement of possible currency risks of investors who act as private partners in 
PPP projects; the absence in the Tax Code of the provisions on preferential tax treatment for a private 
partner; increased risks of implementing long-term projects due to inconsistency with the Budget Code; 
complexity and length of conciliation procedures; low degree of institutionalization. 

Therefore, it is urgent for Ukraine to resolve the issue of how to gain a positive experience in 
implementing PPP projects both at the state and local levels in the absence of funding, when the 
involvement of public institutions and the corresponding institutional formations are very poor. 

It should be noted that the decentralization reform, which is currently in the implementation phase 
and closely linked to the reform of intergovernmental fiscal relations, creates the preconditions for further 
development of the country to a greater extent depend on how the state policy on the ground will be 
implemented. It is logical, therefore, that within the framework of the «green» investment policy, the 
implementation of tasks on the basis of PPPs will be directly and more widely applied at the local level, and 
local authorities should become the source of the development of the PPP mechanism in Ukraine. In 
particular, the following arguments can be used in favor of this statement: 

– The smaller the project, the lower investment risk, especially in the context of political instability, 
so small projects at the local level are more attractive to private investors; 

– Local authorities can transfer part of their liabilities to municipal investors to a private investor; 
– The possibility of attracting additional resources to the project implementation within the 

framework of state programs aimed at local (regional) development; 
– Cooperation of various levels of government will ensure standardization of the implementation 

of the PPP mechanism and the creation of a national network of such projects; 
– Local authorities can provide a more constructive dialogue with investors through awareness 

of the specifics of the territory concerned, the level of demand and consumer expectations. 
According to the Law of Ukraine on public-private partnership2 and the Procedure for granting state 

support to the implementation of public-private partnership, approved by the Resolution of the Cabinet 
of Ministers of Ukraine dated March 17, 2011, No. 2793, the initiator of a proposal for state support may be 
a public or private partner, in agreement with a public partner at all stages of the implementation of the 
contract. 

As it is anticipated that PPP projects will be planned for implementation at the local level, the PPP 
object should be owned by the law, so the relevant executive bodies of local self-government or individuals 
who can be private partners in accordance with the law prepare proposals for the implementation of PPP 
concerning communal properties and submit these proposals to the relevant village, settlement, city, district 
or regional councils or their authorized bodies. 
                                                      
1 Міністерство економічного розвитку і торгівлі (2018). Довідка щодо результатів здійснення ДПП (1 півріччя 
2018 рік) <http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=62a9b6fb-27ff-462a-b351-eeeadfb26b6f&title= 
StanZdiisnenniaDppVUkraini> (2019, February, 05). 
2 Закон про державно-приватне партнерство, 2010 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 
України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17> (2019, February, 06). 
3 Постанова про затвердження Порядку надання державної підтримки здійсненню державно-приватного 
партнерства, 2011 (Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/279-2011-%D0%BF> (2019, February, 06). 
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Fig. 1. The structure of the PPP projects for the first half of 2018  
in the sectoral and regional sections 

Source: compiled by the author based on Ministry of Economic Development and trade of Ukraine1 

                                                      
1 Ibid. 
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On the basis of the submitted proposal, the executive body of local self-government, authorized by 
the relevant council, conducts an analysis of the effectiveness of the PPP in relation to the relevant objects 
and identifies the possible risks associated with its implementation. Based on the results of the analysis 
of the effectiveness of the decision-making body of the competition, a conclusion is presented containing, 
including proposals on socio-economic (expanding availability, improving the quality of services, the level 
of demand for goods (work and services), etc.) and the environmental performance of the PPP. 

At the same time, if the proposal contains provisions on the responsibilities of the state partner, 
which are carried out at the expense of the state budget of Ukraine, the conclusion based on the results of 
the analysis of the effectiveness of the PPP on communal property objects should be agreed with the 
authorized executive body on PPP issues – the Ministry of Economic Development and Trade, as well as 
with the Ministry of Finance. 

Thus, the local authority sends a conclusion on the results of the analysis of the effectiveness of the PPP 
implementation to the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine and the Ministry of Finance 
of Ukraine. The Ministry of Finance conducts an analysis of the conclusion of the efficiency analysis results 
and sends the Ministry of Economic Development and Trade proposals on the possible financial risks of the 
respective PPP and the expediency of providing state support. The Ministry conducts verification and agrees 
the conclusion taking into account the proposals of the Ministry of Finance. A concordance or disagreement is 
sent to the local government body and the person submitting the proposal. 

The conclusion is the basis for preparing a decision of the governing body to conduct a tender for the 
identification of a private partner. 

In accordance with the Law of Ukraine on public-private partnership1, the definition of a private 
partner for the conclusion of an agreement within the framework of the PPP is carried out solely 
on a competitive basis. At the same time, the criteria according to which the PPP project can be awarded 
without competition in the specified regulatory document is not established. The procedure for conducting 
a tender for the determination of a private partner for the implementation of PPP regarding objects of state 
and communal property shall be established by the Cabinet of Ministers of Ukraine. It should be noted that 
the issue of establishing rules for determining the body that provides such preparation of the competition 
remains unresolved today and needs to be resolved. Among the criteria for evaluating bids, in particular, 
such environmental and social criteria are determined: the compliance of the implementation of the PPP 
with environmental norms and standards; environmental consequences of PPP implementation; using 
during the implementation of the PPP of the work of Ukrainian citizens; the level of wages and social 
security of employees; influence on the level of socio-economic development of the administrative-
territorial unit, the region. 

It should be noted that in 2017 the Law on Environmental Impact Assessment2 was adopted 
to implement the European integration obligations of Ukraine, which provides for a more specific 
description of the environmental consequences, as appropriate, including a description of the current state 
of the environment (baseline scenario) and description of its probable change without carrying out the 
planned activity; description of environmental factors that are likely to be affected by planned activities and 
their alternatives; description and assessment of the possible environmental impact of the planned activity, 
in particular the magnitude and extent of such impact; description of the envisaged measures aimed 
at preventing, avoiding, reducing, eliminating significant negative impact on the environment, including, if 
possible, compensatory measures; description of the expected significant negative environmental impact 
caused by the project’s vulnerability to emergencies, measures to prevent or mitigate the effects 
of emergencies on the environment and emergency response measures. Compared to the traditional 
environmental assessment, the environmental impact assessment is a more complex and lengthy procedure 
(1.5 to 4 months), which creates additional barriers to attracting investors. 

The peculiarity of the legal regulation of PPP in Ukraine is that if the proposal for the conclusion 
of an agreement comes from a private partner and involves a large-scale research and preparatory work that 
involves significant costs, it does not guarantee the investor that he will win the competition. Therefore, 
in practice there are two scenarios: 1) the private investor is not interested in participating in the PPP due to 
                                                      
1 Закон про державно-приватне партнерство, 2010 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 
України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17> (2019, February, 06). 
2 Закон про оцінку впливу на довкілля, 2017 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
< https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19> (2019, February, 06). 



EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 5 Issue 2 2019 

 43

complexity, high cost and lack of guarantees; 2) a private investor concurred with the local authorities, 
as a result of which he has a guaranteed victory in the competition, while doubting the calculations and 
justification of the effectiveness of such a project. The way out of the current situation is: 

– Local government work on self-preparation of the necessary technical and economic justifications 
using a transparent model for assessing the effectiveness of the PPP project, which will avoid doubts in the 
truth of the calculations; 

– Creation of regional registers of potential PPP projects with a detailed description and a prepared 
proposal; 

– Development of a PPP model template for city authorities that could be adapted to small projects 
of local importance; 

– Implementation of relevant pilot projects supported by the government. 
A similar approach is applied in Canada when a municipality defines an investment need, prepares 

a business project and conducts a quantitative analysis of value for money, forms a project team and 
a project plan, and organizes a contest where potential investors are developing their proposals and terms of 
financing, based on the information provided by the municipality on terms, product / service requirements, 
payment mechanisms and performance requirements, contract documentation, evaluation criteria, etc. 

One of the main obstacles to the successful implementation of the PPP mechanism at the local level 
is the lack of competence in this area by local government officials. To date, a number of programs have 
been developed to improve the skills of officials, in particular in PPP, but it is more convenient for local 
authorities to choose traditional and familiar methods of attracting investments, which ultimately explains 
the situation with the lack of dissemination of experience in implementing this mechanism in the country. 
In addition, according to existing legislation, the implementation of the PPP project is a long-term and 
complex process through: 

– a large number of structures of central and other government bodies involved in the process of 
implementing the mechanism of public-private partnership (Ministry of Economic Development and Trade, 
Ministry of Finance, national regulators, etc.); 

– a large number of conciliation procedures with different authorities; 
– the need to prepare a large amount of documentation at the stage of making a proposal, 

conducting a competition, qualitative feasibility study (business proposal). 
In order to overcome these obstacles, after selecting a project and presenting previous studies, it is 

advisable to conduct a tender for the provision of advisory services to financial, legal and design 
organizations with a separate service (subdivision) of the local government, whose winners will be 
responsible for consulting on the process of adopting selected projects. 

The intersection of the interests of a public partner, a private partner, a society (or specific 
community), as well as (if any) support from outside consultants involved in the project on the basis of 
outsourcing, contributes to the development of a PPP platform, which is a tool for cooperation and 
exchange of experience among authorities all levels, investors, consumers on behalf of authorized 
organizations and entities, as well as various consultants or their organizations. 

Conclusions. The implementation of structural reforms which is necessary to increase the level of 
socio-economic development of the country and its transformation into a stable one requires the 
concentration of significant investment resources, in particular extrabudgetary investment resources, but it 
is a difficult task due to the loss of the role of a fair regulator and a reliable partner by the state. This 
situation creates the development of cooperation between states and private business, in particular through 
the PPP mechanism, which is most appropriate in the context of the need for large-scale changes towards 
sustainable development, the need to address multiple risks, allocate costs, overcome initial barriers, etc. 
Taking into account the coherence of the PPP mechanism with the state’s investment policy, and within the 
concept of sustainable development – the «green» investment policy, it has been proved that the 
development of recommendations and the implementation of appropriate measures to promote PPP in the 
framework of «green» investment projects should be carried out mainly at the local level on the initiative 
local authorities. Taking into account the imperfection of legal regulation of PPP in Ukraine, further 
development of this mechanism is possible under the conditions of active initiative of local authorities, 
development and dissemination of appropriate methodological support from executive bodies and support 
of the government, as well as establishing a system of informational and communicative support of 
investors at the regional level, which will eventually allow the creation of a platform for the implementation 
of «green» PPP investment projects in the country. 
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TOOLS FOR ACTIVATING SOCIAL DEVELOPMENT  
OF А COMPANY IN THE CONCEPT OF BUSINESS 
PERFECTION OF BUSINESS 

The article outlines the main instruments of corporate social responsibility such as social reports, 
management  reports,  regulations,  environmental  standards  and  norms,  budget  instruments 
(subsidies,  grants),  innovative  technology  investments,  state  and  regional  development 
strategies, education, training, negotiation processes, etc. The level of disclosure of information 
by  Ukrainian  companies  in  non‐financial  reports,  which  is  an  active  tool  of  corporate  social 
responsibility,  problems  of  partnership  in  the  field  of  social  responsibility  of  business  and 
mechanisms of interaction of the enterprise with the interested parties is determined. The basic 
tool  aimed  at  forming  socially  responsible  enterprises  and  ensuring  sustainable  development, 
which  provides  a  balanced  solution  of  economic,  social  and  environmental  problems,  is  the 
business  improvement  of  enterprises,  which  is  regarded  as  synonymous  with  the  concept  of 
"quality of the enterprise". Business perfection is the state of the enterprise, which determines 
its ability  to set and achieve goals  for  the satisfaction of  interested parties. The  importance of 
business  improvement  for  solving  global  problems  of  society,  such  as  resource  shortages, 
unemployment, polluted natural environment, high mortality rate and low standard of living in 
the majority of the population are substantiated. 
Keywords: social reports, business improvement, corporate social responsibility, sustainable 
development, stakeholders. 

Постановка проблеми. Одна із важливих функцій управління – розроблення 
довгострокових планів бізнесу, створення умов, необхідних для майбутнього успішного 
функціонування підприємства. Як правило, головною проблемою для багатьох українських 
підприємств є те, що їх діяльність підпорядковується короткостроковим цілям, максимізації 
доходів, забуваючи, що прибуток є комплексним результатом діяльності і здійснення основних 
функцій, таких як виробництво, маркетинг, інновації і соціальна відповідальність у тому числі. 
Активним інструментом соціальної відповідальності є соціальні звіти. Сьогодні все більше 
компаній в усьому світі поряд із фінансовою звітністю публікують соціальні звіти, які містять 
інформацію про соціальні та екологічні аспекти їх діяльності. Оприлюднення соціальних звітів 
свідчить про відкритість і прозорість діяльності бізнесу, сприяє активізації підприємств по 
залученню інвестицій, державних замовлень, кваліфікованих трудових ресурсів, зростання його 
продуктивності тощо. В Україні, починаючи з 2019 року, підприємства вперше мають подавати 
звіт про управління(це не стосується бюджетних установ, мікропідприємств та малих 
підприємств). Тому проблема соціального розвитку підприємств, інтеграції соціальної 
відповідальності в бізнес – модель вітчизняного бізнесу, а відтак, і звітності є надзвичайно 
актуальною і виступає мотивуючим чинником до його ділової досконалості у контексті 
загальнолюдських проблем. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. В Україні перший звіт із корпоративної 
соціальної відповідальності був підготовлений та опублікований у 2005 р. компанією «Систем 
Капітал Менеджмент» (СКМ). Така ініціативність компанії дозволила їй посісти одне з ключових 
місць у сфері розвитку соціальної відповідальності бізнесу1. 

Необхідно наголосити, що не існує однозначної думки щодо загальної назви звітів про різні 
аспекти соціальної відповідальності бізнесу. У світовій та вітчизняній практиці використовуються 
такі дефініції, як «соціальний звіт» (Social reporting), «звіт із корпоративної соціальної 
відповідальності» (Corporate Social Responsibility Reporting), «звіт із корпоративної 
відповідальності» (Corporate Responsibility Report), «звіт із прогресу» (Progress Report), «звіт 
зі сталого розвитку» (Sustainable Development Reporting) та ін. Ці форми звітів характеризуються: 

– спільною метою – надати інформацію про результати діяльності підприємства у соціальній 
сфері, вплив на навколишнє середовище та ін.; 

– наявністю переважно нефінансової інформації про якісні та кількісні аспекти соціально-
економічної діяльності; 

– певними відмінностями, які пов’язані з висвітленням тих чи інших сфер соціальної 
діяльності підприємств, організацій.2 

Однак, на деяких сайтах такі дані не оновлюються протягом останніх двох-трьох років. Так, 
70 компаній із 86, які мають сайти, розмістили інформацію щодо трудових практик, проте тільки 
16 із них – інформацію про результати її впровадження; із 43 компаній, які зазначили про свою 
екологічну політику, тільки 14 надали інформацію про результати її впровадження тощо. На сайтах 
українських компаній фактично повністю відсутня інформація з питань антикорупційної діяльності, 
управління КСВ та діалогу зі стейкхолдерами3. 

Отже, хоча український бізнес й усвідомлює соціальну відповідальність, як важливу складову 
корпоративного управління, проте відстежується досить вузьке трактування корпоративної 
соціальної відповідальності, як: 

– благочинна діяльність і спонсорство; 
– допомога місцевим соціально незахищеним верствам населення; 
– разові акції підтримки в галузях освіти, спорту, культури та ін. 
Малий і середній бізнес майже не залучений до реалізації концепції соціальної 

відповідальності. Реалізації соціально відповідальних проектів саме в цьому секторі економіки 
заважають слабка організація, низька залученість персоналу, відсутність стратегії і команди, 
обмеженість в ресурсах, погіршення фінансового стану4. 

Метою даної статті є вивчення досвіду складання нефінансових звітів компаніями, які діють 
на бізнесовому ринку України, щоб уяснити сутність звіту про управління, визначенні мотивації 
до ділової досконалості підприємств у контексті загальнолюдських проблем вдосконалення і 
поліпшення якості прийняття корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) в Україні для 
сталого розвитку бізнесу. 

Виклад основного матеріалу. Соціальна відповідальність підприємств – це спосіб їх 
функціонування, направлений на дотримання високих стандартів операційної, виробничої 
діяльності та якості роботи з персоналом з метою покращення результативності бізнесу 
у довгостроковій перспективі. На нашу думку, вагомими інструментами соціальної відповідальності 
підприємств, виступають звіт про управління, нормативно – правові акти, екологічні стандарти і 
нормативи, бюджетні інструменти(субсидії, дотації), інноваційне інвестування технологій, державні 
та регіональні стратегії розвитку, освіта, навчання, переговорні процеси тощо. 

                                                      
1 Проданчук, М. А. (2013). Нефінансова звітність – ефективний інструмент в реалізації управлінських рішень. 
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного універси-тету. Сер.: Економічні науки, 
2, 202–214. 
2 Король, С. (2011). Нефінансова звітність підприємства. Вісник КНТЕУ, 6,102–113. 
3 Індекс прозорості сайтів українських компаній-2015 (2016) Центр Розвитку КСВ <http://csr-ukraine.org/  
wp-content/uploads/2016/02/11.02-Transparency-Index-Report.pdf> (2019, березень, 13). 
4 Рачинська, Г. В., Мавріна, А. О. (2017). Реалізація соціальної відповідальності бізнесу як напрям модернізації 
економіки України. Трансформаційні процеси в економіці України: глобальні та регіональні аспекти: 
Матеріали ІІ Міжнародної науково - практичної інтернет - конференції молодих вчених, аспірантів 
та студентів 24 листопада, 2017 р., 109-113. 
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Звіт про управління – документ, що містить фінансову та не фінансову інформацію, яка 
характеризує стан і перспективи розвитку підприємств та розкриває основні ризики та 
невизначеності його діяльності1. Такий звіт – це спроба наблизити звітність до стандартів ЄС. 
Поширені в практиці «Звіти про корпоративну соціальну відповідальність», «Звіти про стійкий 
розвиток», «Звіти про соціальний розвиток» базуються на міжнародній стандартах, основними серед 
яких є АА1000S та GRI (Global Reporting Initiative). Сьогодні все більшого розповсюдження набуває 
організація Глобальна ініціатива зі звітності (Global Reporting Initiative, GRI). Основним напрямом її 
діяльності є узгодженість корпоративної соціальної відповідальності та бухгалтерської фінансової 
звітності. Ця модель соціальної відповідальності звітності націлена на комплексний підхід 
оцінювання діяльності компанії із економічних, соціальних та екологічних позицій. Основна 
відмінність і перевага даного стандарту полягає в тому, що він дає можливість впроваджувати його 
поетапно. Це означає, що спочатку компанія може використовувати лише загальні принципи. Також 
Стандарт GRI передбачає можливість підготовки звіту тільки з однієї чи кількох сфер своєї 
діяльності з поступовим поширенням на інші сфери. 

Стандарт GRI передбачає впровадження соціальних аспектів в організацію бізнесу. 
Найважливіша ідея стандарту – підвищення підзвітності компаній суспільству за рахунок 
максимального залучення груп зацікавлених сторін, врахування їх думки при аналізі діяльності 
компанії. Стандарт АА1000S – це стандарт соціальної звітності, який застосовується для виміру 
результатів діяльності компаній з етичних позицій. Він являє собою модель послідовної і системної 
взаємодії сучасної соціально відповідальної компанії зі зацікавленими сторонами. 

У науковому дослідженні Притули М. Ю.2, зазначено, що загалом повноцінну нефінансову 
звітність (Звіт про сталий розвиток, Звіт про корпоративну соціальну відповідальність) готують 
компанії, які мають іноземний капітал або реалізують продукцію на експорт у високо розвинуті 
країни (табл.1) 

В Україні розвиток соціальної відповідальності бізнесу, за останні роки в цілому формується 
в контексті загальносвітових тенденцій поступової інтеграції принципів соціальної відповідальності 
в корпоративні стратегії бізнесу. Однак, незважаючи на зазначені позитивні кроки, сучасний етап 
впровадження принципів соціальної відповідальності бізнесу в Україні можна охарактеризувати як 
початковий. 

У той же час, здійснення заходів у сфері соціальної відповідальності бізнесу натрапляє на ряд 
істотних бар’єрів (табл. 2). 

На нашу думку, вихід України із кризи можливий шляхом об’єднання навколо ідей 
безперервного вдосконалення і якості. Одна із центральних проблем незадовільного просування ідей 
якості – це вузькість розуміння і подавання цих ідей. Останні десятиріччя, коли активно заговорили 
про системи менеджменту якості, проблеми розглядали, орієнтуючись тільки на якість продукції 
(послуг). Водночас, суспільство стурбоване багатьма іншими глобальними проблемами, такими як 
дефіцит ресурсів, у першу чергу – енергоносіїв, безробіття, бідність і голод, забруднене природне 
середовище, хвороби і висока смертність людей і загалом низький його рівень у більшої частини 
населення. 

Склалася ситуація, коли безліч проблем, що переплітаються між собою і мають загальні 
корені, розглядають і вирішують ніби в паралельних світах, у відриві одна від одної. У цьому 
зв’язку осмислити і донести до суспільства місце й роль якості, менеджменту якості і досконалості 
бізнесу( підприємств, організацій) у вирішенні сукупності фундаментальних проблем – це те 
актуальне завдання, яке могло б істотно змінити ставлення до проблем якості у широкому значенні 
цього слова. Важливо також осмислити , що відбувається і що потрібно змінити у зовнішньому 
середовищі, в якому формується ставлення до ділової досконалості підприємств і якості 
продукції(послуг), щоб суспільство стало сприйнятливішим до ідей якості, щоб ділова досконалість 
і якість стали основою бізнесу. 

 
 

                                                      
1 Закон про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, 1999 (Верховна Рада України). Відомості 
Верховної Ради України,1999, 40. 
2 Притула, М. Ю.(2016). Порівняльний аналіз економічних форм реалізації екологічної складової соціальних 
звітів корпорацій. БІЗНЕС-ІНФОРМ, 11, 140 
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Таблиця 1 

Рівень розкриття інформації компаніями України  
у нефінансових звітах 
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Метінвест Металургія + +  + + + + + +  + +  + +  + 

ДТЕК Енергетика + + + + + + + + +  + + +  +  + 

JTI 
Україна 

Табачні 
вироби + + - + + + + + + - + - + + + + - 

Оболонь Напої + + + + + + + + + - + - + + - + + 

Nemiroff Горілчані 
вироби + + - + + + - - + - + - - - + - - 

Carlsberg 
Ukraine 

Алкогольні 
вироби - + - + + + + + + - + + + + + + + 

Coca-Cola Безалкогольні 
напої + + + + - + + + + + + + + - - + + 

UMG 
GROUP Добування + - + + + + + + + + - - - - - + - 

Knauf 
Укаїна 

Будівельні 
матеріали + + + + + + - + - - + - - - - + - 

Epam 
Systems ІТ + + - - + + - - + + - - - - - - - 



EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 5 Issue 2 2019 

 49

Таблиця 2 
Проблеми партнерства в сфері соціальної відповідальності бізнесу 

Суб’єкти 
співпраці Проблеми співпраці (визначені суб’єктами) 

Підприємства 

 недостатність фінансових, трудових ресурсів; 
 недовіра до бізнесу з боку громадських організацій і органів влади; 
 недобросовісна конкуренція; 
 корупція; 
 втручання органів влади; 
 нечесне ведення бізнесу, нерозуміння соціальної відповідальності колегами  
по бізнесу 

Органи 
державної 
влади 

 розрізненість інтересів; 
 недостатньо налагоджений механізм партнерства у сфері соціальної відповідальності; 
 проблеми незаконних дій бізнесу; 
 правова безграмотність споживачів; 
 недовіра до органів влади; 
 порушення механізму виконання прийнятих рішень; 
 недостатня роль профспілок; 
 недотримання представниками бізнесу принципів соціальної відповідальності; 
 низький рівень життя 

Організації 
споживачів 

 небажання бізнесу розглядати скарги споживачів і громадських організацій; 
 низький рівень знань з питань прав споживачів 
 недовіра з боку органів влади; 
 невиконання зобов’язань; 
 низька якість продукції  

Громадські 
організації 

 різне розуміння соціальної відповідальності громадськими організаціями і 
органами державної влади; 
 низький професійний рівень представників громадських організацій; 
 слабкий інтерес до тематики соціальної відповідальності у дослідницьких 
інституцій; 
 недостатній рівень співпраці з бізнесом; 
 небажання бізнесу допомагати громадським організаціям, недооцінка органами 
влади громадських організацій у можливості вирішити соціальні проблеми; 
 боротьба за лідерство між групами зацікавлених сторін; 
 корумпованість органів влади, монополія влади на прийняття рішень; 
 низька соціальна активність громади; 
 часткова конкуренція між громадськими організаціями; 
 відсутність ринкових традицій соціальної відповідальності; 
 наявність великого майнового розшарування населення; 
 низький рівень мотивації бізнесу до впровадження політики соціальної 
відповідальності 

Профспілки 

 недовіра до органів влади та підприємств; 
 невиконання бізнесом соціальних зобов’язань перед своїми працівникам; 
 недотримання органами державної влади нормативно-законодавчих актів і 
Генеральної угоди; 
 невиконання громадськими організаціями взятих на себе зобов’язань; 
 низький рівень соціальної орієнтованості бізнесу; 
 відстороненість від вирішення соціальних проблем малого бізнесу; 
 проблеми спільного відстоювання інтересів перед органами влади 

Джерело: Саприкіна М. Соціальна відповідальність в Україні: погляд різних стейкхолдерів. 
Регіональний аспект. <http://www.ukrndnc.org.ua> 
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У міру розвитку суспільства і нагромадження методичного і практичного досвіду розвивалися 
й організаційні відносини, змінювалися акценти й пріоритети1. У загальному вигляді взаємозв’язок 
між рівнями зрілості суспільства і поколіннями організаційних відносин у цьому суспільстві 
зображено на рис.1. 

На 1 – му рівні зрілості основну увагу в суспільстві приділяють безпеці продукції(послуг). Для 
вирішення проблем застосовують засоби технічного регулювання, обов’язкові для всіх суб’єктів 
товарно – грошових відносин. 

 
Рівні 

зрілості 
суспільства 

Покоління організаційних відносин 

4‐й      Соціальна 
спрямованість 
і неперервне 
вдосконаленн
я підприємств 
(понад  норми 
стандартів) 
4‐е 

3‐й      Менеджмент 
Організацій. 
Стандарти 
3‐е

 

2‐й      Якість
продукції 
Стандарти 
2‐е 

 

1‐й    Безпека
продукції. 
Технічне 
регулювання 
1‐е 

 

‐  Нелегальне 
постачання 
продукції 

   

Рис. 1. Взаємозв’язок між рівнями зрілості суспільства і поколіннями  
організаційних відносин у суспільстві 

Розроблено авторами. 
 
На 2-му рівні зрілості акцент переносять на якість продукції(послуг)із застосуванням 

стандартів, що мають добровільний характер. При цьому ті підприємства, які відводять належну 
увагу якості продукції, підтримуючи вимоги стандартів, гарантують і безпеку своєї продукції. 

На 3-му рівні зрілості найбільше уваги відводять удосконаленню менеджменту якості 
на підставі вимог стандартів. Наявність у підприємства відповідної системи менеджменту якості і 
точне виконання її вимог дають змогу систематично випускати продукцію , що відповідає як 
стандартам якості так і перевищує вимоги цих стандартів. 

                                                      
1 Калита, П. (2016). Україна і четверта промислова революція: загрози та можливості. ZN.UA, 43-44. 
<https://dt.ua/macrolevel/ukrayina-i-chetverta-promislova-revolyuciya-zagrozi-ta-mozhlivosti-_.html> 
(2019, березень, 13); Савенко, В. І. (2016). Ділова досконалість, якість, енергозберігаючі технології – 
ефективні засоби розвитку підприємства. Управління розвитком складних систем, 26, 187-193. 
<http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urss_2016_26_29> (2019, березень, 13). 
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І, нарешті, на 4-му рівні зрілості основну увагу в суспільстві приділяють питанням соціально 
відповідального ставлення до всіх зацікавлених сторін і безперервному цілеспрямованому 
системному вдосконаленню підприємств на основі сучасних концепцій досконалості, орієнтованих 
на перевищення встановлених норм стандартів. 

При цьому, звісно, що вищим є рівень ділової досконалості підприємства, то вищої якості 
продукцію воно в змозі постачати на ринок і вищим є рівень задоволеності його клієнтів, а також 
інших зацікавлених сторін. Паралельно із поліпшенням якості продукції поліпшуються: собівартість 
продукції, рівень впливу на природне середовище, задоволеність персоналу і т. п. 

Ділову досконалість підприємства можна розглядати як синонім поняття «якість 
підприємства». Ділова досконалість – стан підприємства, що визначає його здатність ставити і 
досягати цілі для задоволення зацікавлених сторін. 

У світі вже давно озвучені фундаментальні концепції досконалості, які відображають 
у сконцентрованому вигляді найкращу практику найуспішніших організацій світу. У Європі такі 
концепції сформульовані EFQM, Міжнародною організацією у сфері організаційної досконалості. 
Він об’єднує понад 500 організацій з майже 60 країн, які зацікавлені у створенні, накопиченні, та 
застосуванні знань з питань організаційної досконалості. Їх об’єднаними зусиллями створено 
Модель, яка відображає той загальний «ідеал», до якого прагнуть найбільш просунуті організації 
світу. Вона містить 1000-бальну шкалу, що дозволяє кількісно оцінити досконалість організації 
щодо цього «ідеалу», порівнювати різні організації між собою. Порівнюючи себе з «ідеалом», 
описаним у Моделі, вони краще розуміють власні процеси, визначають сильні та слабкі сторони, 
розробляють програми удосконалення діяльності1. Практика доводить, що внаслідок підвищення 
рівня ділової досконалості можна отримати багато позитивних ефектів. А саме : 

– скорочення непродуктивного використання ресурсів, у тому числі не поновлюваних; 
зниження собівартості продукції; 

– дотримання договірних зобов’язань; 
– конкурентоспроможність і створення нових робочих місць; 
– підвищення добробуту громадян, соціальне забезпечення; 
– своєчасне відрахування більших сум податків і як наслідок, зростання бюджету; 
– збереження навколишнього середовища; 
– збільшення тривалості життя і зростання народжуваності. 
Удосконалення підприємств – це не самоціль. Це, по суті, одна із найважливіших ланок 

у цілісному ланцюжку процесів розвитку суспільства. Підприємства тільки в тому випадку можуть 
розраховувати на тривалий успіх, коли їхні цілі погоджені із цілями всіх зацікавлених сторін, 
тобто – із цілями суспільства, в якому вони існують. Удосконалення як таке є лише ефективним 
інструментом для досягнення цілей, істотних для суспільства. Для підприємств надзвичайно 
важливо вести постійний діалог з усіма зацікавленими сторонами, оскільки це допомагає 
удосконалювати бізнес – процеси та чіткіше розуміти як діяльність підприємства впливає 
на соціум (табл. 3). 

Одним із найактуальніших питань, які перебувають під увагою ООН, є концепція сталого 
розвитку (рис.2), що припускає забезпечення збалансованого вирішення економічних, соціальних і 
екологічних проблем з урахуванням інтересів як нинішнього, так і майбутніх поколінь2. Але ця 
концепція може стати успішною тільки при соціально відповідальному ставленні до своєї діяльності 
всього суспільства і, насамперед – створених ним підприємств. 

Міжнародна організація зі стандартизації (ISO) прийняла стандарт ISO26000, що погоджує 
інтереси всіх зацікавлених сторін. Цій темі присвячені міжнародні конференції, безліч інших 
публічних заходів у всіх регіонах Земної кулі. Однак базовим інструментом, орієнтованим 
на формування соціально відповідальних підприємств і забезпечення сталого розвитку, є їх ділове 
вдосконалення. 
                                                      
1 Запорізька обласна державна адміністрація. Офіційний веб-сайт (2019). Модель досконалості EFQM 
<www.zoda.gov.ua/files/WPArticleFile/original/000040/40136.pdf> (2019, березень, 13). 
2 Зінченко, А.Г., Саприкіна, М.А. (2008). Соціальна відповідальність в Україні: Погляди різних стейкхолдерів. 
Регіональний аспект. Київ: КСВ; Калита, П. (2016). Україна і четверта промислова революція: загрози та 
можливості. ZN,UA, № 43-44. <https://dt.ua/macrolevel/ukrayina-i-chetverta-promislova-revolyuciya-zagrozi-ta-
mozhlivosti-_.html> (2019, березень, 13). 
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Таблиця 3 

Механізми взаємодії підприємства із зацікавленими сторонами 

Зацікавлені 
сторони Механізми взаємодії Джерела зворотнього зв`язку 

Клієнти Опитування клієнтів Гаряча лінія, соціальні мережі 

Працівники 
Внутрішні міжособистісні комунікації, 
корпоративний портал, зустрічі з топ – 
менеджментом, каскадування інформації 

Скринька довіри 

Акціонери та 
інвестори 

Річні збори акціонерів, зустрічі 
з інвесторами, участь у інвестиційних 
конференціях 

Відділ корпоративних фінансів 
зі зв’язків з інвесторами 

Кредитори 
Періодичні зустрічі з кредиторами. 
Періодичні звіти, Запити та відповіді 
на них 

Відділ корпоративних фінансів 
зі зв’язків з інвесторами та відділ 
казначейства 

Експертні 
середовища Презентації та звіти про діяльність Підрозділи компаній відповідно 

до своїх компетенцій 

Громади Публічні дискусії, громадські слухання Безпосереднє спілкування, офіційні 
листи 

Державні 
інституції 

Публічні дискусії, громадські слухання, 
звернення Офіційні листи 

Медіа Прес – заходи компанії, відповіді 
на запитання ЗМІ, інтерв’ю Відділ комунікацій 
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Рис. 2. Концепція сталого розвитку 
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В Україні відсутня мотивація до вдосконалення підприємств. Найхарактернішими для 
бізнесу на даному етапі є автократична сувора регуляторна політика. При наявній системі 
мотивації на практиці багато підприємств ідуть «у тінь», приховують свої реальні доходи, щоб 
не платити податки, виплачують працівникам офіційну мінімальну зарплату, решту – 
«у конвертах», скорочують робочі місця і, нарешті, згортають бізнес. У цих умовах мало хто має 
мотиви для систематичного навчання своїх співробітників, вивчення найкращої ділової 
практики, удосконалення систем менеджменту. Як наслідок, у суспільстві зміцнюється 
відповідна ментальність, формується недовіра до уряду, створюється напружена соціальна 
ситуація. 

Соціальна відповідальність організацій, яку заслужено підтримує ООН, в Україні намагаються 
просувати у відриві від ділової досконалості і якості – її основної бази. А це, знову ж розпорошення 
ресурсів, втрата дорогоцінного часу. Чиновники дотепер не усвідомили, що вдосконалення 
підприємств і організацій може істотно полегшити наповнення держбюджету і зростання ВНП, тому 
що у досконалих компаній значно вищі доходи, прибуток та інші показники. Окрім того, їм є з чого 
платити податки. Це найефективніший і безконфліктний шлях вирішення фінансових проблем 
держави. 

Ще зберігається непорозуміння важливості ділової досконалості для конкурентоспроможності 
і з боку бізнесу. Як наслідок, навіть у частині відстоювання сприяння вдосконаленню з боку влади, 
бізнес поки ще досить пасивний. 

Висновки. Вітчизняні підприємства потребують побудови моделі соціальної відповідальності, 
яка буде адекватною сучасним ціннісним орієнтаціям суспільства, потребам трудових колективів та 
економічним орієнтаціям власників підприємств. Для того, щоб власники, керівники і персонал 
підприємств постійно і системно вдосконалювались на підставі найкращої практики, у країні мають 
діяти механізми мотивації – переконливі і довгострокові. Для таких підприємств можна полегшити 
держконтроль і держнагляд(свідчення довіри). Підприємствам, що вдосконалюються, може бути 
надана гарантія державного захисту, особливо від рейдерів: що вищий рівень, то вищий ступінь 
захисту. Ну і, звичайно, якщо передбачені якісь преференції, їх варто давати, насамперед, під 
зобов’язання піднятись на чергову сходинку досконалості, природно, з підтвердженням виконання 
зобов’язання. На нашу думку, систематичний моніторинг звітів про управління і публічне їх 
висвітлення спеціальними інфраструктурними центрами сприятиме визначенню найкращих 
практиків. Розвитку руху за ділову досконалість і якість підприємств можуть також сприяти 
введення в закони про центральні і місцеві органи влади зобов’язань у частині сприяння 
підприємствам в удосконаленні, навчання вищого керівництва підприємств питанням якості і 
ділової досконалості, перепідготовка і сертифікація викладачів дисциплін менеджменту і їх 
визнання на міжнародному рівні. 
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REGULATION OF THE US ADVERTISING MARKET: 
TRENDS TOWARDS DECENTRALIZATION  
AND DIGITALIZATION 

Current  public  and  voluntary  advertising  regulation  in  the  US  has  been  examined.  The  main 
weaknesses  of  existing  regulatory  system  which  led  to  undesirable  social  effects  have  been 
determined.  It  has  been  found  that  among  the  important  factors  that  provoke  the  increase 
of inappropriate  advertising  in  the  US  are  over‐centralization  of  the  industry  administrative 
system,  low  regulatory  transparency,  weak  software  and  lack  of  effective  monitoring  tools. 
The main benefits of blockchain mechanism for the US advertising market have been described. 
New regulatory system of marketing industry (decentralized autonomous organization) which is 
based  on  blockchain  technologies  has  been  proposed.  It  has  been  substantiated  that  open 
blockchain  regulatory  system  will  be  able  to  provide  new  level  of  democratization  and 
transparency  of  the  US  advertising market  and  to  change  the  very  concept  of  administration 
soon. 
Keywords: US advertising market, blockchain, decentralized autonomous organization, smart 
contract, marketing communications. 

Problem statement. In resent years topic of blockchain technologies has experienced a rapid growth 
of popularity in the scientific and amateur communities. Indeed, it has become clear that blockchain brings 
new awareness of the concept of financial interactions and collaboration which reduces the role 
of government, banks and other intermediaries significantly. Besides, through decentralization and clear 
transparency blockchain develops new principles of interaction not only between private individuals, but 
between an individual and public administration as well. Central regulatory and self-regulatory bodies can 
become a structural part of blockchain systems to bring new standards of resolving conflicts among market 
players. Our last studies show that US marketing sector needs such transformation to protect the rights 
of all market players more effectively. 

Firstly, it should be pointed out that term “advertising market” is used broadly and embraces different 
tools of marketing communications (MC): media advertising, direct marketing, sponsorship, public 
relations, event-marketing, Internet marketing and expositions. Although, the advertising market in the US 
demonstrates stable growth during last decade1, this development is hampered by different negative social 
effects. In particular, legitimate consequences of functioning advertising market are connected with 
inefficient regulation of alcohol advertising in social networks and TV which provoke growth of alcohol 
addiction among young people2. Another problem of the US advertising market is the absence of 
appropriate email-marketing regulation, particularly tobacco digital advertising3. Rising amounts of ads 
promoting dangerous products such as unhealthy food are aimed on children and provoke increasing 
of сhildhood disease4. Experience shows that federal and local public bodies as well as self-regulatory 
system are not capable to resolve such problems provoking decrease of social stability. Such inability to 
take effective decisions is due to the whole complex of reasons which will be described below. 
                                                      
1 ZENITHMEDIA.COM (2018). Advertising expenditure forecasts <https://www.zenithmedia.com/ 
wp- content/uploads/2018/03/Adspend-forecasts-March-2018-executive-summary.pdf> (2019, March, 29). 
2 Noel, J., Babor, T., Robaina, K. (2016). Industry self-regulation of alcohol marketing: a systematic review  
of content and exposure research. Society for the Study of Addiction, 112, 28-50. 
3 Brock, B., Carlson, S. C., Moilanen, M., Shillo, B. A. (2016). Reaching consumers: How the tobacco industry uses 
email marketing. Preventive Medicine Reports, 4, 103–106. 
4 Pitt, M., Berger, J., Sheehan, K. (2016). Compliance of parenting magazines advertisements with American Academy 
of Pediatrics recommendations. Children, 3 (23). <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5184798/>  
(2019, March, 29); Reeve, B., Magnusson, R. (2018). Regulation of food advertising to children in six jurisdictions: 
a framework for analyzing and improving the performance of regulatory instruments. Arizona Journal of International 
& Comparative Law, 35 (1), 71-130. 
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Analysis of the recent research. Nowadays, the amount of publications which focuses 
on perspective usage of blockchain technologies in the private business and governmental spheres is 
constantly growing. In particular, the latest experience of successful implementation blockchain into the 
sphere of public services in Norway and Estonia has been discussed by Svein Ølnes, Arild Jansen1 and 
Parol Jalakas2, respectively. Mahdy Miraz and Maaruf Ali emphasized that blockchain can be used to 
secure even human-to-human transaction, as well as this technology is particulary suitable for countries 
with low level of public trust3. Emergence of decentralized autonomous organizations as a consequence of 
spreading blockchain systems and as new phenomena of public regulation sphere have been examined by 
Ying-Ying Hsieh, Jean-Philippe Vergne, Philip Anderson, Karim Lakhani and Markus Reitzig4. However, 
in our view, there are still some unexplored sectors of economy which should be boosted thanks to the 
usage of blockchain technologies in the regulatory process and one of them is the sector of advertising. 

The aim of the research. The main aim of this research lies in exploring perspectives 
of implementation blockchain technologies into regulating mechanism of the USA advertising market. 

Main material. In order to analyze the main shortcomings of the сurrent regulatory system of the US 
advertising market it is needed to examine its logical structure first. Such structure is illustrated below in 
Figure 1. 

As we see, public regulatory and self-regulatory systems are based on the central bodies which 
provide control for implementation of the industry legislation and self-regulatory codes, as well as review 
and deal with citizens` complains. On the US federal level such main regulators are the Federal Trade 
Commission (FTC), particularly the Bureau of Consumer Protection5 and the Federal Communications 
Commission (FСС)6 which regulates media communication. In special cases bodies such as the Food and 
Drug Administration (FDA), the Securities and Exchange Commission (SEC), the Environmental 
Protection Agency (EPA), and the Department of Agriculture (USDA) may be involved in the regulatory 
process as well. 

On the local level the central regulatory bodies are offices of consumer affairs. The US self-
regulatory system is presented by the American Association of Advertising Agencies (“4A”)7, the 
American Advertising Federation (AAF)8, the Association of National Advertisers (ANA)9 and the Council 
of Better Business Bureaus (BBB). These four main organizations have formed central regulatory core: 
the Advertising Self-Regulatory Council (ASRC)10.  

Recent studies of the current advertising regulatory system in the US reveal major disadvantages not 
only toward the public administration, but especially towards the process of the industry self-regulation.  
One of the main difficulties concerns outdated online archive of the Advertising Self-Regulatory Council11.  
It is necessary to create a ledger which would facilitate searching of precedents among existing decisions  

                                                      
1 Olnes, S., Jansen, A. (2018). Blockchain technology as infrastructure in public sector – an analytical framework. 
Proceedings of the 19th annual international conference on digital government research: governance in the data age. 
<https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3209281.3209293> (2019, March, 29). 
2 Jalakas, P. (2018). Blockchain from public administration perspective: case of Estonia. Tallinn University of Technology. 
School of Business and Governance, Tallinn, Estonia. <https://digi.lib.ttu.ee/i/file.php?DLID=10173&t=1>  
(2019, March, 29). 
3 Miraz, M., Ali., M. (2018). Applications of blockchain technology beyond cryptocurrency. Annals of Emerging 
Technologies in Computing (AETiC), 2(1), 5-6. <https://www.researchgate.net/publication/322215706_Applications_ 
of_Blockchain_Technology_beyond_Cryptocurrency> (2019, March, 29). 
4 Hsieh, Y., Vergne, J-P., Anderson, P., Lakhani, K., Reitzig, M. (2018). Bitcoin and the rise of decentralized 
autonomous organizations. Journal of Organization Design, 7(14). <https://link.springer.com/article/10.1186/ 
s41469-018-0038-1> (2019, March, 29). 
5 FTC.GOV (2019). About the Bureau of Consumer Protection. <https://www.ftc.gov/about-ftc/bureaus-offices/ 
bureau-consumer-protection/about-bureau-consumer-protection> (2019, March, 29). 
6 Federal Communications Commission (2019). Homepage <https://www.fcc.gov/> (2019, March, 29). 
7 American Association of Advertising Agencies (2019). Homepage <https://www.aaaa.org/> (2019, March, 29). 
8 American Advertising Federation (2019). Homepage <http://www.aaf.org/> (2019, March, 29). 
9 Association of National Advertisers (2019). Homepage <https://www.ana.net/>(2019, March, 29). 
10 Advertising Self-Regulatory Council (2019). Homepage <http://www.asrcreviews.org/> (2019, March, 29). 
11 Villafranco, J., Mallen, D., Mudge, A. (2015). Self-Regulation of advertising in the United States: an assessment 
of the National Advertising Division. FKKS.COM <http://fkks.com/pdfs/SelfRegulationOfAdvertising.pdf>  
(2019, March, 29). 
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Fig. 1. The current regulatory system of the US advertising market 

Elaborated by the author from1. 

 
for all interested parties. Another disadvantage lays in the lack of communication transparency. In many 
cases self-regulatory body needs to consult with outside experts as well as coordinate its decisions with 
public bodies and voluntary organizations, but such communication often stays hidden for responding party 
and challenger, which causes lack of trust to the regulatory system in general. Furthermore, the slowness of 
the trial procedures should be mentioned. Processing time for complaints is too long due to imperfect and 
costly expedited review process and weak software of the regulator. Besides, public regulatory system and 
self-regulation are separated from each other. Thus, even if some ready industry decision requires 
enforcement, public body will initiate its own independent investigation and judgment which causes 
significant loss of time. As it was mentioned before, the FTC is a central public body, which deals with 
inappropriate advertising. As noted by experts in the field, the FTC investigation process is often too slow 
and its results are hidden not only from wider society, but sometimes even from some interested parties 
such as challengers2. One of the reasons for such restrictions is a frequent discrepancy of the FTS`s and the 
ASRC`s resolutions. All described factors decrease significantly the social trust to the administrative 
system and the whole advertising market as well. Taking into account all of the aforementioned, we can 

                                                      
1 FTC.GOV (2019). About the Bureau of Consumer Protection <https://www.ftc.gov/about-ftc/bureaus-offices/ 
bureau-consumer-protection/about-bureau-consumer-protection> (2019, March, 29); Federal Communications 
Commission (2019). Homepage <https://www.fcc.gov/> (2019, March, 29); American Association of Advertising 
Agencies (2019). Homepage <https://www.aaaa.org/> (2019, March, 29); American Advertising Federation (2019). 
Homepage <http://www.aaf.org/> (2019, March, 29); Association of National Advertisers (2019). Homepage 
<https://www.ana.net/>(2019, March, 29); Advertising Self-Regulatory Council (2019). Homepage 
<http://www.asrcreviews.org/> (2019, March, 29). 
2 Villafranco, J., Riley, K. (2013). So You Want to Self-Regulate? The National Advertising Division As Standard 
Bearer. Antitrust, 27 ( 2), 17-18. 
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argue pretty convincingly, that existing regulatory system has to be reorganized in order to increase its 
efficiency. 

In this research we shall not go deep into technical side of blockchain, but we shall restrict to general 
principles and peculiarities of this technology. Blockchain can be described as an immutable and distributed 
ledger of transactions inside a participants` network. It is a “chain” of validated transactions which are 
secured through cryptographic hashing. Each block in the “chain” is stored with timestamp and transaction 
data along with a cryptographic hash pointer to the previous block1. 

It is noteworthy that blockchain will not necessarily increase effectiveness of every social 
system. There are certain general conditions which lead to decision of blockchain usage: shared data 
among multiple parties, low level of trust between peers and auditability of the regulatory activity2. 
As we see, administrative system of advertising market fully satisfies these requests. In the US like in 
many other countries society has a low level of confidence in advertising industry due to the complex 
of problems which have been described shortly above. Information about legal provisions 
of the market and resent violations are shared among all the main parties, but it is not always fully and 
easily accessible and transparent. Auditability of the regulatory system from outside will allow 
to increase social trust. 

The main advantages of blockchain technology for advertising market lay in: 
1. Decentralization of the regulatory system. Blockchain does not include any central body regulating 

transactions among market players. The transactions do not need approval of any single authority, thus the 
problem of partisanship vanish. At the same time, such radical decentralization demands changing mindsets 
of all parties. The readiness of the governmental authorities to become only one of many structural 
elements of the blockchain regulatory system is particularly crucial. 

2. Maximum engagement of all sides of the market to the regulatory process. No decision can be 
reached without being approved by the 5 main market players: consumers, advertisers, media, marketing 
agencies and local or federal market authority. 

3. Data protection. Blocks with information are immutable and only the participants of the system 
have option to “write” information creating new blocks. Along with this, any external user (consumers, 
companies of advertising market, public organizations) can “read” information or become a part of the 
system and “write” it. 

4. “Smart contract” usage. Smart contract – is a software code stored on the blockchain that will 
execute a transaction automatically when certain conditions are met3. Such algorithm enables immediate 
decision making if any actor of the market found guilty. 

5. Сost savings via automatization and digitalization. Blockchain can reduce significantly costs by 
eliminating central “core” of regulation and by low need in staff to maintain the system. 

Modern public management is already moving from the question “what is blockchain and what are 
its main benefits?” to the question “how to use advantages of this technology in the best way?”. 
Blockchain forces public authority to weaken control of economy, digitalize process of engagement with 
society, creating special neutral place for communication and transactions. Today, Scandinavian 
countries, Estonia, Australia and South Korea are getting the first experience of usage blockchain 
technologies in different public spheres like voting, land registration, identity management, supply chain 
traceability4. There are some initiatives which are connected with blockchain technologies in the USA 
as well. Blockchain programs were introduced by several states to increase public services efficiency, 

                                                      
1 Delahunty, S. (2018). Developments And Adoption Of Blockchain in the US Federal Government. Forbes 
Technology Council. <www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2018/01/25/developments-and-adoption-of-
blockchain-in-the-u-s-federal-government/#5981c1f13d99> (2019, March, 29). 
2 Killmeyer, J., White, M., Chew, B. (2017). Will blockchain transform the public sector? Deloitte university press, 
11-12. <https://www2.deloitte.com/ie/en/pages/public- sector/articles/blockchain_transform_the_public_sector.html> 
(2019, March, 29). 
3 Desouza, K., Chen Y., Somvanshi, K. (2018). Blockchain and U.S. state governments: An initial assessment. Brookings. 
<www.brookings.edu/blog/techtank/2018/04/17/blockchain-and-u-s-state-governments-an-initial-assessment>  
(2019, March, 29). 
4 Killmeyer, J., White, M., Chew, B. (2017). Will blockchain transform the public sector? Deloitte university press, 3-4. 
<https://www2.deloitte.com/ie/en/pages/public- sector/articles/blockchain_transform_the_public_sector.html>  
(2019, March, 29). 
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for example the Delaware Blockchain Initiative and the Illinois Blockchain Initiative, as well as the 
Platform for mobile voting in West Virginia. At the same time, we did not found any information about 
implementation of blockchain into public marketing sphere which on the one hand might be the sign of 
unwillingness of related agencies, but on the other one, does not deny unexplored benefits and 
opportunities of this technology. In general, comparing with some European and Asian countries, in the 
United States usage of blockchain technology in public services is not progressing fast enough, local 
authorities in states such as Arkansas, South Dakota, Indiana, Iowa and Texas show no interest or take 
a dim view of blockchain spreading1. 

As we have already clarified, implementation of blockchain into public marketing sphere allows to 
eliminate many current issues of advertising market, but how exactly existing regulatory system of the US 
advertising market should be transformed into open blockchain network? There is an opinion that usage of 
blockchain smart contract concept can be extended to the form of «decentralized autonomous 
organizations» (DAO) which will become the next form of free market development. Accordingly, DAO 
can be understood as a non-hierarchical organization which performs and records tasks on a peer-to-peer 
secured public network. It should be financed on the basis of internal stakeholders` voluntary 
contributions2. We propose to organize regulation of the US advertising market following DAO`s basic 
principles as it is illustrated below in Figure 2. 

As we can see from the illustration, there are 5 parties which should take part in the regulatory 
process via blockchain. 

1. Service customers (advertisers) who сan be represented by the Association of National 
Advertisers, the Council of Better Business Bureaus and other relevant associations. 

2. Media and non-media marketing agencies which develop and organize different MC services. 
Members of existing unions such as the AAAA and the AAF may be involved. 

3. Non-profit media associations, for instance the Interactive Advertising Bureau (IAB). 
4. Consumer associations, for example the National Consumers League. 
5. Depending on the particular case, federal and local regulatory bodies which are connected with 

advertising. It is our considered view that public authorities must be implemented into blockchain network 
as a party with equal rights rather than allow government bodies to remain over the system. Such 
superiority which is called also “on-chain governance” may ruin non-hierarchical structure of the network 
and make it meaningless. 

Describing potential of the regulatory network, it is important to clarify that this should be an open 
permissioned blockchain system. Such type of network allows anyone to read information in the ledger 
(for example, current regulatory norms), but unlike permissionless system, only authorised participants 
are able to write proposals, questions or complaints, creating transaction blocks as a result3. There are 
also closed types of blockchain networks, but they fit more closely the private financial  
organizations. 

DAO allows to provide flexibility in the process of attracting participants to resolve each specific 
case, for example when it comes to food, alcohol or tobacco advertising. This means that system should be 
able to determine participants who are relevant to particular suggestion or complaint automatically in order 
to make process of regulation faster and more effective. DAO should take into account geographical region 
where questionable advertising is spread, location of challenger and potential offender and extent 
of potential damage. Obviously, such filtering may not always be reliable, at least at the launch 
of the network, thus a certain state authority (FTC or FCC) might exercise control over the filter 
mechanism, but not over the whole regulatory system. 

 

                                                      
1 Desouza, K., Chen, Y., Somvanshi, K. (2018). Blockchain and U.S. state governments: An initial assessment. Brookings. 
<www.brookings.edu/blog/techtank/2018/04/17/blockchain-and-u-s-state-governments-an-initial-assessment>  
(2019, March, 29). 
2 Hsieh, Y., Vergne, J-P., Anderson, P., Lakhani, K., Reitzig, M. (2018). Bitcoin and the rise of decentralized autonomous 
organizations. Journal of Organization Design, 7 (14), 2-3 <https://link.springer.com/article/10.1186/s41469-018-
0038-1> (2019, March, 29). 
3 Olnes, S., Jansen, A. (2018). Blockchain technology as infrastructure in public sector – an analytical framework. 
Proceedings of the 19th annual international conference on digital government research: governance in the data age, 
3-4. <https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3209281.3209293> (2019, March, 29). 
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Fig. 2. The proposed blockchain regulatory system  
of the US advertising market 

Elaborated by the author. 
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regulators for instance the International Council for Advertising Self-Regulation (ICAS) where ASRC 
is a party1. 

Foreseeing the future, it may be noted that decentralized autonomous regulatory networks may 
become an integral component of crypto economy. Individual users should receive tokens for sending 
constructive proposals or complaints regarding violations of advertising legislation via blockchain network. 
Or vice versa, individuals can loose their tokens if they abuse network or do “black” P.R. At the same time, 
such deep integration of crypto currency and public regulatory systems still seems like a remote possibility 
and should be investigated further. 

Conclusions. The development of the US advertising market is slowing down by the imperfect 
public regulation and self-regulatory system which do not meet the needs of the industry and society at 
large. General issues which lay in the low transparency, lack of modern software systems, ineffective 
monitoring and regulating tools, weak communication between public bodies and self-regulation are 
complimented by a number of specific problems with alcohol, tobacco, medical and child advertising and, 
as a result, provoke lack of public confidence at the advertising market. 

The implementation of blockchain network into the process of advertising regulation makes it 
possible to create fundamentally new decentralised autonomous organizations which will be able to 
eliminate disadvantages of the current centralized state control and self-regulation. The rise of social trust to 
the US advertising market can be achieved only through the increased transparency, open access to the 
immutable data and determined, sustained regulatory efforts towards violators. Decentralized regulation via 
blockchain helps to engage maximum number of interested parties into the regulatory process, avoiding 
bureaucratization and allows using the most effective and immediate regulatory actions through smart 
contract technology. Along with this, such fundamental reorganization of the regulatory process needs large 
amounts of willingness on the part of all parties involved. 
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MANAGEMENT OF TOURISM SECTOR  
IN UKRAINIAN REGIONS: DIRECTIONS,  
OPPORTUNITIES AND RESULTS 

The article examines the effectiveness of regional management in the field of tourism. Territorial 
placement of tourist objects determines the objective need of regional management of tourist 
objects.  With  the  transition  to  a  market  economy  in  Ukraine,  a  new  understanding  of  the 
essence  of  regional  development  is  emerging  as  a  consequence  of  the  use  of  the  internal 
potential  of  the  regions.  The  essence  of  this  process  is  to  shift  the  emphasis  on  direct  state 
regulation of  regional development  to  stimulate  the  formation of  autonomous mechanisms  in 
the  regions and  in encouraging private enterprise.  Functionally,  regional management  forms a 
program of socio‐economic development  in all spheres of the region’s economy, focusing  it on 
achieving effective results. The purpose of the article is to identify the relationship between the 
programmatic  planning  of  the  development  of  regional  tourism  and  the  effectiveness  of  the 
implementation  of  these  programs.  The  article  gives  the  legislative  provisions  on  self‐
government  in  the  regions  in  the  field  of  tourism.  There  is  a  link  between  state  and  regional 
tourism  development  programs.  The  time  period,  content  and  objectives  of  tourism 
development programs in some regions of Ukraine are analyzed. Their generalization has been 
carried  out  and  conclusions  have  been  substantiated  regarding  their  optimization.  Based  on 
official statistics, calculations have been made that characterize the activities of tour operators 
and  travel  agencies  in  the  regions  of  Ukraine –  their  number,  expenses  and  income;  the 
dynamics  of  tourist  flows  in  the  regions;  the  contribution  of  the  regions  of  Ukraine  to  the 
development of tourism in the whole country. 
Keywords: tourism, regions, development program, subjects of tourist activity, travel agencies, 
tourist operators, expenses, incomes, motives of travel. 

Постановка проблеми. Управління регіональним розвитком – це і єдина система управління 
територією і управління спеціалізованими комплексами регіонів. Базою для розвитку туризму 
у регіонах України є, перш за все наявність та стан природних туристичних рекреацій, історичних, 
культурних пам’яток та інших ресурсів, які дають можливість виробляти різні туристичні продукти 
у відповідності до видів туризму. Крім цього споживання суто туристичних продуктів здійснюється 
одночасно із споживанням продукції інфраструктури туризму. Територіальне розміщення 
туристичних об’єктів визначає об’єктивну потребу регіонального управління туристичними 
об’єктами. З переходом до ринкових умовах господарювання в Україні формується нове розуміння 
сутності регіонального розвитку як наслідку використання внутрішнього потенціалу регіонів.  
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Суть цього процесу полягає в перенесенні акценту з прямого державного регулювання 
регіонального розвитку на стимулювання формування в регіонах автономного механізму й 
у заохоченні приватного підприємництва. Функціонально регіональний менеджмент формує 
програму соціально-економічного розвитку усіх сферах економіки регіону, орієнтуючи її 
на досягнення ефективних результатів. Таким чином, співставлення планових і фактичних 
результатів, їх постійний моніторинг дає можливість визначити ефективність впливу менеджменту 
на соціально-економічні процеси у регіоні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Регіональний рівень розвитку туризму 
досліджується багатьма вітчизняними вченими за наступними напрямками: 

– стратегія розвитку туризму у регіонах України1,2; 
– моделі взаємозв’язку державного та регіонального рівнів управління розвитком туризмом3; 
– управління туристичними дистанціями (прогнозування та планування, організації, 

координації, регулювання, моніторингу та аналізу)4,5; 
– статистичний аналіз розвитку туризму у регіонах України6. 
Завдання даної статті є дослідження взаємозв’язку програмного планування та фактичної 

результативності запланованих заходів у сучасному розвитку туризму у регіонах України. 
Невирішені проблеми дослідження. Відзначаючи важливість приведених напрямків 

дослідження туризму у регіонах України, зауважимо, що концептуально та організаційно 
менеджмент туристичного ринку систематизує у логічному взаємозв’язку цілі, заходи, інструменти, 
джерела фінансування та систему результативних показників. Разом з цим ефективність розвитку 
туризму у регіонах потребує аналізу відповідності планових завдань та фактичних результатів, 
причин різниці між ними з метою вчасного регулювання на непередбачувані негативні явища 
у розвитку туризму. 

Виклад основного матеріалу. Менеджмент розвитку туризму в Україні реалізується 
на державному та регіональному рівнях. На період запуску Державної стратегії регіонального 
розвитку в Україні на період до 2020 р. і, у тому числі, Програми регіонального розвитку «Розвиток 
туризму» українська економіка знаходилась у складному становищі, а природно-ресурсний 
потенціал нераціонально використовувався – рівень розвитку туристичної індустрії не відповідає 
наявному потенціалу. Метою програми визначено створення в Україні можливостей для розвитку 
конкурентоспроможного на внутрішньому та світовому ринках національного туристичного 
продукту, розширення внутрішнього та збільшення обсягів в’їзного туризму, забезпечення на цій 
основі комплексного розвитку курортних територій та туристичних центрів з урахуванням 
соціально-економічних інтересів населення, збереження та відновлення природних територій, 
ремонт і реставрація об’єктів культурної спадщини. 

Стратегія розвитку туризму та курортів України на період 2017 – 2026 роки також 
формувалась (2016 р.) у несприятливих для розвитку туризму умовах. У тексті Стратегії 
зазначається, що, незважаючи на ресурсну забезпеченість та потенційні туристичні можливості, 
Україна на даний час не має можливості конкурувати з розвинутими туристичними державами для 
раціонального і ефективного використання туристичних, природних, лікувальних та рекреаційних 
ресурсів. В Україні необхідно сформувати туристично-рекреаційний простір шляхом створення та 
забезпечення функціонування зон розвитку туризму та курортів і розробити, впровадити та 
запропонувати споживачеві конкурентоспроможний національний туристичний продукт. У даній 
державній стратегії зазначається, що єдиним шляхом розв’язання системних проблем у сфері 

                                                      
1 Савіцька, О.П. (2013). Стратегія розвитку туристичної індустрії в Україні: регіональні аспекти. Вісник 
Національного університету «Львівська політехніка», 754, 68-74. 
2 Борущак, М. (2008). Стратегія розвитку туристичних регіонів: Автореферат дисертації на здобуття 
наукового ступеня доктора економічних наук. Львів : Інститут регіональних досліджень НАН України. 
3 Горбань, Г.П. (2011). Управління регіональним розвитком туристичної галузі: світовий досвід. Економіка і 
управління, 4, 110-113. 
4 Семенов, В.Ф. (ред.) (2011). Управління регіональним розвитком туризму: Навчальний посібник. Одеса: 
ОДЕУ. 
5 Корж, Н. В., Басюк, Д. І. (2017). Управління туристичними дестинаціями: підручник. Вінниця: Едельвейс і К. 
6 Мікловда, В.П., Маргіта, Н.О. (2017). Порівняльний аналіз конкурентоспроможності туристично-
рекреаційного комплексу регіонів України. Економіка і суспільство, 13, 872-877. 
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туризму та курортів є впровадження економіко-правових механізмів успішного ведення 
туристичного бізнесу, інвестиційних механізмів розвитку туристичної інфраструктури, 
інформаційно-маркетингових заходів з формування туристичного іміджу України. Основними 
стратегічними цілями, згідно Стратегії, є забезпечення ефективного і комплексного (економічного, 
соціального, екологічного та інноваційного) використання наявного туристичного та курортно-
рекреаційного потенціалу; забезпечення відповідності ціни та якості туристичних продуктів шляхом 
створення умов для оптимізації організаційно-економічної структури діяльності суб’єктів малого та 
середнього бізнесу у сфері туризму і розроблення національних стандартів надання туристичних 
послуг відповідно до міжнародних стандартів1. 

Специфічною рисою туристично-рекреаційної сфери України є те, що вона поєднує в собі 
понад 50 суміжних галузей: культуру, мистецтво, науку, освіту, спорт, готельне господарство, 
медицину, торгівлю, харчування, транспорт, зв’язок, фінанси, народні промисли, розваги, 
будівництво тощо. Таким чином, процес планування розвитку туризму у країні фактично пов’язує 
діяльність господарських суб’єктів різних галузей. 

Для досягнення синергетичного ефекту стратегічний державний напрямок розвитку галузей 
економіки країни повинен координуватись з відповідними напрямками діяльності галузевих 
підприємств у регіонах країни. З переходом до ринкового механізму господарювання змінилась роль 
місцевого самоврядування щодо розвитку регіонів, а саме: зростає їх самостійність у прийняті 
рішень, використанні регіональних ресурсів, фінансуванні заходів, відповідальності за результати 
управлінських заходів. Законодавчо (Законом України «Про туризм») визначено наступним чином 
сутність регіонального менеджменту у сфері туризму2. Управління туризмом на місцях здійснюють 
органи місцевого самоврядування: обласні і районні ради, зокрема, департаменти туризму та спорту. 
Місцеві програми розвитку туризму затверджують сільські, селищні, міські ради. Пропозиції 
попередньо розглядаються і вносяться на затвердження депутатською комісією. В управлінні 
туризмом беруть участь також громадські організації. 

Виконавчі органи місцевого самоврядування в межах їх повноважень: 
– розробляють проекти місцевих програм розвитку туризму і подають їх для затвердження 

відповідним місцевим радам; 
– вживають заходів щодо виконання місцевих програм розвитку туризму; 
– залучають на договірних засадах підприємства, установи і організації, розташовані 

на відповідній території, до розв’язання проблем розвитку місцевого туризму та підтримки 
туристичних ресурсів; 

– організують проведення інвентаризації туристичних ресурсів місцевого значення; 
– сприяють охороні і збереженню туристичних ресурсів; – залучають місцеве населення 

до туристичної діяльності, створюючи нові робочі місця; 
– сприяють розвитку на відповідній території різних видів туризму. 
Органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи здійснюють контроль 

за додержанням вимог законодавства з питань туристичної діяльності, проводять перевірки якості 
надаваних (наданих) туристичних послуг, додержання ліцензійних умов, стандартів, норм і правил 
щодо здійснення туристичної діяльності та відповідно до закону накладають стягнення і вживають 
інших заходів за порушення законодавства в галузі туризму. Статтею 31 Закону зазначено 
відповідальність органів місцевого самоврядування, за порушення законодавства або їх 
бездіяльність. 

Проаналізуємо зміст програм розвитку туризму регіонів України (з найбільш активним 
туристичним потенціалом) з метою виявлення взаємозв’язку з державною програмою, відповідності 
регіональних ресурсів завданням розвитку регіонального туризму, попиту на регіональні туристичні 
продукти. 

Наприклад, Програмою розвитку туризму і курортів у Закарпатській області на 2016-
2020 рр.(5 років) визначено мету – організація та проведення заходів, які сприятимуть створенню 
                                                      
1 Розпорядження про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року, 2017 
(Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/go/168-2017-р>. 
(2019, березень, 13). 
2 Закон про туризм, 1995 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/324/95-вр>. (2019, березень, 13). 
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сучасної інфраструктури туризму, конкурентоспроможному на національному та міжнародному 
ринках туристичного продукту. Наявні природні лікувальні ресурси у цьому регіоні визначили 
спеціалізацію туризму лікувально-оздоровчий, оскільки мережа оздоровчих, рекреаційних та 
туристичних об’єктів на території Закарпатської області нараховує понад 400 санаторно-
лікувальних та туристично-рекреаційних об’єктів; майже 400 сільських садиб, які готові надавати 
туристичні послуги в 21 туристично-інформаційний центр, тощо1. 

Львівська область займає одне з визначальних місць в Україні за кількістю лікувально-
оздоровчих ресурсів, які представлені 200-ми лікувальними джерелами мінеральних вод 7 типів, 
лікувальними грязями, найбільшими в Україні родовищем озокериту. Гірський ландшафт та 
сприятливі кліматичні умови створили базу для розвитку у регіоні гірського туризму. На Львівщині 
налічується п’ята частина об’єктів архівної спадщини України – 8440 пам’яток архітектури, з них 
816 пам’яток національного значення, 55 населених пунктів, що мають особливу історичну, 
культурну, архітектурну-містобудівну і ландшафтну цінність, включено до списку історичних 
населених місць України. Львівщина входить до областей України з найбільшою кількістю замків – 
10, на її території розташовано 1235 культових споруд, серед яких 999 споруди (церкви та 
дзвіниці) – пам’ятки архітектури, з них 398 – національного значення. З 2013 року включено 16 
дерев’яних храмів Карпатського регіону України та Польщі до списку «Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО», чотири з яких розташовано на Львівщині. Планування розвитку туризму у Львівській 
області відображене у низці програм. Так «Програма розвитку туризму і рекреацій у Львівській 
області 2011-2013 рр.» ( 3 роки) створювалась перед початком «Евро – 2012»2. В подальшому 
у Львівському регіоні були прийняті програми га 2014-2017 роки (4 роки) та 2018-2020 роки (3 
роки). Метою останньої програми стала розробка та реалізація комплексу заходів, спрямованих 
на забезпечення сталого і стійкого розвитку туристичної, курортної та рекреаційної галузі 
Львівської області, створення конкурентоспроможного на національному й міжнародному ринках 
якісного туристичного продукту, який давав би змогу задовольнити потреби як вітчизняних, так і 
іноземних туристів. 

У Івано-Франківському регіоні розвиток туризму програмувався у програмах розвитку 
туризму на 2011-2015 (5 років) та 2016-2020 (5 років) роки. Оскільки проблемами розвитку туризму 
в даному регіоні є низький рівень туристично-рекреаційної інфраструктури, незадовільний стан 
пам’яток історично-архітектурної спадщини, низька якість і недостатній інструмент туристичних 
послуг та інші, тому основними стратегічними завданнями розвитку туризму у регіоні є вирішення 
саме цих проблем. Подібні цілі ставляться у Програмах розвитку туризму і в інших регіонах 
України. Хоча є і відмінності. Так, часовий період дії програм розвитку туризму, наприклад, 
у Херсонській та Чернігівській областях охоплюють відповідно 9 та 8 років. 

Аналіз змісту приведених та інших програм розвитку туризму у регіонах показав, що 
у планування охоплює різні часові періоди – від 3 до 9 років. Практично у всіх регіональних 
програмах розвитку туризму основною їх метою є виробництво та реалізація 
конкурентоспроможних туристичних продуктів. Різний термін виконання програм передбачають 
не тільки різну кількість заходів щодо розвитку туризму, але й різний інвестиційний період їх 
впровадження, обсяги капіталовкладень, величину ефективності. На наш погляд, недоліками 
програм є відсутність у них зв’язку з регіональними господарськими суб’єктами, які безпосередньо 
виробляють туристичні продукти чи сприяють цьому; планування фінансування здійснювалось без 
зв’язку знову ж з цими суб’єктами, які б мали забезпечити виробництво конкурентоспроможних 
туристичних продуктів. 

Проаналізуємо результативність реалізації регіональних програм розвитку туризму станом 
на 2017р., використовуючи офіційні статистичні дані та здійснюючи необхідні для порівняння 
розрахунки3. 

Найбільша кількість суб’єктів туристичної діяльності за регіонами України (юридичні і 
фізичні особи-підприємці) станом на 2017 діяла у м. Києві – 923, в Дніпропетровській області – 325, 
                                                      
1 Рішення про Програму розвитку туризму і курортів у Закарпатській області на 2016-2020 роки (Закарпатьска 
обласна Рада). LIGA-ZAKON, <https://ips.ligazakon.net/document/view/ZA150220?an=1>. (2019, березень, 13). 
2 Там само. 
3 Статистичний збірник (2018). Туристична діяльність в Україні у 2017 році. Київ: Державна служба 
статистики України. 
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у Львівській – 282, Одеській – 264, Харківській – 263, Запорізькій – 160, Івано-Франківській – 105. 
Однак в динаміці цей показник у порівнянні з 2011 роком має негативну тенденцію (крім м. Києва, 
Львівської та Одеської областей): кількість суб’єктів у Дніпропетровській області зменшилось 
на 18,2 %, Харківській – 11.2%, а у Донецькій області на 89,7%, Луганській – 82%. Така спадна 
динаміка цього показника з 2011 року прослідковується і в інших областях України. 

У складі суб’єктів туристичної діяльності працюють туроператори, турагенти і суб’єкти, що 
здійснюють екскурсійну діяльність. У розрізі регіонів України динаміка їх кількості у порівнянні 
2017 року з 2011 роком склала: 

– по кількості туроператорів у Донецькій, Кіровоградській, Луганській, Полтавській та 
Хмельницькій областях цей показник зменшився на 100%, Дніпропетровській   – 56%, 
Закарпатській – 33%, Запорізькій – 70%, Івано-Франківській – 52%, Одеській – 83%, Харківській – 
59%; 

– по кількості турагентів цей показник виріс у Запорізькій, Київській, Львівській, та Одеській 
областях, а в інших спостерігалося значне зниження; 

– по кількості суб’єктів, що здійснюють екскурсійну діяльність, стовідсоткове зниження 
показника спостерігалось з 2011 по 2017 роки у Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, 
Сумській та Чернігівській областях. В цей же час цей показник виріс по Запорізькій, Івано-
Франківській, Чернівецькій та Одеській (у 4 рази) областях; по інших областях показник знизився. 

Станом на 2017 рік у порівнянні з 2011 роком кількість туристів, що обслуговувались 
туроператорами та турагентами у регіонах мала наступну динаміку (перерахунок по активних 
туристичних дистанціях) зросла у Дніпропетровській області на 17%, Львівській – 36%, 
Вінницькій – 46%, в м. Києві в 2 рази, а в Київській області майже в 3 рази. По іншим областям 
за досліджуваний період показник значно знизився. 

Питома вага витрат суб’єктів туристичної діяльності на послуги сторонніх організацій, що 
використовувались при виробництві туристичного продукту (на розміщення і проживання, 
харчування, медичне обслуговування, екскурсійне обслуговування без транспортних послуг), 
у 2017 році за регіонами склала: 

– у розрізі юридичних осіб (всього витрачено 18363278,1 тис. грн.): міста Києва – 96,4 %, 
Львівської області – 1,5%, – Івано-Франківської – 1%, Одеської – 0,4%; 

– у розрізі фізичних осіб-підприємців (всього витрачено 28286,4 тис. грн.): Кіровоградської 
області – 17,1%, Хмельницької – 15%, Донецької – 9,2%, Одеської – 9,1%, Дніпропетровської – 
7,9%. 

Порівняння приведених витрат юридичних та фізичних осіб-підприємців (суб’єктів 
туристичної діяльності) за регіонами України свідчить про більший обсяг діяльності і відповідно 
абсолютних витрати саме такої форми організації діяльності як юридичні особи. Так, кількість 
обслуговуваних туристів за 2017 рік суб’єктами туристичної діяльності склала: юридичними 
особами – 2 403 987 осіб; фізичними особами-підприємцями – 402 439 осіб., тобто різниця – у 6 раз. 
Найбільша кількість туристів, обслуговуваних туроператорами та турагентами була у Київській 
області – 71,5% від загального показника по Україні, Львівській – 6,2%, Дніпропетровській – 2,7%, 
Івано-Франківській, Одеській – 2,6%. 

Звичайно, у ринкових умовах господарювання, стимулом до діяльності є дохід. Питома вага 
доходу від надання туристичних послуг (без ПДВ, акцизів і аналогічних обов’язкових платежів) 
у сукупному показнику роботи суб’єктів туристичної діяльності – туроператорів та турагентів по 
Україні станом на 2017 рік склала: 

– юридичні особи (всього зароблено 18 502 975,3 тис. грн.): міста Києва – 94%, Львівської 
області – 2%, Івано-Франківської – 1, 4%, Одеської – 0,8%; 

– фізичні особи-підприємці (всього зароблено 519654,3 тис. грн.): Херсонської області – 
32,2%, Дніпропетровської – 8,2%, міста Києва – 8,1%, Львівської області – 6,2%, Харківської – 6,1%. 

Аналіз географії реалізованих населенню турагентами туристичних путівок у 2017 році 
за регіонами України показав наступне. 

Щодо діяльності туристичних агентів (юридичних осіб) по реалізації путівок іноземцям для 
подорожей у межах України можна виділити місто Київ (74,3% від загальної кількості проданих по 
Україні путівок іноземцям), Львівську область (24,1%), Одеську область (1,4%), одиничні продажі 
путівок були у Дніпропетровській, Закарпатській та Харківській областях, а в інших областях 
не було продажів путівок іноземцям для подорожей у межах України. Особливістю географічного 
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вектору роботи вітчизняних турагентів у 2017 році є їх обслуговування виїзного туризму (окрім 
Львівської області). Так, Одеськими турагентами було реалізовано громадянам України путівок 
закордон у 5 раз більше, ніж для подорожей по Україні, турагентами Дніпропетровської області – 
у 10 разів більше, Рівненської області – у 57 разів більше, Тернопільської більше ніж у 1000 разів. 
Така структура попиту, на яку реагують вітчизняні туроператори і тур агенти, свідчить про вимоги 
подорожуючих (вітчизняних і зарубіжних) до взаємозв’язку ціни та якості туристичних послуг 
у туристичних путівках. 

Аналіз кількості реалізованих турагентами (фізичними особами-підприємцями) туристичних 
путівок у 2017 році показав вище приведену тенденцію щодо подорожей по Україні та закордон. 
Так, кількість реалізованих туристичних путівок громадянам України для подорожей закордон, 
наприклад, по Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Херсонській та інших областях більш ніж 
в 3рази перевищувала продажі путівок для подорожей в межах України. Іноземним туристам було 
реалізовано путівки для подорожей в межах України тільки турагентами Львівської області, 
Полтавської, Волинської, Одеської, Хмельницької, Харківської, Івано-Франківської та Черкаської 
областей. 

Станом на 2017 рік склалася наступна структура попиту туристів, обслугованих турагентами, 
за метою поїздки: 

– обслугованих турагентами – юридичними особами: більша частина туристів мотивувалась 
потребами у відпочинку та дозвіллі. Так, по Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській, Харківській, 
Чернівецькій областях та місту Києву таких туристів в середньому було більше 93%; 

– обслугованих турагентами – фізичними особами-підприємцями: домінуючими мотивами 
туризму, наприклад у Запорізькій, Дніпропетровській, Львівській, Одеській, Харківській, 
Хмельницькій областях та місті Києві є дозвілля та відпочинок. Попит туристів в основному був 
мотивований потребами лікування у природних лікувальних рекреаціях Львівської, Харківської, 
Херсонської областях та місті Києві, зокрема, із загального показника подорожей з метою лікування 
по Україні турагенти Львівської області обслужили 87, 5% туристів. 

Аналіз приведених даних свідчить про наступне: 
– нерівномірну інтенсивність розвитку туризму у різних регіонах України; 
– серед областей України виділяються регіони із значною кількістью туроператорів та 

турагенств, інтенсивністю продажів туристичних путівок (м.Київ, Київська, Львівська, 
Дніпропетровська, Івано-Франківська, Одеська області); 

– орієнтацію регіональних туроператорів та турагенств на виїзний туризм. З однієї сторони, 
це викликано попитом вітчизняних туристів, які зорієнтовані на відповідність ціни та якості 
туристичних продуктів. З іншої сторони, це пасивна можливість заробляти більше коштів 
на посередницькій діяльності. 

Висновки з проведеного дослідження. Аналіз змісту програм (у плановому форматі) 
розвитку туризму в Україні та її регіонах дозволяє здійснити наступні узагальнення та рекомендації: 

Програмне планування розвитку туризму у регіонах України має часову послідовність. 
Однак у попередніх та наступних програмах відсутній логічний взаємозв’язок. Не просліджується 
аналіз виконання попередніх завдань з указанням об’єктивних чи суб’єктивних чинників, часу їх 
впливу на розвиток туризму у регіонах країни; не визначаються невирішені проблеми розвитку 
туризму як силами регіонів, так і можливостями державних органів управління; у розрізі мети, 
цілей та завдань програм не конкретизуються ресурсне забезпечення виконання та механізм 
поведінки у конкретному внутрішньому та зовнішньому конкурентному середовищі, де працюють 
і реалізують свої інтереси як виробники туристичних продуктів, так і їх споживачі. До планування 
розвитку туризму у регіонах (судячи проти списку виконавців) не залучаються регіональні 
господарські суб’єкти, які безпосередньо виробляють туристичні продукти чи опосередковано( 
у сфері туристичної інфраструктури) сприяють цьому. Недостатньо залучається науковий 
потенціал регіону. Наприклад, майже у кожному регіоні працюють вузи, які готують спеціалістів 
з туризму чи готельно-ресторанної справи, менеджменту, маркетингу. Включення науковців-
викладачів, магістрів, аспірантів та студентів у процес аналізу, планування та моніторингу 
розвитку туризму дозволило б із меншими витратами, з орієнтацією на новинки менеджменту 
виконати дослідження щодо обґрунтування програм розвитку регіонального туризму, і 
в подальшому сформувати практичні навички студентам для майбутнього їх працевлаштування та 
професійного зростання. 
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Регіональні програми(плани) розвитку туризму охоплюють, з однієї сторони, найбільш 
«прозорий» період (3-5 років) для прогнозування вирогідних ризиків та результатів діяльності 
суб’єктів на туристичному ринку, що дозволяє конкретизувати заходи в часі, по суб’єктах, 
фінансуванню, вчасного реагування на негативні наслідки суб’єктивних дій чи об’єктивних 
процесів, тощо. З другої сторони, такі середньотермінові періоди дії програм не дозволяють 
реалізувати фундаментальні та визначальні завдання щодо ефективності та конкурентоздатності 
регіонального туризму, як, наприклад, заміна фізично зношених основних фондів, модернізації усіх 
складових матеріально-технічного та технологічного забезпечення виробництва туристичних 
продуктів, здійснення заходів щодо відновлення історичних та культурних пам’яток, природних 
туристичних рекреацій, екологічного захисту туристичних дистинацій. Для вирішення цих завдань 
необхідні стратегічний часовий простір, а, отже , і логічний взаємозв’язок окремих програм 
розвитку туризму у регіонах України. У деяких регіонах програми розвитку туризму охоплюють 9-
річний період, але ці програми мають наповнюватись фундаментального характеру змістом заходів 
щодо розвитку туризму. 

2. Майже у всіх сучасних регіональних програмах розвитку туризму основною метою є 
виробництво конкурентоспроможних туристичних продуктів, відповідний ним розвиток 
туристичної інфраструктури, відновлення та раціональне використання туристичних ресурсів 
(природних, культурних та історичних об’єктів, тощо). Для виконання такого завдання, на наш 
погляд, потрібно: концептуальне та методичне бачення щодо сутності, кількісних та якісних 
параметрів конкурентоспроможності, відповідно до яких стандартів якості, механізму визначається 
рівень конкурентоспроможності туристичних продуктів, а саме головне – часовий період, інвестори 
та обсяги інвестицій для виробництва конкурентоспроможного туристичного продукту у комплексі 
з продукцією(товарами та послугами) підприємств туристичної інфраструктури; сформовані рівень 
та обсяги платоспроможного попиту на такі конкурентоздатні туристичні продукти. 

3. Використовувана система статистичних показників щодо розвитку туризму в Україні, по-
перше, відображає показники через призму діяльності офіційно зареєстрованих туристичних 
операторів, агентів та закладів, що здійснюють екскурсійну діяльність. Такий облік показників 
звужує інформацію про фактичну діяльність господарських суб’єктів, які саме і виробляють 
туристичні продукти. Наприклад, у такому виді туристичної діяльності, як лікувально-оздоровчий 
туризм суб’єктами-виробниками лікувально-оздоровчих та відпочинкових послуг є санаторно-
курортні заклади, пансіонати, профілакторії, бази відпочинку. Врахування показників діяльності 
господарських суб’єктів, що виробляють туристичні продукті у сфері певного виду туризму, 
дозволить не тільки знати мотивацію їх діяльності, а й співпрацювати з муніципальними та 
державними органами влади, об’єднуючи ресурси для досягнення мети розвитку регіонального 
туризму – його конкурентоспроможності. Це одночасно є досягненням ряду завдань соціально-
економічного розвитку регіонів через створення робочих місць, зростання платоспроможного 
попиту на туристичні продукти, наповнення місцевого бюджету, мультиплікаційний резонанс 
розвитку інших галузевих підприємств у регіоні. 

4. Порівняння програмних цілей розвитку туризму у регіонах країни та фактичних 
результатів – потоків туристів, кількості суб’єктів туристичної діяльності, тощо свідчить про 
недостатню обґрунтованість програм з точки зору прогнозів попиту та пропозиції як 
на туристичному ринку України, так і у зарубіжних країн. Тому у регіонах необхідно розвивати 
такий напрямок менеджменту туризму як маркетинг і використовувати результати його дослідження 
у підготовці програм розвитку туризму і поточного моніторингу змін на ньому. 

5. Розвиток туризму у регіонах України потребує створення та реалізації механізму 
об’єднання ресурсів місцевої влади та суб’єктів туристичної діяльності з метою ефективного 
соціально-економічного розвитку регіону та бізнес-діяльності регіональних господарських 
суб’єктів. 
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COMPLEX METHOD FOR EVALUATION  
OF EFFICIENCY OF THE TOURIST  
INDUSTRY POTENTIAL 

The article examines the process of assessing the tourism potential of a country (region). There 
is a need to assess the existing tourist potential of the country. The main problems of integrated 
estimation  of  potential  of  tourist  resources  are  revealed.  The main  factors  characterizing  the 
tourist  attractiveness  of  the  regions  of  Ukraine  are  summarized  and  characterized.  There  are 
certain  advantages  and  disadvantages  of  the methods  available  in  the  scientific  literature  for 
assessing  the  tourism potential of  the  region. The proposed groups of  factors  that need  to be 
taken into account in the integrated assessment of the potential of the tourism industry in the 
region, namely: Historical and cultural heritage, Natural‐recreational  conditions and  resources, 
infrastructure,  information,  finances,  investments,  management,  social  conditions,  staffing, 
environmental conditions and architectural‐esthetic conditions. 
Keywords: complexity, method, approach, potential of tourism industry, evaluation, region, 
potential effectiveness. 

Постановка проблеми. Головним завдання сьогодні в розвитку туристичної галузі та 
важливою передумовою її планування на національному та регіональному рівнях є оцінка 
потенціалу туристичної галузі та його розвитку. Відсутність єдиної признаної системи 
оцінювання туристичного потенціалу галузі, унеможливлює об’єктивно оцінити весь потенціал 
туристичної галузі України та регіонів зокрема; негативно впливає на залучення інвесторів, які 
допоможуть у відновленні та модернізації туристичної інфраструктури туристичної галузі 
країни та її регіонів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні питанням методів оцінки  
ефективності потенціалу туристичної галузі присвячено багато вітчизняних на зарубіжних 
досліджень. В своїх дослідженнях освідчували ці питання такі вчені, як: Д.І.Басюк та Р.В. Корж1, 
В.Г. Герасименко2, А.В. Дроздов3, Г.Н. Захаренко4, І.В. Зорін5, Г.І. Михайличенко6, О.І. Мороз  
 
                                                      
1 Корж, Н.В., Басюк, Д.І. (2017). Управління туристичними дестинаціями: підручник. Вінниця: Едельвейс і К. 
2 Герасименко, В.Г. (ред.) (2016). Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу регіону: монографія. Одеса: 
ОНЕУ. 
3 Дроздов, А.В. (1999). Экотуризм: определения, принципы, признаки, формы. Актуальные проблемы 
туризма. Перспективы развития туризма в южном Подмосковье: сб. докл. и тез. сообщений научно-практ. 
конференции. Москва, 122-129. 
4 Захаренко, Г.Н. (2011). Современные подходы к оценке туристского потенциала. Вестник Национальной 
академии туризма, 3, 22-26. 
5 Зорин, И.В., Квартальнов, В.А. (2003). Энциклопедия туризма. Москва: Финансы и статистика. 
6 Михайліченко, Г.І. (2013). Туристичний потенціал: методи оцінювання та інноваційний розвиток. Проблеми 
економіки, 1, 115-123. 



EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU                      ISSN 2533‐4794 (Print); 2533‐4808 (Online) 

 72

та А.А. Теребух1, Н.В. Святохо2, В.Ф. Семенов3, І.Г. Смирнов4 та багато інших. Наукові праці 
Л.І. Вишневецької5, Л.В. Дробиш6, Г.П. Скляра7, Ю.В. Карпенка8 присвячені дослідженню питань 
оцінювання, виявлення тенденцій та перспектив розвитку туризму в Україні, визначення 
особливостей розвитку відносин власності у сфері туризму в умовах модернізації економіки 
присвячені наукові праці та ін. Але, незважаючи на велику кількість досліджень цього питання, 
не розкритим є питання розробки єдиної методики оцінювання ефективності потенціалу 
туристичної галузі країни та її регіонів. Тому питання оцінки туристичного потенціалу потребує 
подальшого дослідження. 

Завдання даної статті є проаналізувати існуючи методи оцінки ефективності  
потенціалу туристичної галузі та запропонувати оптимальний метод оцінки туристичного  
потенціалу. 

Виклад основного матеріалу. Комплексним підходам в останній час приділяється достатньо 
багато уваги як вітчизняними, так й іноземними науковцями. Узагальнюючи результати їх 
досліджень, треба відзначити, що принципово «комплексність» розглядається в контексті оцінки 
туристичних ресурсів без урахування туристичної інфраструктури та з урахуванням інфраструктури 
туризму9,10,11. 

Таким чином, на основі опрацьованих джерел ми можемо зробити узагальнення, що основною 
проблемою у комплексному оцінюванні потенціалу туристичних ресурсів є їх розмежування під час 
оцінювання. 

Для того, щоб врахувати усю багатогранність туристичної діяльності на певній території, 
необхідно вибрати систему показників, яка б дозволила не лише кількісно оцінювати її складові, але 
й забезпечувала б прогноз розвитку усіх сторін процесу підвищення туристичної привабливості 
території. На сьогодні не існує науково-обґрунтованого комплексного показника, за яким можна 
визначити рівень туристичної привабливості території. Така система чи узагальнюючий показник 
повинні бути зручні для практичного використання. Тому, за можливості, для формування системи 
показників оцінювання туристичної привабливості території доцільно спиратися на діючу державну 
статистичну систему, щоб було достатньо інформації та кількісне відображення параметрів 
не вимагало зміни системи показників. 

Взагалі суть маркетингових досліджень туристичного потенціалу якої-небудь області, полягає 
у визначенні ефективності використання ресурсів, у визначенні потенційної спроможності 
конкурувати на ринку, виставляючи всі свої пропозиції на ринок, і у визначенні попиту на ці 
пропозиції. Адже навіть маючи чудові природно-кліматичні, культурно-історичні ресурси, можна 
мати низький рівень попиту, це означає, що маркетингова стратегія чітко не визначена й що 
туристична галузь не є пріоритетною галуззю регіону. 

Крім того, на конкурентну боротьбу в туристичній сфері регіонів впливає попит на туристичні 
послуги, сезонність, поява конкуруючих підприємств в інших регіонах (відмінність застосування 

                                                      
1 Теребух, А.А., Мороз, О.І. (2016). Оцінювання туристичного потенціалу дестинацій. Актуальні проблеми 
економіки, 7 (181), 335-343. 
2 Святохо, Н.В. (2007). Концептуальные основы исследования туристского потенциала региона. Экономика 
и управление, 2, 30-36. 
3 Семенов, В.Ф. (ред.) (2012). Управління регіональним розвитком туризму. Одеса-Сімферополь: АРІАЛ, 9. 
4 Смирнов, І.Г. (2009). Логістичне оцінювання рекреаційно-туристичних об’єктів та ресурсів (в контексті 
логістичної моделі сталого розвитку туризму). Велика Волинь: науковий збірник, 42, 239-246. 
5 Скляр, Г.П., Дробиш, Л.В., Вишневецька, Л.І. (2017). Статистичні показники розвитку сфери туризму 
в Україні: напрями удосконалення та гармонізація з міжнародними стандартами. Економічний вісник Донбасу, 
2 (48), 157-162. 
6 Там само. 
7 Там само. 
8 Карпенко, Ю.В. (2017). Особливості розвитку відносин власності у сфері туризму в умовах глобалізації. 
Вісник економічної науки України, 2, 59-67. 
9 Руденко, В. П. (2009). Сучасні проблеми еколого-економічної оцінки природно-ресурсного потенціалу 
України. Геоінформатика, 4, 38-42. <http://nbuv.gov.ua/UJRN/geoinf_2009_4_6>. (2019, березень, 13). 
10 Ушакова, Е. О., Золотарев, И. И., Вдовин, С. А. (2014). Методологические основы оценки ресурсов развития 
туризма региона : монография. Новосибирск: СГГА. 
11 Goeldner, C.R., McIntosh, R.W. (2003). Tourism-principles, practices, philosophies. N.Y.: Wiley and Sons. 
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стратегій), наявність кваліфікованого персоналу. Автором на основі аналізу літературних джерел1,2,3 
узагальнено та охарактеризовано основні фактори, що характеризують туристичну привабливість 
регіонів України: 

– екологічний – загальний екологічний стан, що склався у регіоні та характеризується такими 
показниками: наявність природних ресурсів, екологічна складова та кліматичні умови, ризики 
катастроф, рівень розвитку сільського господарства, об’єми споживання свіжої води, скидання 
забруднених зворотних вод без очищення або недостатньо очищені природні поверхневі водні 
об’єкти, викиди забруднюючих речовин до атмосфери; 

– політичний – показники, що містять у собі інформацію щодо правого регулювання 
розвитку туристичної діяльності в країні, рівня криміногенності; 

– економічний – показники, що відображають рівень інфляції, безробіття, прибутки та ціни 
на туристичні товари і послуги, обсяг інвестицій в основний капітал, відображає вклад туристичної 
сфери у макроекономічних показниках; 

– інфраструктура – показник, що свідчить про стан автошляхів і зв’язку, готельних 
комплексів, закладів харчування та проведення дозвілля, застосування комп’ютерних технологій, 
мережі Інтернет, комунікаційних технологій, транспорту (швидкісні поїзди, пароми, літаки); 

– соціальний – показники, що характеризують демографічний стан у регіоні та країні: рівень 
природного приросту, наявність субкультур у регіоні та країні в цілому, кількість безробітного 
населення до працездатного, працездатного та непрацездатного віку; 

– культурний – кількість загальноосвітніх навчальних закладів, ВНЗ, книжковий фонд 
бібліотек, кількість місць для глядачів у залах демонстрування фільмів, кількість місць у клубних 
закладах. 

Наявність зазначених факторів зумовлює необхідність можливості оцінювання туристичної 
привабливості відповідних територій для виявлення найперспективніших напрямів розвитку 
туристичної сфери, що дозволить сформувати у майбутньому ефективну стратегію розвитку 
туризму в регіонах, підтримуючи та стимулюючи на державному рівні. 

Доцільність та необхідність кількісного оцінювання туристичної привабливості на рівні 
країни, сфери чи певного регіону пояснюється виявленням тих територій, стимулювання розвитку 
яких призведе до можливості отримання якнайшвидших економічних результатів – сукупності 
ефектів. 

При оцінюванні туристичного потенціалу слід ураховувати всю сукупність внутрішніх 
(ендогенних) і зовнішніх (екзогенних) факторів, що обумовлюють пріоритети й перспективи 
розвитку туризму на даній території.4 

Група внутрішніх факторів, що безпосередньо визначають ефективність туризму, містить 
у собі: рівень розвитку інфраструктури туризму; ступінь налаштованості населення подорожувати 
в будь-який час року; номенклатуру пропонованих населенню видів туризму й роботу з різними 
ринковими сегментами попиту; кадрове забезпечення туристського бізнесу; наявність структур, які 
оптимізують діяльність туристичних фірм і забезпечують захист прав мандрівників. 

У групу зовнішніх факторів входять: 
1.Фактори, що визначають туристський потенціал регіону і його атрактивність: 
– природно-географічні й кліматичні умови; 
– історико-культурний потенціал. 
2.Фактори, що побічно впливають на туризм, а саме: 
– соціально-демографічні; 
– соціально-економічні й політичні; 
– науково-технічні фактори; 
– соціально-культурні фактори. 

                                                      
1 Любіцева, О.О. (2002). Ринок туристичних послуг. Київ: Альтапрес. 
2 Мокляк, А. (2004). Туристські ресурси для потреб іноземного туризму в Україні (в контексті українсько-
польських туристичних зв’язків): дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата географічних наук. 
Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 
3 Савчук, Л.Н., Сокиринская, И.Г. (2000). Информационно-аналитическая система оценки инвестиционной 
привлекательности предприятий. Персонал, 1 (55), 138-141. 
4 Смаль, І.В. (2002). Основи географії рекреації і туризму: Навчальний посібник. Запоріжжя, 107. 
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Перелічені фактори можуть справляти як позитивний, так і негативний вплив на розвиток 
туризму. Розвиток туризму можуть стримувати такі фактори, як економічні кризи, мілітаризація 
економіки, зріст зовнішньої заборгованості, політична нестабільність, зростання цін на предмети 
споживання, безробіття, страйки, криміногенна обстановка, фінансова нестабільність (інфляція, 
стагнація валют), скорочення обсягів особистого споживання, неблагополуччя екологічної ситуації, 
жорсткість візових формальностей і митних правил, зниження квот обміну валюти. 

У свою чергу, розвиток туризму в регіоні може позитивно виявлятися на загальну економічну 
ситуацію: за рахунок створення нових робочих місць, залучення в господарський оборот додаткових 
матеріальних ресурсів, будівництва нових об’єктів туризму, залучення інвесторів, збільшення 
товарообігу. 

Для того, що б оцінити туристичний потенціал всієї території необхідно ретельно, докладно 
вибираючи достовірну інформацію й дані, розглянути кожне питання з усіх боків (табл. 1). 

Таблиця 1 

Групи факторів для оцінки потенціалу туристичної галузі регіону 

Історико-
культурна 
спадщина 

– насиченість території історико-культурними пам’ятками; 
– рівень значущості історико-культурних пам’яток (світове, національне, 

державне надбання); 
– кількість необхідного та достатнього часу для огляду цінностей –

розраховується з метою порівняння різних територій для розвитку 
історико-культурного туризму; 

– історична, культурна, інша цінність пам’яток; 
– сучасний стан та рівень збереженості історико-культурних ресурсів. 

Природно-
рекреаційні умови і 
ресурси 

рельєф, водні об’єкти, ландшафти та зонування територій, ґрунти, 
гідромінеральні ресурси, сільськогосподарські угіддя, корисні копалини, 
ліси, клімат та біоклімат та інше 

Інфраструктура  – забезпеченість території засобами розміщення для різних категорій 
туристів та рекреантів; 

– кількість місць у засобах розміщення; 
– коефіцієнт завантаження засобів розміщення; 
– прибуток із розрахунку на 1 місце у закладах розміщення; 
– кількість працівників означеної галузі; 
– середня площа засобів розміщення в розрахунку на 1 місце, м2; 
– кількість підприємств ресторанного господарства; 
– кількість посадочних місць у підприємствах ресторанного господарства 

в розрахунку на тисячу жителів регіону; 
– товарообіг підприємств ресторанного господарства. 

Інформація – законодавча база щодо питань розвитку та використання засобів масової 
інформації; 

– рівень розвитку засобів масової інформації, інформаційних систем та 
технологій; 

– технологічні можливості використання інформаційних систем та 
технологій суб’єктами туристично-рекреаційної діяльності; 

– наявність спеціалізованих інформаційних продуктів для туристично-
рекреаційної сфери. 

Фінанси  – державні дотації у сферу туризму та рекреації; 
– кошти споживачів, сплачені за туристично-рекреаційні послуги; 
– кошти суб’єктів господарювання, спрямовані на розробку й 

впровадження нових технологій використання туристичних ресурсів; 
– фінансування заходів, спрямованих на підвищення рівня обслуговування 

туристів та якості послуг, що надаються. 
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Продовження табл. 1 

Інвестиції  – обсяг внутрішніх та іноземних інвестицій у туристично-рекреаційну 
сферу; 

– обсяг реальних та портфельних інвестицій у туристично-рекреаційну 
сферу; 

– кількість укладених договорів з інвесторами; 
– кошти інвесторів, спрямовані на будівництво, реконструкцію й 
модернізацію туристично-рекреаційних підприємств; 
– кошти інвесторів, спрямовані на створення або розвиток підприємств 

туристично-рекреаційної інфраструктури; 
– кількість новоутворених підприємств завдяки інвестиційній діяльності. 

Управління  – нормативно-правові акти, що регулюють діяльність туристично- 
рекреаційної сфери; 

– показники ефективності управлінської праці; 
– коефіцієнт оперативності роботи апарату управління; 
– надійність системи управління; 
– стабільність системи управління. 

Соціальні умови – кількість працівників туристично-рекреаційної сфери; 
– кількість навчальних закладів усіх видів, які здійснюють підготовку 

спеціалістів туристичного профілю; 
– ліцензійний обсяг навчальних закладів усіх видів для підготовки 

спеціалістів туристичного профілю. 

Кадрового 
забезпечення 

– ринок робочої сили, який забезпечує туристично-рекреаційні 
підприємства обслуговуючим персоналом; 

– експерти та консультанти з підбору кадрів; 
– навчальні заклади різних рівнів, які забезпечують підготовку спеціалістів 

для сфери туризму та рекреації; 
– навчальні заклади, які забезпечують підготовку спеціалістів 

економічного та юридичного профілю. 

Екологічні умови  – рівень забрудненості повітряного басейну, водних обріїв, 
– забруднення ґрунтів, 
– наявність електромагнітних хвиль, шум, 
– радіаційне забруднення 

Архітектурно-
естетичні умови 

– наявність заповідників, 
– пам’яток архітектури і містобудування, археології, історії, природи, 

культури 
 
За допомогою такої послідовності аналізу, можна найбільш повно описати та проаналізувати 

сучасний стан потенціалу туристичної галузі України та її регіонів, зокрема Запорізького, до того ж 
це дозволяє поетапно та всебічно зібрати матеріал та оцінити туристичний потенціал 
не відокремлено від всіх факторів, тобто оцінити туризм області як важливу частину розвитку, що 
значно впливає на всі фактори життя населення та економічного розвитку. Такий підхід до оцінки 
туристичного потенціалу показує важливість та перспективність туристичної галузі будь-якого 
регіону. 

Таким чином, на основі опрацьованих джерел ми можемо зробити висновок, що основною 
проблемою у комплексному оцінюванні туристичних ресурсів є їх розмежування під час 
оцінювання. 

Відзначимо, що перешкодою формування єдиної (універсальної) методики оцінки ресурсів 
території для розвитку сфери туризму є не тільки відмінність у фізико-географічних умовах регіонів 
та їх соціально-економічному розвитку, що визначають набір параметрів оцінки, але й сама форма 
проведення оцінки. 
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Запропоновані методичні підходи науковцями спрямовані на визначення рейтингу 
туристичних регіонів, порівняння цих показників, але така система підрахунку сама по собі 
не забезпечує аргументованого та об’єктивного вибору стратегії розвитку туристичного комплексу, 
визначення пріоритетних напрямів та можливостей. 

Зазначимо, що оцінка окремих ресурсних складових туристичної галузі не може бути 
використана сама по собі, тому що вона є суб’єктивною. 

Основною проблемою щодо визначення єдиної методики оцінювання туристичного 
потенціалу є те, що до галузі туризму відносяться підприємства, що входять до різних інших 
економічних галузей, в межах діяльності яких важко визначити яка частина доходів отримана саме 
від туристів, а яка від інших споживачів. 

Абсолютні статичні показники не дають правильної відповіді наскільки ефективно працює 
туристична галузь в певній країні або регіоні. 

Для отримання достовірних результатів щодо оцінки туристичного потенціалу країни або 
регіону необхідно використовувати комплексні методики, які надають інтегрований результат 
за декількома показниками. 

Інша ситуація, яку треба враховувати при таких дослідженнях – це ефективність використання 
тих ресурсів, які має країна або регіон і які впливають на загальну привабливість туристичного 
напряму. 

Проводячи поверховий логічний аналіз країн з точки зору розвитку та ефективності 
функціонування туристичної галузі, можна зазначити, що за показником віддаленості від країн-
постачальників туристів вони знаходяться у схожій ситуації. Рівень соціально-економічного 
розвитку, політичної стабільності також приблизно ідентичний. 

І третій аспект, якому сучасні вчені, приділяють недостатньо уваги – це наявність певних 
факторів, дія яких має суттєвий (переважно негативний) вплив на загальну затребуваність 
туристичного напряму в контексті загальної соціальної, економічної чи політичної ситуації. 

Відзначимо, що кожна з наявних в науковій літературі методик оцінки туристичного 
потенціалу регіону має певні переваги і недоліки. Аналіз наявних підходів і проблем оцінки 
туристичного потенціалу країни або регіону, необхідних для розвитку галузі туризму, дає змогу 
зробити такі висновки: 

– в методиках оцінки туристичних ресурсів використовується обмежена кількість параметрів 
оцінки, що не дає повного уявлення про стан ресурсного потенціалу розвитку туризму та рекреації 
регіону (зазвичай використовують параметри оцінки окремих ресурсів, а саме природних, 
рекреаційних ресурсів, історико-культурних, рідше – інфраструктурних); 

– в параметрах оцінки виявлено відсутність показників ефективності використання ресурсів 
туризму (наприклад, стан туристського попиту і пропозиції, технологічність освоєння ресурсів, 
державне регулювання туристичної діяльності); 

– будь-яка пропонована сучасними авторами методика комплексної оцінки ресурсів 
туризму обов’язково вимагає уточнення критеріальної основи відповідно до природно-
кліматичних, ландшафтних умов і особливостей історичного та соціально-економічного розвитку 
території; 

– існує проблема збору інформації, необхідної для проведення комплексної оцінки ресурсів 
розвитку туризму та рекреації; 

– часто проведена оцінка є суб’єктивною. 
Оцінка туристичного потенціалу має бути пов’язана з можливістю практичного застосування 

та забезпечуватися орієнтацією на споживача, його потреби та можливості. 
Все це підкреслює необхідність не тільки обліку територіальних особливостей розподілу 

туристичних ресурсів та економічних процесів, що відбуваються в межах країни та регіонів, а й 
формування стратегії розвитку регіональних туристичних комплексів в залежностей від їх 
ресурсної складової та потреб сучасного туризму з можливістю запровадження нових форм 
відпочинку та забезпечуючи інформаційну підтримку їх просування як в межах, так і за межами 
регіону. 

Доцільність та необхідність кількісного оцінювання туристичної привабливості на рівні 
країни, сфери чи певного регіону пояснюється виявленням тих територій, стимулювання розвитку 
яких призведе до можливості отримання якнайшвидших економічних результатів – сукупності 
ефектів. 
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Висновки з проведеного дослідження. Сьогодні багато проведено досліджень та 
запропоновано методик щодо оцінки потенціалу туристичної галузі, але більшість з них теоретично 
обґрунтовані, а на практиці існує багато невирішених проблем. Головною проблемою 
в дослідженнях на нашу думку є прозорість та достовірність отриманих даних всієї туристичної 
галузі України, значна частина доходів (результатів) туристичної діяльності суб’єктів знаходиться 
в тіні, неудосконалена законодавча база, яка б регулювала надходження в бюджет країни, а також 
можливість маніпулювання результатами таких досліджень, при чому така проблема може 
спостерігатися, як на рівні оцінки ефективності роботи окремого підприємства, туристичного 
комплексу регіону чи навіть держави в цілому. Ще однією проблемою є те що, не завжди є 
доцільним порівняння результатів туристичної діяльності отриманих різними методами, тому що ці 
результати можуть бути викривлені та заважати формувати правильний та коректний напрям 
розвитку потенціалу туристичної галузі країни та її регіонів. 

Слід відмітити, що отримати максимально точних результатів майже не можливо 
в оцінюванні туристичної галузі, тому що до сфери впливу відносяться підприємства, які входять 
до різних економічних галузей, вкрай важко визначити яка саме частина доходів отримана саме від 
туристів, а яка від інших категорій споживачів. 

References: 

1. Drozdov, A.V. (1999) Jekoturizm: opredelenija, principy, priznaki, formy. [Ecotourism: definitions, principles, 
signs, forms] Aktual’nye problemy turizma. Perspektivy razvitija turizma v juzhnom Podmoskov’e: sb. dokl. i tez. 
soobshhenij nauchno-prakt. Konferencii [Actual problems of tourism. Prospects for the development of tourism 
in the southern suburbs: Sat. report and mes. messages scientific and practical. Conference]. Moscow, 122-129. 
[in Russian]. 

2. Zaharenko, G.N. (2011). Sovremennye podhody k ocenke turistskogo potenciala. [Modern approaches 
to the assessment of tourist potential] Vestnik Nacional’noj akademii turizma [Bulletin of the National Academy 
of Tourism], 3, 22-26 [in Russian]. 

3. Zorin, I.V., Kvartal’nov, V.A. (2003). Jenciklopedija turizma [Encyclopedia of tourism]. Moscow: Finansy i 
statistika. [in Russian]. 

4. Karpenko, Yu.V. (2017). Osoblivosti rozvitku vidnosin vlasnosti u sferi turizmu v umovax globalizaciyi. [Features 
of development of property relations in the field of tourism in the conditions of globalization]. 
Visnik ekonomichnoyi nauki Ukrayiny [Bulletin of Economic Science of Ukraine], 2, 59-67 [in Ukrainian]. 

5. Korzh, N.V., Basyuk D.I. (2017). Upravlinnya turistichnimi destinaciyami: pidruchnik [Management of tourist 
destinations: a textbook]. Vinnytsia: Edel`vejs i K. [in Ukrainian]. 

6. Lyubiceva, O.O. (2002). Rinok turistichnix poslug [Market of tourist services]. Kyiv: Al`tapres. [in Ukrainian]. 
7. Myhajlichenko, G.I. (2013). Turistichnij potencial: metodi ocinyuvannya ta innovacijnij rozvitok. [Tourist 

potential: evaluation methods and innovative development]. Problemi ekonomiky [Problems of the economy], 1, 
115-123. [in Ukrainian]. 

8. Moklyak, A. (2004). Turists`ki resursi dlya potreb inozemnogo turizmu v Ukrayini (v konteksti ukrayins`ko-
pol`s`kix turistichnix zv’yazkiv) [Tourism resources for the needs of foreign tourism in Ukraine (in the context of 
Ukrainian-Polish tourist links)]. Candidate’s thesis. Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv. [in 
Ukrainian]. 

9. Gerasimenko, V. G. (2016). Ocіnka turistichno-rekreacіjnogo potencіalu regіonu. Monografіja. [Estimation 
of tourist and recreation potential region. Monograph]. Odesa: ONEU. [in Ukrainian]. 

10. Rudenkoб V. P. (2009)ю Suchasni problemi ekologo-ekonomichnoyi ocinki prirodno-resursnogo potencialu 
Ukrayini [Modern problems of the ecological-economic assessment of the natural resource potential of Ukrain]. 4. 
(pp. 38-42). <http://nbuv.gov.ua/UJRN/geoinf_2009_4_6>. (2019, March, 13). [in Ukrainian]. 

11. Savchuk, L.N. (2000). Informacionno-analiticheskaja sistema ocenki investicionnoj privlekatel’nosti predprijatij 
[Information-analytical system for assessing the investment attractiveness of enterprises], 1 (55), 138-141. 
[in Russian]. 

12. Svjatoho, N.V. (2007). Konceptual’nye osnovy issledovanija turistskogo potenciala regiona. [Conceptual bases 
of research of tourist potential of the region]. Jekonomika i upravlenie [Economics and management], 2, 30-36. 
[in Russian]. 

13. Sklyar, G.P., Drobish, L.V., Vishnevecz`ka, L.I. (2017). Statistichni pokazniki rozvitku sferi turizmu v Ukrayini: 
napryami udoskonalennya ta garmonizaciya z mizhnarodnimi standartami. [Statistical indicators of tourism 
development in Ukraine: directions of improvement and harmonization with international standards]. 
Ekonomichnij visnik Donbasu [Economic Bulletin Donbass], 2 (48), 157-162. [in Ukrainian]. 

14. Smal`, I.V. (2002). Osnovi geografiyi rekreaciyi i turizmu [Fundamentals of Geography of Recreation and 
Tourism]. Zaporizhzhya. [in Ukrainian]. 



EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU                      ISSN 2533‐4794 (Print); 2533‐4808 (Online) 

 78

15. Smirnov, I.G. (2009). Logistichne ocinyuvannya rekreacijno-turistichnix ob’yektiv ta resursiv (v konteksti 
logistichnoyi modeli stalogo rozvitku turizmu) [Logistic evaluation of recreational tourism objects and resources 
(in the context of the logistic model of sustainable tourism development)]. Velika Volin` [Great Volyn], 239-246. 
[in Ukrainian]. 

16. Terebuh, A.A., Moroz, O.I. (2016). Ocinyuvannya turistichnogo potencialu destinacij [Estimation of the tourist 
potential of the destinations]. Aktual`ni problemi ekonomiky [Actual problems of the economy], 7 (181), 335-343. 
[in Ukrainian]. 

17. Semenov, V.F., Gerasimenko, V.G., Gorban`, G.P. (2012). Upravlinnya regional`nim rozvitkom turizmu 
[Management of regional tourism development]. Odesa-Simferopol: ARIAL. [in Ukrainian]. 

18. Ushakova, E. O., Zolotarev, Y.Y., Vdovin, S.A. (2014). Metodologicheskie osnovy ocenki resursov razvitija 
turizma region [Methodological bases of evaluation of tourism development resources of the region]. Novosibirsk: 
SGGA. [in Russian]. 

19. Goeldner, C.R., McIntosh, R.W. (2003). Tourism-principles, practices, philosophies. N.Y.: Wiley and Sons. 
[in English]. 

  



EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 5 Issue 2 2019 

 79

Петро Матковський, к. е. н. 
Діана Шеленко, к. е. н. 
Людмила Сас, к. е. н. 
Іван Баланюк, д. е. н. 
Державний вищий навчальний заклад Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника, Україна 

ІННОВАТИЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ 
ЕКОНОМІКИ 
Petrо Matkovskyi, PhD in Economics 
Liudmyla Sas, PhD in Economics 
Diana Shelenko, PhD in Economics 
Ivan Balaniuk, ScD in Economics 
State Higher Educational Institution Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 
Ukraine 

INNOVATIZATION OF AGRICULTURAL  
ENTERPRISES IN THE CONTEXT  
OF THE ECONOMY MODERNIZATION 

Information as a valuable product becomes more and more important. The new information is 
the  value,  which  carries  the  opportunity  to  combine  existing  factors  in  such  a  way  that  a 
synergistic  effect  is  created.  Today,  in  the  fourth  transitional  age  of  biotechnology,  the 
innovation novelty remains an urgent factor for the development of agricultural enterprises. In 
the captivity of an  innovation vacuum,  it  is precisely  those enterprises  that  create as much as 
possible  additional  jobs,  form  the  middle  class  of  the  economy  and  remain  the  basis  for 
guaranteeing democratic forms of government. One of the variants of  innovative awakening in 
the activity of agricultural enterprises  can be  the  implementation of  innovative marketing and 
the integration of the innovation provider as an intermediary in the relationship the producer of 
innovations ‒ the consumer of innovations. 
Keywords: agricultural enterprises, modernization of the economy, marketing of innovations, 
innovative attractiveness of enterprises, innovation providers, research institutes. 

Постановка проблеми. Поширення інноваційних процесів серед модернізованих 
агроформувань потребує становлення якісно інших взаємозв’язків між виробниками та 
споживачами, базуючись на компромісних рішеннях. Необхідність впровадження й комерціалізації 
ноу-хау з паралельним посиленням конкурентоспроможності українського товаровиробника 
сформували низку викликів для агровиробників – якісного менеджменту інноваційними процесами. 
Особливою принадою аграрного сектору є те, що імплементація інноваційної діяльності серед його 
суб’єктів проводилась набагато пізніше і повільніше, порівняно з іншими секторами економіки. При 
чому концептуальні основи, методика реалізації інноваційної діяльності у вітчизняному сільському 
господарстві ще не утвердились і до кінця не реалізовані. Оскільки спостерігається сьогодні 
загострення уваги на новаторських процесах, як основоположних чинниках успіху на шляху 
становлення підприємства, слід погодитись, що інноваційна й комерційна складові агроформувань 
виступають ключовими факторами в їх модернізації. Дослідження цих складових дає можливість 
для становлення методології маркетингу інновацій, яка покликана об’єднати засади і методи цих 
напрямів в спільний концептуальний механізм, зорієнтований на модернізацію зовнішнього 
ринкового середовища. Власне маркетинг сприяє нам у визначенні необхідності інновацій для 
ринку, дозволяє передбачити і проштовхнути попит на новаторські розробки, забезпечує аналіз 
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сильних і слабких сторін підприємства, дозволяє вимоги клієнта і водночас представити конкретно 
такий інноваційний товар, якого вимагає суспільство. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням інноваційного провайдингу на теренах 
українського агробізнесу приділили багато уваги вчені: Т.В. Гринько1, О. Величко2, 
В.М. Головатюк3 та ін. В працях згаданих науковців здійснено багато напрацювань в області 
інтеграції новітніх розробок у діяльність сільськогосподарських підприємств. Однак деякі з них 
носять дискусійних характер, тому потребують додаткового вивчення та обґрунтування. 

Мета статті. Метою статті виступає обґрунтування передумов та заходів, котрі сприятимуть 
імплементації нововведень в діяльність мікро- та середніх підприємств у сільському  
господарстві. 

Виклад основного матеріалу. За твердженням за Ф. Котлера, маркетинг об’єднує такі 
поняття як нужда, потреба, запит, товар, угода, ринок. Це стосується понять, які становлять 
маркетингову тріаду – потреби, цінності та запити (побажання)4.Потреби – це нужди, які 
одержали специфічну форму відповідно до культурного рівня і особистості індивіда. Він 
стверджував, що «Маркетинг – вид людської діяльності, спрямованої на задоволення потреб 
за допомогою обміну»5. 

Отже, зміст маркетингу інновацій доречно трактувати як систематичний процес задоволення 
запитів суспільства через просування товарів, робіт і послг на основі новаторських розробок, 
результативніших в порівнянні з конкурентами, в постійному пошуку нових шляхів використання 
інноваційного потенціалу. 

Маркетингові розробки мають бути в тандемі з інноваційними процесами модернізованих 
сільськогосподарських підприємств на кожному етапі новаторських розробок, імплементації та 
розповсюдження на всіх стадіях інновацій, вирішуючи на кожній із них конкретне завдання та 
досягаючи поставленої мети, залучаючи необхідні маркетингові важелі. З огляду на те, який саме 
маркетинговий важіль впливу обере агроформування в інноваційному розвитку, доцільно 
виокремити для його діяльності специфічний вид організації: 

– націленість на інновації. Основна увага на цьому етапі приділяється інноваційній 
діяльності, відділ маркетингу повинен здійснювати аналітичні та консультаційну місію, 
передбачаючи попит на нові товари; 

‒ націленість на попит. Дана концепція передбачає системну взаємодію інноваційно-
технологічною та управлінської функцій з метою досягнення синергічного ефекту в побудові 
стратегії підприємства; 

Одна з особливостей маркетингу інновацій полягає в тому, що він одночасно аналізує 
інновацію, дивлячись на неї очима виробника, конкурента і покупця. Тому для ефективної 
імплементації інновацій слід впровадити саме такі маркетингові розробки, котрі передбачають 
системність дій між сільськогосподарськими підприємствами і споживачем, заради дослідження і 
задоволення нових і нових потреб. 

Концепція задоволення потреб модернізованого суспільства – продукування нового продукту 
необхідної якості з висококласним сервісом. 

Впровадження маркетингової концепції в процес інновацій агроформувань з метою 
модернізації останніх потребує дослідження витоків появи інноваційного продукту як такого. 
Інновації можуть виникати з двох протилежних джерел: їх появу здатен спровокувати ринок 
в умовах принципу «Доміно» – зростаючі потреби суспільства вимагають появи нових – більш 

                                                      
1 Гринько, Т.В. (2010). Щодо інноваційного потенціалу як складової інноваційної активності підприємств. 
Економіст, 2, 56-58. 
2 Velychko, O. (2015). Logistics and SCOR-modeling in man-agement of the milk cooperative.The providing 
of sustainable development of agricultural sector for its innovative base. Collective monograph. Sheffield (Great 
Britain) : Science and Education, 29-39. 
3 Головатюк, В.М. (2009). Вимірювання інноваційного потенціалу в контексті формування стратегії розвитку 
підприємства. Механізм регулювання економіки, 1, 102-111. 
4 Kotler, P., Keller, L. (2011). Management. Boston: Pearson Custom Publishing, 256. 
5 Луньова, В.А. (2015). Стратегії інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств. Дисертація 
на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Харків: Харківський національний технічний 
університет сільського господарства імені Петра Василенка. 
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досконалих товарів, робіт і послуг, оскільки старі вже не задовольняють сповна, ще вчора 
нездійсненні потреби суспільства. Наш геніальний поет І.Я. Франко писав: «Ціла історія нашої 
цивілізації, матеріальної і духової, се не що інше, як постепенне, систематичне і ненастанне 
відсування, віддалювання границь неможливого»1; протилежне джерело формування інновацій – це 
самі підприємства, котрі не чекаючи запитів суспільства (кінцевого споживача) шляхом 
дослідження ринку намагаються передбачити завтрашні потреби клієнтів і пропонують 
в новітньому товарі чи послузі вирішення сучасних (невідомих досі клієнту) потреб. 

Перше джерело доречно іменувати «інновації, запропоновані ринком». Інший шлях – коли 
інновації породжені фундаментальними і прикладними дослідженнями через призму пошуку 
можливої рентабельнішої ніші у ринковому середовищі, намагаючись якомога вигідніше подати 
інновацію покупцям, утвердити модернізаційні переваги продукту (рис. 1.). 

Потреба імплементації у інноваційний простір сільськогосподарських підприємств 
маркетингу пов’язана зі трансформаціями, які продукують нові виклики, завдання і водночас нові 
шляхи їх вирішення. Інноваційний маркетинг націлений на опрацювання діючого нормативно-
правового, економіко-організаційного та технологічного сегментів розвитку чи деградації 
інноваційних процесів у агроформуваннях. Слід зазначити, що застосування маркетингового 
підходу в інноваційних процесах модернізації сільськогосподарських підприємств буде 
результативним за умови поетапного, скрупульозного вивчення запитів, смаків, уподобань клієнтів. 
Такі дослідження в кінцевому підсумку виводять підприємство на шлях удосконалення існуючого 
або продукування абсолютно нового товару. 

 

 
 

Рис. 1. Комплексна концепція маркетингу інновацій 

 
Сьогодні поширення геоінформаційних розробок серед природничих галузей знань дедалі 

частіше позиціонується з ознаками модернізованого ринку, охоплюючи сукупність інформаційно-
маркетингових, обслуговуючих та інноваційних послуг. 

Потреба в формуванні тандему маркетингової концепції та інноваційної діяльності нинішніх 
агроформувань визначається передусім трансформаціями суспільства: виникнення нових нужд і 
необхідності нових – модернізованих механізмів для їх вирішення. 

                                                      
1 Студопедія (2019). Філософські погляди Івана Франка. <https://studopedia.info/3-114755.html> (2019, березень, 14). 
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Для більш конкретного відображення впливу трансформації ринку на систему прийняття 
управлінських рішень щодо інноваційної діяльності на підприємстві та особливості цієї системи 
розглянемо це через послідовні фази (рис. 2): 

– на всіх без виключення етапах підприємство повинно комунікувати з зовнішніми агентами 
в частині формування нових знань, умінь та навичок. 

– система повинна трансформуватися під впливом зміни інновацій, сфер господарювання, 
рівнів рентабельності, інших факторів. 

 

 
 

Рис. 2. Фази системи прийняття управлінських рішень інноваційної діяльності 
на сільськогосподарському підприємстві 

 
Тобто становлення системи прийняття управлінських рішень щодо маркетингу інновацій 
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всередині підприємства. 
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сервісних осередків – та виготовлення дозвільних документів; встановлення ціни на новостворений 
товар з використанням різних форм оплати; залучення органів державної влади в плані виконання 
держзакупівель; опрацювання фактичного стану та визначення його потенціалу, зокрема, ринку 
збуту, нових споживачів, їх вражень, нужд, запитів, думок, про та варту продукцію, промоцію і 
проштовхування нової продукції на новий ринок (формування стелажів, проведення акційних 
пропозицій у вигляді знижок, додаткової продукції в подарунок тощо); укладення угод щодо 
доставки товарів і надання послуг; покрокова побудова напрацювання клієнтської бази в сусідніх 
регіонах; опрацювання рекламної стратегії (створення каталогів продукції, інтернет-магазинів, 
розробка логотипу компанії, пакувальної, сувенірної, календарної продукції з логотипом фірми, 
проведення конференцій, прес-релізів, старт-апів, тренінгів, вебінарів, тощо). 

У діяльності новітнього сільськогосподарського кластеру інноваційний маркетинг повинен 
проводитись на таких рівнях: 

– рівні державних організацій (проведення роз’яснювальної, агітаційної, дорадчої роботи 
у сфері соціальної вигоди від впровадження маркетингу інновацій); 

– сільськогосподарських підприємств (безпосередня участь у дистрибуції, іншій логістиці, 
маркетингових новацій та їх впровадження на практиці); 

‒ науково-дослідних інститутів, університетів, підрозділів НААНУ (дослідження ринку, 
планування та розробка корисних моделей, маркетингових новацій, нових сортів продукції). 

Взаємодія цих трьох груп суб’єктів повинна створити систему інноваційного маркетингу. В 
модернізованому суспільстві її інтерпретують як (marketing mix model), котра виступає каркасом 
для підприємств, організацій, установ по реалізації маркетингових стратегій. Робота моделі 
маркетинг мікс цікава завдяки своїх простоті впровадження і структурі. Один із розробників 
концепції маркетинг-міксу – Джером МакКарт намагався згрупувати й пов’язати усі складові 
маркетингу з метою легкості (універсальності) побудови маркетингового плану для створення 
товару. Мова йде за модель «4Р» (product, price, place, promotion): Які інновації пропонувати 
сільськогосподарським підприємствам, за якою ціною реалізовувати, на якому ринку проводити 
дистрибуцію техніко-технологічних нововведень, яким чином доностити інформацію, 
проштовхувати, зацікавлювати та переконувати агроформування в необхідності впровадити 
конкуренту інноваційну пропозицію. 

Представлення взаємодії між трьома групами суб’єктів маркетингу інновацій представлено 
через форми сіткової взаємодії зв’язків (рис. 3.8), яке засноване на базі провайдингу (добровільна 
співпраця професіоналів інноваційного бізнесу заради практичної підтримки сільськогосподарських 
підприємств, навчальному, науковому персоналу у впровадженні колективних інноваційних 
проектів). 

Провайдингові мережі – це саморегульовані об’єднання передових аграрних наукових 
організацій, виробничих підприємств, представників держави та провайдерів, метою яких  
є впровадження інноваційних технологій1. Запропоновано поєднання можливих варіантів 
співробітництва задля перетворення наукових розробок в практичні інноваційні  
результати (рис. 3.). 

Таким чином синергія взаємозв’язку серед маркетингу інновацій сільськогосподарських 
підприємств, науково-дослідницьких установ та держави породжує концептуальні засади боротьби 
з дезінформованістю між господарюючими ланками в аграрному секторі економіки, допомагатиме 
логістиці технологій і утвердженню міцних зв’язків між ними. 

Модернізація агроформувань в плані інновацій багато в чому залежатиме від присутності 
в інфраструктурі забезпечуючи інституцій інжинірингового центру, завданнями якого виступають: 
аналіз перспективи поточних ноу-хау, шляхи їх залучення, стратегічних клієнтів, рівень 
технологічності; розробка трансферу інновацій від виробника (НДІ, університету) 
до сільськогосподарського підприємства, трансформованих знань в технологічні розробки. 

                                                      
1 Кащук, К.М. (2014) Розвиток інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств на засадах 
провайдингу. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Житомир: 
Житомирський національний агроекологічний університет. 
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Рис. 3. Форми сіткової взаємодії між учасниками інноваційного комплексу 

 
Посередниками інфраструктури трансферу інновацій виступають (провайдери, кучери, 

дилери) як зв’язкові елементи між основними суб’єктами науки (пропозицій) і виробництва 
(попиту) в мінливому ринковому середовищі. 

Схематично взаємодію учасників маркетингу інновацій наведено на рисунку 4. 
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 Проектування досліджень персоналом виробничого сегменту; 
 Колективні дослідницькі проекти; 
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інноваційних розробок; 
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конструкторські організації, науково-дослідні установи, університети; 
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підприємництва. 



EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 5 Issue 2 2019 

 85

 
 

Рис. 4. Схема взаємодії учасників системи маркетингу інновацій 
 
Специфікою такої взаємодії є формування комунікаційних передавачів між трьома суб’єктами 

інновацій. 
Висновки. Моделювання трансферу інновацій між їх виробниками та споживачами набуває 

нових логістичних маршрутів. Особлива необхідність в сприянні імплементації інноваційних 
розробок для мікро-, мініпідприємств аграрного сектору економіки носить в собі також соціальний 
характер. Тому ініціатором цього процесу повинні виступати органи центральної влади та місцевого 
самоврядування. Подальше практичне впровадження агротехнологічних ноу-хау потребує їх 
інвестиційного забезпечення, на що і будуть зорієнтовані наші подальші дослідження. 
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THE LIVESTOCK SECTOR INFLUENCE  
ON THE AGRICULTURAL ENTERPRISES`  
ECONOMIC PERFORMANCE 

The  livestock  sector  is  in  a  crisis  marked  by  a  sharp  decrease  in  the  volume  and  production 
efficiency, a steady decrease in the number of animals, increased feed prices and the necessary 
materials, falling consumer purchasing power. One of the ways to combat the unprofitability of 
the industry is to optimize the industrial structure of the enterprise, taking into account all the 
benefits  that  specialization  provides.  The  influence  of  the  specialization  of  agricultural 
enterprises with  the  structure of  the  livestock  sector on  the efficiency of  their production has 
been  investigated. The criteria of efficiency are  the  level of profitability of production and  the 
profit  received by  the enterprise  for  1  hectare of  land.  It was  found  that  even a high  level  of 
specialization does not allow taking advantage of its advantages at a high specific weight of the 
animal husbandry sector. The ways of raising the economic efficiency of livestock production are 
proposed. 
Keywords: animal husbandry, specialization, production efficiency, profitability, profitableness. 

Formulation of the problem. The main problem of the entire livestock industry is the profitability 
of production. Even if the situation on the market of agricultural products improves, the sale of livestock 
products is not always advantageous for the commodity producer; it negatively affects the efficiency of the 
economy as a whole. There is an assertion that producing grain and sunflower for sale even at low yields is 
much easier and more profitable than feeding cattle. 

Analysis of recent research and publications. Many scientific studies of well-known scholars-
economists S.P. Azizov, V.G. Andriychuk, O.M. Borodina, A.D. Dibrov, S.M. Kvasha, P.T. Sabluk, N.V. 
Stativka, O.M. Schischak and others devoted to the problem of the development of the animal husbandry 
sector in agriculture in Ukraine. Taking into account the specificity of the industry and its crisis situation, 
an actual analysis of the reasons for such a situation and the search for ways to overcome it are relevant. 

The reason for such a sharp decline in the volume and efficiency of livestock production is the 
mistakes, the disadvantages are admitted both at the macro and micro levels. Many issues of stabilization 
and raising the efficiency of livestock breeding (reproduction and conservation of livestock, raising animal 
productivity, reducing production costs per output unit, improving product quality and increasing the 
profitability of the industry) should be addressed at the micro level, i.e. in enterprises based on the rational 
organization of each industry, in accordance with the zonal placement, specialization and their specific 
features1. 

It was found that the increase in the share of livestock in farms increases the level of land use, but the 
indicators of the production profitability level decrease, despite the fact that with a decrease livestock 
production, the level of loss-making is significantly reduced. The main reason is that the branch of plant 
growing is much more profitable and an increase in its share determines the overall profitability 
of production. 

There is a contradiction: on the one hand, it is necessary to increase the production of livestock 
products, on the other hand, it causes deterioration in the financial condition of producers2. 

Setting objectives. Identify the impact of the level of specialization of the agricultural enterprise, 
which is the livestock sector, the level of profitability and profitableness. 

Presentation of the main research material. In recent years, the share of livestock production 
across the agricultural enterprises in Ukraine has decreased from 41% in 1990 to 24% in 2017, a similar 
                                                      
1 Азізов, С.П. (2011) Деякі питання організації та підвищення ефективності тваринництва. Економіка АПК, 4, 
12-15. 
2 Статівка, Н.В. (2002). Вплив галузевої структури сільгосппідприємств на ефективність виробництва. Вісник 
Харківського державного аграрного університету, 7, 120-126. 
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pattern is observed in Kharkiv region (Table 1). This leads to higher prices for livestock products, reduced 
consumption of its population, poses a real threat to the country’s food security. 

At the same time, there is a problem of ensuring a hygienic balance of humus in the ground. 
As a result of irrational use of agricultural land, the humus content in the soil decreases. To restore it, it is 
necessary to add an organic substance, the main component of which is manure. Therefore, the task 
of ensuring the lack of deficit humus in the soil cannot be solved without increasing manure production, 
and hence the number of animals. For the normal course of humus formation in the soil for farms of the 
Left Bank Forest-steppe Ukraine it is necessary to have 60-65 conditional heads per 100 hectares of land 
for cultivation. As the stock of humus increases in the soil, the yield of crops will increase, and hence 
the volume of their implementation. 

Table 1 
The livestock production share dynamics in the total volume of agricultural enterprises  

of Ukraine and Kharkiv region in 1990-2017, % 

 
Years

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017
Ukraine 41 32.3 20.8 28.1 29 28.5 24 
Kharkiv region 41 30 20.6 28.4 30 28.3 23.6

 
One of the real ways of solving this problem is to optimize the sectorial structure of the enterprise, 

that is, to establish an optimal balance between plant growing and livestock production. 
It is known that increasing the level of specialization of the economy allows you to achieve higher 

productivity, improve product quality, production efficiency and profitability of the enterprise1. 
We investigated the impact of the specialization of agricultural enterprises, having in their structure 
livestock industry, on the efficiency of their production. The criteria of efficiency are the level of 
profitability of production and the profit received by the enterprise for 1 hectare of land. In order to detect 
the influence of the livestock industry on the production efficiency, the results of activity in 2017 were 
processed by about 200 enterprises of the Kharkiv region (Tabl.2), which were divided into 3 groups: 

I – enterprises with the less than 20% livestock sector in the production structure. 
II – enterprises with the ranging from 20% to 50% livestock sector in the production structure. 
ІІІ – enterprises with the more than 50% livestock sector in the production structure. 

Table 2 
Dependence of production efficiency on the level of specialization for enterprises  

with different share of livestock sector 

Performance Indicators 
Coefficient of specialization 

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 

І group – enterprises with a specific weight of livestock breeding up to 20% 
Profitability level, % 52 39.8 37.4 40 51.6 68 80 - -
Profit on 1 hectare, thousand UAH 5.1 4.0 3.8 4.2 5.3 7.4 11.2 - - 

ІІ group – enterprises with a specific weight of livestock breeding 20- 50% 
Profitability level, % 29.8 33.2 39.1 40 40.3 39.9 38.6 30.4 26.2
Profit on 1 hectare, thousand UAH 3.6 4.0 4.1 4.6 4.7 4.7 4.5 4.3 3.9 

ІІІ group – enterprises with a specific weight of livestock more 50% 
Profitability level, % - 41 36.1 28.4 22.1 17.8 11.0 7.5 -4.3 
Profit on 1 hectare, thousand UAH - 2.2 4.4 5.8 6.4 6.3 5.0 3.1 -1.2

 
                                                      
1 Ковальова, Г.В. (2008). Методика оцінки економічної ефективності і виробництва продукції тваринництва. 
Вісник Львівського національного аграрного університету, 15, 196-203. 
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With a small proportion of livestock production in the company’s products (Group I, up to 20%) 
with a low level of specialization, the performance indicators are somewhat reduced, reaching the minimum 
value with a coefficient of specialization close to 0.4, then sharply increase with an increase in the level 
of specialization. This is explained by the fact that, with a small proportion of livestock production in the 
total volume, the influence of profitable crop production is increasing. 

For enterprises with an average specific weight of livestock products (20-50%) (Group II), 
the indicators of production efficiency with a change in the level of specialization are changing more 
slowly: the profitability within 10%, profit within 1 thousand UAH. It is possible to see some optimum 
with the coefficient of specialization close to 0,6. It is obvious that with such a fate of livestock production 
in an enterprise, the influence of branches of crop and livestock production on the production efficiency is 
approximately the same. 

In the 3rd group of enterprises, where animal husbandry accounts for more than half of production, 
the level of profitability with deepening of specialization is almost linearly decreasing, because an increase 
in the share of livestock in the sectorial structure of the enterprise invariably leads to a decrease in the level 
of profitability. Somewhat more difficult in this group is the profit per hectare of land, it is optimal with 
a coefficient of specialization 0.6, decreasing at lower and higher levels of specialization. In principle, in 
this group livestock breeding should be profitable, but the payback in these farms was significantly lower 
than in crop production, which led to negative results. 

Unfortunately, we have to admit that even a high level of specialization does not allow us to take 
advantage of it with a high specific weight of the animal husbandry sector. 

According to the principles of the world market and world standards, livestock products must be 
high-quality, competitive and accessible to consumers1. This implies a policy of protectionism and the 
protection of the domestic producer from imported livestock products, the introduction of innovations and 
the achievements of scientific and technological progress, the provision of national food security, 
the growth of employment, the growth of the competitive advantages of enterprises and regions, which 
have prospects for efficient development of the livestock sector. 

Taking into account the strategic importance of livestock products for the country’s food security, on 
the one hand, and the benefits of specialization from the other, it is necessary to identify ways to increase 
its production efficiency2. 

In terms of enterprise capabilities, it is necessary to: 
1. To increase the volume of production and sales of products: increasing the density of livestock; 

increase in animal productivity; providing animals with a rationally balanced diet; improvement of the 
structure of commodity products. 

2. Reduce the cost of production: cost savings; lowering the cost of feed; the mechanization 
of production processes and the introduction of new technologies; economy, fuel, electricity, water supply. 

3. To raise the quality of products: carrying out breeding and breeding work; application 
of stimulation of production of quality products; introduction of new advanced technologies; keeping the 
right rearing and fattening of animals. 

An important factor in raising the efficiency of livestock farming is financial support from the state, 
which has become lucid in recent times. The Government of Ukraine adopted a resolution on ensuring the 
direction of state support in 2019 for the development of the livestock sector, stabilizing livestock and 
improving its genetic potential, stimulating the increase in livestock production, fish farming, and attracting 
investment in the creation of capacities for the storage and processing of agricultural products, it is very 
important to create conditions for a profitable sale of products by the state. 

Conclusion. Studies have shown that, in modern agriculture, the livestock industry is often 
unprofitable. One of the ways to increase the efficiency of the industry is the optimal balance between 
plant growing and livestock production, with the benefits that provide the level of specialization 
of the enterprise. 

                                                      
1 Скабаль, В.І. (2014). Функціонування та тенденції розвитку галузей тваринництва в регіонах. Економічний 
аналіз, 18, 3, 75-80. 
2 Гадзало, Я.М, Бащенко, М.І., Гладій, М.В. та інші (2017). Тваринництво України: стан, проблеми, шляхи 
розвитку (1990 – 2017 – 2030 рр.). Київ: Аграрна наука, 160. 
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TO THE PROBLEM OF STATE REGULATION  
OF THE ORGANIC AGRICULTURAL MARKET  
IN UKRAINE 

The  article  outlines  the main problems hindering  the development  and  functioning of  organic 
agricultural  production,  features  of  the  state  regulation  of  the  organic  agricultural  market  in 
Ukraine  are  characterized.  The  author  developed  the  scheme  of  organizational  and  economic 
mechanism of state regulation of the organic agricultural market. The measures to be taken by 
state  authorities  with  the  purpose  of  improving  the  development  of  the  market  of  organic 
agricultural  products  in  Ukraine  are  determined.  The  process  of  implementing  organic 
production of agricultural products can be distinguished by a number of factors: environmental, 
social and economic. The main directions of improvement of the mechanism of state regulation 
of the organic agricultural market are given. 
Keywords: organic production, organic products, organic farming, organic agriculture, 
mechanism, the mechanism of state regulation. 

Постановка проблеми. Вже більше двадцяти років світовий ринок органічної 
сільськогосподарської продукції динамічно розвивається, а органічні продукти харчування стають 
реальною альтернативою споживанню традиційних продуктів. У сучасній українській економіці 
сільське господарство і продовольчий сектор відіграють надзвичайно важливу роль. Високий рівень 
попиту на органічну продукцію, який спостерігається у Європейському Союзі, відкриває перед 
українськими сільськогосподарськими виробникам додаткові можливості для експорту. 
Незважаючи на наявність численних проблем та перешкод на шляху розвитку українського ринку 
органічної сільськогосподарської продукції, він є перспективним для підтримки економічного 
зростання в нашій країні та забезпечення українців високоякісними та корисними продуктами 
харчування. Враховуючи те, що попит на органічну продукцію зростає у всьому світі українські 
товаровиробники мають реальні перспективи подальшого зміцнення експортного потенціалу в цій 
сфері, посилення міжнародних економічних зв’язків, зростання доходів і залучення новітніх 
технологій, які сприяють збереженню та покращенню природного середовища. 

У зв’язку з великим попитом на продукти харчування, виробники часто використовують 
синтетичні агрохімікати у процесі виробництва. Це позначається на якості та корисності самої 
продукції. Саме тому багато країн з розвиненою економікою почали надавати більше уваги 
покращенню технології сільськогосподарського виробництва, зменшенню забруднення довкілля та 
зростанню екологічної свідомості населення. 

За оцінками Міжнародної асоціації рухів екологічного сільського господарства (IFOAM), 
поточний обсяг світового споживчого ринку органічної продукції становить 60 млрд. євро, що у 5 
разів вище у співставленні з 1999 роком. Найбільшим ринком збуту органічної продукції є США, де 
реалізовується такої продукції майже на 26 млрд. євро (43% від світової ємності ринку). Друге місце 
посідає ЄС з обсягом реалізації 24 млрд. євро на рік (40%), третє – Китай (3,7 млрд. євро, або 6%). За 
розрахунками фахівців, у середньому кожен мешканець планети витрачає на органічну продукцію 
близько 8 євро на рік. При цьому, найбільше на органічну продукцію витрачають жителі 
Швейцарії – 221 євро на рік, Люксембургу – 164 євро, Данії – 162 євро. За оцінками Продовольчої та 
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сільськогосподарської організації ООН (FAO) у перспективі попит на органічну продукцію у світі 
зростатиме з розвитком економіки країн, підвищення рівня освіти та доходів населення1. 

У свою чергу, це зумовило підвищення зацікавленості споживачів, які прихильні до здорового 
способу життя та свідомі про шкоду продукції традиційного виробництва, обирати якісну, безпечну 
та корисну продукцію, шкода довкіллю від якої буде мінімальна. У відповідь на такий попит 
на ринку появився сертифікований процес виробництва, в якому заборонено використовувати 
хімічно синтезовані добрива та засоби захисту рослин, гормони та антибіотики, генетично 
модифіковані організми, синтетичні ароматизатори, консерванти, барвники тощо, а також 
відповідним чином маркованої продукції – органічної. 

Важливим аспектом органічного процесу виробництва сільськогосподарської продукції є 
державне регулювання ринку органічної сільськогосподарської продукції, адже воно потребує 
узгодження економічної політики держави, екологічної стратегії розвитку та відповідної 
нормативно-правової бази. Розв’язання наявних проблем у цій сфері вимагає розробки та чіткої 
реалізації державної політики у сфері державного регулювання розвитку ринку органічної 
сільськогосподарської продукції, підтримки та сприяння освоєння сільськогосподарськими 
товаровиробниками виробництва органічної продукції, а також реалізації низки заходів, які б 
спонукали суб’єктів господарювання до раціонального землекористування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем виробництва органічної 
продукції в Україні у сфері державної підтримки присвячені праці вітчизняних науковців 
В. І. Артиша, Н. А. Берлач, О. В. Гафурової, Х. А. Григор’євої, А. В. Духневича, С. І. Марченко, 
Д. М. Коломійцевої, Н. Прокопчук, В. Ю. Уркевича. Серед зарубіжних авторів, які займалися 
дослідженнями у цій сфері, слід назвати І. Урбана, Б. Хубера, Г. Шварца. Проте деякі аспекти 
державного регулювання виробництва органічної продукції на сьогодні потребують окремого 
наукового дослідження, враховуючи проблемність та актуальність даного питання. 

Завданнями статті є визначення основних проблем, які перешкоджають розвитку та 
функціонуванню органічного сільськогосподарського виробництва, характеристика особливостей 
державного регулювання ринку органічної сільськогосподарської продукції в Україні, розроблення 
схеми організаційно-економічного механізму державного регулювання ринку органічного 
сільськогосподарського виробництва, визначення заходів, які мають бути здійснені органами 
державної влади з метою покращення розвитку ринку органічної сільськогосподарської продукції 
в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Попит на продовольчу продукцію органічного походження 
зростає у всьому світі, Україна теж не залишається осторонь відповідних тенденцій. Причиною 
цього є різниця між якістю та рівнем безпеки продуктів, що виробляються сьогодні, і 
сертифікованими органічними продуктами. Очевидно, що більша частина споживачів органічної 
сільськогосподарської продукції зосереджена в країнах з вищим рівнем економічного розвитку та 
більшою платоспроможністю, оскільки органічна продукція характеризується вищим рівнем цін 
у порівнянні з продовольчими товарами виготовленими без дотримання вимог, що висуваються 
до органічної продукції (зважаючи на вищу собівартість її виробництва та переробки), а також 
необхідністю урахування у виробничих витратах таких факторів як охорона навколишнього 
середовища, поліпшення умов утримання тварин, збереження родючості ґрунтів і вживання заходів 
щодо розвитку сільських територій. 

Однак, існує ціла низка проблем, які перешкоджають розвитку та функціонуванню 
органічного сільськогосподарського виробництва (рис. 1). 

Вирішення цих проблем, на нашу думку, є не лише важливим з точки зору економічного 
розвитку країни, а й матиме значний вплив на здоров’я нації. 

У процесі здійснення органічного виробництва сільськогосподарської продукції можна 
виділити ряд факторів: 

– економічні – проявляються у згоді споживачів сплачувати більшу ціну за продукцію 
органічного виробництва, зниженні вартості матеріальних ресурсів (агрохімікатів та паливно-

мастильних матеріалів) від 30 до 97%2. Водночас цей напрям потребує значних інвестицій 
                                                      
1 Уланчук, В.С. (2017). Розвиток органічного виробництва в Україні. Молодий вчений, 3, 867-870. 
2 Мельник, І.О. (2015). Державне регулювання розвитку ринку органічної сільськогосподарської продукції 
в Україні та світі. Глобальні та національні проблеми економіки, 8, 828-832. 
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Рис. 1. Проблеми, які перешкоджають розвитку та функціонуванню органічного 
сільськогосподарського виробництва 

Джерело: розроблено автором. 

 
у виробництво, також зростає собівартість продукції через зниження урожайності у період переходу 
до органічного виробництва та у випадку невисокого рівня родючості ґрунтів, природної 
продуктивності тварин і насіння; 

– соціальні – обумовлені потребою залучення додаткових обсягів ручної праці, що відкриває 
можливості для дрібних сільськогосподарських товаровиробників здійснення діяльності у сфері 
органічного виробництва; 

– екологічні – зумовлені поступовим відновленням якості земельних ресурсів, залучених 
до процесу виробництва, через дотримання сівозмін, застосування зелених добрив та методів 
біологічної боротьби зі шкідниками, технологій обробітку ґрунту, спрямованих на мінімальне 
втручання, зниження ущільнення ґрунтів, а також зниженням забруднення водойм і атмосферного 
повітря через обмеження застосування синтетичних агрохімікатів, збереження локального 
біорізноманіття через заборону застосовувати генетично модифіковані організми. 

Обов’язковими умовами здійснення виробництва органічної сільськогосподарської продукції 
є необхідність чіткого дотримання відповідних умов здійснення виробничого процесу, сертифікації 
та періодичного інспектування. За умов дотримання стандартів органічного виробництва продукція 
отримує право позиціонуватись на ринку під маркою „органічна”. Згідно із Законом України № 191-
VIII „Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини”, органічна 
продукція – продукція, отримана в результаті сертифікованого виробництва відповідно до вимог 
цього Закону, а виробництво органічної продукції (сировини) – виробнича діяльність фізичних або 
юридичних осіб (у тому числі з вирощування та переробки), де під час такого виробництва 
виключається застосування хімічних добрив, пестицидів, генетично модифікованих організмів, 
консервантів тощо, та на всіх етапах виробництва (вирощування, переробки) застосовуються 
методи, принципи та правила, визначені цим Законом, для отримання натуральної (екологічно 
чистої) продукції, а також збереження та відновлення природних ресурсів1. 

 
                                                      
1 Мельник, І.О. (2015). Державне регулювання розвитку ринку органічної сільськогосподарської продукції 
в Україні та світі. Глобальні та національні проблеми економіки, 8, 828-832. 
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10 липня 2018 р. Верховна Рада України прийняла Закон України №5448-д „Про основні 
принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції”. Закон 
встановлює базові правила правового регулювання у сфері органічного сільськогосподарського 
виробництва, обігу та маркування органічної продукції, що повинно позитивно позначитися 
на подальших перспективах розвитку вітчизняного виробництва органічної сільськогосподарської 
продукції1. 

Характеризуючи розвиток органічного сільськогосподарського виробництва в світі, можна 
виділити наступні напрямки вдосконалення, які були б актуальними і в Україні: великотоварне 
сільськогосподарське органічне виробництво, в яке спрямовуються значні інвестиції; 
забезпечення стійкого розвитку сільського господарства України; розширення можливостей для 
впровадження інновацій. Розглядаючи досвід розвинених країн зазначимо, що державне 
регулювання ринку органічної сільськогосподарської продукції включає підтримку відповідних 
виробників, сприяння маркетингу даної продукції на основі підтвердження її якості на всіх стадіях 
руху товару від виробника до споживача, розробку нормативно-правових актів, щодо виробництва 
і реалізації органічної продукції, підтримку наукових досліджень в даній сфері, надання 
інформаційно-консультаційної підтримки виробникам та споживачам, регулювання експорту та 
імпорту органічної продукції. Усе це вимагає значних фінансових ресурсів, в тому числі у вигляді 
прямих субсидій2. 

Варто розуміти, що Україна зараз знаходиться у періоді становлення ринку продукції 
органічного сільського господарства, а це вимагає не лише державної підтримки та правового 
регулювання, а й фінансової підтримки від суб’єктів здійснення виробництва та значних інвестицій. 
Загалом серед заходів щодо державного регулювання ринку органічної сільськогосподарської 
продукції дослідник А. Вдовиченко виділяє такі основні напрями: розробка та забезпечення 
функціонування системи, яка гарантує стандарти і якість органічної продукції на всіх етапах її руху 
від виробника до кінцевого споживача; інтелектуально-інформаційне забезпечення розвитку ринку 
органічної сільськогосподарської продукції; фінансова підтримка розвитку ринку органічної 
сільськогосподарської продукції. 

У зарубіжних країнах для підтримки розвитку ринку органічної сільськогосподарської 
продукції широко використовують преміальні ціни. На ринку всіх видів органічної продукції 
використовується преміальне ціноутворення, яке передбачає встановлення цін на більш високому 
рівні в порівнянні з аналогічною продукцію, вироблену на звичайних фермах, і перероблену 
звичайним способом3. 

Тому, опираючись на досвід інших країн, що досягли успіхів в розвитку ринку органічної 
сільськогосподарської продукції, нашій державі необхідно, перш за все, формувати дієву систему 
державної підтримки та регулювання даного напрямку, налагодити організаційно-економічний 
механізм державного регулювання органічного сільськогосподарського виробництва, продовжити 
працювати над вдосконаленням нормативно-правової бази, частково запозичивши деякі елементи 
з закордонного досвіду та наукової думки у цій галузі, але обов’язково враховувати специфіку 
українських умов і традицій, що склалися в аграрній сфері. 

Передумовами для ефективного функціонування організаційно-економічного механізму 
державного регулювання органічного сільськогосподарського виробництва є: загальні економічні 
закони розвитку суспільства, рівень розвитку науки та техніки, принципи державного регулювання, 
історичні, політичні та економічні категорії рівня розвитку та механізм пізнання, дії та 
використання економічних законів. Також для функціонування організаційно-економічного 
механізму державного регулювання органічного виробництва України є відповідне правове, 
нормативне, економічне, адміністративне та інституційне забезпечення (рис. 2). 

 
 

                                                      
1 Міщенко, Д.А. (2014). Механізми державного регулювання розвитку аграрного сектору економіки України: 
теорія та методологія. Дніпропетровськ: ДДФА. 
2 Міщенко, Д.А. (2008). Аграрний маркетинг в системі управління діяльністю підприємства на вітчизняному 
продовольчому ринку. Агросвіт, 13, 27-30. 
3 Вдовиченко, А.Р. (2017). Державне регулювання ринку продукції органічного сільського господарства. 
Економічний дискурс, 2, 164-171. 
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Рис. 2. Організаційно-економічний механізм державного регулювання органічного 
сільськогосподарського виробництва в Україні 

Джерело: Розроблено автором. 
 
Етимологічна сутність механізму державного регулювання органічного 

сільськогосподарського виробництва розкривається, передусім, через визначення поняття 
«механізм». З погляду підходів системного аналізу, це поняття визначають як впорядковану, 
організовану систему, яку використовують для впорядкування процесу, що відбувається в ній1. 

В економічній науці поняття механізму зазвичай прийнято розглядати як економічну чи 
господарську категорію. Під господарським механізмом розуміють сукупність організаційних 
                                                      
1 Яцура, В. В., Сенишин, О. С., Горинь, М. О. (2010). Соціально-економічне прогнозування. Львів : Видавничий 
центр Львівського національного університету імені Івана Франка. 
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структур і конкретних форм господарювання, методів управління та правових норм, за допомогою 
яких суспільство (держава) додержується об’єктивних вимог економічних законів з урахуванням 
конкретної ситуації в народному господарстві1. 

Державне регулювання розвитку ринку органічної сільськогосподарської продукції включає 
організаційно-правовий та економічний механізми, що передбачають наявність системи відповідних 
методів і важелів впливу на суб’єкти господарювання, які стимулюють до виробництва органічної 
продукції. Організаційно-правовий механізм регулювання включає: ліцензування; особливості 
маркування органічної продукції; нормативи оцінки якості природних ресурсів; здійснення 
екологічного контролю та земельного моніторингу; природоохоронні заходи. Економічний механізм 
державної підтримки розвитку ринку органічної сільськогосподарської продукції має передбачати 
субсидування процентної ставки за інвестиційними кредитами, субсидування частки витрат 
на виробництво органічної продукції, страхування посівів виробників органічної 
сільськогосподарської продукції, пільги з оподаткування2. 

В Україні поки що найважливішим завданням перед урядом в галузі регулювання 
сільськогосподарського виробництва органічної продукції постає підвищення рівня якості 
органічної продукції та вдосконалення стратегії розвитку виробництва в країні, для забезпечення 
попиту вітчизняних споживачів. Наступним кроком можна розглядати інтенсивніший вихід 
на зовнішній ринок товаровиробників та експорт товарів до європейських країн, оскільки 
конкуренція з закордонними товаровиробниками (які повною мірою користуються підтримкою 
своїх урядів) в цій галузі лише зростатиме. Державне регулювання ринку органічної 
сільськогосподарської продукції має враховувати необхідність збереження високої якості 
виробленої органічної продукції, потребу у впровадженні інноваційних технологій, підвищені 
потреби в якісному інформаційному та консультаційному забезпеченні всіх учасників ринку. 
У розвинених країнах це зумовлює особливу структуру державної підтримки, до якої входять 
система гарантування якості органічної продукції, інформаційне забезпечення і фінансова підтримка 
розвитку ринку органічної сільськогосподарської продукції. 

Висновки з проведеного дослідження. З метою сприяння розвитку ринку органічної 
сільськогосподарської продукції органами державної влади має бути здійснено такі заходи: 
проведення широкої інформаційної кампанії з підвищення суспільної обізнаності щодо переваг 
органічного виробництва та екологічно чистих продуктів харчування; сприяння розвитку кооперації 
між товаровиробниками для спільного збуту органічної продукції, постачання необхідних ресурсів; 
створення національної системи сертифікації та контролю якості органічної сільськогосподарської 
продукції; створення національної системи страхування ризиків товаровиробників, що здійснюють 
діяльність у сфері виробництва органічної сільськогосподарської продукції; сприяння встановленню 
взаємовигідних партнерських відносин між сільськогосподарськими товаровиробниками та іншими 
операторами а ринку органічної сільськогосподарської продукції. Крім того, з метою підкріплення 
позицій вітчизняного органічного сільського господарства на світовій арені держава має сприяти 
інвестиційної активності у цій сфері, спрямовувати заходи підтримки не тільки на задоволення 
потреб населення країни в екологічно чистій продукції, але і на збільшення її експорту шляхом 
підвищення конкурентоспроможності виробленої продукції. 
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BRAND-COLORIZATION ANALYSIS  
AS AN INSTRUMENT OF INFLUENCE  
ON THE TARGET AUDIENCE  
OF CONFECTIONERY PRODUCTS 

Despite  the  general  aspects  of  perception  of  colors,  the  recommendations  for  their  use 
in marketing are rather conditional. Color choices depend on many factors, such as gender and 
age  of  the  target  audience,  its  social  needs,  activity  specifics,  and  even  geographic  locations. 
In the  article  the  theoretical  bases  of  branding  policy  of  consumer  goods,  its  elements, 
connection  with marketing  complex  of  the  enterprise  are  considered,  the measures  of  visual 
merchandising are substantiated. It describes how to combine colors with each other depending 
on  the  type  of  product.  The  authors  considered,  what  influence  the  color  makes  on  human 
consciousness  and  defined  the most  popular  colors  present  in  the  firm  style  of  confectionery 
brands. 
Keywords: branding politics, color, coloring, brand‐coloristic, color palette, confectionery 
industry. 

Актуальність. При появі нового товару на ринку він одразу створює про себе позитивне або 
ж негативне враження, яке виникає одразу, як тільки споживач дізнався про вихід товару. Неабияку 
увагу при формуванні думки про товар відграє саме колір. Адже за даними досліджень психологів 
визначено, що саме через несприйняття потенційним споживачем кольорового оформлення 
продукту відбувається 60% відмов від первинної покупки товару або послуги. Саме для запобігання 
таких ситуацій існує бренд-колористика. Правильно підібраний колір суттєво відрізняє продукт 
на ринку та гарантує виробнику високий прибуток від його реалізації. 

Мета роботи – визначити особливості брендингової політики споживчих товарів, які 
визначають її сутність та впливають на ефективність маркетингової діяльності підприємств 
на продуктових ринках. 

Об’єктом дослідження є бренд-колористика, яка направлена на зміцнення ринкових позицій 
підприємств в сфері кондитерської галузі та підвищення обсягу продаж продукції в сучасних умовах 
ринку. 

Предметом дослідження є теоретико-методологічні та прикладні аспекти бренд-колористики. 
Методи дослідження: системний підхід, традиційні методи і прийоми економічного аналізу 

(табличний, графічний, порівняння). 
Аналіз досліджень та публікацій. Базові аспекти брендингової політики щодо генезису, 

еволюції та визначення торгових марок і брендів достатньо широко розкриті в роботах «класиків» 
маркетингу: Ф. Котлера, Т. Левіта, Дж. МакКарті, П. Друкера, Дж. Еванса, Б. Бермана,  
Ж.-Ж. Ламбена, Б.Карлоффа, А.Куса, М. Портера, Х. Хершгена, Е. Діхтля, П.Дойля. Також в цьому 
контексті слід зазначити роботи видатних науковців пострадянського простору: Г. Абрамішвілі, 
Д. Костюхін, Е. Голубков, Ф. Новіков, Е. Уткін; а також українських дослідників: А. Павленко, 
А. Войчак, В. Кардаш, С. Гаркавенко, І. Решетнікова, А. Старостіна, О. Зозульов, С. Ілляшенко, 
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В. Заруба, Л. Мельник, Є. Крикавський, О.Телетов, О. Азарян, М.Окландер, Л. Балабанова тощо. 
Проблеми впливу кольору на ефективність продажів досліджені у працях таких вчених, як 
Т. Печенюк, Р. Мокшанцев, О. Нестеренко, О. Бучинська тощо. Інформації щодо дії кольорів 
на споживача існує дуже мало, лише загальноприйняті в літературі з реклами та психології 
рекомендації, тому науковцям необхідно приділити свою увагу саме даному питанню. 

Основна частина. Сучасна світова економіка розвивається як глобальна й інформаційна 
(мережева), що змушує кожен окремий товар на певному національному ринку перебувати 
на окремій стадії життєвого циклу. Така глобальна конкуренція спрямовує зусилля виробників 
до різновекторного коригування власних життєвих циклів та потребує єдиної точки відліку для 
синхронізації дій. Зазначена ситуація характеризується терміном «глокалізація» (глобальна 
локалізація) та принципом управління «думай глобально, дій локально»1. 

При появі нового товару на ринку він одразу створює про себе позитивне або ж негативне 
враження, яке виникає одразу, як тільки споживач дізнався про вихід товару. 

Неабияку увагу при формуванні думки про товар відграє саме колір. Адже за даними 
досліджень психологів визначено, що саме через несприйняття потенційним споживачем 
кольорового оформлення продукту відбувається 60% відмов від первинної покупки товару або 
послуги. Саме для запобігання таких ситуацій існує бренд-колористика. Правильно підібраний колір 
суттєво відрізняє продукт на ринку та гарантує виробнику високий прибуток від його реалізації. 

Колір – один з основних елементів сучасного брендингу. Комунікаційний простір, що оточує 
нас, стає все більш насиченим. За статистикою, людина отримує до 3500 рекламних повідомлень 
в день. Один з ефективних способів виділення повідомлення на цьому тлі – бренд-колористика. 

Створення набору кольорів бренду є невід’ємною частиною шляху, який повинна пройти 
кожна компанія до розвитку індивідуальності бренду. Консультант з маркетингу Мартін Ліндстром 
стверджує, що саме музика, запахи та вдале поєднання кольорів допомагають виробити у людей 
умовний рефлекс, який пов’язаний з виникненням сталих асоціацій щодо певного бренду. Також 
дослідник впевнений, що в конкурентній боротьбі за лояльність споживача перемогу отримає той, 
хто буде ефективно використовувати всі п’ять органів чуття людини і досягне оптимального 
поєднання різних маркетингових інструментів. Компанія, яка ефективно «володіє» кольором 
в своєму секторі, може забезпечити величезну конкурентну перевагу, досягаючи миттєвого 
визнання, в деяких випадках навіть без логотипу або навіть згадки його назви. 

Візуальні образи сприймаються набагато ефективніше, ніж слова, за останніми дослідженнями 
було визначено, що під час покупки покупець в середньому прочитує вісім слів. Розмова на мові 
кольорів і форм набагато ефективніша – близько 66 % уваги людини приділяється саме кольору. 
Колір і форма є ключем до впізнання товару на полиці. 

Колір є один із основних інструментів впливу на покупця, який здатен також породжувати 
почуття. Завдяки вдалому вибору домінуючого кольору або поєднання кольорів із врахуванням 
національно-етнічних, історичних або релігійних особливостей, характерних для регіону, в якому 
використовують рекламу, можна створити рекламну продукцію посиленого впливу. 
На дослідженнях рекламної корпорації «Young & Rubicam», було виявлено, що колір має різний 
ступінь запам’ятовування. За даним показником лідируючу позицію займає жовтий колір, а також 
червоний колір, який найшвидше серед усіх кольорів здатен стимулювати нервову систему та увагу. 
Такий колір найдоречніше використовувати в оформленні логотипів, пропозицій та рекламі. 

Часто в брендингу виникає проблема з тим, що обраний фірмовий (іміджевий) колір 
не відповідає цільовому ціновому сегменту ринку, на який орієнтовано брендингову політику 
підприємства. Адже, представники різних класів можуть сприймати один колір по-різному. Білий, 
чорний та сірий кольори викликають у свідомості споживача асоціацію з помірністю та солідністю 
товару. Але якщо, наприклад, таку палітру використати для оформлення продуктового магазину 
нижнього і середнього цінового сегмента, то більшість споживачів просто не сприйматимуть його 
як магазин споживчих товарів. У перенасиченому сегменті ринку колір допомагає радикально 
відділиться від конкурентів. Тут доречно пригадати історію із запуском у виробництво наприкінці 
1990-х у Росії горілки «Кристалл» з чорною етикеткою. Тоді ринок горілки був переповнений 
різними брендами, домінували переважно, сині й червоні кольори. Чорний фон із золотими літерами 
                                                      
1 Гриценко, С.І., Таранич, А.В. (2010). Стратегія міжнародної економічної діяльності кластерних утворень 
в інформаційній економіці: монографія. Донецьк: ДонНУ. 
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став подією для споживача і залишив конкурентів далеко позаду. Його ефективність пояснюється 
ще й тим, що він розбудив у свідомості людей, старших 30-ти років давній радянський міф про те, 
що нібито є якийсь експортний варіант горілки «Столичной» чорного кольору. Легенда, таким 
чином, матеріалізувалася. Цей приклад доводить, що колір сам собою не можна розглядати у відриві 
від усього процесу створення бренду. Фірмове поєднання барв забезпечує очікуваний результат 
за дотримання як мінімум однієї умови – знання своєї цільової аудиторії. Якщо ця умова дотримана, 
залишається тільки вибрати відповідну палітру і створити свій бренд. 

Для того, щоб краще дослідити на скільки, колір логотипу та етикетки є важливим 
в діяльності, будь-якої компанії, розглянемо більш детально кондитерську галузь, в цілому, та 
діяльність кондитерських фірм, зокрема, що стосується колористики. До кризи в 2013 році 
українські компанії виробили понад 900 тис. тон цукристих кондитерських виробів. Однак, 
кондитерські тенденції 2017 року продемонстрували сильний спад на ринку. За даними Державної 
статистки України, за останній рік було виготовлено менше 600 тис. тон. В кінці 2017 року ринок 
погіршив показники практично в 1,5 рази. Найбільше на прибуток кондитерських компаній 
вплинуло розташування кондитерських підприємств. Наприклад, більша частина фабрик «АВК» 
перебувала в східних областях України, які на даний момент не функціонують. 

Перше місце в рейтингу займає кондитерське підприємство «Roshen», захопивши більше 
четвертої частини усього ринку даної галузі. Хоча прослідковується незначна втрата частки ринку, 
але це ніяким чином не відображається на діяльності компанії (рис. 1). За останні декілька років 
компанія значно розширила асортимент та змінювати дизайни упаковок, особливо це стосується 
шоколадок. 

Аналіз ринку кондитерських виробів продемонстрував, що до 2013 року лідерство утримувала 
фабрика «Конті». Та вже декілька років поспіль вона втрачає все більшу частку ринку та посідає 
четверте місце в рейтингу кондитерських компаній. 

 

 
 

Рис. 1. Структура ринку кондитерських виробів України1 
 

Деяким виробникам криза зіграла на руку: виробник «Бісквіт-Шоколад» (Харків) із часткою 
ринку 7,9% ринку піднявся з на другу позицію з четвертої. Фабрика «Житомирські ласощі» 
з часткою ринку 2,1% стала десятою в рейтингу українських виробників (рис. 2). 

За даними рейтингу Candy Industry Global Top 100, у 2018 році найбільшою кондитерською 
компанією в світі, які в попередні роки, залишається американська корпорація Mars з оборотом в 18 
млрд дол (табл. 1). Друге місце посідає італійська компанія Ferrero, яка потіснила американського 
гіганта Mondelez і складає більше 12 млрд дол (2017 р. – 10,6 млрд дол). Оборот Mondelez 
становить – 11,6 млрд дол. Слід зазначити, що у даному рейтингу присутні також українські 
кондитерські компанії. Так, серед вітчизняних виробників найпотужнішим визнано Roshen, чистий 
прибуток, якого склав – 800 млн. дол. У порівнянні з минулим роком компанія втратила 3 позиції. 
                                                      
1 Мокшанцев, Р. (2013). Психология рекламы. Москва: Інфра-М. 
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Кондитерська компанія Конті залишилася на 43 місці, як і в минулому році. Її обсяг продажів склав 
473 млн дол, що на 4 млн дол. менше, ніж роком раніше. А ось компанія АВК, навпаки піднялася 
в рейтингу на 3 позиції – з 67-го місця до 64 в 2018 році. Обсяг продажів складає 275 млн дол, тобто 
відповідний результату минулого року. 

 

 
 

Рис. 2. Динаміка зміни структури кондитерського ринку за період 2015-2017 рр.1 

 

Кожен рік компанії вкладають чималу суму в брендингову політику для кращої впізнаваності 
бренду, та можливості гідно конкурувати з зарубіжними виробниками. Важливим елементом цієї 
політики є колористика. 

Розглядаючи логотип найбільшої кондитерської компанії України, а саме «Roshen», ми 
бачимо, що в ньому застосовують жовтий або золотий колір. Ці кольори вдало поєднуються 
з червоним та мають неабиякий вплив на поведінку споживача. Саме тому дана фірма поєднала ці 
кольори, зробивши надпис «Roshen» жовтим на червоному фоні. Таке поєднання кольорів 
притаманне більшості кондитерських фірм. Їх видно з великої відстані, використовується для 
привертання уваги до вітрин магазинів. 

В таблиці 2 представлені кольори, які використовуються на логотипі, популярні кондитерські 
компанії. Як вже було зазначено раніше, найпопулярнішим кольором є саме червоний. Але на ринку 
присутні й інші кольорові гами, які також чинять значний вплив на споживачів. 

У 2015 році компанія «Житомирські ласощі» запустила процес ребрендингу, в результаті 
якого, було виведено на ринок новий бренд «Zhytomir Sweets». Новий бренд під єдиним ім’ям і 
концепцією об’єднає всі раніше відомі торгові марки підприємства. Змінився і сам логотип компанії, 
який тепер має вигляд ромба з округленням «боками». Усередині логотипу значиться назва бренду і 
рік заснування підприємства (рис. 3). Саме завдяки ребрендингу компанія має можливість 
пожвавити сприйняття бренду та змінити свої відносини з споживачем. Тобто у сегменті ринку, 
який є перенасиченим, колір допоможе радикально відділиться від конкурентів. Ребрендинг для 
компанії – завжди гарний шанс виправити допущені помилки. Нові корпоративні кольори не тільки 
пожвавлять сприйняття бренду, вони часто міняють відносини споживача і компанії2. 

                                                      
1 Мокшанцев, Р. (2013). Психология рекламы. Москва: Інфра-М. 
2 ПРОДИЗАЙН (2016). Як вибрати колір логотипу: Посібник для початківців. 
<https://prodesign.in.ua/2016/07/yak-vybraty-kolir-lohotypu-posibnyk-dlya-pochatkivtsiv/>. (2019, березень, 13). 
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Таблиця 1 
Рейтинг кондитерських компаній світу у 2018 р.1 

Компанії 
Обсяг продажів 

(млн. дол.) 
Кількість 

працівників (осіб) 
Кількість фабрик 

1. Mars (Віржінія, США) 18 000 30 000 52 

2. Ferrero (Італія) 12 000 32 990 22 

3. Mondelez International 
(Іллінойс, США) 11 560 90 000 150 

4. Meiji Co.Ltd (Японія) 9 652 10 802 7 

5. Nestle (Швейцарія) 8 818 328 000 418 

6. Hershey (Пенсильванія, 
США) 7 533 18 000 19 

7. Chocoladefabriken  
Lindt & Sprungli AG 
(Кильхберг, Швейцария) 

4 106 13 000 12 

…    

25. Roshen (Україна) 800 10 000 8 

…    

43. Konti Group (Україна) 473 8 097 5 

…    

64. АВК (Україна) 275 3 500 3 
 
 
 
 

  

Рис. 3. Старий та оновлений логотипи кондитерської компанії  
«Zhytomir Sweets» («Житомирські ласощі») 

                                                      
1 ARATTA-UKRAINE (2019). Психологія кольору <http://www.aratta-ukraine.com/text_ua.php?id=2117>.  
(2019, березень, 13). 
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Таблиця 2 

Бренд-колористика у формуванні фірмового стилю кондитерських компаній 

Компанії Обрані кольори 

Roshen 

 

Червоний, жовтий або золотий 

Конті 

 

Синій і білий 

АВК 

 

Червоний і яскраво-золотий 

Бісквіт-Шоколад 

 

Червоний і жовтий 

Світоч 

 

Золотий та коричневий 

Лукас 

 

Червоний 

Монделіс Україна 

Фіолетовий та рожевий 
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Такий вибір компаній пояснюється тим, що ці кольори є доволі ризикованими, адже чорний 
колір престижний колір, тому його найдоречніше використовувати на елітних товарах для 
підкреслення індивідуальності та вишуканості бренду. Фіолетовий колір, виражає солідність, 
за допомогою нього найкраще підкреслювати креативність товарів даного бренду. 

 
Таблиця 3 

Розрахунок найпопулярнішого кольору, який присутній  
в кондитерській галузі 

Бренди Червоний Синій Жовтий, 
золотий Білий Фіолето-

вий 
Коричне-

вий Чорний 

Roshen +  +     

Konti  +      

Бісквіт-Шоколад +  + +    

АВК +  +     

Світоч   +   +  

Zhytomir Sweets +  + +   + 

Монделіс Україна     +   

Лукас +   +    

Лагода  +    +  

Деліція +  + +    

Millennium 
(Рейнфорд)   +   +  

МИР +  + +    

Dominic 
(Полтавакондитер) +   +   + 

Ріконд 
(Екотехніка)  + +     

Сума 8 3 9 6 1 3 2 

 
Перше враження про бренд (особливо невідомий) споживач складає, спираючись на його 

зовнішній вигляд. Тому дизайн, який буде направлений на потенційного споживача, допоможе 
звернути на себе увагу і зробити пробну покупку. Головним інструментом брендингової політики 
споживчих товарів є мерчандайзинг, серед складових якого важливе місце посідає візуальна 
складова як засіб виробника щодо позиціювання бренду на цільовому ринку (спрямований 
на ідентифікацію бренду з боку споживачів), а також як засіб привертання уваги та диференціації 
від конкурентів. А колір є невід’ємною його складовою, адже він здатен сформувати в споживача 
прихильність до бренду та швидку впізнаваність. 

Для наглядного прикладу, як діє логотип на підсвідомість людини, і які кольори засвоюються 
краще, ми пропонуємо свої варіанти логотипу для кондитерських фірм. Нами було розроблено три 
логотипи, за допомогою програми Canva, кольорова гама який істотно відрізняється. Змінюється 
тільки кольорова гама. Для першого обрано жовтий фон та чорний шрифт, для другого – чорний та 
білий шрифт, для третього червоний та білий шрифт (рис. 4). 
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Рис. 4. Варіанти логотипів для бренду кондитерських виробів 

Для визначення найбільш вдалого поєднання кольорів, було проведено анкетування, в якому 
взяли участь 48 респондентів, а саме 26 студентів-маркетологів з другого курсу, 11 – з третього та 
11 – з четвертого курсів. Їм необхідно було відповісти на декілька простих запитань: 

1. Який варіант логотипу Вам подобається найбільше (враховуте те, що логотип створений 
для бренду кондитерських виробів)? 

2. Чи схожий, вибраний Вами логотип, на вже існуючий в інші торговій марці? 
3. Чому Ваш вибір зупинився саме на данному логотипі? 
4. Які недоліки присутні в двох інших логотипах? 
5. Чи купили б Ви солодощі, які були б оформлені в такій гамі кольорів? 
6. Чи хотіли б Ви щось змінити в логотипі, стосовно кольору? 
За результатами анкет, визначили, що 29 респондентів зупинили свій вибір на поєднанні 

чорного та червоного кольорів на фоні, з білим шрифтом. Детально проаналізувавши, чому ж саме 
цей варіант, більшість відповіли, що саме така палітра кольорів найрідше зустрічається, а якщо 
брати конкретно кондитерську галузь, то взагалі відсутня. Такий логотип доволі чітко вирідняється 
серед інших завдяки своїй контрасності. Всі 29 респондентів з впевненністю відповіли, що 
обов’язково купили б солодощі, фірмовий стиль яких відповідав би вибраній палітрі. 

Серед усіх опитаних ніхто не вибрав червоний в поєднанні з жовтим, і це не дивно, адже як ми 
вже визначили раніше, така гама кольорів зустрічається серед кондитерських брендів найчастіше, 
тому споживачі реагують на них як на повсякдені кольори. 

Інші 19 учасників опитування вибрали жовтий в поєднанні з рожевим. Для даного логотипу це 
непоганий результат, і можна сказати, що такі кольори також можуть бути використанні, тому що 
випромінюють чистоту та ніжність. 

Підводячи підсумки даного опитування, можна сказати, що виробникам потрібно 
експериментувати з гамою кольорів, але обережно, враховувати їх поєднання між собою. Щоб 
відрізнятись від інших брендів треба не боятись ризикувати та обов’язково, перед впровадженням 
логотипу, проводити подібні опитування, які дають змогу дізнатись вподобання потенційних 
споживачів, приймаючи до уваги їх зауваження. 

Візуальні образи сприймаються набагато ефективніше, ніж слова: під час одного відвідування 
магазину покупець в середньому прочитує вісім слів. Розмова на мові кольорів і форм набагато 
ефективніша – близько 66 % уваги людини приділяють саме кольору. Колір і форма є ключем 
до впізнання товару на полиці. 

Висновок. Отже, елементи бренд-колористики є одним із найважливіших факторів, який 
впливає на сприйняття бренда (товару) споживачем та в результаті – на рівень продаж та отримання 
прибутків. Перед даною темою розкриті широкі перспективи для подальших розробок, особливо це 
стосується щодо впровадження нового товару, оскільки на сучасному етапі конкуренція брендів є 
активною і досить жорсткою. При вдалому застосуванні підходів бренд-колористики прибутки 
підприємства мають всі шанси на стрімке зростання. 
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IMPLEMENTATION OF THE INNOVATION STRATEGY  
AT THE ENTERPRISE AS A CONDITION  
OF ITS ECONOMIC DEVELOPMENT 

The  article  has  carried  out  a  theoretical  and  practical  substantiation  of  the  process  of  the 
innovation  strategy  implementation  in  the  enterprise  activities  to  its  further  economic 
development. The content of the definitions “innovation”, “innovation strategy”, the advantages 
and disadvantages of their introduction has been defined. The main objectives of the innovation 
strategy  have  been  investigated  and  its  main  elements  have  been  determined. 
The implementation of an innovative idea in the innovation strategy is implemented by passing 
the  six  corresponding  stages.  It  is  necessary  to  use  adequate  selection  criteria,  such 
as technological  changes,  competitive  advantages,  financial  capabilities,  compliance  of  the 
innovation  strategy with  the priority enterprise areas by  the enterprise development  cycle,  its 
potential and environmental factors and risk assessment. 
Keywords: implementation, innovation, innovation activity, innovation strategy, economic 
development. 

Постановка проблеми. Через динамічну зміну зовнішнього середовища необхідною умовою 
розвитку підприємства стає узгодженність діяльності його підрозділів, чітке розуміння міссії та 
цілей підприємства, його здатність своєчасно адаптовуватися до внутрішніх і зовнішніх змін, що 
відбуваються постійно та безперервно. З точки зору структури розвитку та його типів виділяють 
економічний, технологічний, соціальний та організаційний розвиток. Економічний розвиток, що 
пов’язаний з макроекономічними проблемами, є домінуючим серед названих типів. Адже головною 
метою господарювання підприємство є його постійний розвиток, що приводить сприяє досягненню 
економічного ефекту. Дослідження економічного розвитку визначають як принципову мету 
економічної науки1. Це обумовлено тим, що головною метою існування та функціонування 
підприємства є задоволення потреб споживачів та, як наслідок, отримання економічної вигоди. 

Економічний розвиток – це процес, невід’ємною частиною якого є економічне зростання та 
економічний занепад, що у сукупності являють собою економічний цикл, які зумовлюють 
покращення ділової активності підприємства та його спад. Так як суб’єкт господарування є 
відкритою системою, що піддається впливу зовнішнього середовища та знаходиться у тісному 
взаємозв’язку з іншими еконочіно-соціальними системами, головною умовою розвитку є 
необхідність постійної адаптації до змін, що призводить до змін у всіх видах діяльності 
підприємства. Тому, необхідно приділяти значну увагу вивченю усіх аспектів економічного 
розвитку: виробничого, фінансовго, маркетингового, інноваційного, інвестиційного, інформаційно-
комунікаційного. Проте, останнім часом, базуючись на підприємницькій моделі розвитку 
підприємства та враховуючи системний підхід під час функціонування підприємства, набувають 
поширення думки про те, щоб успішно конкурувати, необхідно безперервно запроваджувати 
інноваційні ідеї в усіх товарах, послугах підприємства та здійснювати інноваційну діяльність під час 
                                                      
1 Горняк, О. В. (2011). Розвиток підприємства в сучасних теоретичних концепціях. Вісник Хмельницького 
національного університету. Серія: Економічні науки, 2, 29-32. 
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реалізації бізнес-процесів. Це можливо зробити шляхом визначення пріорітетних напрямів 
інноваційної діяльності; переходу на інноваційні методи ведення виробничо-господарської чи іншої 
діяльності; впровадження у діяльність результатів НТП. Перегляд наукових підходів до управління 
підприємством з метою формування інноваційно орієнтовної моделі економіки є необхідним та 
своєчасним. 

Аналіз дослідження цієї проблеми. Інноваційні аспекти функціонування підприємства 
активно досліджують українські та зарубіжні науковці: Бессант Д., Волдачек Л., Друкер П., 
Ільяшенко В., Казанцев А., Ніксон Ф., Парахіна В., Рогоза М., Твісс Б., Тідд Д., Федулова Л., 
Шумпетер Й. та багато ін. Для забезпечення формування конкурентоспроможності інноваційної 
стратегії, на їх думку, необхідно виконувати випереджальні вкладення коштів в освоєння інновацій. 
Проте певні аспекти запровадження інноваційної стратегії потребують подальшого уточнення та 
розвитку. 

Формулювання мети й завдань статті. Мета роботи полягає в теоретико-практичному 
обґрунтуванні процесу імплементації інноваційної стратегії в діяльність підприємства для 
подальшого його економічного розвитку. 

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. 
В умовах, коли зовнішнє середовище є мінливим, жодне підприємство не може досягти 
економічного результату без певного плану дій, відправною точкою якого є встановлення цілей 
існування та діяльності, вибору, розробки й обґрунтування стратегії, яка є необхідною умовою 
функціонування та розвитку цього підприємства. Поряд з розробкою загальної стратегії розвитку 
підприємства стоїть необхідність обґрунтування інноваційної стратегії, що є основою успішного 
функціонування підприємства в швидкозмінюючомуся технологічно-інноваційному зовнішньому 
середовищі. Визначимо всю складність та багатозначність дефініції «інновації» шляхом її наукового 
аналізу, який наведено у табл. 1. 

Разом з багатозначністю поняття «інновація» виникає необхідність розгляду поняття 
«інноваційна стратегія». Оскільки будь-які стратегічні кроки мають інноваційний характер, що 
ведуть за собою нововведення в економічній, організаційній, виробничій, управлінській та збутовій 
сфері. У табл. 2 представлені визначення поняття інноваційна стратегія. 

Аналіз наведених визначень інноваційної стратегії підприємства дозволяє виділити цілий ряд 
базових положень, які необхідні для більш детальнішого дослідження даного поняття: 

інноваційна стратегія як процес розглядається з позиції вибору альтернативних шляхів 
досягнення цілі; 

інноваційна стратегія підприємства як складна внутрішня структура; 
інноваційна стратегія як набір правил для прийняття управлінських рішень; 
інноваційна стратегія як інструмент, який дає визначення основних напрямів досягнення цілей 

підприємства в довгостроковій перспективі на основі концентрації зусиль на певних пріоритетах; 
інноваційна стратегія як основа для розробки стратегічних планів, проектів та програм; 
інноваційна стратегія як спосіб встановлення взаємовідносин із зовнішнім середовищем; 
інноваційна стратегія як основа конкурентоспроможності підприємства. 
Головною метою інноваційної стратегії можна вважати можливість досягнення 

довгострокових конкурентних переваг, які забезпечать високу рентабельність виробничої системи 
та життєздатність підприємства в цілому. 

Інноваційна стратегія – це певний комплексний план дій, головною метою якого є досягнення 
генеральної цілі підприємства шляхом впровадження та використання нових технологій, засобів та 
методів діяльності, що приведуть до підвищення конкурентоспроможності підприємства в цілому. 

Осними завданнями інноваційної стратегії є: 
ефективний розподіл і використання наявних ресурсів та можливостей, що необхідні для 

розвитку на основі інновацій та інноваційної діяльності; 
адаптація до змін умов зовнішнього середовища шляхом пошуку нових способів і сфер 

реалізації потенціалу підприємства, приведення у відповідність внутрішніх можливостей розвитку 
до зовнішніх, що генеруються ринком. 

Отже, інноваційна стратегія підприємства – це концептуальний план його подальшого 
розвитку, напрям діяльності для забезпечення максимально ефективної діяльності, за рахунок 
раціонального використання його інноваційного потенціалу. Інноваційна стратегія відноситься 
до функціональної стратегії розвитку. Як і будь-яка складова непереривного успішного розвитку 
підприємства вона має свої переваги та недоліки (табл. 3). 
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Таблиця 1 
Сутність поняття «інновації» 

Автор Поняття 

«інновація як результат» 
Закон України 
«Про інноваційну 
діяльність»1  

Результат інноваційної діяльності, що одержав втілення у вигляді нового чи 
удосконаленого продукту, впровадженого на ринку нового чи 
удосконаленого технологічного процесу, використовуваного в практичній 
діяльності, або нової чи удосконаленої організаційно-економічної форми, 
що забезпечує необхідну економічну і (чи) суспільну вигоду 

С. Ілляшенко2 Кінцевий результат діяльності зі створення і використання нововведень, 
втілених у вигляді удосконалених або нових товарів (виробів або послуг), 
технологій їх виробництва, методів управління на всіх стадіях виробництва 
і збуту товарів, які сприяють розвитку та підвищенню ефективності 
функціонування підприємств 

«інновація як процес» 
Л. Федулова3 Закінченим процесом впровадження інноваційних ідей 
Д. Тідд4,  
Д. Бессант5  

Процес перетворення можливостей у нові ідеї, які широко впроваджуються 
у практику 

Б. Твісс6 Процес нововведення як передача наукового або технічного знання 
“безпосередньо у сферу потреб споживача; продукт при цьому 
перетворюється у носія технології” 

«інновація як зміна» 
Й. Шумпетер7 Зміни з метою впровадження та використання нових видів споживчих 

товарів, нових виробничих та транспортних засобів, ринків та форм 
організації у виробництві 

Л. Волдачек8 Цільова зміна у функціонуванні підприємства як системи (кількісна, якісна 
в будь-якій сфері діяльності підприємства) 

«інновація як сукупність факторів» 
А. Казанцев9 Сукупність технічних, виробничих та комерційних заходів, що призводять 

до появи на ринку нових або удосконалених промислових товарів і 
обладнання 

Ф. Ніксон10 Новостворені (застосовані) і (чи) удосконалені конкурентоспроможні 
технології чи продукція послуги, а також організаційно-технічні рішення 
виробничого, адміністративного, комерційного чи іншого характеру, що 
істотно поліпшують структуру і якість виробництва і (чи) соціальної сфери 

                                                      
1 Закон України про інноваційну діяльність, 2012 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 
України <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15>. (2019, березень, 13). 
2 Ілляшенко, С. М. (2010). Інноваційний менеджмент: підручник. Суми: Університетська книга. 
3 Федулова, Л.І. (2006). Інноваційна економіка: підручник. Київ: Либідь. 
4 Tidd, J., Bessant, J., Pavitt, K. (2001). Managing innovation. Chichester: Johnwiley&Sons, LTD. 
5 Bessant, J., Grunt, M. (1985). Management and Manufacturing Innovation in the United Kingdom and West 
Germany.. Information Technology in Manufacturing Processes. 
6 Твисс, Б. (1989)Управление научно-техническими нововведениями. Москва: Экономика. 
7 Шумпетер, Й.А. (1982). Теория экономического развития: Исследование предпринимательской прибыли, 
капитала, кредита, процента и цикла коньюктуры. Москва: Прогресс. 
8 Водачек Л. (1989). Стратегия управления инновациями на предприятии. Москва: Экономика. 
9 Казанцев, А.К., Миндели, Л.Э. (2004). Основы инновационного менеджмента. Теория и практика: учебник. 
Москва: Экономика. 
10 Никсон, Ф. (1997). Инновационный менеджмент. Москва: Экономика. 
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Таблиця 2 
Сутність поняття інноваційна стратегія 

Автор Поняття 

Рогоза М.Є.,  
Вергал К.Ю.1 

набір правил, методів і засобів пошуку найкращих перспективних для 
організації напрямів розвитку науково-технічних досліджень, 
ресурсної політики. 

Фатхутдінов Р. А.2 складова частина загальної стратегії організації, яка являє собою 
цілеспрямовану діяльність з визначення пріоритетів перспективного 
розвитку організації і їх досягнення, в результаті чого забезпечується 
нова якість виробництва і управління 

Денисенко М. П.3 проект (модель) проведення головних інноваційних дій, необхідних 
для реалізації корпоративних стратегій, які націлені на оновлення 
окремих компонентів виробництва, реалізації та споживання 
продукції  

Огарков А. П.4 одна з коштів досягнення цілей організації (корпорації, фірми), 
відмінна від інших коштів своєю новизною, передусім для даної 
організації і, можливо, для галузі, споживачів 

Парахіна В. Н.5 передбачає придбання конкурентних переваг за допомогою створення 
принципово нових товарів або технологій, або задоволення існуючих 
усвідомлених або неусвідомлених потреб новим способом 

 

Таблиця 3 
Переваги та недоліки інноваційних стратегій 

Переваги Недоліки 

Надання підприємству конкурентних переваг 
на ринку, орієнтація на розвиток та 
вдосконалення 

Ризики, пов’язані з невизначеністю та 
мінливістю зовнішнього середовища 

Підвищення ефективності виробництва, 
збереження ресурсів та покращення якості 
продукції 

Витратність на новітні засоби праці та 
технології з довгим терміном самоокупності 

Можливість швидко адаптуватися до нових 
вимог зовнішнього середовища, гнучкість та 
використання альтернатив за наявних одних і 
тих же ресурсів 

Значне витрачання часу на розробку, оцінку та 
перевірку ефективності розробленої 
інноваційної стратегії, а також на проведення 
досліджень та експериментів 

Краще задоволення потреб та бажань 
споживачів 

Наукомісткість та потреба в пошуку 
обдарованих висококваліфікованих робочих 
кадрів 

 
                                                      
1 Рогоза, М. Є., Вергал, К. Ю. (2008). Теоретичні аспекти формування моделі стратегічного інноваційного розвитку 
підприємства. Економiчний вісник НГУ, 3, 91-96. http://ev.nmu.org.ua/docs/2008/3/EV20083_091-096.pdf>.  
(2019, березень, 13). 
2 Фатхутдинов, Р. А. (2011). Инновационный менеджмент : учебник для вузов. СПб: Питер. 
3 Денисенко, М. П., Михайлова, Л. І., Грищенко, І. М. та інші (2008). Інвестиційно-інноваційна діяльність: 
теорія, практика, досвід : монографія. Суми: Університетська книга. 
4 Агарков, А. П. (2017). Управление инновационной деятельностью. Москва: Дашков и К. 
5 Парахина, В. Н., Кафян, К. А. (2016). Корпоративные акселераторы как инструмент роста инновационной 
экономики. Модернизация хозяйственного механизма сквозь призму экономических, правовых, социальных 
и инженерных подходов : сборник материалов IX Международной научно-практической конференции 
(г. Минск, 30 ноября 2016 г.), 43-47. 
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Жодне підприємство на практиці не досягає позитивних результатів без певного план дій, що 
являє собою стратегія. Тобто ця складова розвитку повинна стати основоположною для 
функціонування будь-якого підприємства. Адже, вона являє собою набір правил, якими керується 
організація під час прийняття управлінських рішень для забезпечення реалізації місії підприємства 
та його головних цілей. 

Головним аспектом при розробці інноваційної стратегії повинно бути чітке розуміння цілей, 
бо саме для цього існує стратегія. 

Інноваційна стратегія є засобом досягнення перспективних цілей організації на основі 
визначення пріоритетів інноваційного розвитку. Результатом впровадження інноваційної стратегії 
має бути нова якість виробництва та управління. Інноваційна стратегія як ефективний засіб 
управління розвитком підприємства не тільки дає змогу підприємству враховувати зміни 
в оточуючому середовищі, а й сприяє генеруванню змін (техніко-технологічного та організаційно-
управлінського характеру) в середині підприємства та забезпечує управління цими змінами з метою 
підвищення рівня кінцевих результатів діяльності підприємства. Під час вибору стратегій в бізнесі, 
який має справу з інноваціями, важливо в певний момент зупинитись на найкращій можливій 
стратегії, а вже у процесі її реалізації та постійного перегляду визначити, якими мають бути 
стандарти. 

Інноваційними стратегіями підприємств можуть бути: інноваційна діяльність організації, 
спрямована на одержання нових продуктів, послуг і технологій; маркетингу й управління; перехід 
до нових організаційних структур; застосування нових видів ресурсів і нових підходів 
до використання традиційних ресурсів. 

Інноваційна стратегія завжди виражається у визначенні типу цільової поведінки 
підприємства на конкурентних ринках. Все різноманіття стратегій поведінки підприємстві 
на ринках інновацій можна об’єднати в дві великі групи: стратегії активної інноваційної 
поведінки створення нових ринків і стратегія пасивного спрямування за ринком інновацій. 
На вибір певної стратегії інноваційної стратегії розвитку підприємства також впливають певні 
її складові (табл.4). 

Таблиця 4 
Складові стратегії інноваційного розвитку 

Напрямки 
стратегії Заходи 

Цільовий ринок Збільшити частку ринку, зробивши ставку на зацікавлених споживачів 
конкретної продукції 

Позиція товару Забезпечити привабливість послуг за рахунок збільшення гарантійного 
терміну експлуатації і надання комплексів послуг 

Асортимент 
товару 

Розширення номенклатури послуг і підтримки високої 
конкурентоспроможності з метою окупації ринкових сегментів, які можуть 
зайняти конкуренти 

Ціноутворення Провадити політику гнучких цін, здатних швидко реагувати на зміни цін 
конкурентів і переваг споживачів. Розробити програму зі зниження цін  

Реклама Розгорнути нову рекламну кампанію, орієнтовану на цільовий ринок, 
з урахуванням стратегії щодо положення товару на ринку. Перерозподілити 
витрати на рекламні заходи на користь стимулювання цільових споживачів 

Просування 
товару 

Збільшити бюджет на просування товару; брати активну участь у виставках 
та інших формах просування товару 

Стимулювання 
збуту 

Розробити процедуру надання продукції в кредит, а також систему гнучких 
знижок та надбавок залежно від умов надання послуг 

Маркетингові 
дослідження 

Замовити аналіз ринку товару, що виробляється, фірмі, яка спеціалізується 
на проведенні маркетингових досліджень 
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Варто зазначити, що інноваційна стратегія розвитку може бути комбінованою та включати 
більше двох об’єктів розвитку на різних рівнях організації. Вибір пріоритетних напрямків розвитку 
підприємства зводиться до вибору пріоритетних інноваційних ідей підприємства, і з урахуванням 
цього коригується поточна система цілей, або визначаються нові цілі, які змінюють або доповнюють 
попередні. На цьому етапі перевагу слід надати формуванню задач інноваційного розвитку. 

Досягнення намічених цілей розвитку підприємства повинно здійснюватися шляхом вибору 
стратегії з альтернативних варіантів. Втілення інноваційної ідеї в інноваційній стратегії реалізується 
шляхом проходження таких етапів. 

На першому етапі відбирається інноваційна ідея, яка повинна бути реалізована шляхом 
формування інноваційної стратегії. 

На другому етапі проводиться аналіз можливості реалізації цієї ідеї на підприємстві за двома 
аспектами: фінансовим та технологічним. Матричний вибір подальшої стратегії є найбільш вдалим 
(табл. 5). 

Таблиця 5 
Матриця вибору варіанту запровадження інноваційної ідеї  

в інноваційній стратегії 

Фінансова можливість 
реалізації 

Технологічна можливість реалізації 

Так Ні 

Так Розробка програми реалізації Коригування ідеї 

Ні Коригування ідеї Відхилення ідеї 
 
На третьому етапі, якщо якась з можливостей реалізації ідеї не є можливою, то ідею 

передають на коригування. Якщо ж рішення щодо запровадження інноваційної ідеї позитивне, то 
потрібно перейти до розробки програми щодо реалізації ідеї: сформувати бюджет, визначити 
строки, розробити матрицю відповідальності з визначенням виконавців та їх функціональними 
повноваженнями та описати програму робіт. 

На четвертому етапі відбувається безпосередня реалізація інноваційної ідеї в визначений 
проміжок часу. 

П’ятий етап передбачає визначення факту: чи відбулося впровадження ідеї на підприємстві. 
Якщо реалізовано, то переходимо до шостого етапу: оцінюємо результати, наслідки, перспективи та 
подальші переваги інноваційної ідеї. Якщо ж ідею реалізовано не було, то встановлюємо причини та 
відповідальних за це. 

Але, як було зазначено вище, для кожного підприємства має бути обрана індивідуальна 
стратегія розвитку, що ґрунтується на ключових конкурентних перевагах саме цього підприємства. 
Тому при виборі стратегії з альтернативних варіантів мова йде скоріше про вибір пріоритетного 
стратегічного напрямку, в рамках якого буде сформована відповідна програма заходів, що 
зорієнтовані на досягнення визначених цілей та пріоритетів інноваційного розвитку. 

Для вибору оптимальної інноваційної стратегії для підприємства з альтернатив необхідно 
використовувати адекватні критерії відбору. В якості критеріїв можуть виступати технологічні 
зміни, конкурентні переваги, фінансові можливості, відповідність інноваційної стратегії 
пріоритетним напрямкам діяльності підприємства, циклу розвитку підприємства, його потенційним 
можливостям та факторам зовнішнього середовища, оцінка ступеню ризику тощо. 

Однак не треба забувати про постійний контроль за її виконанням та зміною зовнішнього 
середовища. Саме для цього існує етап – оцінка ефективності стратегії, за підсумками якої, в разі 
отримання результатів, які не повною мірою задовольняють підприємство, здійснюється 
коригування місії, пріоритетів розвитку, стратегічних цілей та перегляд загальної та 
функціональних стратегій. 

Стратегія оцінюється з головною метою – визначити дійсно стратегія розвитку направлена 
на досягнення цілей підприємства. Це і є головним критерієм оцінки. Якщо стратегія відповідає 
цілям, то наступна її оцінка здійснюється по таким напрямках: узгодженість стратегії із зовнішнім 
середовищем, її відповідність із потенціалом та можливостями самого підприємства, прийнятність 
ризику, що закладений у стратегію. 
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Обрана та розроблена стратегія може бути марною, якщо підприємство не створить 
налагоджений механізм її реалізації в особі компетентних керівників, професійних робітників. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Отже, кожен з цих етапів 
запровадження інноваційної ідеї як складової інноваційної стратегії підприємства є системою дій, 
що складається з багатьох взаємозв’язаних елементів, і може бути реалізовано за допомогою різних 
методів, що максимально враховують дії динамічного розвитку певного ринку. Імплементація 
інноваційної стратегії в діяльність підприємства передбачає, іноді, навіть, кардинальні зміни 
у виробничому, технологічному процесах; освоєння, реалізацію та комерціалізацію інноваційних 
ідей, які зможуть забезпечити якісні зміни в бізнес-процесах підприємства, що виведе його на якісно 
нову траєкторію розвитку. Крім того, в довгостроковій перспективі буде сформована конкурентна 
перевага, яка дозволить випередити конкурентів та отримати економічний, можливо соціальний та 
екологічні ефекти, зростання цінності підприємства та його інвестиційної привабливості. 
Перспективами подальших досліджень автора стануть аспекти фінансового забезпечення 
інноваційного розвитку підприємств. 

References: 

1. Gornyak, O. V. (2011) Rozvytok pidpryjemstva v suchasnykh teoretychnykh koncepcijakh [The enterprise 
development in modern theoretical concepts]. Visnyk Khmeljnycjkogho nacionaljnogho universytetu. [Bulletin 
of the Khmelnytsky National University], 2, 29-32 [in Ukrainian]. 

2. Zakon Ukrajiny pro innovacijnu dijaljnistj 2012 (Verkhovna Rada Ukrajiny). [The Ukraine Law on Innovation 
Activity 2012 (Verkhovna Rada of Ukraine)]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [The official website 
of the Verkhovna Rada of Ukraine] <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15/> (2019, March, 13).  
[in Ukrainian]. 

3. Illjashenko, S. M. (2010). Innovacijnyj menedzhment: pidruchnyk [Innovation Management: the textbook]. Sumy: 
VTD Universytetsjka knygha. [in Ukrainian]. 

4. Fedulova, L. I. (2006). Innovatsiina ekonomika: pidruchnyk [Innovative economy: the textbook]. Kyiv: Lybid. 
[in Ukrainian]. 

5. Tidd, J., Bessant, J., Pavitt, K. (2001). Managing innovation. Chichester: Johnwiley&Sons, LTD. [in English]. 
6. Bessant, J., Grunt, M. (1985). Management and Manufacturing Innovation: the case of information technology’, 

Information Technology in Manufacturing Processes. [in English]. 
7. Tviss, B. (1989). Upravlenie nauchno-tehnicheskimi novovvedenijami [Management of scientific and technical 

innovations]. Moscow: Ekonomika. [in Russian]. 
8. Shumpeter, I. A. (1982). Teoriia ekonomicheskogo razvitiia: issledovanie predprinimatelskoi pribyli, kapitala, 

kredita, protcenta i tcikla koniuktury [Theory of economic development: a study of business profits, capital, credit, 
interest and the conjuncture cycle]. Moscow: Progress. [in Russian]. 

9. Vodachek, L. (1989). Strategiia upravleniia innovatciiami na predpriiatii [Enterprise Innovation Management 
Strategy]. Moscow: Ekonomika. [in Russian]. 

10. Kazantcev, A. K., Mindel, L. E. (2004). Osnovy innovatcionnogo menedzhmenta. Teoriia i praktika: uchebnik 
[Fundamentals of innovation management. Theory and Practice: Textbook]. Moscow: Ekonomika. [in Russian]. 

11. Nikson, F. (1997). Innovatcionnyi menedzhment [Innovative Management]. Moscow: Ekonomika. [in Russian]. 
12. Roghoza, M. Je. (2008). Teoretychni aspekty formuvannja modeli strateghichnogho innovacijnogho rozvytku 

pidpryjemstva [Theoretical Aspects of Formation of the Model of Strategic Innovation Development 
of the Enterprise]/ Ekonomichnyj visnyk NGhU [Economic Bulletin of the NMU], 3, 91-96. 
<http://ev.nmu.org.ua/docs/2008/3/EV20083_091-096.pdf> (2019, March, 13). [in Ukrainian]. 

13. Fatkhutdinov, R. A. (2011). Innovatcionnyi menedzhment: uchebnik dlia vuzov [Innovation Management: 
a textbook for universities]. St. Petersburg: Piter. [in Russian]. 

14. Denysenko, M. P., Mykhailova, L. I., Hryshchenko and others (2008). Investytsiino-innovatsiina diialnist: teoriia, 
praktyka, dosvid : monohrafiia [Investment and innovation activity: theory, practice, experience: monography]. 
Sumy: Universitetska kniga [in Ukrainian]. 

15. Agarkov, A. P. (2017). Upravlenie innovatcionnoi deiatelnostiu [Management of innovation activity]. Moscow: 
Dashkov i K. [in Russian]. 

16. Parahina, V. N., Kafian, K. A. (2016). Korporativnye akseleratory kak instrument rosta innovacionnoj jekonomiki 
[Corporate accelerators as a tool for the growth of an innovative economy]. Modernizatciia khoziaistvennogo 
mekhanizma skvoz prizmu ekonomicheskikh, pravovykh, sotcialnykh i inzhenernykh podkhodov : sbornik 
materialov IX Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentcii. (g. Minsk, 30 noiabria 2016 g.). 
[Modernization of the economic mechanism through the prism of economic, legal, social and engineering 
approaches: a collection of materials of the IX International Scientific and Practical Conference (Minsk, 
[November 30, 2016)], 43-47. [in Russian]. 

  



EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 5 Issue 2 2019 

 113

Марія Каменюк 
Тетяна Янчук, к. е. н. 
Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна 

ОСНОВНІ АСПЕКТИ КРАУДСОРСИНГОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 
Mariia Kamenyuk 
Tetiana Yanchuk, PhD in Economics 
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine 

MAIN ASPECTS OF CROWDSOURCING ACTIVITIES 

The  article  describes  the  concept  of  crowdsourcing  as  a marketing  tool,  analyzes  its  features, 
advantages,  and disadvantages.  The  implementation of  crowdsourcing  activities depending on 
the  sphere  of  life  and  the  type  of  tasks  was  studied.  Examples  of  successful  application  of 
crowdsourcing  tool  are  given.  The  main  principles  of  the  application  of  crowdsourcing  are 
considered.  The  division  of  the  audience  involved  in  crowdsourcing  activity  into  three  main 
groups  is  explored.  The  problems  of  crowdsourcing  development  in  Ukraine  are  highlighted. 
It has been discovered that crowdsourcing is a unique marketing tool that will help reduce costs, 
explore  the  consumer  segment,  collect  hard‐to‐reach  information  and  impressive  ideas 
generated by ordinary people to achieve their goals. The article may be useful for entrepreneurs, 
members of public movements or organizations. 
Keywords: crowdsourcing, crowdfunding, classification of crowdsourcing, principles, 
characteristics of crowdsourcing, generation of ideas, social networks, marketing research. 

Постановка проблеми. Безперервні зміни сьогодення, постійний розвиток навколишнього 
світу та жорсткі вимоги конкурентного ринку вимагають пошуку та реалізації нових ідей, зокрема 
зміни системи маркетингу. Сучасні реалії світового розвитку обумовлюють створення найбільш 
гнучкої, динамічної та направленої на адаптацію системи маркетингу. Створенню такого роду 
системи сприяють маркетингові технології та інновації, а саме, виділяючи у контексті роботи, такий 
сучасний інструмент як краудсорсинг. Впровадження цього методу дає можливість залучати різні 
сегменти населення задля формування нових ідей, таким чином споживачі безпосередньо беруть 
участь у створенні того чи іншого продукту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням та розробкам концепції 
краудсорсингу присвячували свої праці провідні вітчизняні та зарубіжні науковці, економісти та 
журналісти. Варто виділити серед основних публікацій роботи таких зарубіжних вчених: 
Д. Брабхам, А. Шерман, М. Джайс, Дж. Хау, Т. Ліндеберг, Ф. Піллер, Луїс фон Ах, Д. Танскотт та 
інші. Серед вітчизняних вчених успішно займались даною проблематикою такі як: Ю. Луценко, 
О. Косенко, Н. Старицька, А. Жабін, Х.Іваненко, О. Мар’їна, Т. Циганкова, Е. Нишенко та інші. 
Проте більшість робіт представлені окремими вузькоспеціалізованими публікаціями 
у різноманітних наукових виданнях економічного спрямування, тобто це означає, що рівень 
вивчення даної проблематики є недостатнім та трапляється у поодиноких випадках. Розуміння усієї 
значущості краудсорсингу як управлінського елемента обумовлює його подальше вивчення та 
висвітлення у наукових роботах. 

Метою роботи є дослідження концепції краудсорсингу, ефективності застосування даного 
маркетингово-управлінського інструменту, визначення його переваг та недоліків у процесі 
практичного застосування. 

Викладення основного матеріалу. Маркетинг у наші дні вдало переформатовується 
із масового маркетингу у маркетинг взаємовідносин, постійно змінюючи маркетингові технології. 
Кожне підприємство в умовах поширення і розвитку інформаційних зв’язків і технологій хоча б 
раз користувалося рекламними інструментами, PR-засобами, маркетинговими дослідженням або ж 
спілкувалося зі своїми клієнтами онлайн. Наведені маркетингові інструменти є уже надто відомі 
не лише підприємцям, а й простим споживачам, тому, враховуючи це, виникають нові й нові 
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важелі впливу на сегменти ринку. У цьому контексті, варто виділити не менш ефективний 
краудсорсинг, який має на увазі рекламу продукту з паралельною економією витрат на його 
виробництво. 

Краудсорсинг ефективно запроваджується як у бізнесі, так і у політичному чи соціальному 
житті. Цей термін утворений із двох слів – crowd (натовп) і sourcing (підбір ресурсів). Вперше дане 
поняття було визначене журналістом і письменником Дж. Хау у 2006 році у статті «Схід 
краудсорсинга». Він пояснював це переданням функцій, деяких обов’язків та процес вирішення 
певних виробничих цілей і безпосередньо завдань невизначеному колу добровольців, які 
здійснюють свою діяльність за допомогою інформаційних технологій1. Тобто основна особливість 
краудсорсингу це те, що деякі частини завдань виконують не спеціально навчені професіонали, а 
звичайний люд різної професійної спрямованості, причому на добровільній основі, безкоштовно і 
що найголовніше – на основі суспільної оферти. 

Наприклад обговорення та розроблення певних ідей щодо реформування тієї чи іншої сфери 
життя, колективне розроблення якогось законопроекту і таке інше – це все є прикладами 
краудсорсингу. Найчастіше він здійснюється саме у соціальних мережах, на цих платформах 
найлегше зібрати велику кількість людей, які будуть висловлювати свої думки та виробляти ідеї, аби 
потім зібрати накопичену інформацію, обробити та проаналізувати її. 

Люди вважають вирішення даних їм завдань вкрай важливим або ж просто їм до вподоби той 
чи інший вид занять, тому вони ладні витрачати свій вільний час на це. Видатний науковець Ерік 
фон Хіппель у своїх працях описує краудсорсинг як «інновацію з розрахунку на користувача», тобто 
не лише потреби визначаються сьогодні споживачами, а й різноманітні продукти, опції чи переваги, 
які б однозначно задовольнили дані потреби2 1. 

Аби детальніше зрозуміти сутність краудсорсингу та охарактеризувати його, виділено основні 
його переваги та недоліки.  

 

Таблиця 1 
Основні переваги та недоліки краудсорсингу 

 

Переваги Недоліки 

– скорочення часу на досягнення поставлених 
завдань та низька вартість виробничих 
ресурсів; 

– одночасне залучення спеціалістів з різних 
галузей по всьому світу; 

– розформування великого завдання на окремі 
професійно спрямовані частини, що призведе 
до зниження загальної вартості; 

– із залученням чисельної аудиторії 
скорочується час на виконання завдань; 

– зазвичай безкоштовний швидкий доступ 
до конкретних потреб споживачів та їх нових 
актуальних ідей. 

– невисока та негарантована винагорода ; 
– непередбачуваність і неорганізованість 

люду. Однак, ретельно все організувавши, 
можна отримати цілісний та успішний 
результат; 

– через не завжди відповідальне ставлення 
виконавців може відбутися витік цінної та 
конфіденційної інформації; 

– значна кількість нечесних замовників або 
виконавців, випадки шахрайства. 

 
Класифікують краудсорсинг за одержаним результатом, за тематикою, за категоріями 

залучених людей, проте існує узагальнена класифікація за категоріями застосування краудсорсингу, 
яка представлена порталом Crowdsourcing.ru3. 

1. За сферою життя: 
– У бізнесі краудсорсинг спрямований на вирішення певних завдань, таких як модифікація 

товару, розробка оновленого логотипу тощо з мінімальними затратами. Це яскравий приклад 

                                                      
1 Howe, J. (2018). Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd is Driving the Future of Business. Bizbriefings.com 
<http://www.bizbriefings.com/ Samples/IntInst%20–-%20Crowdsourcing.PDF> (2019, січень, 23). 
2 Crowdsourcing.ru (2019). Головна сторінка <http://crowdsourcing.ru/> (2019, січень, 23). 
3 Там само. 
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колективної творчої роботи в галузі розроблення ідей, як один із методів може бути застосований 
«мозковий штурм».1 

– У суспільній сфері, тобто вирішення нагальних завдань суспільства, наприклад пошук 
зниклих людей, збір матеріальної допомоги певній групі населення або благодійні внески 
на будівництво лікарні або освітнього закладу тощо. Отже така діяльність пов’язана із взаєминами 
між людьми, громадською роботою або благодійністю. Прикладом також може бути український 
екологічний проект «Зробимо Україну чистою», який має за мету прибирання українських міст 
навесні та восени всіма охочими, тут використовується явні елементи краудсорсингу. 

– У політичній або державній сфері найперше де застосовується краудсорсинг – обговорення 
державних ініціатив, законопроектів, змін чи реформ, а також заходи зі збору коштів політичними 
діячами 1. Найбільш яскравим та вдалим прикладом законотворчого краудсорсингу в історії є 
розроблення нової конституції в Ісландії. У 2011 році було проведено референдум країни і вирішено 
написати нову конституцію, але, щоб співавторами був народ. 

Найцікавіше те, що основною платформою для формування цієї конституції стали соціальні 
мережі, а саме: Flickr, Facebook, Twitter та YouTube, тобто не державні форуми та сайти, а звичайні 
усім відомі та близькі соціальні мережі. 

Весь процес написання конституції тривав 2 з половиною роки, вона стала першим 
законодавчим документом, створеним за допомогою краудсорсинга сієї держави2. 

2. За типом поставлених завдань3: 
– Розроблення продукту чи контенту. Найбільш розгорнутий тип, який містить безліч 

завдань щодо створення продукту. Усім відомий приклад – Вікіпедія, у якій матеріали створюються 
безпосередньо самими ж користувачами, тому досі це джерело на просторах інтернету вважається 
найобширнішим, повним різноманітної та безкоштовної інформації. 

– Голосування. Цей етап зазвичай є складовою інших, зокрема і створення продукту. Це 
сталий етап будь-якого краудсорсингу, у ході якого здійснюється збір та порівняння отриманих 
результатів. 

– Пошук рішення. Найбільш ємкий та інтелектуально напружений етап, він кооперує велику 
кількість різноманітних платформ, які аналізують отриману інформацію та займаються пошуком 
можливих рішень. 

– Збір інформації. На цьому етапі вирішуються нагальні завдання щодо інформації кількості 
товару на вітринах у різних магазинах, звірення цін або перевірка ефективності та якості реклами 
у потрібному місці в потрібний час, задля цього проводяться маркетингові дослідження. 

– Збір думок. Етап, який відображає основну особливість краудсорсингу – отримання думок, 
а також ідей великої кількості людей. 

– Тестування. Зазвичай даний етап актуальний задля тестування програмних продуктів. 
– Збір коштів. Цей процес ще називають краудфандінгом, він ставить за мету збір 

матеріальних ресурсів на реалізацію певного проекту чи стартапу за допомогою мережі інтернет 
із створенням зазвичай творчої продукції: книги, фільму тощо4. 

Краудсорсингова діяльність має ряд принципів, які обов’язкові до застосування. 
– Принцип мотивації. Розроблений враховуючи мету користувачів безкоштовно або 

за невелику плату розповісти певну інформацію чи поділитися власними ідеями лише від цікавості 
побачити дані ідеї та пропозиції втіленими на практиці. 

– Принцип філософії. Являє собою уважне ставлення до кожного користувача та його 
замовлення й обережне стимулювання його до вираження власних вимог до замовлення. 

– Принцип діалогу. Йдеться про застосування налаштованих комунікацій, залежно 
від попереднього вибору користувача. Цей принцип пробуджує активність у подальших діях 
користувача та стимулює на теперішньому етапі. 
                                                      
1 Мосс, А. (2018). Что такое краудсорсинг? Crowdsourcing.ru 
<http://crowdsourcing.ru/article/what_is_the_crowdsourcing> (2019, січень, 23). 
2 Dic.academic. ru (2019). Академик: словар <http://dic.academic. ru/dic.nsf/ruwiki/1527742> (2019, січень, 23). 
3 Мосс, А. (2018). Что такое краудсорсинг? Crowdsourcing.ru 
<http://crowdsourcing.ru/article/what_is_the_crowdsourcing> (2019, січень, 23). 
4 Аккерман, К. (2018). Краудфандінг як фінансовий інструмент. Україна фінансова 
<http://www.ufin.com.ua/analit_mat/sdu/139.htm> (2018, листопад, 24). 
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– Принцип мінімізації витрат та зусиль клієнта. Клієнт допомагає компанії вдосконалити той 
чи інший товар, отже він ні в якому разі не має понести втрати ні матеріальні, ні часові, ні тим паче 
моральні. 

– Принцип контактної конкуренції. Надзвичайно важливим пунктом у 
– доречний варіант змагань з іншими членами «натовпу», але виключно у розважальній 

формі. 
– Принцип вибірковості допомоги клієнту в його краудсорсинговій діяльності. Головною 

метою цього принципу є не нав’язати, а залучати. Спершу чітко з’ясувати потреби, а згодом 
пропонувати деякі варіанти задля їх задоволення, і можливе їх удосконалення з боку споживача. 

Оскільки краудсорсинг являється маркетинговим інструментом, тому має чітко окреслений 
маркетинговий зміст.  

 

Таблиця 2 
Маркетинговий зміст краудсорсингу1 

 

Зміст Характеристика 

Дослідження У клієнта виникає враження, що його дослідницька роль розпочинається з етапу 
оцінки певних продуктів, наприклад інтернет-тест. 

Стратегія  Найкращі переваги перед конкурентами буде мати та компанія, яка заохотить 
клієнта до розроблення та подальшого корегування стратегії. 

Товарна 
політика 

Тут постає чимало сфер споживчого впливу: дизайн, зовнішній вигляд, способи 
просування тощо. 

Комунікації Різноманітні способи залучення клієнтів до такого виду роботи, зокрема 
переносу реклами. Розробка і розвиток бренду в основному знаходиться під 
владою споживчої цільової групи, лише згодом, підібравши потрібний час 
маркетолог ініціює використання результату у доцільному руслі.  

Продажі Компанія мотивує та стимулює клієнтів залучатися до спільної роботи, 
наприклад надаючи право на патент певної моделі продукту тощо. 

 
Основою всіх компаній та проектів зокрема, які застосовуються такий інструмент як 

краудсорсинг, постають талановиті особистості, що жертвують своїм часом та озвучують яскраві 
нові ідеї. В основному люди, які займаються такого роду діяльністю прагнуть отримати позитивний 
досвід та моральне задоволення від роботи, а не матеріальні ресурси. Дж. Хоу поділив аудиторію 
ентузіастів наступним чином: 1% генерує щось значиме; 10% голосують і оцінюють створене 
іншими людьми; 89% споживають. Найбільш актуальним та популярним краудсорсинг в Україні 
стає саме зараз із зростанням кількості волонтерського руху, акцій зі збору гуманітарної допомоги 
для солдатів на сході, де ведуться воєнні дії. Саме соціальні мережі являються основною 
платформою організації усіх заходів щодо допомоги військовим, біженцям, постраждалим. Одним 
із яскравих прикладів можна навести платформу Громадської ініціативи «Станція Харків»2. Проте 
існує безліч перешкод на шляху розвитку краудсорсингу, в першу чергу відсутність законодавства, 
яке б регулювало дану діяльність та суміжні з нею. 

Підсумовуючи, наводимо цитату Дж. Хауї: «Краудсорсинг показав, що, всупереч 
загальноприйнятим поглядам, люди не завжди передбачувані у своїй поведінці. Зазвичай, усі беруть 
участь у краудсорсинговій діяльності за мізерні гроші або безкоштовно, при цьому невтомно 
працюють, не зважаючи на відсутність матеріального заохочення. Такий тип поведінки може 
видатися нелогічним, якщо його розглядати у контексті традиційної економіки. Краудсорсинг якісно 
обґрунтований глибинною соціальною природою людини. Тому всупереч усім прогнозам щодо 
головної проблеми інтернету – ізолювання суспільства один від одного, краудсорсинг застосовує 
новітні технології, зокрема соціальні мережі, для вирішення нагальних завдань колективно, а також 
для накопичення та обробки важливої інформації та згенерованих простими людьми блискучих ідей 
                                                      
1 Майстренко, О.В. (2017) Краудсорсинг: сутність, види, принципи та інструменти застосування. Економіка і 
суспільство. #9. <http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/87.pdf> (2019, січень, 15). 
2 Facebook.com (2019). Станция «Харьков» <https://www.facebook.com/Station.Kharkov/info> (2019, січень, 15). 
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з приводу того чи іншого питання. Віртуальні співтовариства – платформа краудсорсингу, яка 
забезпечує зручну структуру та швидку зворотну реакцію1. 

Важливо не забувати про те, що краудсорсинг не є відповіддю на усі запитання та рішенням 
усіх проблем, це лише маркетинговий інструмент, застосовуючи який, необхідно сформувати чітку 
проблему та мету до якої прагнете, а лише тоді приймати рішення чи доцільне використання 
у розрізі даної проблематики цього методу. Якщо компанії вдасться вдало підібрати час і місце 
задля застосування краудсорсингу, то він однозначно допоможе мінімізувати витрати, при цьому 
знизивши ризики, і в результаті досягнути бажаних результатів, реалізувавши поставлене завдання. 
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The article analyzes  the effectiveness of enterprises  in  the marketing aspect on  the basis of  a 
survey  of  experts  of  the  leading  engineering  enterprises  of  the  Kharkiv  region.  The  paper 
identified  areas  of  evaluation  of  economic  efficiency  of  enterprises  in  the  marketing  aspect; 
defined  the  most  significant  indicators  of  evaluation,  strategic  and  current  problems,  goals, 
proposed activities that characterize the effectiveness of enterprises in the marketing aspect; a 
survey of experts at three machine‐building enterprises, which are part of the industrial group of 
UPEC and are  linked by close economic  ties, was conducted  to determine  the effectiveness of 
the enterprise in the marketing aspect. 
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Постановка проблеми. В умовах сучасних економічних реалій, що характеризуються 
відкритістю кордонів, вільним переміщенням товарів, високим рівнем конкуренції, погіршенням 
результатів функціонування переважної більшості українських машинобудівних підприємств 
важливим представляється проведення аналізу їх ефективності саме в маркетинговому аспекті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розробкою наукових теоретико-методичних 
підходів аналізу ефективності діяльності підприємств у маркетинговому аспекті займаються багато 
вітчизняних та зарубіжних вчених. Таких як О. І. Амоша, Л. В. Балабанова, І. В. Бєлова, 
Б. В. Буркинський, В. П. Вишневський, Т. А. Говорушко, О. М. Дутченко, О. О. Дутченко, 
Л. О. Збаразської, А. О. Касич, Н. І. Климаш, С. М. Пилипенко, Н. М. Побережна, І. Б.Тадика, 
І. С. Фоломкіна, І. Г. Хімич, інших. Але незважаючи на значну кількість наукових праць стосовно 
вказаної проблематики спостерігається необхідність врахування актуальних тенденцій, що потребує 
проведення ґрунтовного аналізу для визначення факторів, напрямків та показників оцінки, 
виявлення стратегічних та поточних проблем, цілей, заходів щодо покращення ефективності 
діяльності підприємств у маркетинговому аспекті. 

Постановка цілей. Визначення факторів, напрямків та показників оцінки, виявлення 
стратегічних та поточних проблем, цілей, заходів щодо покращення ефективності діяльності 
підприємств у маркетинговому аспекті на основі використання методів експертного опитування. 

Виклад основного матеріалу. Важливим для покращення результатів діяльності сучасної 
вітчизняної економіки та подолання існуючих негативних тенденцій, існуючих серед українських 
машинобудівних підприємств представляється аналіз факторів впливу на стан ефективності 
діяльності підприємств у маркетинговому аспекті. 

На ефективність діяльності підприємств здійснює вплив значна кількість факторів. Для 
підвищення об’єктивності сприйняття та врахування сучасних економічних реалій необхідно 
врахувати думку провідних менеджерів підприємств, зокрема генеральних директорів, директорів 
з економіки, фінансів, маркетингу, виробництва та розвитку. Для цього доцільним представляється 
проведення анкетування з відкритими питаннями для узагальнення думок експертів щодо 
подальших напрямів оцінки економічної ефективності діяльності підприємства у маркетинговому 
аспекті. 
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Для проведення анкетування доцільним представляється визначення кількості експертів (N) 
із заданою довірчою вірогідністю  і похибкою, використовуючи рекомендації, що містяться 
в працях1: 

, , (1)

 
де t – кількість середніх квадратичних відхилень, необхідна для того, щоб вірогідність 

попадання в одержану ділянку була рівна 2; 
1 – гранично допустима відносна помилка, що задається до початку опиту3; 
 – абсолютна похибка (помилка); 
S – среднєквадратичне відхилення оцінки. 
 

Приймаємо довірчу вірогідність () рівну 90%, тоді t=1,6434. Звідси можна зробити висновок 
про необхідну кількість експертів: N=10,7611. Отже, для оцінки ефективності діяльності 
підприємств у маркетинговому аспекті з надійністю 90% і відносною помилкою, рівною 0.5, 
необхідно опитати 11 експертів. 

За результатами проведеного анкетування було відібрано напрями оцінки економічної 
ефективності діяльності підприємства у маркетинговому аспекті, які визнали доцільним для 
оцінювання експертами та які характеризуються більш ніж 80 % питомої ваги позитивних 
відповідей експертів щодо доцільності відбору напрямів та будуть враховані при проведенні 
подальшого дослідження (табл. 1). 

Таблиця 1 
Результати опитування експертів стосовно напрямів оцінки  

економічної ефективності діяльності підприємства  
у маркетинговому аспекті 

Напрями Питома вага позитивних відповідей експертів  
щодо доцільності відбору напрямів, % 

фінансовий 0,81
кадровий 0,85
виробничий 0,83
інноваційний 0,87
інформаційно-комунікаційний 0,86
маркетинговий 0,89

 
Отже, до напрямів оцінки економічної ефективності діяльності підприємства 

у маркетинговому аспекті відносяться: фінансовий, кадровий, виробничий, інноваційний, 
інформаційно-комунікаційний, маркетинговий, які будуть враховані при проведенні подальшого 
дослідження. 

На основі визначених напрямів оцінки економічної ефективності діяльності підприємства 
у маркетинговому аспекті доцільним представляється визначення показників оцінки, стратегічних та 
поточних проблем й цілей, запропонованих заходів щодо ефективності діяльності підприємства 
у маркетинговому аспекті. Для цього проведено анкетування з відкритими питаннями для 
узагальнення думок експертів щодо визначеної проблеми. 

Спочатку здійснено визначення найбільш важливих показників щодо оцінки економічної 
ефективності діяльності підприємства у маркетинговому аспекті за першим обраним 
(маркетинговим) напрямом. За результатами проведеного анкетування було виявлено показники 
оцінки економічної ефективності діяльності підприємства у маркетинговому аспекті 
за маркетинговим напрямом (табл. 2). 
                                                      
1 Бешелев, С. Д. (1980). Математико-статистические методы экспертных оценок. Москва: Статистика. 
2 Там само. 
3 Вентцель, А. Д. (1975). Курс теории случайных процессов. Москва: Наука. 
4 Там само. 
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Таблиця 2 
Результати опитування експертів стосовно показників оцінки  

економічної ефективності діяльності підприємства у маркетинговому аспекті 
за маркетинговим напрямом 

Показник 
Питома вага позитивних відповідей 
експертів щодо доцільності відбору 

показників, % 

Ефективність проведення маркетингових досліджень 0,85 
Ефективність маркетингової інформаційної системи 0,87 
Ефективність сегментації цільового ринку 0,84 
Ефективність прямих продажів 0,88 
Ефективність стимулювання збуту продукції 0,90 
Ефективність товарної політики підприємства 0,91 
Ефективність збутової політики підприємства 0,93 
Ефективність формування громадської думки 0,92 
Ефективність рекламної діяльності підприємства 0,97 
Ефективність застосування бренду підприємством 0,95 

 
До табл. 2 включено тільки ті показники оцінки, які мають питому вагу позитивних відповідей 

експертів щодо доцільності відбору показників більш ніж 80 % та на основі яких буде проводитися 
подальше дослідження. 

Подальшим кроком є визначення найбільш важливих показників щодо оцінки економічної 
ефективності діяльності підприємства у маркетинговому аспекті за другим обраним (кадровим) 
напрямом. За результатами проведеного анкетування було виявлено показники оцінки 
економічної ефективності діяльності підприємства у маркетинговому аспекті за кадровим 
напрямом (табл. 3). 

Таблиця 3 
Результати опитування експертів стосовно показників оцінки  

економічної ефективності діяльності підприємства у маркетинговому аспекті  
за кадровим напрямом 

Показник 

Питома вага позитивних 
відповідей експертів  

щодо доцільності відбору 
показників, %

Коефіцієнт продуктивності праці 0,85 
Коефіцієнт наявності працівників, що виконують наукові 
дослідження і розробки 0,84 

Коефіцієнт зростання професійної підготовки та перепідготовки 
безпосередньо на виробництві 0,86 

Коефіцієнт зростання професійної підготовки та перепідготовки 
в навчальних закладах різних типів 0,82 

Коефіцієнт плинності кадрів 0,88 
Рівень професійної підготовки 0,89 

 
До табл. 3 включено тільки ті показники оцінки, які мають питому вагу позитивних відповідей 

експертів щодо доцільності відбору показників більш ніж 80 % та на основі яких буде проводитися 
подальше дослідження. 

Наступним кроком є ідентифікація найбільш важливих показників щодо оцінки економічної 
ефективності діяльності підприємства у маркетинговому аспекті за третім обраним (виробничим) 
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напрямом. За результатами проведеного анкетування було виявлено показники оцінки 
економічної ефективності діяльності підприємства у маркетинговому аспекті за кадровим 
напрямком (табл. 4). 

Таблиця 4 
Результати опитування експертів стосовно показників оцінки  

економічної ефективності діяльності підприємства у маркетинговому аспекті 
за виробничим напрямом 

Показник Питома вага позитивних відповідей експертів  
щодо доцільності відбору показників, %

Коефіцієнт фондоозброєності 0,90
Коефіцієнт вибуття фондів 0,86 
Коефіцієнт приросту фондів 0,87
Коефіцієнт придатності фондів 0,91
Коефіцієнт фондовіддачі 0,89 

 
До табл. 4 включено тільки ті показники оцінки, які мають питому вагу позитивних відповідей 

експертів щодо доцільності відбору показників більш ніж 80 % та на основі яких буде проводитися 
подальше дослідження. 

Наступним кроком є ідентифікація найбільш важливих показників щодо оцінки економічної 
ефективності діяльності підприємства у маркетинговому аспекті за четвертим обраним 
(інноваційним) напрямом. За результатами проведеного анкетування було виявлено показники 
оцінки економічної ефективності діяльності підприємства у маркетинговому аспекті 
за інноваційним напрямом (табл. 5). 

Таблиця 5 
Результати опитування експертів стосовно показників оцінки  

економічної ефективності діяльності підприємства у маркетинговому аспекті 
за інноваційним напрямом 

Показник 

Питома вага позитивних 
відповідей експертів  

щодо доцільності відбору 
показників, % 

Коефіцієнт реалізованої інноваційної продукції 0,89 
Коефіцієнт реалізованої інноваційної продукції (робіт, послуг),  
що є новою для певного ринку 0,84 

Коефіцієнт реалізованої інноваційної продукції (робіт, послуг), 
яка є новою лише для підприємства, що аналізується 0,87 

Коефіцієнт впровадження інноваційних машин, устаткування, 
приладів, апаратів тощо 0,83 

Коефіцієнт придбання нових технологій  0,88 
Коефіцієнт отримання прав на патенти, ліцензії, на використання 
винаходів, промислових зразків, корисних моделей 0,90 

Коефіцієнт придбання результатів досліджень і розробок 0,92 
Коефіцієнт придбання ноу-хау 0,93 
Коефіцієнт придбання нового устаткування 0,95 

 
До табл. 5 включено тільки ті показники оцінки, які мають питому вагу позитивних відповідей 

експертів щодо доцільності відбору показників більш ніж 80 % та на основі яких буде проводитися 
подальше дослідження. 

Наступним кроком є ідентифікація найбільш важливих показників щодо оцінки економічної 
ефективності діяльності підприємства у маркетинговому аспекті за п’ятим обраним (фінансовим) 
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напрямом. За результатами проведеного анкетування було виявлено показники оцінки 
економічної ефективності діяльності підприємства у маркетинговому аспекті за фінансовим 
напрямом (табл. 6). 

Таблиця 6 
Результати опитування експертів стосовно показників оцінки  

економічної ефективності діяльності підприємства у маркетинговому аспекті 
за фінансовим напрямом 

Показник 
Питома вага позитивних відповідей 
експертів щодо доцільності відбору 

показників, % 
Рентабельність активів підприємства 0,87 
Рентабельність реалізації 0,84 
Рентабельність власного капіталу 0,83 
Коефіцієнт оборотності активів 0,82 
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 0,88 
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості 0,89 
Коефіцієнт оборотності матеріально-виробничих запасів 0,85 
Коефіцієнт оборотності власного капіталу 0,9 

 
До табл. 6 включено тільки ті показники оцінки, які мають питому вагу позитивних відповідей 

експертів щодо доцільності відбору показників більш ніж 80 % та на основі яких буде проводитися 
подальше дослідження. 

Наступним кроком є ідентифікація найбільш важливих показників щодо оцінки економічної 
ефективності діяльності підприємства у маркетинговому аспекті за шостим обраним (інформаційно-
комунікаційним) напрямом. За результатами проведеного анкетування було виявлено показники 
оцінки економічної ефективності діяльності підприємства у маркетинговому аспекті 
за інформаційно-комунікаційним напрямом (табл. 7). 

Таблиця 7 
Результати опитування експертів стосовно показників оцінки  

економічної ефективності діяльності підприємства у маркетинговому аспекті 
за маркетинговим напрямом 

Показник 
Питома вага позитивних 

відповідей експертів  
щодо доцільності відбору 

показників, % 
Ефективність використання облікової інформації 0,91 
Ефективність використання нормативної інформації 0,87 
Ефективність підприємства оперативно реагувати на зміни 0,85 
Ефективність використання науково-технічної інформації 0,83 
Ефективність використання інформації, що обслуговує систему 
прийняття управлінських рішень 0,90 

Ефективність використання інформації про відхилення значень 
фактичних показників від планових 0,91 

Ефективність використання зворотного зв’язку 0,94 
Ефективність стратегічного управління 0,92 
Ефективність тактичного управління 0,91 
Ефективність оперативного управління 0,95 

 
До табл. 7 включено тільки ті показники оцінки, які мають питому вагу позитивних відповідей 

експертів щодо доцільності відбору показників більш ніж 80 % та на основі яких буде проводитися 
подальше дослідження. 
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Наступним кроком є визначення результатів опитування експертів стосовно стратегічних та 
поточних проблем, що стосуються підвищення ефективності діяльності підприємства 
у маркетинговому аспекті (табл. 8). 

Таблиця 8 
Результати опитування експертів стосовно стратегічних та поточних проблем,  

що стосуються підвищення ефективності діяльності підприємства  
у маркетинговому аспекті 

Показник 

Питома вага 
позитивних відповідей 

експертів щодо 
стратегічних та 

поточних проблем, %
1 2 

Відсутність визначених цілей та напрямів підвищення ефективності 
діяльності підприємства в цілому 0,95 

Відсутність визначених маркетингових цілей підприємства 0,97 
Відсутність програми (плану) маркетингових дій на підприємстві 0,96 
Недостатня координація різних напрямів діяльності на підприємстві 0,9 
Недостатня якість кадрів з управління маркетинговою діяльністю 0,86 
Недостатня оцінка слабких і сильних сторін підприємства, ринкових 
можливостей та загроз 0,91 

Недостатнє визначення альтернативних варіантів реалізації напрямів 
діяльності підприємства у маркетинговому аспекті 0,88 

Відсутність методики оцінки ефективності діяльності підприємства
у маркетинговому аспекті 0,85 

Відсутність аналізу та подальшого удосконалення взаємозв’язків і 
взаємовідносин із зовнішнім середовищем 0,84 

Відсутність чіткого розподілу відповідальності між всіма структурними 
підрозділами підприємства, що приймають учать в реалізації проектів 
з підвищення ефективності діяльності підприємства у маркетинговому 
аспекті 

0,90 

Недосконалість законодавчої бази щодо регулювання питань попиту та 
пропозиції, рівня монополізму, здійснення експортно-імпортної діяльності 0,91 

Низький рівень використання сучасних маркетингових технологій 0,92 
Низький рівень ефективності проведення маркетингових досліджень 0,96 
Низький рівень ефективності маркетингової інформаційної системи 0,95 
Низький рівень ефективності сегментації цільового ринку 0,95 
Низький рівень ефективності прямих продажів 0,88 
Низький рівень ефективності стимулювання збуту продукції 0,84 
Низький рівень ефективності товарної політики підприємства 0,9 
Низький рівень ефективності збутової політики підприємства 0,87 
Низький рівень ефективності формування громадської думки 0,91 
Низький рівень ефективності рекламної діяльності підприємства 0,88 
Низький рівень ефективності застосування бренду підприємством 0,84 
Відсутня система аудиту маркетингових технологій 0,81 
Незадовільний стан маркетингової інфраструктури 0,87 
Низький рівень ефективності реалізації інноваційної продукції 0,91 
Недостатній рівень придбання нових технологій, результатів досліджень 
і розробок 0,86 

Недостатній рівень якості професійної підготовки кадрів 0,92 
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Продовження табл. 8 
1 2 

Недостатній рівень підвищення ефективності діяльності підприємства
за офіційними статистичними даними (кількісні показники) 0,93 

Недостатній рівень підвищення ефективності діяльності підприємства
за якісними ознаками, що не відображаються у офіційній статистичній 
звітності (якісні показники) 

0,92 

Недостатній рівень підвищення ефективності діяльності підприємства
у маркетинговому аспекті в цілому 0,91 

 
До табл. 8 включено тільки ті стратегічні та поточні проблеми, які мають питому вагу 

позитивних відповідей експертів щодо стратегічних та поточних проблем більш ніж 80 % та 
на основі яких буде проводитися подальше дослідження. 

Наступним кроком є ідентифікація стратегічних та поточних цілей для підвищення 
ефективності діяльності підприємства у маркетинговому аспекті (табл. 9). 

Таблиця 9 
Результати опитування експертів стосовно визначення стратегічних  

та поточних цілей для підвищення ефективності діяльності підприємства  
у маркетинговому аспекті 

Показник 

Питома вага позитивних 
відповідей експертів 
щодо стратегічних та 

поточних цілей, % 
Зростання ефективності діяльності підприємства у маркетинговому 
аспекті в цілому 0,91 

Зростання ефективності діяльності підприємства за офіційними 
статистичними даними (кількісні показники) 0,85 

Зростання ефективності діяльності підприємства за якісними 
ознаками, що не відображаються у офіційній статистичній звітності 
(якісні показники) 

0,91 

Зростання якості професійної підготовки кадрів 0,87 
Зростання інноваційної активності 0,88 
Покращення фінансового стану підприємства 0,81 
Покращення виробничого стану підприємства 0,90 
Зростання ефективності бренду підприємства 0,98 
Покращення стану маркетингової інфраструктури 0,92 
Впровадження та зростання ефективності використання сучасних 
маркетингових технологій 0,97 

Формування системи аудиту маркетингових технологій 0,95 
Удосконалення програми (плану) маркетингових дій на підприємстві 0,95 
Постійне оновлення цілей та напрямів підвищення ефективності 
діяльності підприємства в цілому 0,84 

Покращення інформаційно-комунікаційного забезпечення 0,84 
Зростання відповідальності між всіма структурними підрозділами 
підприємства, що приймають учать в реалізації проектів з підвищення 
ефективності діяльності підприємства у маркетинговому аспекті 

0,95 

 
До табл. 9 включено тільки ті стратегічні та поточні цілі для підвищення ефективності його 

діяльності у маркетинговому аспекті, які мають питому вагу позитивних відповідей експертів щодо 
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стратегічних та поточних цілей більш ніж 80 % та на основі яких буде проводитися подальше 
дослідження. 

Наступним кроком є визначення результатів реалізації заходів для підвищення ефективності 
діяльності підприємства у маркетинговому аспекті (табл. 10). 

Таблиця 10 
Результати опитування експертів стосовно реалізації заходів  

для підви-щення ефективності діяльності підприємства  
у маркетинговому аспекті 

Показник 

Питома вага позитивних 
відповідей експертів щодо 

заходів для підвищення 
ефективності діяльності 

підприємства у маркетинговому 
аспекті, % 

Заходи з підвищення якості професійної підготовки кадрів 0,88 
Заходи з придбання нових технологій, результатів досліджень і 
розробок 0,86 

Заходи з активізації розробки нових технологій, здійснення 
досліджень і розробок 0,83 

Заходи з покращення фінансового стану підприємства 0,89 
Заходи з покращення виробничого стану підприємства 0,88 
Заходи з покращення ефективності бренду підприємства 0,92 
Заходи з покращення стану маркетингової інфраструктури 0,87 
Заходи з покращення ефективності використання сучасних 
маркетингових технологій 0,95 

Заходи з впровадження сучасних маркетингових технологій 0,83 
Заходи з удосконалення системи аудиту маркетингових 
технологій 0,85 

Заходи з удосконалення програми (плану) маркетингових дій 
на підприємстві 0,82 

Заходи з постійного оновлення цілей підвищення ефективності 
діяльності підприємства в цілому 0,82 

Заходи з постійного оновлення напрямів підвищення 
ефективності діяльності підприємства в цілому 0,91 

Заходи з покращення інформаційно-комунікаційного 
забезпечення 0,94 

Заходи з покращення стратегічного й тактичного 
маркетингового управління, використання нормативної та 
науково-технічної інформації 

0,87 

 
До табл. 10 включено тільки ті стратегічні та поточні цілі для підвищення ефективності його 

діяльності у маркетинговому аспекті, які мають питому вагу позитивних відповідей експертів щодо 
заходів для підвищення ефективності діяльності підприємства у маркетинговому аспекті більш ніж 
80 % та на основі яких буде проводитися подальше дослідження. 

Отже, на основі представлених результатів анкетування було виявлено найбільш значущі 
показники оцінки, стратегічні та поточні проблеми, цілі, запропоновано заходи, що характеризують 
ефективність діяльності підприємств у маркетинговому аспекті. 

На основі отриманої інформації було здійснено кодування факторів, напрямків та 
показників оцінки, стратегічних та поточних проблем, цілей, запропонованих заходів, що 
характеризують ефективність діяльності підприємств у маркетинговому аспекті, яке представлено  
в таблиці 11. 
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Таблиця 11 
Найменування факторів, напрямків та показників оцінки, стратегічних  

та поточних проблем, цілей, запропонованих заходів, які характеризують ефективність 
діяльності підприємств у маркетинговому аспекті 

Код Найменування факторів, напрямків та показників оцінки, стратегічних та поточних 
проблем, цілей, запропонованих заходів 

1 2 

1 
 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 

Пріоритети щодо контексту даного дослідження та вимог ринку напрямків оцінки 
економічної ефективності діяльності підприємства у маркетинговому аспекті: 
маркетинговий, 
фінансовий, 
кадровий, 
виробничий, 
інноваційний, 
інформаційно-комунікаційний. 

2 
 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
2.8 
2.9 
2.10 

Найбільш важливі показники щодо оцінки економічної ефективності діяльності 
підприємства у маркетинговому аспекті за маркетинговим напрямом: 
ефективність проведення маркетингових досліджень, 
ефективність маркетингової інформаційної системи, 
ефективність сегментації цільового ринку, 
ефективність прямих продажів, 
ефективність стимулювання збуту продукції, 
ефективність товарної політики підприємства, 
ефективність збутової політики підприємства, 
ефективність формування громадської думки, 
ефективність рекламної діяльності підприємства, 
ефективність застосування бренду підприємством. 

3 
 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 
3.9 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 

Найбільш важливі показники щодо оцінки економічної ефективності діяльності 
підприємства у маркетинговому аспекті за фінансовим напрямком: 
рентабельність активів підприємства, 
рентабельність реалізації, 
рентабельність власного капіталу, 
коефіцієнт оборотності активів, 
коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, 
коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості, 
коефіцієнт оборотності матеріально-виробничих запасів, 
коефіцієнт оборотності власного капіталу, 
коефіцієнт загальної (поточної) ліквідності, 
коефіцієнт термінової ліквідності, 
коефіцієнт абсолютної ліквідності, 
коефіцієнт автономії, 
коефіцієнт фінансового ризику. 

4 
 
4.1 
4.2 
4.3 
 
4.4 
 
4.5 
4.6 

Найбільш важливі показники щодо оцінки економічної ефективності діяльності 
підприємства у маркетинговому аспекті за кадровим напрямком: 
коефіцієнт продуктивності праці; 
коефіцієнт наявності працівників, що виконують наукові дослідження і розробки; 
коефіцієнт зростання професійної підготовки та перепідготовки безпосередньо 
на виробництві; 
коефіцієнт зростання професійної підготовки та перепідготовки в навчальних закладах 
різних типів; 
коефіцієнт плинності кадрів; 
рівень професійної підготовки. 



EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 5 Issue 2 2019 

 127

Продовження табл. 11 
1 2 

5 
 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 

Найбільш важливі показники щодо оцінки економічної ефективності діяльності 
підприємства у маркетинговому аспекті за виробничим напрямком: 
коефіцієнт фондоозброєності, 
коефіцієнт вибуття фондів, 
коефіцієнт приросту фондів, 
коефіцієнт придатності фондів, 
коефіцієнт фондовіддачі. 

6 
 
6.1 
6.2 
 
6.3 
 
6.4 
6.5 
6.6 
 
6.7 
6.8 
6.9 

Найбільш важливі показники щодо оцінки економічної ефективності діяльності 
підприємства у маркетинговому аспекті за інноваційним напрямком: 
коефіцієнт реалізованої інноваційної продукції; 
коефіцієнт реалізованої інноваційної продукції (робіт; послуг), що є новою для певного 
ринку; 
коефіцієнт реалізованої інноваційної продукції (робіт; послуг), яка є новою лише для 
підприємства, що аналізується; 
коефіцієнт впровадження інноваційних машин, устаткування; приладів, апаратів тощо; 
коефіцієнт придбання нових технологій; 
коефіцієнт отримання прав на патенти, ліцензії, на використання винаходів, 
промислових зразків, корисних моделей; 
коефіцієнт придбання результатів досліджень і розробок; 
коефіцієнт придбання ноу-хау; 
коефіцієнт придбання нового устаткування. 

7 
 
7.1 
7.2 
7.3 
7.4 
7.5 
 
7.6 
 
7.7 
7.8 
7.9 
7.10 

Найбільш важливі показники щодо оцінки економічної ефективності діяльності 
підприємства у маркетинговому аспекті за інформаційно-комунікаційним напрямком: 
ефективність використання облікової інформації, 
ефективність використання нормативної інформації, 
ефективність підприємства оперативно реагувати на зміни, 
ефективність використання науково-технічної інформації, 
ефективність використання інформації, що обслуговує систему прийняття 
управлінських рішень, 
ефективність використання інформації про відхилення значень фактичних показників 
від планових, 
ефективність використання зворотного зв’язку, 
ефективність стратегічного управління, 
ефективність тактичного управління, 
ефективність оперативного управління. 

8 
 
 
8.1 
 
8.2 
8.3 
8.4 
8.5 
8.6 
 
8.7 
 
8.8 
 

Актуальність вирішення для підприємства переліку стратегічних та поточних проблем, 
що стосуються підвищення ефективності діяльності підприємства у маркетинговому 
аспекті: 
відсутність визначених цілей та напрямів підвищення ефективності діяльності 
підприємства в цілому, 
відсутність визначених маркетингових цілей підприємства, 
відсутність програми (плану) маркетингових дій на підприємстві, 
недостатня координація різних напрямів діяльності на підприємстві, 
недостатня якість кадрів з управління маркетинговою діяльністю, 
недостатня оцінка слабких і сильних сторін підприємства, ринкових можливостей та 
загроз, 
недостатнє визначення альтернативних варіантів реалізації напрямів діяльності 
підприємства у маркетинговому аспекті,  
відсутність методики оцінки ефективності діяльності підприємства у маркетинговому 
аспекті, 
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Продовження табл. 11 
1 2 

8.9 
 
8.10 
 
 
8.11 
 
8.12 
8.13 
8.14 
8.15 
8.16 
8.17 
8.18 
8.19 
8.20 
8.21 
8.22 
8.23 
8.24 
8.25 
8.26 
8.27 
8.28 
 
8.29 
 
8.30 

відсутність аналізу та подальшого удосконалення взаємозв’язків і взаємовідносин 
із зовнішнім середовищем, 
відсутність чіткого розподілу відповідальності між всіма структурними підрозділами 
підприємства, що приймають участь в реалізації проектів з підвищення ефективності 
діяльності підприємства у маркетинговому аспекті, 
недосконалість законодавчої бази щодо регулювання питань попиту та пропозиції, рівня 
монополізму, здійснення експортно-імпортної діяльності, 
низький рівень використання сучасних маркетингових технологій, 
низький рівень ефективності проведення маркетингових досліджень, 
низький рівень ефективності маркетингової інформаційної системи, 
низький рівень ефективності сегментації цільового ринку, 
низький рівень ефективності прямих продажів, 
низький рівень ефективності стимулювання збуту продукції, 
низький рівень ефективності товарної політики підприємства, 
низький рівень ефективності збутової політики підприємства, 
низький рівень ефективності формування громадської думки, 
низький рівень ефективності рекламної діяльності підприємства, 
низький рівень ефективності застосування бренду підприємством, 
відсутня система аудиту маркетингових технологій, 
незадовільний стан маркетингової інфраструктури, 
низький рівень ефективності реалізації інноваційної продукції, 
недостатній рівень придбання нових технологій, результатів досліджень і розробок, 
недостатній рівень якості професійної підготовки кадрів, 
недостатній рівень підвищення ефективності діяльності підприємства за офіційними 
статистичними даними (кількісні показники), 
недостатній рівень підвищення ефективності діяльності підприємства за якісними 
ознаками, що не відображаються у офіційній статистичній звітності (якісні показники), 
недостатній рівень підвищення ефективності діяльності підприємства у маркетинговому 
аспекті в цілому. 

9 
 
9.1 
9.2 
 
9.3 
 
9.4 
9.5 
9.6 
9.7 
9.8 
9.9 
9.10 
 
9.11 
9.12 
9.13 
 
9.14 
9.15 

Важливість досягнення стратегічних та поточних цілей підприємством для підвищення 
ефективності його діяльності у маркетинговому аспекті: 
зростання ефективності діяльності підприємства у маркетинговому аспекті в цілому; 
зростання ефективності діяльності підприємства за офіційними статистичними даними 
(кількісні показники); 
зростання ефективності діяльності підприємства за якісними ознаками, що 
не відображаються у офіційній статистичній звітності (якісні показники); 
зростання якості професійної підготовки кадрів; 
зростання інноваційної активності; 
покращення фінансового стану підприємства; 
покращення виробничого стану підприємства; 
зростання ефективності бренду підприємства; 
покращення стану маркетингової інфраструктури; 
впровадження та зростання ефективності використання сучасних маркетингових 
технологій; 
формування системи аудиту маркетингових технологій; 
удосконалення програми (плану) маркетингових дій на підприємстві; 
постійне оновлення цілей та напрямів підвищення ефективності діяльності 
підприємства в цілому; 
покращення інформаційно-комунікаційного забезпечення; 
зростання відповідальності між всіма структурними підрозділами підприємства, що 
приймають учать в реалізації проектів з підвищення ефективності діяльності 
підприємства у маркетинговому аспекті. 
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Закінчення табл. 11 
1 2 

10 
 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
10.7 
10.8 
10.9 
 
10.10 
 
10.11 
10.12 

Важливість реалізації запропонованих заходів підприємством для підвищення 
ефективності його діяльності у маркетинговому аспекті: 
заходи з підвищення якості професійної підготовки кадрів, 
заходи з придбання нових технологій, результатів досліджень і розробок; 
заходи з активізації розробки нових технологій, здійснення досліджень і розробок; 
заходи з покращення фінансового стану підприємства, 
заходи з покращення виробничого стану підприємства; 
заходи з впровадження сучасних маркетингових технологій; 
заходи з удосконалення системи аудиту маркетингових технологій; 
заходи з удосконалення програми (плану) маркетингових дій на підприємстві; 
заходи з постійного оновлення цілей підвищення ефективності діяльності  
підприємства в цілому; 
заходи з постійного оновлення напрямів підвищення ефективності діяльності 
підприємства в цілому; 
заходи з покращення інформаційно-комунікаційного забезпечення; 
заходи з покращення стратегічного й тактичного маркетингового управління, 
використання нормативної та науково-технічної інформації. 

 
На наступному кроці проведення дослідження було розроблено анкету щодо оцінки 

економічної ефективності діяльності машинобудівного підприємства у маркетинговому аспекті 
та здійснено опитування експертів. Опитування здійснювалося на ПАТ «Харкiвський 
електротехнічний завод «Укрелектромаш», ПАТ «Харкiвський підшипниковий завод»,  
ПАТ «Харкiвський верстатобудівний завод», які входять до складу індустріальної групи УПЕК 
та пов’язані тісними господарськими зв’язками. На кожному підприємстві було опитано  
по 11 експертів. Експертну оцінку здійснено за наступною шкалою: 6 балів − найвищий;  
5 балів − високий; 4 бали – вище ніж середній; 3 бали − середній; 2 бали – нижче ніж середній; 
бал – низький. Результати опитування за кожним підприємством представлено в додатку Б, 
табл. Б.6. 

Розглянемо результати опитування на прикладі ПАТ «Харкiвський електротехнічний завод 
«Укрелектромаш». Аналіз результатів експертного опитування щодо першого фактору, який 
стосується визначення напрямків оцінки економічної ефективності діяльності підприємства 
у маркетинговому аспекті. Результати анкетування представлено у табл. 12. 

Таблиця 12 
Результати анкетування щодо визначення напрямків оцінки  

економічної ефективності діяльності ПАТ «Харкiвський електротехнічний завод 
«Укрелектромаш» у маркетинговому аспекті 

Назва 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

маркетинговий 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 

фінансовий 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 

кадровий 5 6 5 5 5 5 5 5 6 5 5 

виробничий 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 

інноваційний 5 6 5 5 6 5 5 5 5 5 5 

інформаційно-комунікаційний 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 
 
Так як в матриці є пов’язані ранги в оцінках експертів, доцільним представляється їх 

переформування, на підставі якого побудуємо нову матрицю рангів (табл. 13). 
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Таблиця 13 
Результати переформування оцінок експертів 

Назва 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Сума рангів d d2

маркетинговий 5.5 5 5.5 5.5 3 5 5.5 5.5 5 5.5 6 57 18.5 342.25
фінансовий 5.5 2 5.5 5.5 5.5 5 5.5 5.5 5 5.5 3.5 54 15.5 240.25
кадровий 3 5 3 2.5 3 2 3 2.5 5 3 3.5 35.5 -3 9
виробничий 1 2 1 2.5 1 2 1 2.5 1 1 1 16 -22.5 506.25
інноваційний 3 5 3 2.5 5.5 2 3 2.5 2.5 3 3.5 35.5 -3 9
інформаційно-
комунікаційний 3 2 3 2.5 3 5 3 2.5 2.5 3 3.5 33 -5.5 30.25 

∑ 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 231 1137
 
Аналіз табл. 13 свідчить, що сума за стовпцями матриці дорівнює контрольній сумі, отже 

матриця складена правильно. 
Ступінь узгодженості думок експертів можна визначити за допомогою коефіцієнта 

конкордації1: 

W=s/[1/12*[m2(n3-n)-m* Tj
j

m




1
]]      (2) 

де s – квадрат відхилення суми рангів від середньої суми (s= 
 











n

i

m

j
ij nmx

1

2

1
)1(**2/1 ), 

n – обсяг вибірки з m-мірної генеральної сукупності x=( x1,x2,..xm ); 

Т – характеристика зв’язності рангів  
tj

jjj ttT ))(
12
1( 3 . 

 
Таким чином, коефіцієнт конкордації за фактором ефективності діяльності підприємства 

у маркетинговому аспекті складає: 
 

W=1137/(1/12*112*(63-6-11*39) = 0,67 
 
Отримане значення коефіцієнту конкордації свідчить про наявність середнього ступеня 

узгодженості думок експертів. 
Для оцінки значущості коефіцієнта конкордації розрахуємо критерій узгодження Пірсона2: 

 2

1

12

1
1

1


 

 


s

mn n
n

Tj
j

m

( )
       (3) 

де Тj=(ni
3-ni); 

(n-1) – кількість ступенів свободи. 
 
Критерій узгодження Пірсона за фактором ефективності діяльності підприємства 

у маркетинговому аспекті складає: 
 

χ2 = 1137/(1/12*11*6*(6+1)+1/(6-1)*39)=37,04 

Розрахований χ2 порівняємо з табличним значенням для числа ступенів свободи  
K = n-1 = 6-1 = 5 і при заданому рівні значущості α = 0.05. Так як розрахунковий  
χ2 = 37.04 ≥ табличного (11.07050), то W = 0.67 − величина не випадкова, а тому отримані результати 
мають сенс і можуть використовуватися в подальших дослідженнях. 
                                                      
1 Бешелев, С. Д. (1980). Математико-статистические методы экспертных оценок. Москва: Статистика. 
2 Там само. 
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За всіма іншими факторами для ПАТ «Харкiвський електротехнічний завод «Укрелектромаш» 
було проведено аналогічні розрахунки. Результати розрахунків коефіцієнта конкордації для всіх 
напрямів та показників оцінки, стратегічних та поточних проблем, цілей, запропонованих заходів 
представлено в таблиці 14. 

Таблиця 14 
Коефіцієнти конкордації та їх перевірка за критерієм Пірсона 
ПАТ «Харкiвський електротехнічний завод «Укрелектромаш» 

Коди Коефіцієнт 
конкордації 

2 2табл 
 

1.1–1.6 0,67 37,04 11.07050
2.1–2.10 0,61 65,36 16,91898
3.1–3.13 0,8 105,08 21,02607
4.1–4.6 0,73 40,2 11,07050
5.1–5.5 0,914 40,22 9,48773
6.1–6.9 0,69 61,06 15,50731

7.1–7.10 0,76 75,11 16,91898
8.1–8.30 0,6 187,95 42,55697
9.1–9.15 0,71 109,44 23,68479

10.1–10.12 0,63 76,03 19,67514
 
Отже, представлене у табл. 14 значення коефіцієнтів конкордації свідчить про наявність 

достатнього ступеня узгодженості думок експертів стосовно ПАТ «Харкiвський електротехнічний 
завод «Укрелектромаш». Критерій узгодження Пірсона за фактором ефективності діяльності 
підприємства у маркетинговому аспекті за всіма напрямами та показниками оцінки, стратегічними 
та поточними проблемами, цілями, запропонованими заходами перевищує табличне значення, що 
підтверджує вірність розрахунків. 

Результати розрахунків коефіцієнта конкордації для всіх напрямів та показників оцінки, 
стратегічних та поточних проблем, цілей, запропонованих заходів ПАТ «Харкiвський 
підшипниковий завод», ПАТ «Харкiвський верстатобудівний завод» представлено  
в таблиці 15. 

Таблиця 15 
Коефіцієнти конкордації та їх перевірка за критерієм Пірсона 

ПАТ «Харкiвський підшипниковий завод» та ПАТ «Харкiвський  
верстатобудівний завод» 

Коди 

ПАТ «Харкiвський 
підшипниковий завод»

ПАТ «Харкiвський 
верстатобудівний завод» 

2табл 
Коефіцієнт 
конкордації 2 Коефіцієнт 

конкордації 2 

1.1–1.6 0,63 34,23 0,61 31,28 11.07050
2.1–2.10 0,6 63,37 0,64 68,98 16,91898
3.1–3.13 0,83 111,48 0,82 118,22 21,02607
4.1–4.6 0,75 43,28 0,77 40,37 11,07050
5.1–5.5 0,89 39,68 0,923 43,83 9,48773
6.1–6.9 0,73 68,29 0,72 63,74 15,50731

7.1–7.10 0,78 77,17 0,74 70,52 16,91898
8.1–8.30 0,63 194,95 0,62 192,27 42,55697
9.1–9.15 0,75 115,49 0,73 112,75 23,68479

10.1–10.12 0,64 78,26 0,63 77,96 19,67514
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Таким чином, представлене у табл. 15 значення коефіцієнтів конкордації свідчить про 
наявність достатнього ступеня узгодженості думок експертів стосовно ПАТ «Харкiвський 
підшипниковий завод», ПАТ «Харкiвський верстатобудівний завод». Критерій узгодження Пірсона 
за фактором ефективності діяльності підприємства у маркетинговому аспекті за всіма напрямами та 
показниками оцінки, стратегічними та поточними проблемами, цілями, запропонованими заходами 
перевищує табличне значення, що підтверджує достовірність розрахунків. 

Висновки. Здійснено аналіз стану ефективності діяльності підприємств у маркетинговому 
аспекті на основі анкетування 11 експертів провідних машинобудівних підприємств Харківського 
регіону. Кількість експертів визначено із заданою довірчою вірогідністю і похибкою. На першому 
кроці ідентифіковано напрями оцінки економічної ефективності діяльності підприємств 
у маркетинговому аспекті (за якими експерти дали більш ніж 80 % питомої ваги позитивних 
відповідей). На наступному кроці анкетування було виявлено найбільш значущі показники оцінки, 
стратегічні та поточні проблеми, цілі, запропоновано заходи, що характеризують ефективність 
діяльності підприємств у маркетинговому аспекті. Далі на основі отриманої інформації було 
проведено опитування стосовно визначення ефективності діяльності підприємства у маркетинговому 
аспекті експертів на ПАТ «Харкiвський електротехнічний завод «Укрелектромаш», ПАТ 
«Харкiвський підшипниковий завод», ПАТ «Харкiвський верстатобудівний завод», які входять 
до складу індустріальної групи УПЕК та пов’язані тісними господарськими зв’язками. 

Перспективи подальших досліджень. Здійснений аналіз стану ефективності діяльності 
підприємств у маркетинговому аспекті свідчить про необхідність проведення подальшого 
дослідження за виявленими на основі експертного опитування напрямками та показниками оцінки, 
стратегічними та поточними проблемами, цілями. 
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SYNERGY AMONG PARTICIPANTS OF INTEGRATED 
CORPORATION AND COMPETITIVE ADVANTAGES 
IN CONDITIONS OF MARKET UNCERTAINTY 

The  work  is  devoted  to  the  formation  and  management  of  competitive  advantages  of 
an integrated  Corporation  with  the  synergy  of  the  members  of  the  Association  in  the 
conditions of uncertainty of  the market economy. The  sources of uncertainty  factors  for  the 
analysis of the industry and their impact on the business system of an integrated Corporation 
with  synergy  are  presented.  To  achieve  this  goal,  several  stages  are  proposed. Of  particular 
importance  is ensuring  that  the objectives of each stage are met. The author attaches great 
importance  to  the  choice  of  the  participants  of  the  future  Association.  Developed  scheme 
estimates  the  economic‐financial  condition  of  the  business  and  uncertainties  of  the  future 
members of the Union. The author offers a schematic diagram of the formation and control of 
sustainable  competitive  advantages  of  an  integrated  Corporation.  This  scheme  allows 
the author  to  determine  the  occurrence  of  uncertainty  in  the  activity  market  and  to  form 
certain,  depending  on  the  situation,  control  actions.  Considered  control  actions  for 
maintaining  competitive  advantages  in  synergy,  integrated  corporations  and  the  effect  of 
uncertainties. The material of the article reflects the theory and practice of creating integrated 
corporations, in which the author participated. 
Keywords: integrated сorporation, factor, uncertainty, competitive advantages, costs, products. 

Вступ. Коли учасники ринку приймають рішення про створення інтегрованої корпорації, вони 
зобов’язані визначитися з формуванням необхідних ресурсів для свого формування і розвитку. 
Джерелами отримання необхідних ресурсів є позикові кошти у вигляді банківського кредиту або 
випуску акцій. Однак в цьому випадку взяті ресурси необхідно повертати з відсотками, які 
визначені при оформленні боргове зобов’язання. Найбільш ефективним підходом формування та 
розвитку інтегрованої корпорації є позитивний ефект від синергії (синергія ‒ від грец. співпраця, 
узгоджені дії) між учасниками об’єднання. Якщо в результаті синергії з’являються конкурентні 
переваги у створеного об’єднання, які вище, ніж вони були в учасників інтеграції, це означає, що 
мета об’єднання досягнута без змін у витратах на ресурси, які забезпечували самостійну діяльність 
учасників. Однак в умовах сучасної ринкової економіки зростаюче значення мають фактори 
невизначеності, які створюють складні проблеми для ефективної синергії при інтеграції корпорацій. 
Дані проблеми мають теоретичний і практичний характер, недостатньо досліджені і є актуальними 
для забезпечення конкурентних переваг при синергії учасників інтегрованих корпорацій у ринковій 
економіці. 

Метою цієї роботи є синергія учасників інтегрованої корпорації та забезпечення 
конкурентних переваг в умовах невизначеності ринку. 
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Основний текст. Конкурентні переваги є головною метою при синергії різних господарських 
структур в умовах ринкової економіки. Однак упевненість, що ефект синергії підвищить 
ефективність бізнесу учасників об’єднання не настає апріорі. Апостеріорі (результати, отримані 
з досвіду інтеграції) показують, що формальні процедури об’єднання двох або більше суб’єктів 
господарювання в господарську інтегровану структуру будь-якого типу не дозволяють отримати 
ефект синергії автоматично. Фундаментом закону про синергію є принцип емерджентності складних 
систем, відповідно до цього принципу ефект від спільної дії декількох факторів завжди 
відрізняється від суми роздільних ефектів. Однак кількісна оцінка даної відмінності для ведення 
ефективного бізнесу при синергії є визначальною. Синергія господарських структур в сучасних 
умовах значно ускладнюється у зв’язку з дією різних факторів невизначеності. Виникнення даних 
факторів нерозривно пов’язане з наступними обставинами: 

– сумарними і динамічними впливами різних природно-кліматичних факторів; 
– впливом людського фактора нерозривно пов’язаного з функціонуванням економічних 

систем; 
– непередбачуваною поведінкою купівельного попиту. 
В результаті синергії господарських структур і впливу факторів невизначеності, а також 

в залежності від типу об’єднання виникає проблема розробки і реалізації загальної або єдиної 
конкурентної стратегії. Головною метою конкурентної стратегії є створення конкурентних переваг 
нового суб’єкта ринкової діяльності інтегрованої господарської структури. Формування ефективної 
синергії господарського об’єднання визначається майбутнім менеджментом створеної організації. 
Якщо менеджментом створеної організації будуть створені такі комбінації у послідовності 
створення вартості, в яких ефект від суми більше, ніж просто сума ефектів складових частин ‒ тоді 
настає ефект синергії. Практично всі цільові ефекти синергії створюваних інтегрованих корпорацій 
можна описати п’ятьма результатами: 

– перевищення величини консолідованого прибутку в порівнянні сумарної прибутком 
окремих учасників раніше провідних бізнес самостійно; 

– зниження сумарної собівартості "бізнес ‒ одиниць" і всього портфеля інтегрованої 
корпорації; 

– зниження витрат на загальну інноваційну діяльність; 
– зниження витрат для отримання конкурентних переваг на ринках діяльності об’єднання; 
– стійкість конкурентних переваг в короткостроковому і довгостроковому періодах або їх 

компромісному поєднанні. 
Важко уявити, що представлені цільові ефекти синергії створеного об’єднання з’являться 

просто завдяки об’єднанню передбачуваних учасників інтеграції. У разі простого об’єднання 
найкращим результатом результатів діяльності об’єднання є сума звичайних окремих економічних 
результатів господарської діяльності учасників. Однак при оцінці сумарних витрат об’єднання 
остаточний результат, який визначався новою статтею витрат, а саме витратами на координацію, 
стає більше ніж при підсумовуванні окремих витрат учасників до об’єднання. Види діяльності 
об’єднання спрямовані на конкурентну взаємодію, а саме, на діяльність по монополізації ринку, 
негайно потрапляють під антимонопольне законодавство. Таким чином переклад принципу 
емерджентності в принцип синергії вимагав інших наукових підходів для вирішення проблем 
об’єднання. Завдяки сучасним науковим та практичним досягненням у галузях: економіки, 
менеджменту організацій, технологічним успіхам, сучасним автоматичним інформаційних систем і 
особливо розробкам в області ринкової конкуренції ‒ завдання синергізму інтегрованих корпорацій 
вирішуються досить успішно. В основі успішного досягнення ефекту синергії лежить єдина або 
загальна стратегія об’єднання спирається на ефективну взаємодію учасників об’єднання.1 Значно 
більш складне і не досліджене значення при досягненні ефекту синергії мають фактори 
невизначеності, які супроводжують, як господарську діяльність учасників об’єднання, так і 
конкурентна поведінка всього об’єднання в умовах діяльності на різних галузевих ринках. Фактори 
невизначеності завжди мають джерела їх виникнення. Джерела факторів невизначеності для аналізу 
ситуації в галузі, а також результати їх впливу на об’єднання представлені на (рис.1). Аналіз (рис.1) 

                                                      
1 Кузьмин, С.С.(2016). Парадигми корпоративного роста. Монография. Москва: ИНФРА-М. 
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показує збіг джерел факторів невизначеності з джерелами діючих конкурентних сил на ринках 
товарів і послуг. Необхідно відзначити, що невизначеності пов’язані з товарами замінниками, 
конкурентами, постачальниками, екологією, новими продавцями, покупцями і політичною 
ситуацією мають різний характер, а достовірність та кількість інформації про їх поведінці є значно 
більшою мірою непередбачуваною. З точки зору теорії інституціонального підходу економіки 
головною проблемою економіки є організація, контроль за процесами, що відбуваються і їх вплив 
на формування економічної поведінки людей. Тому ринок, розподіл ресурсів, поведінка покупців є 
наслідком безлічі політико-економічних, моральних процесів відбуваються всередині суспільства. 
Пошук детермінованих, рівноважних і найкращих рішень в умовах невизначеності не є вирішенням 
економічних проблем. Головне значення для вирішення проблем економіки в умовах невизначеності 
мають процеси адаптації та гармонійної відповідності реальним чинником в економічних 
відносинах. 

В ринкових умовах господарювання будь-яка організація має конкурентну стратегію. При 
об’єднанні господарських організацій природно виникає проблема, що створюється першим: 
конкурентна стратегія, а потім корпоративне об’єднання або спочатку створюється корпоративне 
об’єднання, а потім формується конкурентна стратегія, під створену інтегровану корпоративну 
структуру. 

Для вирішення даної проблеми необхідно розглянути вихідні причини, які зажадали 
створювати корпоративне об’єднання. Причинами для об’єднання учасників ринкової діяльності 
в основному можуть бути зовнішні і внутрішні. Зовнішні причини пов’язані з появою 
можливостей посилити свої конкурентні позиції в результаті об’єднання. Іншою причиною може 
бути падіння попиту і входження галузі в період спаду. Внутрішніми причинами є: бажання росту 
бізнесу, необхідність зміцнення стійкості наявних конкурентних переваг, а також нові можливості 
наявної ресурсної бази. До внутрішніх причин відноситься надлишок наявних нематеріальних 
ресурсів. Бажання мати спільну конкурентну поведінку на ринку діяльності має певні обмеження 
на законодавчому рівні. Певні можливості для об’єднання виникають при передачі певних видів 
ресурсів в інше географічне місце для їх використання. При цьому незалежно від зовнішніх або 
внутрішніх причин об’єднання виникає проблема конкуренції на новому ринку діяльності або при 
розширенні господарської діяльності на декількох ринках ведення бізнесу. Організація пропонує 
об’єднання і вибирає учасників майбутнього об’єднання усвідомлено бере на себе роль лідера 
в об’єднавчому процесі. При виборі майбутніх учасників лідеру майбутнього об’єднання 
необхідно абсолютно точно розуміти, що невизначеність, яка супроводжувала господарську 
діяльність кожного з передбачуваних учасників об’єднання не зникає спонтанно. Більш того, вона 
може перейти в повному обсязі в об’єднання і зрости в результаті взаємодії з іншими учасниками 
інтегрованої корпорації. В (табл. 1) подано ключові економіко-фінансові показники 
передбачуваних учасників об’єднання та окреслено визначальні фактори невизначеності. Фактори 
невизначеності завжди супроводжують господарську діяльність суб’єктів господарювання. Вплив 
даних факторів може бути незначним, а може бути визначальним. Оцінці підлягає кожен фактор 
наведений в (табл. 1). Зрозуміло, що невизначеність таких факторів як: динаміка зміни прибутку 
за останні 2-3 року; частка відрахувань від прибутку на інвестиції; зміна частки кредитів 
в загальній вартості активів – не є факторами невизначеності, так існує досить методів оцінити 
дані фактори достовірно. Інші фактори мають такі якісні та особливо кількісні показники, що є 
невизначеними. До таких факторів належать: ринкова частка в галузі; характеристика продукції та 
груп покупців; динаміка зміни валової продукції ринку і майбутніх учасників об’єднання; 
репутація продукції у покупців; імідж учасників об’єднання; оцінка лідерства у всіх видах 
діяльності створення вартості для учасників майбутнього об’єднання; прибутковість нових 
проектів виробництва продукції при розвитку інтегрованої корпорації. Роль лідерства об’єднання 
надалі визначається привабливістю пропонованої лідером конкурентної стратегії, яка забезпечить 
конкурентні переваги об’єднання. З усіх відомих методів формування конкурентних переваг 
діючої і(або) майбутньої інтегрованої корпорації найбільш ефективним є процесний підхід, який 
використовується в даному дослідженні. 
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Таблиця 1 
Оцінка економіко-фінансового стану бізнесу та факторів невизначеності  

майбутніх учасників об’єднання 

Показники факторів визначеності бізнесу  
при аналізі та прийнятті рішення про вибір 

учасників для об’єднання 

Показники факторів невизначеності бізнесу  
для аналізу та прийняття рішення про вибір 

учасників для об’єднання 

1.Ринкова частка в галузі, характеристика 
продукції і груп покупців 

1.Невизначеності ринкової частки, 
характеристик продукції, груп покупців 

2. Динаміка зміни прибутку за останні два ‒ 
три роки 
3.Частка відрахувань від прибутку 
на інвестиції за останні три роки 

2. Невизначеність динаміки змін валової 
продукції ринку та майбутніх учасників 
об’єднання 

4.Динаміка зміни валової продукції ринку та 
потенційного учасника об’єднання 

3. Невизначеність репутації продукції 
у покупців і майбутнього іміджу об’єднання 

5.Зміна частки кредитів у загальній вартості 
активів 
6.Репутація продукції у покупців – імідж 
продукції 

4. Невизначеність потенційної оцінки лідерства 
в передбачуваних видах діяльності створення 
вартості продукції і послуг майбутнього 
об’єднання для кожного учасника 

7.Потенційна оцінка лідерства 
в передбачуваних видах діяльності створення 
вартості продукції і послуг майбутнього 
об’єднання для кожного учасника 
8.Оцінка наявного та майбутнього 
інноваційного капіталу при виборі виконавців 
нових проектів виробництва продукції при 
розвитку інтегрованої корпорації 

5.Невизначеність прибутковості нових проектів 
виробництва продукції при розвитку 
інтегрованої корпорації 

Авторська розробка. 
 
Рішення про синергію з учасниками галузевого або іншого не галузевого ринку ґрунтується 

на аналізі передбачуваного ринку діяльності. Особливе значення в даному дослідженні займає вплив 
факторів невизначеності на конкуренцію галузевого ринку. Після аналізу джерела факторів 
невизначеності при аналізі галузі та аналізі невизначеностей господарювання окремих учасників 
ринку можна, з достатньою надійністю, оцінити конкурентні можливості створення конкурентних 
переваг майбутнього господарського об’єднання. На підставі даних конкурентних переваг 
майбутнього господарського об’єднання передбачається конкурентна стратегія, яка ляже в основу 
організаційного проектування інтегрованої корпорації і визначення економіко-правового типу 
об’єднання. Схема контролю стану конкурентних переваг інтегрованої корпорації складається 
з двох учасників об’єднання при виникненні факторів невизначеності представлена на (рис.2). 
Схема складається з двох учасників створюваної інтегрованої корпорації. Кожен учасник має 
декілька видів діяльності від 1-го виду до n-го виду, які включають ‒ внутрішню і зовнішню 
логістику, матеріально-технічне забезпечення, виробництво, маркетинг, сервісне обслуговування, 
рекламу, а також різні допоміжні типи діяльності. Об’єктом синергії можуть бути будь-які види 
діяльності, які визначаються конкурентною стратегією. У загальному випадку це застосовуються 
на практиці і відомі конкурентні стратегії мінімізації витрат, диференціації і фокусування. 
Застосування знаходять і модифікації даних конкурентних стратегій. У даній схемі – (рис.2) кожен 
учасник може випускати власний вид продукції на – (рис.2) це продукція -1, 2 та спільна продукція -
3. Елемент "АІС-ІК"(Автоматизована інформаційна система – інтегрованої корпорації) на (рис.2) 
відображає, за допомогою певної програми, витрати і прибуток по кожному виду продукції. Під 
контролем знаходяться консолідовані витрати і прибуток. "Блок ідентифікації невизначеностей 
за заданим критерієм" на (рис.2) безперервно отримує інформацію про вироблену та реалізовану 
продукцію. Алгоритм, який отримує інформацію про всі види витрат, прибутки, виробленої і 
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реалізованої продукції виробляє інформацію про економіко-виробничий стан бізнес-системи 
інтегрованої корпорації. Зокрема відповідно до заданого критерію при стані кваліфікованому, як 
виникнення невизначеностей, з’являється певний сигнал з кількісною оцінкою невизначеності. 
Представлений контроль (рис.2) істотно підвищує швидкодію реакції всієї бізнес-системи на вплив 
факторів невизначеності і формування необхідних керуючих впливів. Більш того постійний 
моніторинг консолідованої собівартості за видами діяльності, бізнес-одиниць, а також всього 
портфеля дозволяє оцінювати прийняті керуючі впливи. Дані керуючі впливу також володіють, 
в різних обсягах, властивостями невизначеності 2-го роду. Причинами виникнення властивостей 
невизначеності 2-го роду є невизначеність 1-го роду(зовнішнє середовище)  
і 3-го роду(невизначеність вихідної інформації про стан бізнес-системи. 

Розглянемо керуючі дії для збереження стійкості конкурентних переваг при виникненні 
факторів невизначеності. Джерелами факторів невизначеності є сім конкурентних сил, які 
змінюються під дією різних причин. На (рис.3) представлені деякі, найбільш важливі керуючі дії для 
збереження конкурентних переваги створених при синергії інтегрованих корпорацій перед початком 
дії факторів невизначеності. Сутність факторів невизначеності в основному полягає в незвичайності 
їх виду або форми, а також в непередбачуваному моменті часу їх виникнення, а потім можливо і 
до їх зникнення. Хоча треба відзначити, що деякі види і форми невизначеності зберігаються 
тривалий час. Тоді вони переходять з характеристики "невизначеність" в характеристику "певні" 
з чіткими кількісними показниками. В умовах виникнення невизначеності кон’юнктури ринку час 
для визначення найкращої конкурентної стратегії з метою збереження конкурентних переваг явно 
обмежена. Кожна невизначеність стану галузевого ринку вимагає строго конкретної конкурентної 
стратегії. На (рис.3) це продемонстровано на прикладі дії семи конкурентних сил, які є джерелами 
виникнення невизначеностей. 

При визначенні конкурентної стратегії, коли створюється проект бізнес-системи інтегрованої 
корпорації, необхідно визначити, який ресурс може бути найкращим при виникненні 
невизначеностей. Для можливих джерел невизначеностей з семи варіантів конкурентних сил 
представлених варіантів на (рис.3) пропонуються дії спрямовані на їх зменшення або ліквідацію. 

В даному випадку, доречно вжити термін з теорії управління, як "живучість" – можливість 
управління бізнес-системою інтегрованої корпорацією при деяких відхиленнях в об’єкті 
управління або системі управління. Має принциповий сенс застосування терміна "надійність" – 
виключення ризику збиткової діяльності при виникненні локального або системної економічної 
кризи. Властивості бізнес-системи "живучість" і "надійність" забезпечуються особливими 
властивостями конкурентної стратегії, які виявляються за допомогою внесення змін в елементи 
або структуру бізнес-системи. Властивості "живучість" і "надійність" можуть також бути 
забезпечені внесення змін користувачем самостійно в автоматизовано-інформаційну систему 
управління бізнес-системою інтегрованої корпорації. Можливий і інший, менш розроблений 
підхід, а саме зміни вносяться найбільш автоматизовано-інформаційною системою управління. 
Для цього регулятор оцінює, в ході експлуатації, невідому раніше інформацію і на підставі цієї 
інформації визначає найкращу, в деякому заданому сенсі, управління бізнес-системи інтегрованої 
корпорації. Загальний підхід для даного найкращого управління бізнес-системою інтегрованої 
корпорації при виникненні невизначеності стану галузевого ринку реалізується за допомогою 
методу експертних систем. 

Укладення та висновки. 
1. Представлені джерела факторів невизначеності для аналізу галузі і види їх впливу на бізнес-

систему інтегрованої корпорації при синергії (Рис.1). 
2. Розроблено оцінки економіко-фінансового стану бізнесу та факторів невизначеності 

майбутніх учасників об’єднання (Табл.1). 
3. Розроблена схема контролю стану конкурентних переваг інтегрованої корпорації 

складається з двох учасників об’єднання при виникненні факторів невизначеності (Рис.2.). 
4. Розглянуто керуючі дії для збереження конкурентних переваг при синергії інтегрованих 

корпорацій і дії факторів невизначеності (Рис.3). 
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APPLICATION OF THE COOPERATION STRATEGY 
IN CONDITIONS OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT 

The article is devoted to the definition of the peculiarities of cooperative strategies as a means 
of forming competitive advantages  in modern economic conditions. The necessity of activating 
the development of cooperative collaboration and choosing a cooperation strategy for domestic 
enterprises  is  substantiated.  The  features  of  development  of  cooperation  strategies  and  their 
differences  from  the  traditional  notion  "competitive  strategy"  are  determined.  It  is  concluded 
that  the  role  of  strategic  partnerships  in  various  forms  has  increased.  The  essence  and 
advantages  of  the  main  types  of  cooperative  strategy  are  examined.  The  features  and 
advantages  of  strategic  alliances  as  the  main  form  of  cooperation  are  determined.  The 
advantages and disadvantages of cooperative relations are generalized. 
Keywords: cooperation, cooperation strategies, competitive strategies, competitive advantages, 
strategic partnerships, strategic alliances. 

Постановка проблеми. Глобалізація економічних процесів зумовлює формування нових 
принципів і моделей конкуренції та взаємодії учасників ринку. Конкуренція та кооперація за своєю 
суттю є двома протилежними поняттями, але сучасні особливості розвитку дають змогу поєднати їх 
в рамках функціонування окремих підприємств. Таким чином, в ринковій економіці виникає 
проблема поєднання конкурентного і кооперативного типів розвитку підприємств, кожен з яких має 
свої сильні і слабкі сторони, але спрямовані вони на досягнення однієї мети – створення 
конкурентних переваг та підвищення ефективності діяльності кожного суб’єкту господарювання. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Теоретичні, методичні і практичні основи формування конкурентних переваг та розробки 

конкурентних стратегій були відображені в багатьох дослідженнях як зарубіжних, так і вітчизняних 
авторів, таких як: Г. Aзoєв, І. Ансофф, Дж. Барні, Б. Вернерфельт, Г. Мінцберг, М. Портер, 
К. Прахалад, А. Дж. Стрікленд, А. Томпсон, Г. Хемел, З. Шершньова, М. Чорна та багатьох інших. 
В Україні значний внесок у дослідження сучасної концепції партнерських відносин здійснили такі 
провідні вчені, як О. Гребешкова, І. Решетнікова, В. Заруба, О. Каніщенко, Є. Крикавський, 
А. Федорченко, Н. Чухрай та інші. Комплексні дослідження особливостей реалізації співробітництва 
в рамках стратегічних альянсів висвітлені у працях таких вчених, як: Б. Гомес-Кассерес, І. До, 
Е. Манкін, Д. О`Ніл, К. Прахалад, Р. Реіх, Г. Томас та Г. Хемел. Стратегічна спрямованість 
партнерських відносин досліджувалась в роботах Ю. Рубіна, О. Гребешкової, І. Йолохової, 
О. Зозульова та інших. 

Проте, незважаючи на наявність чисельних досліджень щодо розробки конкурентних 
стратегій з метою утворення нових або підтримки існуючих конкурентних переваг певного 
підприємства, проблеми формування стратегій кооперації, як шляхів повного використання 
можливостей партнерських коопераційних відносин між підприємствами для досягнення ними 
визначених цілей функціонування і розвитку потребують подальшого наукового обґрунтування. 
Нагальна необхідність активізації розвитку коопераційного співробітництва та вибору стратегії 
кооперації у промисловому секторі національної економіки насамперед обумовлюється наявністю 
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складного комплексу міжгалузевих та внутрішньогалузевих господарських зв’язків більшості 
вітчизняних підприємств-виробників. 

Мета дослідження полягає у визначенні особливостей стратегій кооперації, як засобу 
формування конкурентних переваг шляхом використання вигід партнерської взаємодії з метою 
підвищення ефективності діяльності вітчизняних підприємств в умовах конкурентного середовища. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Високо динамічні зміни ринкового середовища, 
посилення конкурентної боротьби призводять до того, що підприємства не можуть більше 
покладатися на інтуїтивні методи роботи, їх рішення повинні ґрунтуватися на добре продуманих та 
обґрунтованих ринкових стратегіях, спрямованих на досягнення і реалізацію конкурентних переваг 
підприємства, що дозволить ефективно використовувати наявні у нього ресурси, зробити його 
роботу на ринку більш результативною, а, отже, створити необхідну базу для забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства, його стратегічної стабільності. 

Конкуренція завжди вважалася основним фактором руху будь-якого бізнесу і в даний час 
становить одну з найбільш важливих ознак ринкової економіки. Уявлення, що конкуренція – це 
гостре суперництво, зіткнення інтересів і боротьбі, в результаті чого одні фірми розоряються, а інші, 
навпаки, досягають загального визнання і процвітання, завжди було присутнє при вивченні 
ринкового механізму та розцінювалося як рушійна сила розвитку суспільства. Але в даний час 
співпраця і конкуренція перестають бути взаємовиключними поняттями, сьогодні успіх у бізнесі 
найчастіше визначається партнерською взаємодією і спільним використанням наявних у компаній 
конкурентних переваг. 

Класичним вважається визначення конкурентної стратегії, як стратегії поведінки 
підприємства в конкурентному оточенні, тобто плану його активних дій для досягнення ринкового 
успіху і отримання конкурентної переваги над іншими фірмами. Вчені виокремлюють різні види 
конкурентних стратегій, основна ідея яких – випередження конкурентів. 

Одним з основних підходів до вибору конкурентних стратегій є підхід, розроблений 
М. Портером1 і заснований на оцінці конкурентоспроможності підприємства і плануванні його 
конкурентного статусу. Відповідно до його теорії розрізняють три основні конкурентні стратегії: 
лідерство в зниженні витрат, стратегія диференціації, стратегія фокусування. 

Г. Азоєв2 окрім відзначених стратегій, запропонованих М. Портером, виділяє ще дві стратегії 
конкуренції: стратегію впровадження нововведень та стратегію негайного реагування на потреби 
ринку. Науковцем виділяється також стратегія оптимальних витрат, яка має найбільшу 
привабливість з позиції конкурентного маневрування та надає можливість створення виняткової 
цінності для покупця, оскільки балансує між стратегіями низьких витрат і диференціації. 

Ф. Котлер3 виділяє чотири типи конкурентної стратегії: стратегії лідера ринку, «того, хто 
кидає виклик», «наступного за лідером» і аутсайдера («нішера»), які класифіковані за критерієм 
частки ринку, що належить підприємству. 

Класифікації конкурентних стратегій численні і, відповідно, існує безліч їх критеріїв – це 
рівень прийняття рішень, базова концепція досягнення конкурентних переваг, стадія життєвого 
циклу попиту, стан середовища, в якому діє підприємство, ресурси, що знаходяться 
у розпорядження підприємства, ступінь ризику і активності дій та ін., але в цілому всі зазначені 
конкурентні стратегії спрямовані на створення конкурентних переваг одного підприємства. 
Важливим моментом є те, що у короткостроковому періоді такі стратегії є ефективними, але 
динамічний вплив факторів зовнішнього середовища на діяльність підприємства ставить під загрозу 
стійкість конкурентних переваг в довгостроковій перспективі. 

Бізнес-кооперація – це новий погляд на конкурентну стратегію компанії, так як вона дозволяє 
уникати складної конкурентної боротьби, отримати стійкі конкурентні переваги. Будь-яка 
конкурентна стратегія спрямована на зниження рівня конкурентної боротьби, тому стратегію бізнес-
кооперації можна віднести до успішної конкурентної стратегії. Відповідно до теорії п’яти 
конкурентних сил М. Портера конкурентна стратегія компанії тим сильніше, чим нижче рівень 
впливу конкурентних сил. При впровадженні стратегії бізнес-кооперації вплив п’яти конкурентних 
                                                      
1 Портер, М. (2005). Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его 
устойчивость. Москва: Альпин Бизнес Букс. 
2 Азоев, Г.Л., Челенков, А.П. (2000). Конкурентные преимущества фирмы. Москва: Новости. 
3 Котлер, Ф. (2007). Основы маркетинга. Краткий курс. Москва: Вильямс. 
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сил знижується. Так, існуючі бар’єри на шляху вступу в передові галузі в даний час перешкоджають 
самостійному входженню на ринок нових конкурентів, і тому все частіше виникають різні форми 
об’єднання підприємств, що дозволяє її учасникам досконаліше використовувати наявні ресурси, 
розділяти ризик, пов’язаний з витратами на відкриття нових виробничих ліній, випуску нової 
продукції, проведення організаційних змін, оновлення внутрішньо-організаційних процесів 
відповідно до темпів технологічних змін і ін. Тобто організації використовують стратегію 
кооперації як інструмент стратегічної боротьби. 

Слід виокремити ряд конкурентних переваг, пов’язаних із встановленням довгострокових 
партнерських відносин – це зниження транзакційних витрат та заощадження часу; впровадження 
інновацій; підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності; підвищення прозорості 
спільної праці. 

Отже можна зробити висновок, що сучасні умови господарювання обумовлюють необхідність 
пошуку шляхів формування конкурентних переваг за межами підприємства у напрямі 
довготривалих відносин з іншими підприємствами, що дає можливість використовувати вміння, 
навики, ресурси інших підприємств, включаючи ринки, технології, капітал і людські ресурси. 

На цей час різні форми бізнес-кооперації набули широкого поширення в діяльності 
українських і зарубіжних компаній. Все частіше вони розглядаються в контексті конкурентних 
стратегій, роблячи суттєвий вплив на виживання і процвітання організацій, що обумовлює увагу 
до форм стратегічного партнерства та дослідження їх особливостей. 

На думку Ю. Рубіна1, вибір кооперативної стратегії обумовлюється відносною слабкістю 
конкурентного потенціалу компанії, залежністю її діяльності від можливостей зовнішнього 
оточення; компанія, з одного боку, виявляється занадто слабкою для досягнення стратегічної 
незалежності від оточення, а з іншого боку, досить сильною, щоб кооперуватися з іншою 
компанією, яка може виявитися дуже вигідним партнером в боротьбі за конкурентну перевагу. 

Емпірично доведено, що основні мотиви створення підприємствами стратегічних партнерств 
переважно зводяться до2: 

бажання знизити ризики діяльності (реляційний контекст); 
прагнення економії часу на реалізацію певних стратегічних цілей за рахунок використання 

переваг підприємства-партнера (конкурентний контекст); 
намагання мобілізувати ресурси, у т.ч. сторонніх підприємств і організацій (економічний 

контекст). 
На думку М. Андраковського та І. Йолохової3, стратегія бізнес-кооперації (кооперативна 

стратегія) спрямована на підвищення конкурентоспроможності компаній-учасників моделі 
за рахунок стійкості такої стратегії в довгостроковій перспективі. Стратегія бізнес-кооперації є 
конкурентною, так як створює сильну конкурентну перевагу, яка виражається в отриманні потоку 
прибутку в довгостроковій перспективі, тоді як основна частина конкурентних стратегій 
розрахована на короткострокову перспективу. 

На відміну від звичайної стратегії компанії, яка орієнтована на конкурентну боротьбу 
з учасниками ринку, особливостями стратегії бізнес-кооперації є: орієнтованість на довгострокове 
отримання прибутку; розгляд кожного учасника як партнера і взаємодопомога як спосіб отримання 
конкурентної переваги; отримання синергічного ефекту від використання стратегії. Таким чином, 
можна зробити висновок, що стратегії бізнес-кооперації властиві такі переваги: синергія, 
життєздатність компанії за рахунок орієнтації на довгостроковий результат, зниження 
психологічного тиску від конкурентної боротьби. 

Ю. Рубін4 акцентує увагу на тому, що згідно стратегічній спрямованості на кооперацію 
з контрагентами, партнерами по бізнесу та прямими конкурентами конкурентні дії учасників 
ринку не передбачають зменшення числа конкурентів. Метою є виключно стабілізація власних 
                                                      
1 Рубин, Ю.Б. (2014). Стратегии конкурентных действий. Современная конкуренция, 4 (46), 101-143. 
2 Гребешкова, О.М., Махова, Г.В. (2009). Проектний підхід до формування стратегічних партнерств 
підприємств. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: 
Економічні науки, 22, 23-27. 
3 Андраковский, М.В., Елохова, И.В. (2011). Стратегия бизнес-кооперации как метод снижения уровня 
конкуренции. Современная конкуренция, 4 (28), 90-96. 
4 Рубин, Ю.Б. (2014). Стратегии конкурентных действий. Современная конкуренция, 4 (46), 101-143. 
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стратегічних конкурентних позицій шляхом зменшення ступеня ризику за рахунок спільної і 
солідарної стратегічної співпраці з іншими фірмами за допомогою кооперації з ними. Стратегічна 
цільова направленість на кооперацію орієнтує учасників ринку на зниження агресивної 
активності, збереження балансу конкурентних сил, якщо ці сили визнаються такими, що 
підлягають зміцненню. 

О. Зозульов1 розглядає кооперативні стратегії як напрямок отримання конкурентних переваг 
шляхом зміни ринкового середовища. На його думку кооперативні стратегії передбачають 
кооперацію (часткову або повну) з іншими фірмами або групами галузями промисловості, створення 
спільних підприємств з вітчизняними або закордонними конкурентами або введення в раду 
директорів представників контактних аудиторій. Науковець виокремлює наступні стратегії 
кооперування: повна кооперація; контрактінг; кооптація; коаліція. 

У загальному розумінні кооперація (від лат. cooperatio) означає співробітництво. С. Альпер, 
Д. Тжосволд і К. Ло2 розглядають кооперативну поведінку як набір характеристик, які сприяють 
організації спільної діяльності, а саме: обмін інформацією, надання підтримки, врахування точки 
зору іншого, позитивний вплив один на одного, відкрите обговорення протилежних думок, спільне 
прийняття рішень, позитивне ставлення один до одного. Кооперація3 – це форма взаємного надання 
послуг підприємствами при вирішенні проблем, що виникають в процесі комерційної діяльності. Це 
універсальна форма організації спільного виробництва, заснована на співробітництві двох або 
кількох самостійних з правової та господарської точок зору підприємств на основі добровільних 
угод з метою підвищення загальної конкурентоспроможності. 

Розробка стратегії співробітництва включає в себе такі особливості4: 
при внутрішньому аналізі потрібно оцінювати не тільки потенціал кожного партнера, але і 

синергію (сили і слабкості співпраці); 
аналіз ринку слід проводити не для окремої фірми, а для партнерства як самостійної 

структури. При цьому стратегія, яка сформована за результатами SWOT-аналізу, буде стратегією 
не окремих фірм, а створюваного стратегічного союзу в цілому. З цієї стратегії буде формуватися 
стратегія кожного партнера, яка повинна практично підтримувати загальну програму дій 
співробітництва; 

графік заходів з реалізації розробленої стратегії повинен бути під одночасним і рівноправним 
контролем процесів співпраці з боку зацікавлених сторін. 

Ключовими характеристиками такого співробітництва (партнерства) є: добровільна основа; 
взаємна залежність, що виникає внаслідок розподілу ризиків, відповідальності, ресурсів, 
повноважень і доходів; синергія; спільна робота; розподіл компетентностей і ресурсів в стратегічній 
системі. 

Компанії використовують кооперативну стратегію із метою економії на масштабах 
проведення й збуту товарів, одержання доступу на інші ринки, спільного використання досвіду й 
знань у професійній діяльності. При цьому є можливість навчитися один в одного, здійснюючи 
спільні дослідження, обмінюючись ноу-хау, а також вивчаючи особливості професійної діяльності. 
При цьому конкуренція фірм не зникає, а переходить на більш високий інтелектуальний рівень 
боротьби брендів. Співробітництво з об’єднання ринків конкурентів набуває масштабного значення, 
логістика для об’єднаного ринку суперників стає більш ефективною, а керування таким процесом 
вимагає, безсумнівно, партнерських відносин. У результаті більш повного задоволення клієнтів 
кожна зі сторін не втрачає, а збільшує свій ринок. 

Контрактінг (субконтрактація)5 – це вид аутосорсінгу, що застосовується промисловими 
підприємствами для оптимізації виробничих процесів. Полягає в тому, що одне промислове 

                                                      
1 Зозулев, А.В. (2010). Промышленный маркетинг: рыночные стратегии. Учебное пособие. Киев: Центр 
учебной литературы. 
2 Alper, S., Tjosvold, D., Law, K. (1998). Interdependence and Controversy in Group Decision Making: Antecedents 
to Effective Self-Managing Teams. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 74 (1), 33-52.  
3 GRANDARS.RU (2019). Кооперация предприятий <http://www.grandars.ru/college/biznes/kooperaciya.html> 
(2019, січень, 25). 
4 Токарев, В. (2016). Стратегия сотрудничества. LIBKING.RU <https://libking.ru/books/humor-/humor/647897-
vladimir-tokarev-strategicheskoe-sotrudnichestvo-prilozhenie-k-praktikumam-po-strategii.html> (2018, грудень, 08). 
5 ENGAREA.RU (2018). Контрактинг <http://www.engarea.ru/kontrakting/> (2019, січень, 20). 
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підприємство (контрактор) розміщує на іншому підприємстві (субконтракторі) замовлення 
на розробку або виготовлення певної продукції, або на виконання технологічних процесів 
у відповідності до вимог замовника, що дозволяє компанії-контрактору вибудувати більш дієву та 
ефективну організаційну структуру виробництва. 

Застосування механізму субконтрактації дозволяє головному підприємству (контрактору) 
позбутися від непродуктивних витрат на утримання неповних виробничих потужностей і 
сконцентрувати зусилля на найважливіших завданнях – технологічному переоснащенні, оновлення 
модельного ряду продукції, що випускається. Субконтрактори (як правило, малі і середні 
підприємства), виконуючи роботи з субконтрактації, досягають високого рівня завантаження 
устаткування і високої продуктивності. Застосування механізму субконтрактації дозволяє 
оптимізувати процес виробництва і суттєво підвищити конкурентоспроможність, як на рівні 
підприємства, так і на рівні регіону. 

Стратегія контрактінга широко використовується підприємствами в практиці міжнародного 
бізнесу. В умовах браку інвестиційних ресурсів, інформації про ринок або його ризиковості вони 
об’єднують свої зусилля на рівні дистрибуції продукції. Як правило, це компанії, які не є прямими 
конкурентами, які продають товари, орієнтовані на різні цільові аудиторії, але близькі 
за функціональним призначенням. Така кооперація дає змогу прискорити завоювання ринку, 
сформувати попит на його різних сегментах, при цьому зменшити витрати на це. 

З метою подолання протидії з боку громадськості або банків (великий кредит або недовіру 
до проекту) використовується стратегія кооптації. Кооптація1 (лат. cooptatio – додаткове обрання) – 
введення до складу виборного органу нових членів власним рішенням даного органу без проведення 
додаткових виборів. Кооптація може надалі затверджуватися на загальних зборах відповідної 
організації, якщо того вимагають її установчі документи. Отже до ради директорів компанії 
вводяться представники громадськості або банків, що дає їм можливість отримувати необхідну і 
всебічну інформацію з перших рук і оперативно реагувати в разі проведення компанією надмірно 
ризикованої політики або спроб реалізації неприпустимих операцій. 

Ефективним у господарській діяльності є створення асоціацій компаніями, що працюють 
в однієї галузі. Це дозволяє їм координувати свої дії, ефективніше відстоювати спільні інтереси. 
Коаліція2 (від лат. coalitio – союз) – добровільне об’єднання декількох осіб (груп осіб) для 
досягнення певної мети. На відміну від деяких інших типів об’єднань, кожен з учасників коаліції 
зберігає самостійність в справах, не пов’язаних з метою коаліції. 

Сучасною формою кооперації, яка забезпечує досягнення стратегічних цілей партнерів та 
отримання синергетичних ефектів при збереженні гнучкості об’єднання та автономності учасників, 
є стратегічні альянси. Стратегічний альянс – це партнерство між фірмами, в якому ресурси, 
здібності і основні компетентності фірм об’єднуються для досягнення найкращого результату. 
Альянс означає співробітництво між групами, яке дає кращі результати в порівнянні з тими, які 
могли б бути отримані від простої угоди. 

У сучасній динамічній економіці стратегічні альянси дозволяють бізнесу створити 
конкурентну перевагу за рахунок доступу до ресурсів і здібностям партнера, таким як ринки, 
технології, капітали і люди. Створення команди дозволяє обом сторонам синергічно збільшити свої 
ресурси і можливості та за рахунок цього зростати, розширюватися швидше і ефективніше. 

Швидкозростаючі фірми особливо активно покладаються на стратегічні альянси, щоб 
розширити свої технічні та операційні ресурси. В результаті, вони економлять час і збільшують 
продуктивність, оскільки не повинні створювати нові компетенції з нуля. Таким чином вони можуть 
концентрувати свої зусилля на інноваціях і своєму стержневому бізнесі. Швидкозростаючі 
інноваційні фірми використовують стратегічні альянси, щоб отримати можливість користуватися 
налагодженими каналами розподілу, маркетингу, популярністю бренду більш відомого гравця. 
Більш традиційні бізнеси воліють створювати альянси з метою географічного розширення, 
скорочення собівартості та впровадження інших синергій в ланцюжку створення цінності. В умовах, 
коли світові ринки стають все більш відкритими, а конкуренція зростає невеликі компанії мають 
бути особливо творчими в питанні як і з ким об’єднуватися для виходу на ринок. Переваги 

                                                      
1 WIKIPEDIA.ORG (2019). Кооптація <https://uk.wikipedia.org/wiki/Кооптація> (2019, січень, 09). 
2 WIKIPEDIA.ORG (2019). Коалиция <https://ru.wikipedia.org/wiki/Коалиция> (2019, січень, 19). 
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стратегічних альянсів для обох сторін особливо сильно проявляються в умовах економічної 
нестабільності. 

Так, наприклад, стратегічні альянси є ключовим елементом корпоративної стратегії компанії 
Toshiba. Вони допомогли компанії стати одним зі світових лідерів ринку в області електроніки. 
Партнерами Toshiba в різних областях розробки інноваційних технологій і продуктів є такі компанії, 
як Apple Computers, Ericsson, GE, IBM, Microsoft, Motorola, National Semi Conductor, Samsung, 
Siemens, Sun Microsystems і Thomson. Підхід Toshiba полягає в тому, щоб створювати партнерські 
відносини з різними компаніями для створення різноманітних радикально інноваційних технологій. 
Компанія «General Motors» використовувала стратегічні альянси для перетворення свого бізнесу. 
Вона створила велику мережу зв’язків з автомобільними компаніями і постачальниками в Європі і 
Азії, а також в Північній Америці. 

В стратегічний альянс можуть вступати не тільки постачальники і клієнти (наприклад, «Marks 
& Spencer» уклала неформальні стратегічні союзи з багатьма постачальниками товарів), а й 
конкуренти (наприклад, «Grundig» і «Philips», які об’єднали свої зусилля в області відеозапису, чи 
«Honda» і «Rover» в мобільному зв’язку). 

В. Котельников1 називає наступні основні вигоди створення стратегічних альянсів: 
доступ до каналів маркетингу і продажів партнера і його положенню на ринку; 
доступ до продуктів, технологій та інтелектуальної власності партнера; 
доступ до фінансових ресурсів партнера; 
нові ринки для товарів і нові товари для покупців; 
посилення бренду на ринку за допомогою каналів партнера; 
прискорена розробка нових продуктів і вихід з ними на ринок; 
скорочення вартості і ризику науково-технічних розробок і створення радикально 

інноваційних технологій; 
швидке досягнення критичної маси і потрібних масштабів; 
встановлення технологічних стандартів в галузі і випуск перших продуктів, що відповідають 

цим стандартам; 
утилізація побічних продуктів; 
доступ до менеджерської майстерності. 
При побудові стратегії бачення бізнесу, під час прийняття рішення про кооперацію та вибору 

партнерів підприємства неминуче стикаються не тільки з новими можливостями, а й з новими 
потенційними небезпеками. У зв’язку з цим, особливого значення в розгляді проблеми організації 
коопераційної системи взаємодії підприємств набувають питання шансів (переваг) і ризику. 

Узагальнення теоретичних та практичних досліджень щодо впровадження стратегій 
кооперації та вибору форм коопераційних зв’язків дозволило визначити основні переваги та 
недоліки кооперації. Основними перевагами є: можливість швидкого освоєння нових ринків та 
накопичення досвіду, скорочення витрат, трансфер технологій та ноу-хау, додаткові інвестиційні 
можливості, підвищення рівня кваліфікації робітників, спільне проведення маркетингових 
досліджень, посилення фінансового потенціалу, можливості розподілу ризиків серед партнерів і ін. 

До основних ризиків (недоліків) кооперації відносяться: збільшення залежності від партерів 
по бізнесу, конфлікт інтересів, ризик втрати ноу-хау і конкурентних позицій, відтік ресурсів, 
гальмування розвитку власних ініціативних робіт і творчого потенціалу в цілому, небезпека 
розростання адміністративних органів і, відповідно, витрат, пов’язаних з координацією робіт і 
контролем, необхідність колегіального узгодження управлінських рішень та ін. 

Щоб вважатися серйозним і впливовим партнером, кожен суб’єкт бізнесу зобов’язаний 
постійно розвивати свій власний конкурентний потенціал, накопичувати досвід конкурентних дій, 
піклуючись, в першу чергу, про посилення індивідуальних конкурентних позицій і збільшення 
персональної конкурентної переваги. 

Таким чином, кооперація не тільки сприяє розділенню ризиків між учасниками 
співробітництва і зниження невизначеності, а й створює нові ризики, які пов’язані зі взаємодією 
підприємств-партнерів. 

                                                      
1 Котельников, В (2017). Стратегические альянсы. Центр предпринимательского творчества и системных 
инноваций <http://www.cecsi.ru/coach/strategic_alliances.html> (2018, лютий, 05). 
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Висновки з проведеного дослідження. 
Отже за результатами дослідження можна зробити висновок, що особливості умов сучасного 

господарювання через загострення конкуренції обумовлюють зростання ролі стратегічних 
партнерств у різних формах, використання яких забезпечує підприємству можливість не тільки 
посилювати власні конкурентні переваги, але й використовувати переваги партнерів та отримувати 
синергічний ефект від співпраці. Різноманітність форм бізнес-кооперації, їх переваги та особливості 
впровадження обумовлюють необхідність вибору тієї чи іншої стратегії кооперації. Слід також 
зазначити необхідність урахування особливостей, переваг і ризиків кооперації, що дозволить 
підприємствам обрати найбільш доцільний варіант стратегії кооперації та забезпечити тим самим 
формування нових або підтримку існуючих конкурентних переваг. 
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CONCEPTUAL APPROACHES TO FINANCING LABOR 
POTENTIAL DEVELOPMENT IN THE CONTEXT  
OF RESPONSIBLE POLICY IMPLEMENTATION 

The article actualizes the importance of building effective mechanisms for improving the quality 
of  labor  potential  in  the  public  sector,  which  is  the  key  to  the  development  of  the  socio‐
economic  system.  The  article  researches  the  financing  of  labor  potential  in  the  context  of  its 
positive  influence  on  economic  development,  in  particular,  in  the  process  of  promoting  the 
creation of new workplaces, growth of business activity and, accordingly,  raising  the  level and 
quality of life of the population. It is determined that state institutions should provide modeling 
and  realization  of  individual  and  group  interests  and  needs.  It  is  argued  that  the  problems  of 
providing  social  services  to  citizens  are exacerbated  in  the  context of  the deepening of  global 
competition.  Improvement  of  the  system  of  employment  of  citizens will  be  facilitated  by  the 
introduction of new forms and methods of finding suitable work and the placement of employer 
vacancies;  restoration of  continuity of  training;  vocational  training,  retraining and professional 
development of registered unemployed. 
Keywords: financing, labor potential, development of labor potential, quality of life. 

Постановка проблеми. Проблеми теорії й реалізації економічного зростання на різних 
рівнях управління є важливим в сучасних умовах системної фінансової нестабільності. Науковий 
інтерес до дослідження фінансування трудового потенціалу визначається його позитивним 
впливом на розвиток економіки у контексті сприяння створенню нових робочих місць, зростання 
ділової активності і відповідно підвищення рівня та якості життя населення. Сервісна концепція 
держави ґрунтується на класичному економічному підході «виробник послуг – споживач». 
Відповідно державні інституції мають забезпечувати моделювання та реалізацію індивідуальних і 
групових інтересів і потреб. Це стосується співвідношенням заробітної плати й вартості послуг, а 
також управління потребами і надання послуг, необхідних для громадян. Особливої уваги 
заслуговує науково-прикладне розмежування понять «державні послуги», «публічні послуги» та 
«соціальні послуги». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню теоретичних і практичних проблем 
фінансування розвитку трудового потенціалу присвячено праці вітчизняних економістів, які 
визначали різні концепції реалізації фінансової політики та методології фінансування: В. В. Варук, 
М. М.Кудінова, В. В. Липов, Н. М. Притуляк. Аналіз літературних джерел показує, що теоретичні і 
прикладні питання дослідження трудового потенціалу розроблені недостатньо, зокрема це 
стосується трудового потенціалу окремого працівника і персоналу в умовах реалізації 
відповідальної політики. 

Завданням даного дослідження є поступальність визначення нових підходів щодо 
фінансового забезпечення розвитку трудового потенціалу в системі пріоритетів відповідальної 
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політики держави і побудови ефективних механізмів підвищення якості трудового потенціалу 
у процесі реформування соціально-економічної системи. 

Виклад основного матеріалу. При розробці сервісної концепції держави комплексний підхід 
до визначення цілей економічної політики держави показує місце фінансової політики в її 
здійсненні. Під економічною політикою розуміється система економічних заходів держави, 
спрямованих на збереження і примноження національного багатства, стимулювання економічного 
росту, стримування росту безробіття й інфляції, забезпечення стійкості платіжного балансу й 
національної безпеки країни. Уряди країн мають показувати своїм громадянам усе, чим вони 
володіють і визначати пріоритети використання державного багатства для досягнення економічних і 
соціальних цілей суспільства. Так, державне багатство (вартість активів) по 31 країні становить 
101 трлн дол, або 219% ВВП1. 

Світова фінансово-економічна криза сприяла переосмисленню макроекономічної й фінансової 
політики у наукових і політичних колах2. Директор-розпорядник Міжнародного Валютного Фонду 
Кристин Лагард визнає, що світова економіка зростає швидкими темпами, проте це зростання 
різниться серед регіонів і населення, тому починають «матеріалізуватися» деякі ризики для 
«економічної стабільності та процвітання». Ці ризики стосуються принципів і інститутів, що 
знаходяться в основі міжнародного співробітництва, яке приносило «багато благ» багатьом людям3. 
Фахівці МВФ визнають, що Фонд наочно демонструє свою готовність переглядати макроекономічні 
погляди й підходи в економічній політиці4. 

Сучасні інструменти фінансової політики як економічної, так і адміністративної дії мають 
гарантувати зниження урядових витрат, зваженість фіскальної політики на мікрорівні, економіко-
правові засади оптимізації фінансових запозичень як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. 
У даному контексті особливої уваги заслуговують країни з ринками, що формуються. Фахівці МВФ 
визнають, що це є група із приблизно 30–50 країн, які перебувають на перехідній стадії, вони 
«не дуже багаті, не дуже бідні», не занадто закриті для іноземного капіталу, мають нормативні й 
фінансові системи, які ще «не є повністю зрілими»5. На групу країн з ринком, що формується, і 
країн, що розвиваються, доводиться майже 60% світового ВВП у порівнянні з менше 50% лише 
десятиліття тому назад (ВВП виміряний по паритеті купівельної спроможності). Крім того, на їхню 
частку довелося більше 80% світового зростання за період після фінансової кризи 2008 року, що 
допомогло врятувати багато робочих місць у країнах з розвинутою економікою6. 

Директор-розпорядник Міжнародного Валютного Фонду Кристин Лагард визнає, що 
сучасна ситуація ускладнюється зрушеннями в «політекономічному ландшафті», а це зумовлює 
послаблення міжнародного співробітництва, що «не дозволило кризі перетворитися у Велику 
депресію»7. У «Доповіді по зовнішньоекономічному секторі» визначено проблематику зростаючої 
уразливості боргової ситуації. Так, в 2018 році державний і приватний борг досягнув рекордного 
значення – 182 трлн дол, або 224% світового ВВП, що приблизно на 60% більше, ніж у 2007 році. 
У ситуації фінансової невизначеності «вітер може змінитися» для країн з ринком, що формується. 
Це приведе до відтоку капіталів з економік цих країн8. У середньостроковій перспективі у країн 
                                                      
1 Витор, Г., Джейсон, Х., Тимман, А. (2019). Богатство наций: государство может лучше распоряжаться тем, 
чем оно владеет, и тем, что оно кому-то должно. International Monetary Fund 
<https://www.imf.org/external/russian/np/blog/2018/101018br.pdf>. (2019, лютий, 14). 
2 Working Paper (2018). Furceri Davide, Zdzienicka Aleksandra. Twin Deficits in Developing Economies. 18/170. 
July, 27. 
3 Лагард, К. (2018). Новый экономический ландшафт, новый многосторонний поход. International Monetary 
Fund <https://www.imf.org/ru/News/Articles/2018/10/11/sp101218-new-economic-landscape-new-multilateralism>. 
(2019, лютий, 14). 
4 Джонатан Д. Остри, Пракаш Лунгани, Давиде Фурчери (2016). Не переоценен ли неолиберализм? Финансы 
и развитие, Июнь, 38–41. 
5 Роль стран с формирующимся рынком в новом глобальном партнерстве в интересах роста. Мэрилендский 
университет. International Monetary Fund <https://www.imf.org/~/media/Websites/IMF/Imported/external/ 
020416rpdf.ashx>. (2019, лютий, 21). 
6 Там само. 
7 Лагард, К. (2018). Новый экономический ландшафт, новый многосторонний поход. International Monetary 
Fund <https://www.imf.org/ru/News/Articles/2018/10/11/sp101218-new-economic-landscape-new-multilateralism>. 
(2019, лютий, 14). 
8 Там само. 
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з ринком, що формується, відбудеться відтік портфельних інвестицій у боргові зобов’язання 
в обсязі понад 100 млрд дол. Це є аналогічно за масштабами відтоку, що спостерігався при 
глобальній фінансовій кризі1. 

Сучасна політика фінансової стабільності потребує регулювання надмірних глобальних і 
макроекономічних дисбалансів, ефективної міжнародної грошово-кредитної і податково-бюджетної 
політики, що сприятиме стимулюванню заощаджень населення2. Важливу роль повинні відігравати 
так звані «стимулюючі інвестиції» (подолання перешкод для виходу на фінансові ринки), які 
нівелюватимуть надмірні заощадження, а зміцнення систем соціального захисту сприятиме 
відновленню довіри населення до фінансових послуг. 

Країни з ринком, що формується, і країнам, що розвиваються, розробляють соціальні заходи 
для надання адресної допомоги незаможному населенню. Проблематика забезпечення громадян 
соціальними послугами загострюється в умовах поглиблення глобальної конкуренції. Тому 
проведення часткових реформ в більшості сегментів економіки, зокрема і соціальній сфері, є ще 
гіршим, ніж їхня відсутність3. Зростає потреба в розробці заходів підвищення впливу міжбюджетних 
трансфертів на результативність соціальних витрат державного і місцевих бюджетів. При цьому 
варто враховувати, що в Україні зберігаються надто високі публічні витрати, особливо стосовно 
доходів на душу населення і відносно ВВП країни вони становили понад 53%4. У даному контексті 
поділяємо точку зору, що ілюзії держави загального добробуту з максимальним рівнем державного 
забезпечення соціальних програм замінюються прагматичною концепцією неспроможності навіть 
найбагатшого бюджету задовольнити всі соціальні проблеми без загрози виникнення кризових 
тенденцій в економіці5. 

При формуванні так званого «нового світового фінансового порядку» доцільно враховувати 
економічну ментальність, застосування агентських моделей, зокрема в соціальній сфері. Агентська 
модель припускає наявність автономних, гетерогенних агентів, що володіють обмеженою 
інформацією, і встановлює прості правила, що визначають їх поведінку в різних обставинах. 
Агентські моделі частіше використовують для макрофінансового моделювання, а їхні простіші 
версії застосовують для дослідження впливу стрес-сценаріїв на фінансову платоспроможність, 
ліквідність і ланцюгову реакцію. Це важливо при розробці організаційно правових заходів, 
спрямованих на попередження безробіття серед працеспроможного населення. 

Забезпечення мінімального рівня соціального захисту населення є обов’язком держави. 
Відповідно до плану заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії подолання бідності: (розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. № 99-р.) визначено напрями підвищення розмірів 
державних соціальних гарантій, грошових доходів від трудової діяльності; залучення громадян 
до ринку праці; підвищення ефективності програм соціальної підтримки і доступності населення 
до соціальних послуг6. 

Також варто приділити увагу проблематиці мінімізації прояву впливу «ринкової 
недосконалості» на стан і розвиток трудового потенціалу. Зокрема, це стосується субсидій. Сучасні 
субсидії широко поширені як у країнах з розвинутою економікою, так і в країнах, що розвиваються. 
Світовий обсяг субсидій в 2015 році оцінювався в 5,3 трлн дол, або 6,5% світового ВВП (Coady et 
al., 2017). Це більше, ніж уряди витрачають на охорону здоров’я в усьому світі. Найбільші обсяги 
субсидій у Китаї (2,3 трлн дол), США (700 млрд дол) та Індії (300 млрд дол)7. Бенедикт Клементс і 
Перрі Ієн вважають, що субсидії не допомагають усувати недосконалості ринку, можуть 
                                                      
1 Бенедикт, К., Иэн, П. (2018). Субсидии: одни работают, другие – нет. Финансы и развитие. Сентябрь, 56-57. 
2 Обстфельд, М. (2016). Мировой подъем: по-прежнему активен, но менее равномерен, более уязвим, 
под угрозой. International Monetary Fund <http://www.imf.org/external/russian/np/blog/2018/071618r.pdf>. 
(2019, лютий, 21). 
3 Ekonomika (2017). Частичные реформы – еще хуже, нежели их отсутствие. <http://ekonomika.eizvestia.com/ 
full/376-ivan-miklosh-chastichnye-reformy-eshhe-huzhe-nezheli-ih-otsutstvie>. (2019, лютий, 28). 
4 Там само. 
5 Кудінова, М. М., Варук, В. В. (2015). Проблеми фінансування соціального захисту населення в Україні. 
Глобальні та національні проблеми економіки, 4, 460-463. 
6 Розпорядження про затвердження плану заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії подолання бідності, 2018 
(Кабінету Міністрів України). Урядовий портал <https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-
zahodiv-na-2018-rik-z-realizaciyi-strategiyi-podolannya-bidnosti>. (2019, лютий, 28). 
7 Бенедикт, К., Иэн, П. (2018). Субсидии: одни работают, другие – нет. Финансы и развитие. Сентябрь, 56-57. 
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спотворювати ціни, зумовлюючи нераціональний розподіл праці й капіталу, що впливає 
на економічну стабільність країн1. 

Підвищення якості життя населення і зміни так званого «бюджетного простору»2 потребує 
активного пошуку нових методів проведення органами місцевого самоврядування дієвої соціальної 
політики, спрямованої на задоволення попиту громадян на бюджетні послуги з урахуванням як 
фінансово-бюджетних можливостей, так і особливостей реалізації сервісної концепції держави. 

Побудова ефективних механізмів підвищення якості трудового потенціалу у суспільному 
секторі є запорукою розвитку соціально-економічної системи. В Україні здійснюються заходи для 
забезпечення сталого зростання та підвищення рівня інвестиційної привабливості країни, і саме 
тому важливим є завдання реінвестувати економічні надбання в якість життя людей (рис. 1)3. 

В умовах політико-економічного протистояння в Україні спровоковано значні загрози 
розвитку проблемних територій, в тому числі у вигляді втрат виробничих об’єктів, руйнування 
інфраструктури та погіршення матеріального становища громадян. Водночас так звана 
«демасштабізація економіки» спрощує отримання економічного контролю над українськими 
активами з боку більш капіталізованих суб’єктів, що зумовлює недооцінення національної 
робочої сили4. 

Для забезпечення конкурентоспроможності економіки України відбувається подальша 
переорієнтація на ринки країн Європейського Союзу. За даними Національного банку України 
питома вага експорту товарів до країн ЄС у загальному обсязі експорту товарів збільшилась з 35,6% 
у 2017 році до 37,6% у 2018 році (зростання вартісних обсягів становило 15,5% порівняно 
з 2017 роком)5. На Європейській платформі співпраці кластерів зареєстровано 19 українських 
кластерів, які працюють в різних регіонах країни та у різних сферах економічної діяльності, 
зокрема, в авіакосмічному, агропромисловому секторі, які мають можливість інтегруватися 
до європейської та міжнародної кластерної спільноти, отримувати фінансову та технічну підтримку 
в рамках програми сусідства ЄС (див.: goo.gl/NxHTuH). 

Для підвищення статусу інвестиційної привабливості України для міжнародних інвесторів 
Урядом прийнято Основні засади впровадження політики власності щодо суб’єктів господарювання 
державного сектору економіки, реалізація яких має забезпечити умови для ефективного володіння 
суб’єктами господарювання державного сектору економіки, що відповідно позитивно вплине 
на національну економіку та бізнес-середовище. Крім того, скасовано дискримінаційне положення 
щодо трудових прав працівників представництв іноземних юридичних осіб (постанова Кабінету 
Міністрів України від 18.07.2018 р. за № 571, розпорядження Кабінету Міністрів України від 
18.07.2018 р. за № 513). 

Особливості формування системи фінансового забезпечення трудового потенціалу доцільно 
досліджувати з позиції класифікації у структурно-логічній схемі зовнішніх і внутрішніх фінансових 
ресурсів, необхідних для забезпечення фінансування підвищення якості людського капіталу6. 

                                                      
1 Бенедикт, К., Иэн, П. (2018). Субсидии: одни работают, другие – нет. Финансы и развитие. Сентябрь, 56-57. 
2 International Monetary Fund (2018). Десять лет спустя после краха фирмы Lehman – извлеченные уроки и 
предстоящие проблемы <http://www.imf.org/external/russian/np/blog/2018/090518r.pdf>. (2019, лютий, 28); 
Working Paper (2018). Predicting Fiscal Crises, 18/181. August 3; Тобиас, А. (2018). Финансовая система стала 
более прочной, но за десятилетие после кризиса появились новые уязвимые места. International Monetary Fund 
<http://www.imf.org>. (2019, лютий, 28); Обстфельд, М. (2018). Для преодоления глобальных дисбалансов 
необходимо сотрудничество. International Monetary Fund <http://www.imf.org/external/russian/np/blog/2018/ 
072418r.pdf>. (2019, лютий, 28). 
3 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (2019). Звіт про діяльність Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України у 2018 році <www.me.gov.ua>. (2019, березень, 14). 
4 Національний інститут стратегічних досліджень (2017). Економічна безпека України в умовах гібридної 
агресії: Аналітична доповідь. Національний інститут стратегічних досліджень. 
<http://www.niss.gov.ua/public/File/book_2017/Ekon_bezpeka_1-1.pdf>. (2017, березень, 27). 
5 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (2019). Звіт про діяльність Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України у 2018 році <www.me.gov.ua>. (2019, березень, 14). 
6 Кудінова, М. М., Варук, В. В. (2015). Проблеми фінансування соціального захисту населення в Україні. 
Глобальні та національні проблеми економіки, 4, 460-463; Липов, В. В. (2018). Конкурентна стратегія розвитку 
України в умовах глобалізації. Економіка України, 3, 21-35; Притуляк, Н. М. (2017). Оцінка рівня розвитку 
національного людського капіталу в Україні. Економіка України, 12, 68–85. 
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Рис. 1. Основні напрямки інвестування у трудовий потенціал  
у процесі досягнення цілей сервісної політики держави 

 
 
 
 

 

Рис. 2. Процес безперервного формування людського капіталу  
на основі створення трудового потенціалу 
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Урядом розроблено Методичні рекомендації щодо розрахунку показників ресурсоємності 
валового внутрішнього продукту на рівні національної економіки за основними групами ресурсів, 
продуктивності праці на рівні національної економіки, регіональному рівні та за видами економічної 
діяльності і коефіцієнта віддачі основних засобів на рівні національної економіки та за видами 
економічної діяльності1. 

Що стосується визначення оцінки динаміки інвестицій у людський капітал та їх ефективності 
залежно від фаз розвитку людини, то не можна не погодитись із висновками науковців. Однак було 
б наочніше представлення графіку розрахунку «життєвого циклу інвестицій в людину» 
за допомогою гіпотези Грублера-Фетісова не за фазами розвитку людини, а відповідно періодів 
формування і відтворення трудового потенціалу (див. рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Життєвий цикл інвестицій в людину 

* І, ІІ, ІІІ, ІV, V – періоди формування і відтворення людського капіталу: 
І – дошкільного виховання; 
ІІ – шкільної освіти; 
ІІІ – професійної освіти; 
IV – трудової діяльності; 
V – пенсійного забезпечення; 
–---- вкладення інвестицій у трудовий потенціал; 
==> віддача від інвестиційних вкладень. 
Трудовий потенціал як соціально-економічна категорія характеризує систему суспільних 

відносин по використанню у процесі виробництва набутих і розвинених унаслідок інвестицій знань, 
умінь, навичок тощо. Розгляд процесу інвестування поза системою обігу людського капіталу 
неможливий. 

Інвестиції в трудовий потенціал неможливо розглядати просто як вкладення (поточні витрати) 
за фазами життєдіяльності людини. Інвестування як складова частина процесу відтворення має 
на увазі розвиток особистих якостей людини, тобто елементів внутрішньої структури майбутнього 
капіталу. 

 
                                                      
1 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (2019). Звіт про діяльність Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України у 2018 році <www.me.gov.ua>. (2019, березень, 14). 
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Кожен етап життєдіяльності трудового потенціалу має свої особливості й важелі відносно 
необхідності інвестиційних вкладень, чи то періоди лише виключно формування майбутнього 
трудового потенціалу, чи початку його виробничого використання, або подальшого відтворення й 
розвитку. 

Важливим фактором дослідження процесу інвестування в трудовий потенціал є 
раціональність обрання підходів щодо визначення витрат як інвестицій у формування подальшого 
людського капіталу. Однак слід відзначити, що, на нашу думку, не всі витрати в житті людини, 
у тому числі й із тих сфер, що належать до найбільш пріоритетних і пов’язаних зі створенням умов 
до формування майбутніх спроможністей людини, правомірно визначати як інвестиційні. 

Трансформація трудового потенціалу людини відбувається протягом її життя та охоплює три 
основні періоди (дотрудовий, трудовий і післятрудовий), тому фінансування трансформації цього 
потенціалу має важливе економічне та соціальне значення. Для оцінки стану трудового потенціалу 
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України прийнято рішення щодо проведення 
пробного перепису населення, яке планується провести у грудні 2019 року в Оболонському районі 
м. Києва та Бородянському районі Київської області (розпорядження Кабінету Міністрів України від 
18.07.2018 р. за № 504 р.). 

Висновки з проведеного дослідження. З наведеного вище можна зробити наступні висновки 
у контексті створення умов для забезпечення конкурентоспроможності економіки України як 
основи для стійкого економічного зростання та підвищення стандартів і якості життя населення1. 

По-перше, головною продуктивною силою є людина. Кожен працівник, окремі групи і 
суспільство в цілому мають у своєму розпорядження можливість здійснювати та вдосконалювати 
трудову діяльність, значно підвищувати її ефективність і якість. У даному контексті варто 
актуалізувати цільову відповідальність між державою, підприємницьким співтовариством і 
громадянами для досягнення стратегій і завдань суспільного розвитку. 

По-друге, ефективність процесу залучення фінансових ресурсів для формування трудового 
потенціалу залежить від реальності визначення обсягів фінансування, ступеня доступності 
(вартості) фінансових ресурсів і ризику, пов’язаного із конкретними джерелами та формами 
фінансування. Ефективність процесів розподілу і використання фінансових ресурсів для 
формування трудового потенціалу передбачає прийняття рішень щодо досягнення оптимальності та 
ефективності їх використання. 

По-третє, актуалізується проблематика наближення вітчизняного трудового законодавства 
до європейських і міжнародних норм. Працевлаштуванню громадян сприятимуть такі заходи: 
запровадження нових форм та методів пошуку підходящої роботи та укомплектування вакансій 
роботодавців (картка укомплектування вакансій, перехресне стажування безпосередньо на робочих 
місцях, організація співбесіди роботодавця з шукачами роботи у форматі онлайн); відновлення 
безперервності навчання (профорієнтація усіх соціальних груп та вікових категорій осіб, які 
звернулися до державної служби зайнятості; професійної підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації зареєстрованих безробітних). 
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WAYS TO RESOLVE THE PROBLEM  
OF STAFF TURNOVER AT INDUSTRIAL  
ENTERPRISES 

The theoretical approaches on the essence of staff turnover and directions of  its reduction are 
considered. Applying the method of sociological questioning, the reasons for staff turnover are 
established.  Taking  into  account  foreign  experience  of  personnel  management  on  industrial 
enterprises,  it  is  recommended  to  reorganize  the  service  of  personnel management  from  the 
Human Resources Department to the Personnel Management Department with the transmission 
of  the  proper  functions.  We  have  developed  a  number  of  suggestions  for  trade‐union 
committees  of  companies,  which  will  positively  influence  the  stability  of  staff  turnover  and 
reduce it: on the organization of labor stimulation and motivation, on corporate values, etc. 
Keywords: personnel management, staff turnover, industrial enterprise, employment, Collective 
agreement, personnel. 

Постановка проблеми. Протягом багатьох років на підприємствах України не приділяли 
належної уваги та відводилась другорядна роль проблемам в області роботи з персоналом. 
Актуальною проблемою для підприємств регіону є активізація ресурсів людини для досягнення 
успіху організації, бо діяльність будь-якої фірми залежить від певних, конкретних людей, які стають 
найважливішою ланкою у виробничому процесі. 

На більшості промислових підприємствах Запоріжжя ще й досі відповідає за персонал відділ 
кадрів. Робота з кадрами зводиться до прийому, звільнення, та переводу персоналу, ведення 
трудових книжок та дотримання трудового законодавства. Зараз все частіше створюються відділи 
управління персоналом на підприємствах, до функцій яких входить підбір кадрів на основі вже 
наукових досліджень та критеріїв їх оцінки, адаптація персоналу, створення кадрових резервів, 
навчання персоналу, оцінювання та атестація персоналу завдяки яким є можливість просунутися по 
кар’єрним сходинкам перспективним, молодим та амбіційним працівникам. Але більшість з цих 
завдань мають у своїй ідеї гарну мету, але перетворити у життя їх не можуть у силу відсутності 
спеціалістів у цій галузі, деякі керівники не вірять що це призведе до суттєвих змін в організації та 
роблять усе виключно для того, що їм сказали це зробити, а не для результату та прийняття 
управлінських рішень. 

Окрім соціального аспекту – зміни місця роботи, трансакційні витрати, підприємства терплять 
і економічні збитки, оскільки витрачають час і ресурси для підготовки, перекваліфікації кадрів, 
втрата яких через умови чи якість праці негативно впливає на фінансові та економічні показники, 
психологічний клімат в колективі. Все це актуалізує подальші дослідження шляхів подолання 
плинності кадрів на підприємстві високоточного виробництва. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема управління персоналом завжди була 
предметом дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених, що належать до різних наукових шкіл. 
Проблематику у цій сфері досліджували такі відомі вчені, як О.В. Волкова, А.М. Колот, 
В.І. Крамаренко, А. Маслоу, Д. Макґреґор, В. Оучі, Ф. Тейлор, Ю.М. Швальб, Г.В. Щокін та інші. 
Загальні проблеми стратегічного управління персоналом підприємств, розробка підходів 
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до пріоритету цінностей розглядаються такими визначними дослідниками, як І. Ансофф, К. Боумен, 
О.С. Виханський, А.П. Єгоршин, О.І. Наумов, В.С. Пономаренко та інші. Проблеми сучасного 
управління персоналом в контексті розв’язання проблеми плинності кадрів викладено у працях 
С. Бєляєвої, Дж. Іванцевича, А. Кибанова, В. Колпакова, А. Лобанова, С. Михайлова, М. Мурашко, 
С. Синка, Я. Чернишева, О. Козлової, О. Щурата інших вчених. 

Мета статті – визначити шляхи подолання плинності кадрів на промисловому підприємстві. 
Об’єкт дослідження – менеджмент персоналу. Предмет роботи – теоретичні і прикладні аспекти 
скорочення плинності кадрів на ПАТ «Мотор Січ» (м. Запоріжжя, Україна). 

Виклад основного матеріалу. У літературі плинність персоналу, частіше за все, представлено 
як рух робочої сили, що відбувається внаслідок впливу як зовнішніх причин, так і незадоволення 
співробітника робочим місцем або керівництвом з боку конкретного співробітника1. 

Зарубіжні фахівці, дотримуючись правил ринку, вважають за необхідне переорієнтовуватися 
у кадрових питаннях від власного відділу кадрів до професійних рекрутингових компаній, які 
володіють технологіями пошуку людини компанії. Ця думка підтверджується сучасними 
технологіями найму і працевлаштування працівника; системою компенсацій і пільг, яка дозволяє 
відчути цінності компанії для працівника; нова орієнтація працівника через наставництво і 
формування людини для успіху2. 

Однак, подібна практика передачі функцій з рекрутингу кадровим агентствам та іншим 
аутсорсерам не суперечить активній службі HR-підрозділів компаній. У такому разі адміністративна 
дисципліна найму та розвитку співробітників спрямована на те, щоб працівники стали більш 
цінними для організації завдяки: (1) проведення аналізу роботи, (2) планування потреб персоналу і 
набору, (3) вибір потрібних людей для роботи, (4) орієнтування і навчання, (5) визначення і 
управління заробітною платою, (6) надання пільг та стимулів, (7) оцінки ефективності, 
(8) вирішення спорів, (9) спілкування з усіма працівниками на всіх рівнях. (2010)3. 

Одним з вирішальних чинників успіху виробничого підприємства є підвищення ефективності 
використання людського капіталу, оскільки саме персонал стає найбільш дорогим чинником 
виробництва. В той же час висока його якість значною мірою забезпечує конкурентоспроможність 
підприємства за рахунок більшої продуктивності праці і більш високої якості вироблюваної 
продукції, а також за рахунок більшої гнучкості підприємства в умовах зовнішнього середовища, що 
змінюється. Стабільність виробничого колективу припускає тривалу, спільну роботу його членів. 
У таких колективах виникають стійкі внутрішньовиробничі зв’язки, формуються 
висококваліфіковані кадри, що забезпечує ефективну роботу самого підприємства, якість і 
надійність продукції, що випускається4. На світовому ринку ПАТ «Мотор Січ» зарекомендувало 
себе підприємством, що виготовляє продукцію з високими технічними характеристиками 
на сертифікованій виробничій базі. ПАТ "Мотор Січ" постійно займається розробкою, освоєнням і 
просуванням на ринок нових видів продукції і послуг, для вирішення цих задач на підприємстві 
створені умови для заохочення кадрів підвищувати кваліфікацію. 

Можливість кваліфікаційного і професійного росту робочими ПАТ «Мотор Січ» 
використовується повною мірою, більшість навчається в міжнародному технічному Центрі, 
на курсах з підвищення кваліфікації, удосконалення наявних навичок і отримання нових знань 
за рахунок роботодавця, робітники із стажем мають навички по суміжних з основною 
спеціальностях, а це в свою чергу впливає на підвищення заробітної плати. 

На продуктивність праці впливають різні соціально-економічні чинники – оплата праці, 
мотивація і стимулювання, згуртованість, умови і організація праці, змістовність трудової 
діяльності, соціальна захищеність, стабільність самої організації. Позитивним моментом який 
впливає на плинність кадрів, є конкурентна заробітна плата і гідні умовами праці. Все це, 
у 1914 році зрозумів Генрі Форд, і вирішує підвищити зарплату робітникам до 5 $ в день. 
                                                      
1 Козлова, О.А. (2015). Внешние факторы, определяющие кадровую политику компаний в будущем. 
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук (Москва), 3-1, 180-182. 
2 Heathfield, S.M. (2019). The Difference Between Personnel Management and Human Resources. Updated January, 
21 <https://www.thebalancecareers.com/personnel-management-1917581>(2019, січень, 21). 
3 Colgate, A. (2010). How to Invest in People. BUSINESSDICTIONARY.COM 
<http://www.businessdictionary.com/definition/personnel-management.html > (2019, January,10). 
4 Голубков, Е.П. (2013). Аналіз плинності кадрів на підприємстві. Маркетинг, 2, 39-43. 
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Він вважав, що: «Якщо ви вимагаєте від кого-небудь, щоб він віддав свій час і енергію для 
справи, то подбайте, щоб він не відчував фінансові труднощі», головний секрет Форда криється 
не стільки в нововведеннях на виробництві, скільки в людяному ставленні до ближнього: «Мій 
секрет успіху полягає в умінні зрозуміти точку зору іншої людини і дивитися на речі і з його і 
зі своєю точок зору»1. 

Саме на підприємстві Форда вперше в США робочі отримують 8-годинну зміну, 6-денний 
робочий тиждень і оплачувану відпустку. «Людина, що придумала вихідний», додатково 
винагороджував некурящих і непитущих працівників. Люди шикувалися в чергу, щоб отримати 
роботу у Форда. Він же при підборі персоналу оцінював лише готовність працювати: «Мені все 
одно звідки прийшла людина – з в’язниці Сінг-Сінга або Гарварда. Ми наймаємо людини, а 
не історію». Питань з плинністю кадрів не виникало, хоча дисципліна на фабриці була жорсткою. 
«Час не любить, коли його витрачають даремно», – говорив Форд, не дозволяючи розслаблятися ні 
собі, ні робочим. Він був переконаний, що: «Тільки два стимули примушують людей працювати: 
спрага заробітної плати і боязнь її втратити»2. 

ПАТ «Мотор Січ» є найбільшим підприємством в авіаційній промисловості України, який 
випускає широкий спектр авіадвигунів для літальних апаратів різного призначення. Підприємство 
реалізує повний цикл створення сучасних авіаційних двигунів – від розробки, виробництва і 
випробування до супроводу в експлуатації і ремонту. Основним видом діяльності ПАТ «Мотор Січ» 
є авіаційна промисловість; виробництво електротехнічних машин, обладнання, апаратури та виробів 
виробничого призначення; ремонт цивільних літаків, вертольотів, їх обладнання та авіаційних 
двигунів. Дохід від реалізації продукції склав 14,57 млрд. грн. Питома вага авіатехніки та 
вертольотної техніки в реалізованій продукції – 94,5%; частка експорту в доході від реалізованої 
продукції – 87,7%3. 

Аналіз плинності кадрів на підприємстві дозволяє менеджерам розробити ефективну 
систему мотивації і стимулювання. Матеріальне стимулювання у формі винагороди вимагає від 
організації чималих витрат, тому при формуванні системи матеріальної винагороди необхідно 
поставити в залежність витрати, які несе організація, і вигоди від росту результативності праці 
персоналу4. 

Таблиця 1 

Показники руху персоналу АТ «МОТОР СІЧ», 2015-2017 рр. 

Показники 2015 2016 2017 

Середньооблікова чисельність працівників, осіб 27320 26875 27345 

Прийнято на роботу, люд. 784 1472 1117 

Звільнено з роботи, люд. 223 182 197 

Звільнено працівників за власним бажанням і за порушення трудової 
дисципліни, люд. 1006 820 984 

Коефіцієнт обороту по звільненим,% 4,5 3,9 4,3 

Коефіцієнт обороту по прийому,% 2,9 5,5 4,1 

Коефіцієнт плинності кадрів,% 1,6 1,7 1,4 
 

                                                      
1 Тимошенко, І. І., Соснін, А. С. (2002). Мотивація особистості і людських ресурсів. Київ: Видавництво 
Європейського університетту. 
2 Личный блог Максима Запорожца (2018). Биография Генри Форда. <www.selfattack.com/biografiya-genri-
forda> (2019, січень, 17). 
3 SMIDA.GOV.UA (2018). Фінансова звітність ПАТ «Мотор Січ» <http://smida.gov.ua/db/participant/14307794/>. 
(2018, грудень, 17). 
4 Там само. 
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У різних джерелах, нормою плинність кадрів визнається при коефіцієнті плинності 3-7 %1. На 
практиці для малих підприємств, які зайняті виробництвом, граничною нормою коефіцієнта 
плинності кадрів вважається показник 10-12%2. 

Разом з тим, слід врахувати, що в сервісних компаніях вони об’єктивно вища, оскільки в сфері 
послуг представлено переважно малі та середні фірми, де для персоналу важливо над усе 
комунікувати один з одним, працювати в групах, що може слугувати додатковим чинником 
еластичності до зміни місця праці. 

Виявлення мотивів, факторів і встановлення причин плинності кадрів проводиться 
за допомогою спеціальної процедури, яку виконує кадрова служба організації. До цієї спеціальної 
процедури входить: анкетування, бесіди з тими, хто звільняється. Результати заносяться до журналу 
обліку звільнень. Для розробки ефективної системи управління персоналом визначаються причини 
плинності кадрів працівників і їх незадоволеністю працею. Ріст плинності кадрів на підприємстві 
призводить до додаткових витрат часу і грошових коштів на підбір, відбір і адаптацію нових кадрів. 

Для розробки ефективної системи управління персоналом були визначені причини плинності 
кадрів працівників і їх задоволеність працею на основі емпіричних даних опитування стосовно 
оцінки атмосфери на підприємстві (рис.1). 

 

 

Рис. 1. Оцінка атмосфери між працівниками на підприємстві  
ПАТ «Мотор Січ» 

Основними факторами і мотивами плинності кадрів встановлено: низька заробітна плата 
окремих груп працівників у зв’язку з поганою організацією праці; невідповідність виконуваних 
робіт рівню кваліфікації і основній професії; невизначеність перспектив професійного просування; 
неналежні умови праці; напружені взаємини в колективі між працівниками, працівниками і 
керівництвом; незадоволення професією. 

Насамперед, необхідно реструктурувати та упорядкувати в оргограмі підприємства 
функціональні обов’язки посадових осіб, котрі відповідають за рух персоналу і кадрові питання, 
здійснити розмежування їхніх функцій, як це пропонується в табл.1. 

Крім цього, несприятливі умови праці викликають у робітників підвищення витрат енергії і 
опору організму зовнішнім діям, формують негативне відношення до праці. Підвищена міра 
шкідливості посилює фізичну і нервову напругу працівника, відповідно знижується працездатність. 
А падіння опору організму веде до розвитку як професійних, так і загальних захворювань. 

ПАТ «Мотор Січ» проводить заходи що до залучення на підприємство молодих фахівців. 
Основним стимулом для цього є оплата праці, їм доплачують за середнім заробітком по заводу 
протягом трьох років, а потім ця пільгова норма не діє. 
                                                      
1 Аналитик-Центр (2019). Причины текучести кадров и способы её предотвращения 
<https://acenter.ru/article/prichiny-tekuchesti-kadrov-i-sposoby-ee-predotvrashcheniya> (2019, січень, 23). 
2 Овейчук, В.Е., Чернышев, Я.А. (2016). Кадровая политика в развитии авиастроительного предприятия. 
Проектный подход к управлению персоналом. Известия Самарского научного центра Российской академии 
наук, 18, 4 (3), 416. 
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Таблиця 2 
Посадові обов’язки за рівнем топ-менеджменту АТ «МОТОР СІЧ» 

Вищій рівень керівництва 
(директор підприємства) 

Середній рівень керівництва 
(нач. управління департаменту, 

нач. цеху) 

Низовий рівень керівництва 
(нач. відділу, нач. лабораторії.) 

1 Несе всю повноту 
відповідальності за наслідки 
прийнятих рішень. 
збереження та ефективне 
використання майна 
підприємства, а також 
фінансово-господарські 
результати його діяльності. 

2. Організовує роботу та 
ефективну взаємодію всіх 
структурних підрозділів, 
цехів та виробничих 
одиниць. 

3 Забезпечує виконання 
підприємством всіх 
зобов’язань перед 
замовниками і кредиторами, 
господарських і трудових 
договорів (контрактів) і 
бізнес-планів. 

4 Вживати заходів щодо 
забезпечення підприємства 
кваліфікованими кадрами, 
раціональному 
використанню та розвитку  
їх професійних знань, 
створення безпечних і 
сприятливих для життя і 
здоров’я умов праці, 
дотримання вимог з охорони 
навколишнього середовища. 

5 Спільно з трудовим 
колективом розробку, 
укладання та виконання 
колективного договору, 
дотримання трудової і 
виробничої дисципліни. 

6 Забезпечувати дотримання 
законності в діяльності 
підприємства. Використання 
правових засобів для 
фінансового управління та 
функціонування в ринкових 
умовах. 

7 Захищати майнові інтереси 
підприємства в суді, 
арбітражі, органах 
державної влади і 
управління. 

1 Здійснює керівництво 
діяльністю управління 

2 Розподіляє обов’язки між 
особовим складом та 
контролює його роботу. 

3 Забезпечує виконання 
покладених на підрозділ 
завдань. 

4 Готує проекти рішень 
за напрямами діяльності 
управління. 

5 Узагальнює матеріали інших 
структурних підрозділів. 

6 У межах наданих 
повноважень організовує  
та контролює ефективну 
взаємодію управління 
з іншими підрозділами. 

7 Вживає необхідних заходів 
щодо підвищення 
кваліфікації особового 
складу підрозділу. 

8 Подає у межах своєї 
компетенції пропозиції 
щодо призначення 
на посади, звільнення 
з посад та переміщення 
особового складу. 

9 Забезпечує дотримання 
заходів пожежної безпеки  
та охорони праці. 

10 Забезпечує дотримання 
підлеглими чинного 
законодавства України. 

11 Знає, розуміє і застосовує 
діючі нормативні 
документи, що стосуються 
його діяльності. 

12 Знає і виконує вимоги 
нормативних актів про 
охорону праці та 
навколишнього середовища, 
дотримується норм, методів 
і прийомів безпечного 
виконання робіт. 

1 Здійснює організацію роботи 
з функціонального напряму 
діяльності бюро, 
забезпечуючи технологічну 
підготовку виробництва. 

2 Керує розробленням 
виробничо-технічної 
документації. 

3 Контролює забезпеченість 
виробництва відповідною 
технічною документацією 
за напрямом діяльності 
бюро, контролює своєчасне 
внесення в неї змін. 

4 Вживає заходів щодо 
запобігання та усунення 
недоліків, що виникають  
під час виробничого 
процесу. 

5 Здійснює аналіз техніко-
економічних показників 
роботи. 

6 Аналізує результати 
діяльності підприємства 
за попередній та плановий 
періоди з метою більш 
повного і рівномірного 
завантаження потужностей. 

7 Бере участь у розробленні  
та реалізації заходів щодо 
поліпшення якості 
продукції. 

8 Проводить роботу, що 
сприяє поліпшенню 
технології, організації 
виробництва та зростанню 
продуктивності праці. 

9 Знає, розуміє і застосовує 
діючі нормативні 
документи, що стосуються 
його діяльності. 

10 Знає і виконує вимоги 
нормативних актів  
про охорону праці  
та навколишнього 
середовища. 
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Ціна плинності кадрів для компанії часом дуже висока. Роботодавцю, якого торкнулася ця 
проблема, необхідно провести аналіз причин її виникнення і знайти ефективні способи запобігання 
звільнень співробітників. 

Існує декілька стратегій, які допоможуть знизити плинність кадрів на підприємстві: 
1. Забезпечення якісного підбору персоналу: наймайте правильних людей, відповідних 

корпоративній культурі організації: на стадії добору забезпечте здобувачів максимальною 
інформацією про роботу і роботодавця. 

2. Розробка програми з професійного та кар’єрного розвитку персоналу: курси з підвищення 
кваліфікації, удосконалення наявних навичок і отримання нових знань за рахунок роботодавця. 

3. Забезпечення причетності співробітників. «Відкрита політика» не передбачає зустрічей 
за закритими дверима: консультуйтеся з працівниками з робочих питаннях, введіть практику 
колективного прийняття рішень. 

4. Забезпечення співробітників завданням: постійна зайнятість викликає відчуття 
стабільності, що є основоположним не тільки в роботі, але і в інших сферах життя. 

5. Розвиток конкурентоспроможного компенсаційного пакету, який включає премії і бонуси 
за особливі досягнення, систему пільг, яка підтримує здоров’я працівників та членів їх сімей. Робота 
повинна бути оцінена не за кількістю відпрацьованого часу, а за конкретні досягнуті результати. 

6. Інформаційний захист організації від хедхантерів, наприклад, зберігайте внутрішні 
телефони і адреси електронної пошти конфіденційними1. 

Висновок: загально прийнятим фактом є те, що стабільний кадровий склад є запорукою 
ефективної діяльності кожного підприємства. Вміння вчасно виявляти і управляти плинністю кадрів 
дозволяє підприємству економити грошові кошти. Надмірна плинність кадрів призводить 
до багатьох негативних наслідків, які дестабілізують роботу підприємства. 

Окрім стратегій, конкретним і дієвим, на наш погляд, інструментом подолання плинності 
кадрів на провідному підприємстві авіаіндустрії регіону і країни – ПАТ «Мотор Січ» Менеджменту 
компанії слід звернути увагу на ту обставину, що освітні компетентності менеджерів та працівників 
трансформуються у професійні компетенції в залежності від умов праці, мотивації персоналу тощо. 
Одним із інструментів підвищення ефективності управління персоналом і праці менеджера є 
активна діяльність профспілкових організацій, спрямована на соціальний захист працівників, 
з одного боку, та розвиток робочої демократії шляхом участі працівників в управлінні 
виробництвом і розподілі його результатів, з другого боку. Інструментом досягнення цих цілей 
може слугувати Колективна угода підприємства «Мотор Січ». Зокрема і діючу угоду доцільно 
внести наступні положення: 

а) створення бригад проводити по такій схемі: кожен робітник сам вибирає в якій бригаді 
йому хотілось би працювати (по приналежності). Бригада сама обирає бригадира шляхом 
голосування. Бригадир разом з майстром дільниці розподіляє премію між членами бригади. Це 
допоможе підняти продуктивність праці за рахунок того, що робітник сам приймає рішення де йому 
буде комфортніше працювати. Розподіл премії бригадиром допоможе чесніше, по виробці, кожному 
за заслуги отримати грошову винагороду, ніж коли премію розподіляє начальник цеху; 

б) організація гуртків якості – до них входять 6 працівників виробничої дільниці або окремого 
відділу. Учасники цих гуртків добровільно, без примусу здійснюють управління якістю продукції 
на робочих місцях. Засідання проводити як в урочний так і в не урочний час. Неурочний час 
оплачується у подвійному розмірі. Діяльність гуртків якості охоплює такі питання: виявлення всіх 
причин, що заважають працівнику більш ефективно виконувати свою роботу, підвищення якості 
продукції, колективне обговорення оптимальності технологічного процесу, а також методів 
виконання технологічних операцій, зниження витрат на виробництво, розробка пропозицій з питань 
удосконалення діяльності, інновації в виробничому процесі. 

Як показує закордонний досвід, створення гуртків якості допоможе знизити показники браку 
до 2/3. Також це дає змогу виявити себе, дає відчуття причетності до справ підприємства, розширює 
простір для самовираження, почуття відповідальності за престиж його продукції; 

 
                                                      
1 Овейчук, В.Е., Чернышев, Я.А. (2016). Кадровая политика в развитии авиастроительного предприятия. 
Проектный подход к управлению персоналом. Известия Самарского научного центра Российской академии 
наук, 18, 4 (3), 416. 
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в) встановлення більш гнучкого робочого графіку батькам дітей дошкільного віку та 
молодшого шкільного віку, а саме: дозволяти зміщувати час робочої зміни, чим досягається 
збалансування часу роботи та особистого життя працівника; 

г) створення постійно діючої комісії з охорони праці, до якої члени вступають в неї 
на добровільних засадах – по 1 робітнику з бригади, бюро, відділу. Вона буде займатися питаннями 
запобігання нещасних випадків, профілактики професійних захворювань, заходами щодо 
запобігання надмірного навантаження працівників. Стимулом для вступу в цю комісію буде 
преміювання робітників в кінці року, якщо не було нещасних випадків на виробництві, професійних 
захворювань, тощо; 

д) узгодження кадрових призначень на посаду майстра дільниці, механіка, енергетика, 
начальника бюро, начальника відділу з колективом цього бюро, відділу, дільниці. Коли 
відкривається вакансія, методом опитування (можливо таємного) визначаються кандидатури, під 
керівництвом якої хочуть працювати підлеглі. Якщо ця людина відповідає посадовим вимогам 
(освіта, досвід, стан здоров’я, тощо) її призначають на посаду; 

е) встановлення річної премії при виконанні річного плану підприємства у процентному 
співвідношенні від кількості відпрацьованих років на підприємстві. Причому, сума кожному 
працівнику може коливатись тільки від кількості відпрацьованих років, а не може бути різною для 
різних посад. Тобто і слюсар-складальник, інженер і начальник цеху отримають однакову суму при 
однаковому стажу на підприємстві. 

У такому разі можна зацікавити кожного працівника віддавати належне колективному 
кінцевому результату, відчувати участь у розподілу деякої частки прибутку підприємства та 
знизимо плинність кадрів за рахунок того, що працівники будуть дорожити стажем на підприємстві 
та не будуть піддаватись сьогочасному бажанню звільнитись. 

Висновки. Проведене дослідження плинності кадрів на одному із провідних підприємств 
авіабудівної галузі ПАТ «Мотор Січ» дозволяє встановити, що основними причинами невідповідності 
у трудових відносинах є наступні: низька заробітна плата окремих груп працівників у зв’язку 
з поганою організацією праці; невідповідність виконуваних робіт рівню кваліфікації і основній 
професії; невизначеність перспектив професійного просування; неналежні умови праці; недовірливі 
взаємини в колективі між працівниками, працівниками і керівництвом; незадоволення професією. 

Шляхами розв’язання проблеми плинності кадрів на підприємстві є стратегічні і тактичні 
управлінські заходи. До першої групи відносять кроки, які можна назвати заходами з підвищення 
ефективності кадрової політики в цілому, починаючи від рекрутингу і закінчуючи підвищенням 
компетентності і компетенцій працівників через систему навчання, перекваліфікації, підвищуючи 
вартість капіталу – робоча сила. Друга група управлінських дій спрямована на підвищення 
ефективності праці менеджерів і працівників і стосується операційних рішень, зокрема через 
інститут Колективної угоди профспілкового комітету і власників компанії. Це не просто медичне 
страхування, це гнучкі графіки , пільги і культуру компанії: вони пов’язані із зростанням статусу 
працюючого і розвитком робочої демократії, підвищенням привабливості робочого місця і 
регулювання збалансованого робочого графіку (робочих змін), призначеннях керівників первинної 
ланки управління і справедливих підходів до мотивації праці. 

Запропоновані заходи можуть бути корисні вітчизняним авіапідприємствам за умови 
врахування специфіки їх функціонування, місцевих умов, індивідуальних факторів. 
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THE ROLE OF METHODS AND TECHNOLOGIES  
OF SELF-MANAGEMENT IN PROVIDING  
PERSONNEL DEVELOPMENT 

The article is devoted to the study of the essence of self‐management and determining the role 
of self‐management in ensuring the development of personnel. The key problems of application 
of  classical  methods  of  personnel  development  are  defined  and  the  advantages  of  self‐
management  methods’  application  are  considered.  The  essence  of  self‐management  as 
independent personality management is determined by their professional activity and activity in 
order to achieve the goals set  in the most effective way at the expense of rational use of their 
own  resources  and  opportunities.  The  main  directions  of  self‐management,  such  as  time‐
management, stress‐management, career management, conflict management, self‐development 
management,  and  others  are  considered.  Diagnostics  of  personnel  readiness  for  self‐
development and application technologies of self‐management are carried out. 
Keywords: personnel development, self‐development, self‐management, self‐government, 
personal resources, diagnostics of self‐development. 

Постановка проблеми. Ефективне функціонування будь-якої організації визначається, 
насамперед, рівнем розвитку її персоналу, адже в умовах швидкого старіння знань, умінь та 
навичок спроможність організації постійно підвищувати компетентність своїх працівників є 
одним із головних чинників забезпечення її конкурентоспроможності на ринку. Одночасно з цим, 
кожен працівник має розуміти, що його конкурентоспроможність, здатність витримувати 
конкуренцію на ринку праці залежать, в першу чергу, від нього самого. Тобто, уміння 
самоорганізувати себе є нагальною потребою компетентного фахівця, основою його успішної 
професійної діяльності, запорукою особистісного зростання. Саме для цього покликаний 
самоменеджмент, який представляє собою цілеспрямоване й послідовне застосування наукових 
методів і практичних прийомів менеджменту для свідомого управління власною кар’єрою та 
особистим життям. Головна мета самоменеджменту полягає у тому, щоб максимально 
використовувати власні можливості, свідомо управляти перебігом свого життя, долати зовнішні 
обставини як у професійній, так і в особистій сфері, досягати успіху найефективнішим шляхом. 
У зв’язку з цим, дослідження методів і технологій самоменеджменту та їх застосування 
у забезпеченні розвитку персоналу є актуальним. 

Аналіз останніх досліджень. Серед наукових доробок українських і зарубіжних вчених, які 
стали підґрунтям формування ідеології розвитку персоналу підприємств на засадах 
самоменеджменту, варто відзначити праці Г. Архангельського, М. Вудкока, М. Дороніної, К. Кінана, 
В. Колпакова, М. Лукашевича, В. Парахіної, С. Рєзнік, Д. Френсіса. А. Хроленко тощо. Проблеми 
самоменеджменту та його окремих напрямків і сьогодні продовжують цікавити вчених. При цьому 
слід відзначити досить широкий спектр проблем дослідження. Так, наприклад,  
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Н. Буняк1 розглядає теоретичні підходи до визначення сутності поняття «самоменеджмент», 
визначає чинники, які сприяють та перешкоджають саморозвитку працівників організації, 
обґрунтовує основні якості особистості, які впливають на її здатність до саморозвитку. 
В. Співак2пропонує перелік компетенцій самоменеджменту, заснований на досягненнях сучасних 
фундаментальних і прикладних гуманітарних дисциплін. А. Бузні3 здійснює аналіз дефініцій 
категорії «самоменеджмент», ним виділена система страт, що становлять сутність даного поняття, 
охарактеризованого як наука когнітивного управління особистості собою. В. Осташова 4 розглядає 
стан та перспективи розвитку самоменеджменту управлінського персоналу підприємства, наводить 
основні проблеми роботи менеджерів у сфері професійного саморозвитку, аналізує можливості 
мобільних додатків смартфону для ефективного самоменеджменту. Незважаючи на значну кількість 
наукових доробок і публікацій, присвячених самоменеджменту, існують окремі питання, які 
розкрито не повною мірою. Розробка теоретичних і практичних аспектів застосування методів і 
технологій самоменеджменту з метою розвитку персоналу залишаються актуальними і вимагають 
проведення кількісних і якісних досліджень. 

Мета статті полягає у розкритті сутності самоменеджменту, визначенні ролі методів і 
технологій самоменеджменту у забезпеченні розвитку персоналу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Незважаючи на те, що розвиток персоналу є 
важливою умовою розвитку підприємства на практиці йому приділяється недостатньо уваги. 
Однією з причин цього є те, що підготовка кадрів в межах підприємства потребує значних 
капіталовкладень, а зараз більшість підприємств не має вільних фінансових ресурсів, які можна було 
б витратити на розвиток персоналу. Ще однією причиною є побоювання керівництва втратити 
витрачені на навчання персоналу кошти через можливу зміну роботи останніми, після підвищення 
своєї конкурентоздатності. Крім цього, кошти на професійний розвиток персоналу можуть 
витрачатися неефективно, якщо працівник не вмотивований, або низька ефективність його 
діяльності є результатом невміння використовувати власні особистісні ресурси, а не є браком 
компетентності. Вирішити проблему розвитку персоналу допоможе перехід у режим саморозвитку – 
цілеспрямованої творчої зміни власних особливостей для найбільш ефективного здійснення 
трудових функцій. Тобто працівники мають усвідомити та прийняти на себе відповідальність 
за власний розвиток, у тому числі і професійний, а керівництво підприємств має забезпечити 
підтримку працівників, які займаються саморозвитком. 

Головну роль в даному аспекті має відігравати самоменеджмент – система способів 
діяльності, що дозволяє максимально використовувати власні можливості, свідомо і раціонально 
управляти своїм життям, активно і ефективно впливати на зовнішні обставини на роботі і 
в особистому житті в своїх цілях. 

Застосування методів і технологій самоменеджменту з метою розвитку управлінського 
персоналу дозволяє отримати ряд переваг, серед яких найбільш важливі наступні (рис. 1) 

Сучасні вчені тлумачать самоменеджмент досить широко, визначаючи його як самостійне 
спрямування своєї діяльності, набір управлінських впливів, самодіяльність, управління собою, 
своїми ресурсами, власною діяльністю, індивідуальним людським капіталом та зазначають, що він 
спрямований на досягнення мети, намічених цілей, саморозвиток, розвиток та ефективне 
використання власного інтелектуального потенціалу, самовдосконалення особистісних якостей, 
розвиток творчого потенціалу та підвищення ефективності професійної діяльності особистості тощо 
(табл. 1). 
  

                                                      
1 Буняк, Н. М. (2017) Самоменеджмент як мистецтво саморозвитку особистості. Глобальні та національні 
проблеми економіки. Вип. 18. <http://global-national.in.ua/issue-18-2017> (2018, лютий, 02). 
2 Спивак, В.А. (2017) Профессиональный самоменеджмент: источники знаний и базовые компетенции. 
Российское предпринимательство, 18, 20, 2933-2950. 
3 Бузни, А.Н.(2018) Когнитивное управление личности собой – главная функция самоменеджмента. 
Экономика и современный менеджмент: теория, методология, практика: монография. Пенза: Наука и 
Просвещение, 72-85 
4 Осташова, В. О., Бражник, А. С., Сліпокінь, Ю. С. (2018). Стан та перспективи розвитку самоменеджменту 
управлінського персоналу підприємства. Економічний форум, 1, 199-205. 
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Таблиця 1 
Сутність поняття «самоменеджмент» 

Автор Зміст поняття Результат 
самоменеджменту 

1 2 3 

самостійне управління своєю діяльністю 

В. Колпаков1  самостійне спрямування своєї діяльності 
на досягнення мети  

досягнення мети 

К. Андрющенко 2 самостійне управління працівником своєю 
професійною діяльністю з використанням знань, 
умінь й навичок, яке направлене на розвиток 
власного інтелектуального потенціалу, а також 
ефективне його використання на задоволення свої 
потреб та досягнення загальних цілей організації 

розвиток та ефективне 
використання власного 
інтелектуального 
потенціалу 

М. Дороніна, 
В. Пересунько 3 

самостійне управління працівником своєю 
діяльністю з використанням знань та інтуїції, 
направлене на розвиток власного інтелектуального 
потенціалу та ефективне його використання 
на свою користь і користь організації 

розвиток власного 
інтелектуального 
потенціалу 

Л. Федоришина, 
В. Камінський4  

мистецтво управління собою, своїми задатками, 
здібностями, знаннями, тобто індивідуальним 
людським капіталом, з метою кращого 
використання робочого часу, отримання вищої 
продуктивності, вищого індивідуального заробітку 
або здобуття вищого статусу на підприємстві, що 
дає можливість людині відчувати задоволеність та 
успіх 

краще використання 
робочого часу, 
отримання вищої 
продуктивності, вищого 
індивідуального 
заробітку або здобуття 
вищого статусу 
на підприємстві 

В. Лисенко 
І. Приходько 5 

самоорганізація, вміння керувати собою, своїм 
часом, своїми емоціями, вміння володіти 
ситуацією, бути готовим використовувати всі 
наявні можливості і справлятися з будь-якими 
несподіванками 

використання всіх 
наявних можливостей  

 
 
 

                                                      
1 Колпаков, В. М. (2011). Проблеми самоменеджменту людини. Теорія та методика управління освітою. 
<http://tme.umo.edu.ua/docs/5/11kolspp.pdf> (2018, лютий, 02). 
2 Андрющенко, К. А. (2010) Теоретичні аспекти самоменеджменту: умови виникнення і розвитку. Ефективна 
економіка, 7. <http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2010_7_13> (2018, лютий, 02). 
3 Дороніна, М. С., Пересунько, В. І. (2016) Самоменеджмент: сутність, умови виникнення і розвитку. 
Економіка і управління, 4, 7-12. 
4 Федоришина, Л. М., Камінський, В. І. (2016) Самоменеджмент як мистецтво управління індивідуальним 
людським капіталом. Глобальні та національні проблеми економіки, 10. <http://global-national.in.ua/ archive/ 
10-2016/111.pdf > (2018, лютий, 02). 
5 Лисенко, В.В, Приходько, І.А. (2018). Вплив функцій та технологій самоменеджменту на розвиток персоналу 
підприємства. Інфраструктура ринку, 19. <http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/19_2018_ukr/43.pdf> 
(2018, лютий, 02). 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 

застосування методів і прийомів менеджменту (роботи) 

С. Рєзнік, 
І. Чемезов та ін.1 

цілеспрямоване і послідовне застосування 
випробуваних наукою і практикою методів 
і прийомів менеджменту в повсякденній 
життєдіяльності ділової людини для того, щоб 
найкращим чином використовувати свій час, свій 
творчий хист, свідомо керувати перебігом свого 
життя, вміло долати зовнішні обставини як 
на роботі, так і в особистому житті, досягати 
професійних і життєвих цілей найкоротшим 
шляхом 

найкраще використання 
часу, творчого хисту 
досягнення професійних 
і життєвих цілей 
найкоротшим шляхом 

Б. Ренькас2 набір управлінських впливів, спрямованих на себе 
як на суб’єкт, задля приведення своєї особистості 
у відповідний стан, необхідний для успішного 
здійснення організаційної та педагогічної 
діяльності 

стан власної  
особистості 

О. Бабчинська, 
І. Шевченко, 
І. Гайдай3 

послідовне і цілеспрямоване самостійне 
використовування керівником випробуваних 
методів і практичних прийомів роботи 
в повсякденній діяльності для підвищення 
ефективності виконуваних процедур і операцій, 
досягнення запланованої мети 

підвищення 
ефективності 
виконуваних процедур і 
операцій, досягнення 
запланованої мети 

 
Аналіз понять, наведених у таблиці 1, дозволяє зробити декілька висновків: 
по-перше, самоменеджмент – це управління собою. Про це свідчить наявність першої частини 

складних слів «само-», яка має значення спрямованості чогось на себе, походження від себе або 
здійснення для себе; 

по-друге, для успішного здійснення самоменеджменту необхідні певні знання, уміння й 
навички щодо застосування методів і прийомів самоуправління; 

по-третє, самоменеджмент передбачає управління ресурсами особистості. До ресурсів 
належать усі зовнішні та внутрішні засоби і можливості, якими може скористатися особистість 
у разі необхідності. З точки зору ефективності професійної діяльності найважливішими з них є час, 
активність та освіченість: 

управління ресурсом часу відповідає на питання: як зробити набагато більше справ за один і 
той же час; як ефективно планувати роботу; які існують загальні правила і принципи використання 
часу та ін; 

управління ресурсом активності допомагає дізнатися: за рахунок чого довгий час залишатися 
активним і здоровим; як налаштовуватися на роботу з мінімальними витратами зусиль, як запобігати 
та боротися зі стресами та професійним вигоранням тощо; 

 

                                                      
1 Резник, С. Д., Чемезов, И. С. (2017). Персональный менеджмент как наука об управлении собственной 
жизнью и личной деятельностью деловых людей. Интернет-журнал «Науковедение», 9, 6. 
<https://naukovedenie.ru/PDF/101EVN617.pdf> (2018, лютий, 02). 
2 Ренькас, Б. М. (2015). Самоменеджмент керівника навчального закладу. Наукові підходи в управлінні 
навчальними закладами. Житомир: Левковець, 374-378. 
3 Бабчинська, О.І., Шевченко, І.О, Гайдай, І.С. (2012). Перспективи розвитку самоменеджменту в Україні 
Achievement of high school, София: Бял ГРАД-БГ ООД, 3, 72-74. 
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управління ресурсом освіченості передбачає виявлення того, які навички, здібності і знання 
необхідні для досягнення поставлених цілей; як підвищити і правильно використовувати свій 
власний невичерпний ресурс освіченості тощо. 

по-четверте, самоменеджмент застосовується з метою досягнення поставлених цілей, адже 
саме ціленаправленість є відмінною рисою людської поведінки. Мета – це усвідомлений та 
очікуваний результат діяльності, на який направлена поведінка людини. Важливим є співвіднесення 
цілі із засобом, який дозволяє її досягти, без цього ціль є не більш ніж абстрактним потягом. 

Таким чином самоменеджмент полягає у самостійному управлінні особистістю своєю 
професійною діяльністю та життєдіяльністю з метою досягнення намічених цілей найефективнішим 
шляхом за рахунок раціонального використання власних ресурсів і можливостей. 

Опанування методами самоуправління є надзвичайно актуальною і корисною справою, адже 
самоменеджмент спрямований на досягнення різноманітних цілей особистості і охоплює безліч 
різних аспектів професійного та особистого життя. Це призвело до виокремлення у рамках 
самоменеджменту ряду напрямів, перелік яких продовжує поповнюватися (табл. 2) 

Таблиця 2 
Основні напрями самоменеджменту 1 

Напрям Зміст 

Управління часом  
(time-management) 

формування і розвиток навичок цілеутворення, планування та 
управління своїм часом 

Стрес-менеджмент 
формування і розвиток навичок попередження або подолання 
стресових ситуацій завдяки власній психологічній 
компетентності 

Кар’єрний менеджмент формування і розвиток навичок управління особистою 
кар’єрою 

Менеджмент особистих 
обмежень 

формування і розвиток навичок подолання різних 
психологічних бар’єрів на шляху до досягнення поставленої 
мети 

Управління конфліктами 
формування і розвиток навичок адекватного поводження 
в конфліктній ситуації – навичок «ведення конфлікту» 
у заданому напрямку 

Управління саморозвитком формування і розвиток навичок постійного  
самовдосконалення 

Управління комунікаціями формування і розвиток навичок домінування в комунікації, її 
спрямованого ведення у заданому напрямку 

Командний менеджмент формування і розвиток навичок самостійно обирати «роль» 
у групі та ефективно її виконувати 

Менеджмент справляння 
враження (impression 
management) 

формування і розвиток навичок справляти на навколишніх 
доцільне, на її думку, враження, найчастіше сприятливе 

Ресурс-менеджмент формування і розвиток навичок ефективного використання 
власних ресурсів для досягнення поставлених цілей 

 
В останні роки науковці і практики заговорили про новий напрям у самоменеджменті – лайф-

менеджмент2. Лайф-менеджмент – нова система технологій в управлінні власним життям. 
Управління життям включає в себе управління різними його аспектами: цілями і завданнями, 
фінансами і часом, емоціями і здоров’ям, комунікацією і відносинами тощо. 

 
                                                      
1 Штапаук, С.С. (2010). Самоменеджмент керівника. Луганськ : Віртуальна реальність, 138. 
2 Борисова, А. (2014). Эффективный лайф-менеджмент. Санкт-Петербург: Антология, 128. 
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Таким чином, розуміння сутності самоменеджменту та необхідності його застосування є 
першим кроком у забезпеченні процесу саморозвитку. Наступним є діагностика готовності 
персоналу до саморозвитку та застосування методів і технологій самоменеджменту. 

З цією метою було розроблено анкету та проведено пілотажне дослідження на промисловому 
підприємстві м. Харкова – ПРАТ «Новий стиль». Респондентами виступили керівники та 
управлінський персонал підприємства. 

На запитання стосовно рівня задоволення потреб управлінського персоналу у професійному 
розвитку було отримано такі відповіді (рис. 2). 

Як показало дослідження, більшість керівників та управлінців в основному задоволені 
рівнем власного професійного розвитку. Однак є і такі, хто вважає свій професійний рівень 
недостатнім. 

У відповідь на питання: “Хто повинен виступати генератором процесу саморозвитку 
працівника?” більшість респондентів (67%) заявили, що сам управлінець. Така відповідь засвідчує 
усвідомлення управлінським персоналом потреби постійного процесу саморозвитку, незважаючи 
на методи заохочення чи стимулювання на підприємстві. При цьому серед керівників 100% 
визнають власну відповідальність за свій розвиток, однак більшість опитаних менеджерів вважає, 
що ініціювати їх розвиток має саме керівник підприємства, а брати на себе відповідальність за свій 
саморозвиток готові лише 33% опитаних. 

Свідченням того, що управлінці постійно потребують нових знань під час виконання своїх 
обов’язків, є результати відповідей на запитання: «Що змушує Вас активізувати свій професійний 
розвиток?» (рис. 3). 

Варіант «усвідомлення недостатнього рівня компетентності» зустрічаємо у 100% керівників та 
80% управлінців. Отже, фактично, лише невідповідність компетентності професійним обов’язкам 
змусить опитаних працівників активізувати свій професійний розвиток. Аналіз відповідей різних 
груп респондентів виявив деякі відхилення. Так, у групі менеджерів спостерігаємо також 
домінування варіанта «бажання просунутися кар’єрною драбиною». Серед менеджерів також 
присутні ті, хто прагне саморозвитку, щоб змінити роботу. Це свідчить про низький рівень 
прихильності до організації, що також потребує уваги керівництва. Позитивним моментом є те, що і 
керівників, і управлінців надихає на розвиток приклад інших та відсутність примусу з боку 
керівництва щодо розвитку. 

Також анкета містила питання щодо чинників, які найбільше перешкоджають активному 
саморозвитку персоналу. Найбільш критичні перешкоди – це відсутність часу (цей чинник обрали 
90% керівників та 80% менеджерів), а також брак фінансових можливостей (80% керівників та 72% 
менеджерів) і недостатня обізнаність щодо можливих варіантів розвитку (80% керівників та 60% 
управлінців) (рис. 4). 

Наприкінці керівники та менеджери відповіли на питання щодо бажаних навичок 
самоменеджменту, якими б вони хотіли оволодіти (рис. 5) 

Як бачимо, керівники і менеджери прагнуть навчатися, найбільше їх цікавлять навички 
управління часом, управління кар’єрою, боротьба зі стресом та розвиток лідерських якостей. 
Керівники обрали всі запропоновані навички, як бажані. Менеджерів дещо менше цікавлять навички 
подолання обмежень саморозвитку, розвиток лідерських якостей, постійний саморозвиток та 
управління конфліктами. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, за результатами аналізу 
можна зробити такі висновки: керівники та управлінський персонал підприємства розуміють 
важливість власного професійного розвитку, однак відсутність фінансових можливостей та брак 
часу заважають цьому. Тому слід звернути увагу на методи самоменеджменту, особливо ті, які 
не потребують значних фінансових вкладень, та методи, які можуть бути впроваджені силами 
підприємства. В першу чергу, це стосується формування навичок управління власними ресурсами 
особистості: часу, освіченості та активності і працездатності. Подальші дослідження авторів 
будуть спрямовані на удосконалення діагностичного інструментарію та розробку рекомендацій 
щодо практичного застосування методів та технологій самоменеджмнету на вітчизняних 
підприємствах. 
  



 EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 5 Issue 2 2019

171

 
 

 

а) керівники 

 

б) управлінський персонал 

 
  

 
 

 
а) керівники 

 
б) управлінський персонал 

 

 

Рис. 2. Оцінка задоволеності персоналу власним професійним розвитком

Рис. 3. Чинники активізації професійного розвитку персоналу
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Рис. 4. Фактори, що перешкоджають розвитку персоналу

Рис. 5. Навички, якими бажають оволодіти працівники підприємства
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PRIVATE PUBLIC PARTNERSHIP AT THE REGIONAL 
(LOCAL) LEVEL AS AN INSTRUMENT FOR 
THE ACHIEVEMENT OF STRATEGIC GOALS  
ON RECOVERY OF THE CONFLICT-AFFECTED  
TERRITORIES OF UKRAINE 

The article proposes to use the mechanism of public‐private partnership at the regional (local) 
level for the implementation of projects on the recovery of the conflict‐affected territories of 

Ukraine. The contradictions in the interpretation of the concept of "public‐private partnership" 
arising  from the consideration of public‐private partnership as a special mechanism and as a 

socio‐economic  institution  are  analyzed.  The  classification  of  types  of  public‐private 
partnership  is offered. The organizational and economic mechanism of using  the mechanism 

of  public‐private  partnership  at  the  regional  (local)  level  is  considered,  which  will  allow 
territorial  communities  of  the  conflict‐affected  territories  to  direct  their  budgets  to  projects 
for recovery. 

Keywords: recovery, reintegration, conflict‐affected territory, deoccupied territory, mechanism 
of recovery, private public partnership. 

Постановка проблеми. Значущість проблеми відновлення та реінтеграції деокупованих та 
постраждалих від конфлікту територій обумовлена тим, що всі її складові впливають не тільки 
на якість життя населення східних регіонів України, але і на стан соціально-економічного розвитку 
держави в цілому. Наслідки збройного конфлікту негативно впливають на макроекономічну 
стабільність держави, процеси реформування та загальні перспективи зростання економіки. 
Розв’язання проблеми відновлення постраждалих від конфлікту територій можливе шляхом 
здійснення комплексних заходів на національному та місцевому рівнях, спрямованих на подолання 
наслідків конфлікту, соціальне та економічне оновлення регіонів, створення безпечного середовища 
життєдіяльності людей, формування більш справедливого суспільства, усунення або мінімізація 
причин конфлікту, забезпечення гармонійної політичної та соціально-економічної реінтеграції 
тимчасово окупованих територій в Україну в контексті загальнодержавних процесів реформування 
та розвитку суспільства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Необхідність відновлення постраждалих від 
конфлікту територій є предметом постійних дискусій, а розробка і впровадження державної 
політики з даного питання вже тривалий час залишається нагальним завданням. Серед наукових 
розробок зазначеного спрямування варто виокреслити праці О. Пасхавера, О.Амоші, О.Балуєвої, 
І.Кресіної, О.Новікова, Ю.Харазішвілі, Е. Лібанової та інших. У своїх дослідженнях науковці 
розглядають проблеми державного устрою, проблеми внутрішньо-переміщених осіб, розробки 
фінансових механізмів вирішення проблем деокупованих територій, соціальної політики та інших 
сфер, але подальші дослідження даної проблематики вкрай необхідні і є першочерговими для 
організації ефективного процесу відновлення та розбудови миру. 
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Саме тому метою статті є вивчення можливості використання механізму державно-
приватного партнерства в проектах із відновлення постраждалих від конфлікту територій. 

Виклад основного матеріалу. В численних публікаціях поняття «державно-приватне 
партнерство»1 трактується вченими по різному. Спектр думок вар’юється від широко визначення, 
яке включає в себе будь-яку взаємодію бізнесу та держави, до вузького, де йде мова лише про ті 
проекти, де взаємодія має довгостроковий характер та засноване на співфінансуванні. 

ДПП науковцями розглядається в двох аспектах – в широкому та вузькому, а саме: 
В вузькому значенні ДПП представляє собою механізм довгострокового взаємовигідної 

взаємодії влади та підприємницьких структур, який заключається в інвестуванні приватних 
фінансових ресурсів в об’єкти державної власності і подальшому спільному управлінні ними. 

В широкому значенні ДПП представляє собою інститут довгострокової стійкої легальної 
кооперації фінансово-інвестиційних, організаційно-управлінських та інтелектуальних ресурсів 
органів державної влади та приватного підприємництва для спільного вирішення соціально 
важливих задач. 

Розгляд ДПП2 як особливого механізму та як соціально-економічного інституту дозволяє 
зняти певні протиріччя в трактовці даної категорії. Маємо на увазі, що в даний час механізми ДПП 
реалізуються з певною періодичністю, але не можна на даний момент часу казати про 
повноцінний інститут ДПП: ключові ознаки ДПП як інституту (наявність спеціального 
законодавства, яке не містить в собі протиріч та правозастосувальної практики, розвинена 
інфраструктура, значний вплив ДПП на соціально-економічний розвиток держави в цілому) 
на даний момент часу не сформовані. Проте саме інституціоналізація ДПП надасть даному 
механізму масовий характер. 

Тим не менш, незважаючи на загальність принципів та признаків ДПП, на даний час відсутня 
загальноприйнятна класифікація форм ДПП, а також стандартна схема їх застосування. 
Класифікацію видів ДПП можна представити за галузевою ознакою, за рівнем державної влади – 
суб’єкта ДПП, за об’ємом наданої приватному партнеру правомочності та ін. (табл. 1). 

Суть ДПП в тому, що з одного боку держава природнім чином зацікавлена в укріпленні свого 
бюджету та зростанні податкових надходжень, а з іншого – бізнес більш ніж зацікавлений 
в розвитку виробничої та соціальної інфраструктури, створенні сприятливих умов для свого росту, 
збільшення прибутковості та досягнення стабільності свого розвитку 

З урахуванням цього ДПП можна розглядати як особу форму домовленості держави та бізнесу 
про «правила гри» за принципом «бізнес виграє, якщо виграє держава». 

Після проведення аналізу потреб на відновлення постраждалих від конфлікту територій нами 
визначено деякі з пріоритетних напрямів відновлення постраждалих від конфлікту територій3: 

розвиток державно-приватного партнерства; 
розвиток малого та середнього підприємництва; 
зниження напруги на ринку праці; 
реформування житлово-комунального господарства. 
Для фінансування даних заходів необхідно виділити кошти з бюджетів всіх рівнів, а також 

залучення приватних інвестицій. 
В ДПП проектах партнерські відносини можуть здійснюватися з органами влади різних 

рівнів – національними, регіональними, муніципальними. Відмінність в розмежуванні повноважень 
органів влади різних рівнів та різноманітних умов, які з цього випливають та на яких укладаються 
партнерські угоди. Максимально варіативними можуть бути угоди, які укладалися на національному 
рівні. Менший об’єм преференцій надається проектам, які впроваджуються на муніципальному 
рівні. В той же час для суб’єктів підприємництва, які не мають значної ринкової влади, особливе 
значення надається взаємодії саме на муніципальному рівні. 

 
                                                      
1 Далі – ДПП. 
2 Закон про державно-приватне партнерство, 2010 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 
України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17> (2019, February, 07). 
3 Розпорядження про схвалення Концепції Державної цільової програми відновлення та розбудови миру 
в східних регіонах України, 2016 (Кабінет Міністрів України). Єдиний веб-портал органів виконавчої влади 
<https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249545818> (2019, February, 04). 
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Таблиця 1 
Класифікація видів ДПП 

Класифікаційна ознака Види ДПП 

галузь економіки та соціальної сфери ДПП в сфері освіти, охорони здоров’я, транспорту, 
ЖКГ та інше; 
ДПП міжгалузевого характеру 

множинність суб’єктів приватного 
бізнесу 

ДПП, де присутній єдиний суб’єкт з боку приватного 
бізнесу; 
ДПП, де бере участь кілька суб’єктів приватного 
бізнесу на рівних (паритетних)засадах; 
ДПП, де присутні основні (інвестори) та додаткові 
суб’єкти приватного бізнесу. 

рівень державної (муніципальної) 
влади – суб’єктаДПП 

ДПП державного значення; 
ДПП регіонального значення; 
ДПП муніципального значення; 
змішане ДПП (міждержавне, міжрегіональне, 
багаторівневе). 

роль держави в здійсненні ДПП ДПП, в якому державна влада грає пасивну роль; 
ДПП, в якому здійснюється паритетне управління 
об’єктом партнерства з боку держави та приватного 
бізнесу; 
ДПП, в якому держава грає ключову роль, а приватний 
бізнес – додаткову. 

організація взаємовідносин влади та 
бізнесу в рамках ДПП 

оперування; кооперація; концесія; лізинг за участю 
органів державної влади або місцевого 
самоврядування. 

право, на засадах якого здійснюється 
ДПП 

ДПП засноване на праві власності; 
ДПП засноване на орендному праві; 
ДПП засноване на праві господарського ведення або 
оперативного керування; 
ДПП засноване на інших правах; 
ДПП, яке передбачає трансформацію прав на об’єкт 
ДПП в часі. 

термін реалізації ДПП ДПП з суворо встановленим строком; 
ДПП, яке реалізується до досягнення деяких 
економічно або соціально важливих завдань; 
умовно-безстрокове ДПП. 

інноваційна складова Партнерство, спрямоване на досягнення інноваційного 
ефекту; 
Партнерство, яке викликає вторинний інноваційний 
ефект; 
неінноваціне (традиційне) ДПП 

 
Складено автором. 
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Виникнення державно-приватного партнерства на регіональному (місцевому) рівні1, як нової 
форми взаємодії влади та бізнесу, продиктоване тими ж саме можливостями, які закладені в даному 
механізмі: воно надає можливість отримати значні вигоди для кожного учасника такого партнерства 
(забезпечення суб’єктів підприємництва необхідними ресурсами розвитку та формування ринків 
збуту виготовленої продукції, а також вирішення ряда соціально-економічних проблем розвитку 
муніципальних утворень). 

При цьому МПП слід розуміти, як форму контрактного договору між органами влади та 
суб’єктами підприємництва, який передбачає активне використання технічних, фінансових та 
управлінських ресурсів приватного сектору для досягнення завдань, поставлених місцевою владою. 
Складність розвитку МПП (місцева влада з одного боку та приватний бізнес з іншого) пов’язана, 
насамперед, з відсутністю вільних коштів в місцевому бюджеті. Територіальні громади, які є 
деокупованими або постраждалими внаслідок конфлікту зіткнулися з браком коштів в бюджеті, але 
завдяки реформі децентралізації, ініційованої кабінетом Міністрів України, бюджети 
територіальних громад матимуть можливість брати участь у механізмі державно-приватного 
партнерства. 

Тим не менш, повноцінна реалізація даного механізму потребує: 
широке та гласне обговорення проектів, їх публікацію в ЗМІ на стадії обговорення; 
поєднання проектів з стратегічними цілями соціально-економічного розвитку територій, 

цільовими муніципальними програмами, на засадах яких необхідно визначати пріоритети розробки 
проектів МПП; 

чітке визначення ініціаторів МПП-проектів, розмежування повноважень при підготовці та 
контролю реалізації МПП між органом представників та виконавчим органом, розміщення 
інформації про укладених договорах МПП на офіційному сайті, надання інформації про укладені 
угоди МПП відповідним органам. 

Повноцінне правове регулювання МПП потребує, щоб муніципальними правовими актами 
були встановлені: 

порядок визначення пріоритетних для використання МПП напрямів та галузей; 
порядок підготовки МПП-проекта; 
порядок контролю та звітності за МПП-проектами; 
порядок оцінювання проміжних та заключних результатів МПП-проекта; 
порядок суспільної та незалежної експертиз МПП-проекта та його результатів; 
норма про публічне обговорення МПП-проектів та їх результатів. 
При розробці стратегії соціально-економічного розвитку деокупованої а постраждалої від 

конфлікту території важливо розробити завдання, механізми роботи структур, які мають 
активізувати МПП на території. МПП-проект є комплексом взаємопов’язаних заходів, спрямованих 
на досягнення стратегічних цілей розвитку муніципального утворення з встановленими вимогами 
щодо якості результату за період наданого часу та при наявному бюджеті. 

Адаптація механізмів МПП являє собою складну, відкриту систему, яка реалізується в різних 
аспектах за умови виконання певних принципів. Важливо доповнити принципи, які мають бути 
прописані в Положенні про МПП, наступними положеннями: прозорість діяльності зі сторони МПП, 
конкурентоспроможність, індивідуальність, узгодженість, стратегічний підхід, збалансованість, 
конкурсність, результативність. 

Ефективна адаптація МПП з метою досягнення бажаного образу майбутнього деокупованої та 
постраждалої від конфлікту території потребує виваженого організаційно-економічного механізму, 
який би враховував як існуючий потенціал території, так і потенціал розвитку, мав в собі 
методологію, розроблену концепцію, процедури реалізації та ін. (рис.1). 

Об’єктами управління МПП є як проекти, так і інститути. Інститути включають правила та 
норми, які регулюють відношення між суб’єктами економіки з приводу МПП, та організації, які 
забезпечують дані відносини. Розвиток інститутів МПП дозволяє сформувати середу, яка необхідна 
для реалізації МПП-проектів. Чітко визначені компетенції та технології управління дозволять 
муніципальній владі в особі публічного партнера з успіхом реалізувати МПП-проекти. 

 
 

                                                      
1 Далі – МПП. 
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Рис. 1. Організаційно-економічний механізм МПП 

Складено автором. 
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доступності «довгих грошей» (рівень розвитку довгострокового фінансування, інструментів, 
інфраструктури фінансового ринку, включення в фінансування ресурсів інвестиційних, пенсійних, 
страхових, венчурних фондів). 

При виборі критеріїв відбору МПП-проектів важливо враховувати пріоритетні напрями 
розвитку територій, які зафіксовані в Стратегії відновлення постраждалих від конфлікту територій. 
МПП виступає лише як один з інструментів підвищення конкурентоздатності території та 
покращення якості життя її мешканців. 

Об’єктом МПП-проекту може стати інфраструктурна споруда, яка характеризується високою 
технологічною складністю або інноваційний продукт, який, як правило, має обмежений ринок збуту. 
Ці особливості та реалізація проекту в довгостроковій перспективі формують цілий спектр ризиків 
які також накладають обмеження при виборі моделі МПП-проекту. 

На початковому етапі адаптації механізмів МПП ініціатором більшості проектів буде 
виступати держава в особі місцевої влади. Специфіка правовідносин в сфері МПП дозволяє 
приватному партнеру також бути ініціатором проекту, і ця активність безпосередньо залежить 
від того, наскільки законодавчо простимульований приватний бізнес брати участь в МПП-
процесі (рис.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Фактори, які впливають на розвиток МПП 

 
Складено автором. 
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співфінансування. Таким чином, успіх МПП в територіальній громаді залежить від ряду 
ключових факторів: 

якість підготовки проектів на його початкових стадіях; 
вибір партнера: спільне регулювання цілей та основних умов, а також спонукальних 

механізмів реалізації проектів; 
стандартизація процедур, орієнтованих та реалізацію проектів та забезпечуючи прозорість, 

довіру, зменшення ризиків, конструктивне спільне управління та вироблення компромісних рішень; 
критеріальний апарат визначення реалістичності та виконуваності проектів та вибір 

оптимального варіанту, що дозволяє збільшити ефективність та знизити ризики при безпосередній 
реалізації кожного проекту. 

В даній публікації запропоновано можливість використання механізму державно-приватного 
партнерства на місцевому рівні для відновлення постраждалих від конфлікту територій, але 
залишається потреба конкретизації механізмів залучення коштів для проектів із відновлення, що 
задає проблематику для подальших досліджень. 
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THE ROLE OF ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL 
MONITORING IN DEVELOPING THE LOCAL POLICY  
OF URBAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

The issues of sustainable development and environmental policy are directly related because the 
policy determines  the basic principles of human attitude to nature  in the process of economic 
and everyday activity. The dynamic behavior of the technogenic load on the environment leads 
to the degradation of the natural ecosystems at the region and local geosystem levels, forcing us 
to  take  into  account  the  resilience  and  ability  of  these  systems  to  self‐purify,  self‐repair  and 
restore. The task of the local authorities is to achieve a balanced regional environmental policy 
that  considers  the  economic  and  environmental  interests  of  the  competing  parties  (public 
agents) in a way to withstand the potential man‐made and environmental hazards, maintain the 
vital  functions  of  interconnected  elements  of  the  environment  and  guarantee  the  safety  
of the environment. 
Keywords: ecological policy, urban system, sustainable development, urban settlement, 
economics of the nature use. 

Постановка проблеми. Визначальна роль антропогенного фактору у досягненні 
критичного стану природного середовища, зокрема, у погіршенні умов життя людей, погіршенні 
якості та зменшенні кількості природних ресурсів, створенні глобальних екологічних загроз, 
стала очевидною ще наприкінці двадцятого століття. Наслідком такого усвідомлення стало 
проведення ООН «Конференції з питань навколишнього середовища» у Стокгольмі (1972 р.), 
створення Світової комісії з питань довкілля та розвитку у 1983 р. та проголошення принципу 
«сталого розвитку» у 1987 році як основи стратегічного соціально-економічного планування 
на рівні окремих країн та адміністративно-територіальних одиниць. При вирішенні проблеми 
раціонального та збалансованого природокористування варто брати до уваги динамічний 
характер техногеного навантаження на довкілля. Такого роду навантаження призводять 
до деградації природних екосистем на рівні регіонів та локальних геосистем, змушуючи 
враховувати стійкість та здатність останніх до самоочищення, самовідновлення та відновлення. 
Завданням органів місцевої влади є реалізація збалансованої регіональної екологічної політики, 
яка має враховувати економічні та екологічні інтереси конкуруючих сторін (суспільних агентів) 
таким чином, аби протидіяти потенційним техногенним та екологічним небезпекам, 
підтримувати життєдіяльність взаємопов’язаних елементів навколишнього середовища та 
гарантувати населенню безпечність довкілля. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання сталого розвитку та екологічної 
політики безпосередньо пов’язані між собою, оскільки саме остання визначає принципові засади 
ставлення людини до природи в процесі господарської та побутової діяльності. Серед авторів, які 
внесли значний вклад у розвиток наукових уявлень про сталий розвиток та сформували 
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концептуальні основи формування та реалізації екологічної політики особлива роль належить 
таким вченим як О.О. Веклич1, Б.М. Данилишину2, Л.Г. Мельнику3, В.С. Міщенку4, 
Є.В. Хлобистову5. Такі автори як Ксеневич М.Я., Сіміонов Ю.Ф., Титоміров Н.Н., Балуєва 
О.В. звертають увагу на необхідність детального тлумачення таких понять як «стале місто», 
«стале проектування» та «стале будівництво». 

Формулювання мети статті. Метою даної роботи є визначення еколого-економічних засад 
моніторингу у формуванні політики місцевої влади в контексті сталого розвитку міст. 

Викладання основного матеріалу дослідження. Парадигма сталого розвитку передбачає, що 
задоволення потреб теперішніх поколінь у природних ресурсах не може відбуватися коштом 
майбутніх, а саме природокористування, як основа будь-якої людської діяльності, має базуватися 
на принципах екологічних, економічних та соціальних складових еволюції людського суспільства. 
Завдяки збільшенню чисельності населення планети та науково-технічній революції сталий 
розвиток стає глобальною проблемою, важлива роль у вирішенні якої належить визначенню умов та 
механізмів збалансованого екологічно-безпечного природокористування на рівні окремих 
регіональних екосистем, до числа яких можна віднести і міста в силу їх визначального, у багатьох 
випадках, впливу на екологічний та соціально-економічний розвиток регіонів. Особливість 
українських підходів до сталого розвитку значною умовою зумовлена історичними обставинами: 
домінуванням у національному господарстві галузей, що притаманні другому (гірничорудне та 
вуглевидобувне виробництво) та третьому (електрогенерація, важке машинобудування, хімічна та 
автомобільна промисловість) і лише частково четвертому технологічним укладам (нафтохімія, 
газовидобуток, ядерна електроенергетика, аерокосмічні технології). 

До цього варто додати тривалий напівколоніальний статус національного господарського 
комплексу, виконання ним ролі «сировинного придатку» імперського, а пізніше – союзногоцентру, 
високу ресурсоємність виробництва та перманентну кризу радянської, а згодом – вже української 
економіки. Усе це, разом із монопродуктовим характером більшості міст-центрів (м. Кривий Ріг – 
«місто сталеварів», м. Енергодар – «місто енергетиків», м. Краматорськ – «місто машинобудівників» 
тощо) та 6надмірною концентрацією виробничих потужностей призвело до стрімкого погіршення 
стану довкілля протягом 60-70 років минулого століття, а вже у 1980 роки стан природного 
середовища був визнаний кризовим та таким, що перебуває на межі екологічної катастрофи. Усе 
вищенаведене, разом зі сповільненням темпів економічного зростання, зробило актуальним 
впровадження вже у незалежній Україні принципів сталого розвитку, що були визначені 
на конференції у Ріо-де-Жанейро у 1992 році. Принцип сталого розвитку українського суспільства 
в цілому та національного господарства зокрема почав декларуватися як пріоритетний 
на державному рівні, а на цій основі почалося розроблення нової екологічної політики та 
концептуальне переосмислення засад національної безпеки, у тому числі й безпеки екологічної. 
Основною відмінністю нової екологічної політики (екологічної політики сталого розвитку) стало 
визнання зв’язку між досягненням певних соціально-економічних та екологічних результатів, 
застосування принципів паритетності взаємин у тріаді «суспільство-економіка-екологія». 

Екологічна політика держави та її реалізація на рівні місцевих громад (місцевих органів 
влади) безпосередньо пов’язана із екологічною безпекою, зокрема, із урахуванням глобальних 
економічних, геополітичних, соціальних та технологічних ризиків, визначених міжнародними та 

                                                      
1 Веклич, О.О., Волошин, С.М., Жарова, Л.В. та ін. (2012). Формування та реалізація національної екологічної 
політики України .Суми: Университетская книга, 336. 
2 Данилишин, Б.М., Чернюк, Л.Г., Фащевський, М.І. (2006). Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів: 
методологія і практика. Черкаси: ЧДТУ, 315. 
3 Мельник, Л.Г., Скоков, С.А., Сотник, И.Н. (2006). Эколого- экономические основы ресурсосбережения. 
Сумы: Университетская книга, 229. 
4 Данилишин, Б.М., Дорогунцов С.І., Міщенко, В.С. (1999). Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку 
України. Київ: РПВС НАН України, 716. 
5 Хлобистов, Є.В., Жарова, Л.В., Кобзар, О.М. (2008). Екологічна безпека стратегічного потенціалу динаміки 
розвитку продуктивних сил регіонів України. Механізм регулювання економіки, 3, 11-19. 
6 Хлобистов, Є.В., Жарова, Л.В., Ільїна, М.В. (2008). Сталий розвиток та екологічна політика у глобальних 
викликах: від передбачення до прогнозування. Економіка природокористування і охорони довкілля: Щорічник 
наук. праць, 1, 42-48. 
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національними експертами1. Так, у статті Хлобистова Є.В., Жарової Л.В. та Ільїної М.В.2 

запропоновано декілька можливих сценаріїв геополітичного України та проаналізовано пов’язані 
із цим соціально-еколого-економічні наслідки переходу нашої країни до так званого 
«постіндустріального суспільства». Згідно з «консервативним» сценарієм, основні зусилля 
приділятимуться збереженню вже існуючого потенціалу та пошукам власного шляху суспільного 
розвитку, що може призвести до незначного покращення ситуації, не вимагатиме значних витрат та 
змін у системі управління, але не призведе до кардинальних змін. Наслідками такого шляху 
розвитку можуть стати посилення ізоляціонізму та відставання від країн Європи, зростаюча 
залежність від іноземних технологій, збереження сировинної орієнтації національної економіки. 

Так званий «наслідувальний» сценарій полягає у прискореній інтеграції до світової спільноти 
та подоланні відставання від розвинутих країн, завдяки підтримці та розвитку приорітетних 
науково-технологічних напрямів. Недоліком такого «наслідування» може стати посилення 
технологічної залежності від інших країн, а його сильними сторонами є можливість долучення 
до фінансових фондів міжнародних проектів та відповідне збільшення уваги до поліпшення 
екологічної ситуації в країні. 

Відповідно до описаного у статті31 «євроінтеграційного» сценарію приєднання України 
до європейських економічних та політичних структур спочатку на правах асоційованого, а згодом – 
повного членства має забезпечити нашому суспільству європейський шлях розвитку, допоможе 
у гуманізації суспільства, розвитку національного наукового та освітнього потенціалу, закріпленні 
країни у міжнародному розподілі праці та на світових ринках. Реалізація такого сценарію 
потребуватиме конкуренції за екологічними показниками та вимагатиме від центрального уряду та 
місцевих органів влади застосування системиекологічної сертифікації та аудиту за процедурами ІСО 
та EMAS42, застосування процедур проведення стратегічної екологічної оцінки політичних рішень, 
екологізації різних сфер суспільного життя, підвищенню ролі екологічної політики та 
стимулюванню розробки, модернізації та впровадження комплексу заходів з підвищення рівня 
екологічної безпеки населення та переходу до сталого розвитку. 

«Комплексний» сценарій натомість являє собою багатовимірну програму трансформації, яка 
передбачає послідовне адміністративне стимулювання реформ, перебудову та скорочення органів 
державного управління, зменшення розподілу ВВП через консолідований державний бюджет країни 
та перехід до стійкого зростання із ощадливим використанням та відновленням природних ресурсів. 
До числа найбільших викликів нашого століття відносять зміни клімату, які можуть стати фактором 
збільшення кількості воєнних конфліктів та посилення міграційних процесів. Наслідки 
прогнозованих змін клімату, що стають відчутними вже сьогодні, будуть проявлятися у підвищенні 
рівня морів та затопленні прибережних територій зростання потреби у продовольстві, чистій воді та 
енергоносіях, збільшення кількості посух, руйнівних буревіїв, штормів та повеней. Спричинене 
економічними кризами, недієвістю організаційно-правових механізмів, політичною нестабільністю 
та війнами стрімке скорочення витрат на захист та відновлення довкілля вже призвело до втрати 
біологічного різноманіття, знищення багатьох біологічних видів та збільшення кількості 
небезпечних відходів. 

Збереження існуючих темпів змін клімату матиме наслідком зростання витрат держави та 
місцевих органів влади на подолання небезпечних для людини наслідків, причому 
за оптимістичними оцінками сумарні витрати на зазначені заходи мають мають сягнути 1-2% ВВП5. 
                                                      
1 Потапенко, В.Г., Хлобистов, Є.В. (2012). Стратегічні пріоритети безпечного розвитку України на засадах 
«зеленої економіки». Київ: НІСД, 360. 
2 Хлобистов, Є.В., Жарова, Л.В., Ільїна, М.В. (2008). Сталий розвиток та екологічна політика у глобальних 
викликах: від передбачення до прогнозування. Економіка природокористування і охорони довкілля: Щорічник 
наук. праць, 1, 42-48. 
3 Хлобистов, Є.В., Жарова, Л.В., Ільїна, М.В. (2008). Сталий розвиток та екологічна політика у глобальних 
викликах: від передбачення до прогнозування. Економіка природокористування і охорони довкілля: Щорічник 
наук. праць, 1, 42-48. 
4 2Кузьменко, О.Б., Андрєєв, В.І. (2013). Процедура екологічного аудиту в системі екоменеджменту 
підприємства: навчальний посібник. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 184. 
5 Національна доповідь (2017). Цілі сталого розвитку: Україна <http://www.un.org.ua/ua/publikatsii-ta-zvity/ 
un-in-ukraine-publications/4203-2017-natsionalna-dopovid-tsili-staloho-rozvytku-ukraina-iaka-vyznachaie-bazovi-
pokaznyky-dlia-dosiahnennia-tsilei-staloho-rozvytku-tssr> (2019, березень, 13). 
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Такі витрати уповільнять темпи економічного зростання розвинутих країн. Реалізація 
«консервативного» сценарію розвитку України (така імовірність досі залишається відносно 
високою) супроводжуватиметься погіршенням стану довкілля, екстенсивним характером 
експлуатації ресурсів природного середовища та зменшенням уваги держави до екологізації 
виробництв, що супроводжуватиметься загостренням екологічних конфліктів на місцевому та 
загальнодержавному рівнях. А оскільки реалізація сталого розвитку на рівні держави можливе лише 
за умови втілення його принципів на рівні екологічної політики місцевих громад, то актуальними 
стають наукові дослідження, пов’язані з визначенням зв’язку між природою та людиною. 
Виснаження природно-ресурсного потенціалу економічно розвинутих регіонів України, погіршення 
екологічної ситуації в містах та сільських населених пунктах буде загострювати боротьбу за право 
доступу та володіння ресурсами, створюючи загрози еколого-економічній та енергетичній безпеці 
держави. Це вимагатиме від органів місцевої влади високої оперативності у прийнятті рішень 
у кризових ситуаціях, здатності аналізувати оперативні дані про стан місцевих економіко-соціально-
екологічних показників, ефективного ресурсного менеджменту та удосконалення адміністративної 
системи управління з відмовою від інерційних бюрократичних та формалізованих структур і 
застосуванням принципів проектного менеджменту. Така трансформація органів влади дозволить 
оперативно враховувати динамічність соціально-екологічного та екологічного середовища, 
визначати недоліки діючих економіко-правових механізмів і корегувати екологічну політику міст 
відповідно до ситуації. Потенційно найбільш конфліктогенними для міста є проблеми визначення 
форм власності на природні ресурси, управління їхнім використанням, конфлікти між власниками 
(користувачами) з приводу володіння та розподілу економічних (соціальних) ефектів від 
використання природного ресурсу, ступінь готовності природокористувачів брати на себе 
природоохоронні витрати та доступ населення до користування якісними екологічними послугами1. 
Задля мінімізації небезпеки виникнення конфліктів необхідним стає формування ефективної 
системи еколого-економічних відносин, складовими якої мають стати екологічна паспортизація 
міст, стратегічне планування управління природокористування на макро- та мікрорівні, 
удосконалення екологічної політики шляхом розв’язання еколого-економічних суперечностей 
у стосунках між суспільством та довкіллям. 

Сучасні теорії урбанізації передбачають вирішення двох груп питань: теоретичних та 
прикладних. Перші мають стосунок до отримання знань про глобальні процеси урбанізації (цим 
займаються універсалісти) та дослідження стану локальних та регіональних екосистем (останнє 
відносить до конкретизації). Прикладний аспект теорій урбанізації полягає у поліпшенні 
соціально-економічних та екологічних показників міських поселень на основі застосування 
нагромаджених науковцями теоретичних знань в умовах, коли кількість міського населення 
постійно зростає як у провідних країнах, так і в країнах, з траснформаційною економікою. 
Очікуване збільшення частини міського населення до 65-67% у світі впродовж наступних 
десятиліть супроводжуватиметься неконтрольованим розростанням великих міст, зменшенням 
кількості сільськогосподарських земель та земель лісового фонду, несприятливою 
трансформацією міських ландшафтів та погіршенням санітарно-епідеміологічних та соціально-
економічних умов життя людей як у містах, так і на прилеглих до них територіях. Збільшення 
чисельності міського населення значно випереджає еволюцію поглядів членів людського 
суспільства (у тому числі представників еліти) щодо зміни ставлення до природи взагалі та ролі 
людини у неї зокрема. Актуальність цих питань знайшла відображення у Національному плані дій 
з охорони навколишнього природного середовища України на 2011-2015р.2, яким передбачено 
розроблення до 2015 року методології охорони навколишнього середовища та розробку на її 
основі місцевих планів дій, що містили би такі заходи: 

1) проведення регіональних нарад за участю представників місцевих органів виконавчої влади 
та органів місцевого самоврядування з метою розробки місцевих планів дій з охорони 
навколишнього природного середовища; 

                                                      
1 Сабадаш, В.В. Соціально-економічні виміри екологічного конфлікту (2006). Механізм регулювання 
економіки, 2, 190-201. 
2 Балуєва, О.В. (2014). Методологія управління сталим розвитком міста на еколого-економічних засадах 
Дніпропетровськ: Національний гірничний унівеситет, 36. 
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2) забезпечення щорічного оновлення інформації про місцеві плани дій з охорони 
навколишнього природного середовища на веб-сайтах відповідних центральних та місцевих органів 
влади; 

3) перегляд генеральних планів розвитку міст з метою імплементації принципів сталого 
розвитку; 

4) законодавче забезпечення переходу від соціально-економічного планування розвитку 
регіонів та міст до еколого-соціально-економічного планування, розроблення природоохоронних 
стратегій місцевими органам влади. 

Результатом поєднання сталого проектування та сталого будівництва має стати екологічні або 
сталі міські поселення, в яких забруднення природного середовища є мінімально можливими, а їхні 
мешканці не відділені від природи та розглядають себе як її невід’ємну частину. Стале проектування 
міст передбачає виявлення, класифікацію та використання компонентів міського середовища, які 
можуть бути об’єднані у чотири групи: природно-екологічні, соціально-демографічні, інженерно-
технічні та архітектурно-містобудівні1. 

Стале проектування та стале будівництво є інструментами нової екологічної політики, 
спрямованої на створення безпечного середовища існування людини шляхом розв’язання проблем 
більшості сучасних «традиційних міст», оскільки саме2 завдяки екологізації проектування та 
будівництва з’явиться можливість сформувати здорове міське середовище, зберегти екологічну 
рівновагу у містах та прилеглих до них територіях, зменшити споживання ресурсів та поширити 
повторне їх використання. Реалізація заходів з охорони важливих компонентів природного 
середовища у функціональних зонах міста має відбуватися паралельно із впровадженням комплексу 
інженерно-біологічних та управлінських заходів, метою яких є використання природного потенціалу 
для вирішення технічних завдань. 

На думку М.Я. Ксеневича3 та О.В. Балуєвої4, важливою передумовою вибору найбільш 
екологічно сприятливого та соціально орієнтованого сталого розвитку міст є врахування при 
прогнозуванні, плануванні, проектуванні та управлінні ними довгострокових тенденцій розвитку 
поселень. Ці тенденції поділяються на три групи5. 

Перша включає визначеність стійких істотних ознак міста та охоплює першочерговість 
освоєння центральних зон; 

– функціонально-планувальну спеціалізацію та усталеність форм розселення та розміщення 
місто утворюючих об’єктів; 

– залежність структури та інфраструктури міста від основних природно-ландшафтних 
утворень та функціонально-планувальних структур, які виконують функції виробничої діяльності, 
обслуговування, комунікацій, озеленення та резервів розвитку. 

Друга група тенденцій визначає направленість сталого розвитку міста: 
– територіальну орієнтованість напрямків розселення (зазвичай вздовж міських та 

агломераційних транспортних артерій, історично сформованих поселень, структуроутворюючого 
ландшафту та екологічно безпечних територій); 

– часову та просторову нерівномірність в інтенсивності освоєння територій, розміщенні 
населення, розвитку міських функцій та планувальних структур; 

– багатоваріантність напрямків розвитку функціональних елементів міста та усунення 
конфліктів територіального розвитку. 

Третя група тенденцій пов’язана із послідовністю упорядкованого та усталеного розвитку і 
передбачає: 

– циклічність доцентрових та відцентрових процесів, етапів відновлення міських фондів та 
середовища; 

– зміну пріоритетів розвитку структурних елементів в процесі формування та амортизації 
міських фондів. 
                                                      
1 Там само. 
2 Ксеневич М. (1999). Формування структури міст-центрів агломерацій Сучасні проблеми архітектури та 
містобудування, 5, 56-59. 
3 Там само. 
4 Балуєва О.В. (2012). Екологічні основи розвитку міста. Донецьк: ВІК, 337. 
5 Там само. 
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Таблиця 1 
Вплив міських технологій на міське середовище 

Вид діяльності Традиційні та альтернативні 
технології Вплив на міське середовище 

Видалення 
відходів 

Традиційні технології: влаштування 
звалищ та централізованої 
каналізації 

Забруднення середовища, вилучення 
територій, погіршення якості міського 
середовища 

Альтернативні технології: утилізація 
відходів, біоочищення, отримання 
біогазу 

Запобігання забрудненням, отримання 
добрив та води, додаткові джерела 
енергії, заощадження теплової та 
електричної енергії 

Одержання 
теплоти 

Традиційні технології: спалювання 
вуглеводнів, централізоване 
постачання теплоти 

Вичерпання ресурсів, забруднення та 
нагрівання атмосфери, втрати теплоти 

Альтернативні технології: 
отримання відновлюваної енергії, 
децентралізоване теплопостачання, 
заощадження тепла 

Мінімізація забруднень, заощадження 
ресурсів, зменшення втрат теплової 
енергії, підвищення якості міського 
середовища 

Забудова міста Традиційні технології: забудова, що 
призводить до зникнення ґрунтово-
рослинного шару під будівлями та 
спорудами 

Порушення екологічної рівноваги, 
переривання кругообігу речовин, 
деградація земельних ресурсів, втрата 
природним середовищем здатності 
до самоочищення та відновлення 

Альтернативні технології: забудова, 
яка зберігає ґрунтово-рослинний 
шар, зростання площі зелених 
насаджень, створення екологічного 
каркасу та коридору. 

Підтримання екологічної рівноваги 
з природою, забезпечення кругообігу 
речовин, абсорбція забруднень. 
Підвищення якості міського середовища. 

 
Безперечно, що самі по собі альтернативні технології не здатні розв’язати усі проблеми 

традиційних міст та забезпечити їх трансформацію до міст сталого розвитку. Більш того, сама по 
собі поява нових технологій, як зазначав Хлобистов Є.В.1 не призведе автоматично до зменшення 
рівня забруднення, як зазначає автор таблиці 12, а призведе до появи нових забруднювачів та нового 
рівня техногенних небезпек. Ключовими у питанні сталого розвитку залишаються питання, 
пов’язані із формуванням принципово нової екологічної свідомості мешканців міст, оскільки без 
зміни ставлення до природи, без усвідомлення цінності та значущості таких «дармових» ресурсів як 
вода, атмосферне повітря, рослини та земля, жодна система управлінських рішень, спрямована 
на екологізацію міст, не знайде реального застосування на практиці. 

Висновки з проведеного дослідження. Реалізація сталого розвитку на рівні держави має 
відбуватися шляхом втілення місцевою владою екологічної політики із комплексом 
природоохоронних заходів, визначенням екосистемних підходів до природокористування та 
до системи управління ним. Шляхи сталого розвитку міста визначаються документами, що 
регламентують напрямки розвитку поселення та планомірні дії щодо поліпшення стану міського 
середовища. Первинними документами у цьому плані мають стати екологічні паспорти міст, в яких 
має міститися описання джерел забруднення, дані щодо асиміляційного потенціалу природного 
середовища окремих міста, а вже на їхній основі мають формуватися генеральні плани міст та 
стратегічні плани сталого розвитку. 

                                                      
1 Хлобистов, Є.В., Жарова Л.В. (2011). Суспільні конфлікти у сфері екологічної (природно-техногенної) 
безпеки. Механізм регулювання економіки, 1, 16-23. 
2 Балуєва О.В. (2012). Екологічні основи розвитку міста .Донецьк: ВІК, 337. 
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DETERMINATION OF SMART-PROFILES  
OF UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES  
OF ZAPORIZHZHIA REGION 

In the article, the role and value of the united territorial communities in Ukraine are analyzed in 
the  context  of  decentralization  of  state  administration  and  administrative‐territorial  reform. 
New features of public administration at the level of a primary link of local self‐government were 
defined. An accent is put on conditions of strategic development of societies and local economic 
development.  The  approaches  to  the  introduction  of  the  newest  strategy  of  development  of 
regions developed by  the European Commission are analyzed. The necessity of  the use of  this 
instrument at  the  level of  societies was grounded. Smart‐profiles of  separate united  territorial 
communities of  Zaporizhzhia  region were defined and generalized,  and  smart‐specialization of 
the economy of  the  southern districts of Zaporizhzhia  region was offered.  It was suggested  to 
use the inclusive approach to the development of local smart‐specialization. 
Keywords: public administration, territorial community, economy of region, local economic 
development, smart‐profile, specialization. 

Постановка проблеми. В Україні відбувається активний і потужний процес децентралізації 
державного управління, адміністративно-територіальна реформа та створення об’єднаних 
територіальних громад (ОТГ), як первинної ланки місцевого самоврядування, що мають економічну 
самодостатність і фінансову спроможність. Так, загальний ресурс місцевих бюджетів у 2019 році 
становитиме 573,1 млрд. грн, з яких власні доходи місцевих бюджетів – 292,3 млрд. грн, що більше 
на 41,8 млрд. грн, у порівнянні із затвердженими місцевими бюджетами на 2018 рік, або на 16,7%. 
У 2019 році обсяг державної фінансової підтримки на реалізацію інвестиційних програм і проектів 
регіонального розвитку становить 30,8 млрд. грн (у 2018 році аналогічні видатки заплановані в сумі 
25,4 млрд. грн)1. 

Нова роль ОТГ в економіці регіонального простору визначається новою конфігурацією 
форм розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, комбінацією ресурсів, сукупністю 
економічних інтересів, повноваженнями і відповідальністю органів управління ОТГ. Основними 
способами реалізації сучасної місії ОТГ є активізація місцевого економічного простору і 
локального ринку; інституційне забезпечення економічного розвитку ОТГ; інтеграційні механізми 
взаємодії громад, які можуть реалізовуватися у різний спосіб; публічне управління місцевим і 
регіональним розвитком. 

Великий бізнес не може прийти до усіх громад. Це аксіома. Коли відсутні системні переваги 
місцевого розташування, поклади корисних копалин тощо, великі підприємці не стануть інвестувати 
кошти. Тим паче, при застарілій або відсутній інфраструктурі – доріг, водовідведення, каналізації, 
тощо. Тому визначення смарт-профілей або спеціалізації розвитку малої або локальної економіки є 
                                                      
1 Зубко, Г. (2018). 30,8 млрд. грн. – державна підтримка регіонального розвитку у 2019 році. Децентралізація 
<https://decentralization.gov.ua/news/10316> (2018, грудень, 21). 
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можливістю зберегти ідентичність громади, місця, території, забезпечити зайнятість, що робить 
актуальним дане дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У контексті реморматорських змін важливим є 
утворення та діяльність об’єднаних територіальних громад (ОТГ) та їх керівних осіб, що є 
свідченням розвитку демократизації і публічного управління та адміністрування. Науковці 
дніпровської школи С. М. Серьогін, Ю. П. Шаров та ін. визначають новітню роль ОТГ через 
управлінські механізми перетворення територіальної громади на стратегічного актора місцевого 
економічного розвитку1. 

Визначення стратегій розвитку територій на основі використання місцевих переваг, вигоди 
розміщення продуктивних сил тощо є прерогативою місцевих і регіональних органів публічного 
управління та адміністрування. Зарубіжні дослідники, зокрема Л.Келлер виділяє наступні 
характеристики «нового» публічного менеджменту: передача владних повноважень і забезпечення 
гнучкості; забезпечення продуктивності діяльності, здійснення контролю і забезпечення 
підзвітності; розвиток конкуренції, застосування ринкових механізмів; надання необхідних 
споживачам послуг, орієнтованість на споживача; вдосконалення управління людськими ресурсами; 
оптимізація інформаційних технологій; підвищення якості правового регулювання; застосування 
стилів управління з арсеналу приватного сектора (великих приватних корпорацій)2 

Зарубіжні вчені прогнозують, що через зростаючу інтеграцію приватних і громадських 
учасників низових ланок влади та інших адміністративно-територіальних утворень місцевого 
самоврядування зростає їх вплив на процес формування і реалізації не тільки місцевої, але й 
регіональної політики, зокрема в області технологічної та інноваційної політики і стають успішною 
політикою ринково-орієнтованого управління3. 

"Smart-спеціалізація" (smart в перекладі з англійського "розумний") – це європейська 
методологія, яка об’єднує промисловий, освітній і інноваційний сектори. Розумна спеціалізація – це 
виявлення унікальних функцій і активів кожної країни і регіону, підкреслення конкурентних переваг 
кожного регіону і зосередження уваги регіональних партнерів на баченні майбутніх досягнень4 
Методологія інтелігентної або розумної спеціалізації розроблена у працях зарубіжних вчених та 
адміністраторів ЄС: Я. Бжуска, Я Пика5, П. Девіда, Д. Форей, Б. Хола6, М. Кардаса7. Однак, 
на сьогодні вчені розглядають переважно смарт-спеціалізацію окремих територій на рівні економіки 
країни чи окремих регіонів і бракує наукових досліджень стосовно механізмів визначення смарт-
профілей об’єднаних територіальних громад. 

Мета статті – визначення смарт-профілей об’єднаних територіальних громад. Об’єкт 
дослідження – стратегія місцевого економічного розвитку територіальних громад. Предмет роботи – 
теоретичні і прикладні аспекти вияву економічної спеціалізації окремих об’єднаних територіальних 
громад Запорізької області. 

Виклад основного матеріалу. Генеральною дирекцією з регіональної політики у межах 
ініціативи “Smart Platform Specialisation” для стратегічного планування розвитку територій 
розвинуто положення Європейської Комісії про те, щоб оновлені регіональні інноваційні стратегії 
ґрунтувались на ідеї чотирьох “С”: 

– choices (вибори) – зазначення кількості інвестиційних пріоритетів про підприємницький 
потенціал та перспективні напрями спеціалізації; 

                                                      
1 Серьогін, С. М., Шаров, Ю. П. Бородін, Є. І. та інші (2016). Управління стратегічним розвитком об’єднаних 
територіальних громад: інноваційні підходи та інструменти: монографія. Донецьк: ДРІДУ НАДУ, 132-143. 
2 Keller, L.F. (2008). Public Administration as Management. Encyclopedia of Public Administration and Public 
Policy. Boca Raton (FL, USA): Taylor & Francis Group, 1591. 
3 Adamska, H. (2016). Efekty rozwoju lokalnego gminy Kostomłoty po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Prace 
naukowe uniwersytetu ekonomicznego we Wrocławiu, 243, 69. 
4 Бжуска, Я., Пика. Я. (2010). Розумна спеціалізація регіону. Львів: Інституційний репозиторій політехнічного 
університету. 
5 Brzóska J., Pyka J. (2012). Rozwój ekosystemu innowacji w Regionie w perspektywie 2020 roku. Katowice: TNOiK. 
6 David, P., Foray, D., Hall, B. (2007). Smart Specialistaion. The concept. Knowledge Economists Policy Bries, 
October, 9. 
7 Kardas, M. (2011). Inteligentna specjalizacja – (nowa) koncepcja polityki innowacyjnej. Optimum. Studia 
Ekoonomiczne, 2, WSE, Białystok. 
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– competitive advantage (конкурентні переваги) – побудова на поточній економічній 
спеціалізації регіону та мобілізації талантів завдяки поєднанню потреби і можливості сектору 
досліджень і розвитку промисловості та бізнесу; 

– critical mass (критична маса) – спрямування на розвиток світового класу кластерів та 
створення простору для різноманітних міжсекторних зв’язків, що прискорюють процеси 
диверсифікації в умовах росту участі в міжрегіональних мережах; 

– collaborative leadership (колективне керівництво) – включення до інноваційних процесів 
не тільки навчальних закладів, компаній і державних органів, але й користувачів інновацій1. 

Місцевий економічний розвиток (МЕР) удосконалюється завдяки стратегічному плануванню, 
коли кожна ОТГ визначає потреби в розвитку та створює плани для короткострокових (1-3 роки) і 
середньострокових (3-5 років) рішень. В них враховуються місцеві ресурси, існуючі галузі 
економіки, потенційні партнерства та визначаються пріоритетні напрямки інвестицій, державно-
приватного партнерства та залучення громади для підвищення виробництва та добробуту. 

Визначення виробничої спеціалізації місцевого економічного розвитку досягається шляхом 
використання методом аналітичного дослідження, структурно-логічного аналізу, класифікації, 
статистичних методів дослідження. Локальна економіка, зорієнтована на використання місцевих 
ресурсів і досвіду місцевих ремесл, народних промислів, культури виробництва, створює нові 
можливості для інклюзії економічного розвитку, залучення широкого загалу підприємців і зайнятих: 
домогосподарства, неповносправні, громадяни непрацездатного віку – шкільна молодь, пенсіонери 
з неповним режимом трудової зайнятості. 

Для визначення господарської спеціалізації громади дослідженню підлягав весь ланцюг 
нормативно правового забезпечення діяльності окремих територіальних громади Запорізької 
області – від Статуту громади до паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, аналіз 
стратегічних документів громади. управлінська структура, доступ до інформації (табл.1). 

Отримано наступні результати аналізу. Аналіз змісту Плану соціально-економічного розвитку 
Петро-Михайлівської сільської ради на 2018-2020 роки містить господарські заходи, а не економічні 
пріоритети в середньостроковому періоді. Зазначені у документі заходи: «Побілити приміщення 
сільського будинку культури, паркан біля парку, бордюрів вздовж вулиці Миру села Петро-
Михайлівка. Ремонт паркану біля адміністративної будівлі сільської ради» тощо свідчить про 
непідготовленість керівництва громади до стратегічного планування, низький ступінь розуміння 
його суті. Соціальні пріоритети виписано системно, але ні в стратегічних цілях, ні в операційних 
цілях зовсім не вказано, яким бачиться керівництву ОТГ економічний профіль господарства 
громади, за рахунок яких видів сільськогосподарської діяльності має зрости місцевий бюджет, 
власні доходи громади. 

Очевидно, що найближчим часом, по мірі скорочення субвенцій із державного бюджету 
місцевим громадам вітчизняний самоврядний рух очікуватиме хвиля банкрутства ОТГ та 
приєднання їх до більш фінансово спроможних громад, наприклад, до Михайлівської громади цього 
ж Вільнянського району, де мешкає понад 7 тис. сельчан, на відміну від 2 тис. у Петро-
Михайлівській громаді2. 

Окремі громади області в стратегічних документах розвитку громад вказують виробництво та 
переробка сільгосппродукції: злакові (озима пшениця, ячмінь, кукурудза, просо), олійні культури 
(соняшник, озимий ріпак, льон, гірчиця), овочі (томати, капуста, буряк), фрукти (яблука, вишні, 
сливи, персики), ягоди (смородина). Характерно, що небагато з них, у стратегічних цілях, річних 
програмах дотримуються у розвитку економіки вибраних пріоритетних напрямків. 

Так, Веселівська ОТГ розробляє і реалізує проекти з вирощування смородини на з обсягом 
фінансування проекту у 1,5 млн. грн. У селі Новоолександрівка створено систему крапельного 
зрошення усіх людських городів – майже 60 га. С.Новоолександрівка – компактне село, яке має 
лише три паралельних вулиці, й ідеально підходить для цього проекту. У кожному господарстві від 
0,5 до 1,5 га. Підведення дніпровської води з каналів через водогони дозволить отримувати рекордні 
                                                      
1 European Commission, Belgium (2012). Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialistaion 
(RIS3). 
2 Офіційний сайт Петро-Михайлівської сільської ради (2018). Гармонійний розвиток ОТГ через належне 
врядування та дієву демократію <http://samoorg.com.ua/blog/2018/07/01/garmoniyniy-rozvitok-otg-cherez-
nalezhne-vryaduvannya-ta-diyevu-demokratiyu-2> (2019, січень, 09). 
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врожаї. Для цього між городами треба прокласти спеціальний технологічний водогін. Проект 
USАID «Агросільрозвиток», що спеціалізується з розвитку малого підприємництва на території 
громад, вже виділив ОТГ 150 тис. грн на розробку проектно-кошторисної документації водогону. 
Умовою участі у проекті з боку селян буде зобов’язання вирощувати певну кількість кущів 
смородини. Якщо смородини буде багато, можна буде організовувати у селі відповідний кооператив 
і повноцінний заготівельний цех, створювати нові робочі місця і отримувати нові податкові 
надходження. 

Розведення плодових дерев у 2018 р. підтримано інвестицією у 0,5 млн. грн. для закупівлі 
плодових дерев для населення. Приблизно на суму 150 тис. грн будуть придбані і роздані мешканцям 
громади саджанці, але за наступної умови: якщо за три роки плодове дерево прижилося, воно 
залишається у власності господаря. Якщо не прижилося, господар має повернути громаді вартість 
саджанця. Коли слив, яблук та абрикосів буде багато, планується закупівля промислової сушарки 
вартістю понад 100 тис. грн, половину зяких виділить селищна рада. Ця діяльність може принести 
громаді понад 10 робочих місць та щонайменше 0,5 млн грн на рік податкових надходжень. 

Наступна спеціалізація – створення власних комунальних будівельних підприємств, 
за рахунок чого економія бюджетних коштів складе не менше 0,5 млн.грн на рік. Щороку 
економія близько 400 тис. грн. на ямковому ремонті доріг селища Веселе власними силами. Для 
цього придбано за таку ж суму асфальтовий міні-завод. У наступні роки економія буде відчутнішою. 
Також придбано ще за 400 тис. грн плитковий цех, і укладаємо бруківку – удвічі дешевше 
за ринкову ціну. Обладнання обох заводів окупиться протягом року, а згодом даватиме економії 
близько 500 тис. грн на рік. Крім того, на обох підприємствах працюють 20 осіб із зарплатами по 8-
10 тис. грн, і податки повертаються до бюджету громади. Це у кінцевому результаті робить послуги 
комунальних заводів ще дешевшими. У планах 2019 р. селищної ради також створення 
сміттєпереробного заводу та пелетної лінії, яка дозволить переробляти до 80% сміття. 

Місцева економіка розвивається за рахунок розвитку рибальства з інвестиціями 0,5 млн. 
на рік та промислового туризму на 0,5 млн. грн у рік. Озера у селах Малій Михайлівці, 
Широкому та Озерному, які довгий час взагалі не використовували, місцеві активісти зарибили два 
роки тому, витративши на це майже 300 тис. грн. Згодом вони оживили занепадаюче рибальське 
товариство, яке зараз об’єднує близько 800 рибалок. Щороку кожен рибалка сплачує по 450 грн. 
членських внесків, які йдуть на наповнення озер водою з каналів, а також на їхнє зарибнення. Крім 
того, на цих озерах щороку проходить Всеукраїнський турнір рибалок. Минулоріч у ньому взяли 
участь майже 500 рибалок із Запорізької та Херсонської областей. Громада при цьому заробляє 
на орендній платі за використання водних ресурсів, а також на продажі рибалкам різноманітних 
речей та послуг. Зиск громади – у сприянні здоровому способу життя та розвитку зеленого туризму: 
люди переважно приїжджають на рибальський турнір цілими родинами і селяться у приватному 
секторі, що приносить дохід 300 тис. грн. на рік1. 

Розвиток промислового туризму – 0,3 млн. грн на рік. Нещодавно підготувлено 
пропозицію для одного з американських грантодавців. На території Веселівської громади є 
невеличке підприємство з виробництва маленьких одномоторних літаків, а також цех, у якому 
налагоджено чи не єдине в Україні дрібносерійне виробництво копій відомих автомобілів. У певні 
дні усі охочі могли би оглянути і літаки, і автомобілі та ознайомитися з особливостями їхнього 
виготовлення. Громада при цьому теж зароблятиме на додаткових послугах: на харчуванні і 
розміщенні груп у Веселівському готелі, на продажі сувенірів тощо. Звісно, зароблятимуть 
підприємці, а до бюджета громади у вигляді податків має надійти не менше 300 тис. грн. на рік. 
Малий і середній бізнес – зрошування земель у с. Олександрівка 60 га, організація кооперативу 
з виробництва смородини, проект будівництва холодильників. 

Великий бізнес не може прийти до усіх громад. Це аксіома. Коли відсутні системні переваги 
місцеве розташування, поклади корисних копалин тощо, великі підприємці не стануть вкладати 
кошти. Тим паче, при застарілій або відсутній інфраструктурі – доріг, водовідведення, каналізації, 
тощо. Тому визначення спеціалізації розвитку малої або локальної економіки є можливістю зберегти 
ідентичність громади, місця, території, забезпечити зайнятість. 
                                                      
1 Офіційний сайт. Веселівська ОТГ (2017). Стратегія розвитку Веселівської селищної територіальної 
громади на 2016-2025 роки <https://veselivska-gromada.gov.ua/strategiya-rozvitku-11-58-36-20-01-2017/>  
(2019, січень, 09). 
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Висновки. Визначення виробничої спеціалізації місцевого економічного розвитку стає 
можливим інструментом стратегічного планування не тільки країни та макрорегіонів, а й локальних 
громад. Методами наукового дослідження при цьому є метод аналізу і порівняльного аналізу, 
структурно-логічного аналізу, класифікації, статистичних методів дослідження тощо. При смарт-
спеціалізації є можливість визначити свою господарську ідентичність, при якій всі стейкхолдери 
території громади конкретного населеного пункту чи їх об’єднань починають брати на себе ролі 
відповідальних осіб. Кожен керівник місцевого самоврядування починає розуміти функції, цілі і 
завдання територіального значення, щоб територія розвивалася і умови життя громадян 
підвищувалися, і яка міра відповідальності. Локальна економіка, зорієнтована на використання 
місцевих ресурсів і досвіду місцевих ремесл, народних промислів, культури виробництва дає нові 
можливості для інклюзії економічного розвитку, залучення широкого загалу громади до суспільно 
корисної діяльності. Для південних районів Запорізької області визначена виробнича спеціалізація – 
вирощування і продаж зернових, садівництво, вирощування смородини і малини, промисловий 
туризм. 

Для реалізації виробничої спеціалізації необхідний розроблений механізм і компетентний 
підхід до реалізації концепцій, програм, планів економічного розвитку територіальної громади. 
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DECENTRALIZATION AND ITS ROLE  
IN THE FORMATION OF FINANCES  
OF UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES 

The article deals with the theoretical study of the essence of decentralization, approaches to its 
definition  in  the  sources  of  domestic  and  foreign  scientific  literature  are  highlighted.  In  this 
context,  the  forms  of  decentralization  are  identified  and  it  is  established  that  according  to 
national  realities,  decentralization  is  characterized  by  a  financial  dominant.  The  priority 
directions  of  financial  decentralization  in  Ukraine  are  determined.  The  evaluation  of  financial 
decentralization using indicators of financial decentralization for incomes and expenditures has 
been carried out. On the basis of the obtained results, the level of financial decentralization and 
its determinants are established. Using mathematical calculations, we obtain equations that can 
be used to predict the trends of financial decentralization in Ukraine. 
Keywords: decentralization, financial decentralization, fiscal decentralization, forms of 
decentralization, revenues and expenditures of local budgets of united territorial communities. 

Постановка проблеми. У сучасних умовах шлях до євроінтеграції пролягає через 
імплементацію європейського вектора модернізації системи місцевого самоврядування. Відповідно 
до вимог Європейської хартії місцевого самоврядування, реформування системи місцевого 
самоврядування має базуватись на умовах, основними з яких є адміністративно-територіальне 
реформування, децентралізація та делегування повноважень і фінансова децентралізація1. Наміри 
реформування місцевого самоврядування й адміністративно-територіального устрою 
проголошувались ще із 1998 р., проте чітка державницько-ієрархічна система управління була тим 
гальмівним процесом, що руйнує будь-які ініціативи щодо реформаторських дій. Тільки у 2014 р., – 
переломному для країни в усіх аспектах, обрано курс на децентралізацію влади в Україні, що 
відображено у Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації 
влади в Україні, Законах України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про 
внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин», змінах 
до Податкового та Бюджетного кодексів України та відповідних чинних нормативно-правових 
актах. Вітчизняна децентралізація, лейтмотивом якої є максимальне забезпечення фінансової 
незалежності органів місцевого самоврядування, формування спроможних об’єднаних 
територіальних громад, стала орієнтиром досягнення європейських стандартів розвитку і 
забезпечення суспільного добробуту. Децентралізація є вимогою часу, оскільки надмірна 
централізація коштів у державному бюджеті, необґрунтовані пропорції між державним і місцевими 
бюджетами в частині власних і делегованих повноважень місцевої влади та власних і закріплених 
дохідних джерел місцевих бюджетів призвели до дотаційності останніх, сформувавши 
ірраціональну систему можливостей і стимулів до розвитку адміністративно-територіальних 
одиниць. Як зауважує Ш. Бланкарт, «…структура демократичної держави має сприяти 
максимальній реалізації преференцій і пріоритетів громадян, що проживають на її території. 

                                                      
1 Хартія місцевого самоврядування, 1985 (Рада Європи). Офіційний сайт Верховної Ради України 
<http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_036> (2019, березень, 07). 
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З огляду на це доцільно дослідити, за яких умов колективні рішення відповідають преференціям 
громадян: коли вони приймаються нарівні величезної унітарної держави чи в численних невеличких 
адміністративно-територіальних одиницях»1. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 
започатковано розв’язання даної проблеми, перебуває у полі зору багатьох учених. Її різні аспекти 
досліджують такі українські вчені, як: Б.П. Андресюк, М.О. Баймуратов, О.В. Батанов, 
В.І. Борденюк, В.М. Вакуленко, О.С. Дроздовську, В.С. Куйбіда, В.В. Мамонова, Ю.В. Наврузов, 
М.І. Орхіз, Ю.Л. Панейко, В.Ф. Погорілко, О.А. Ткаченка, С.Є. Саханенко, Ю.П. Сурмін, 
Ю.П. Шаров та ін. Серед зарубіжних науковців необхідно виділити таких, як А. Брауна, 
Б. Веллмана, М. Даймонда, І.В. Видріна, А. де Токвіля, В.І. Фадєєва, Ю.В. Філліпова та ін. 

Виклад основного матеріалу. Семантика терміна «децентралізація» (лат. «de» – 
«протиставлення», «centralis» – «центральний») визначає його розуміння як знищення, ослаблення 
або скасування централізації2. Проте погляди науковців відрізняються щодо визначення цієї 
дефініції, виокремлення її ознак, форм і видів. 

У зарубіжних наукових джерелах увага акцентується на визначенні децентралізації як мірила 
величини переходу національних економік від адміністративно-командної до ринкової3 або ж її 
пов’язують із реорганізацією влади, яка призводить до співвідповідальності між інститутами 
управління на центральному, регіональному та місцевому рівнях відповідно до принципу 
субсидіарності, що підвищує загальну якість і ефективність системи управління, одночасно 
сприяючи посиленню влади та можливостей субнаціональних рівнів4. Традиційно у зарубіжній 
практиці виокремлюють політичну, адміністративну, фіскальну та економічну (ринкову) 
децентралізацію5. Фіскальній відводиться домінуюча роль, оскільки через її інструментарій 
забезпечується фінансова незалежність ОМС та задовольняються потреби членів територіальних 
громад. Як зазначає основоположник фіскальної децентралізації Ч. Тібу, саме фіскальна 
децентралізація підвищує рівень конкуренції між органами місцевої влади, значно обмежуючи 
обсяги суспільного сектору. Децентралізація підвищує ефективність, адже, на відміну від 
центральної влади, місцева має більш повну інформацію відносно потреб представників 
територіальної громади6. Однодумець Ч. Тібу Р. Масгрейв позиціонує фіскальну децентралізацію як 
детермінанту здійснення розподілу фінансових ресурсів між рівнями державного управління 
з урахуванням особливостей формування попиту на суспільні послуги в різних територіальних 
одиницях7. В. Оутс визначає її як право місцевих органів влади самостійно приймати рішення щодо 
фінансових питань і питань з управління територією8. 

У зарубіжній теорії і практиці розрізняють наступні форми фіскальної децентралізації: 
1) самофінансування або одержання плати за надані користувачам послуги; 2) співфінансування або 
співвиробництво, відповідно до якого користувачі беруть участь у наданні послуг і розвитку 
інфраструктури за сплати грошових або трудових внесків; 3) зростання місцевих надходжень через 
податки на власність чи на продаж або непрямі платежі; 4) міжбюджетні трансферти, якими частина 
загальних податкових надходжень центрального уряду передається місцевій владі із загальною або 
                                                      
1 Бланкарт, Ш. (2000). Державні фінанси в умовах демократії: вступ до фінансової науки. Київ: Либідь, 594. 
2 Дроздовська, О.С. (2002). Фінансова децентралізація: об’єктивна необхідність та основні цілі. Наукові праці 
НДФІ, 2 (17), 8. 
3 Bell, M., Adams, C. (1999) Fiscal Decentralization Indicators: Local Democratic Governance. Proceedings of 92’ 
annual conference. Atlanta: National Tax Association, 237. 
4 United Nations Development Programme (1999). Decentralization: A Sampling Of Definitions. Working paper 
prepare dinconnection with the Joint UNDP-Government of Germany evaluation of the UNDP roleinde centralization 
and local governance, 5 <http://web.undp.org/evaluation/documents/decentralization_working_report.PDF>  
(2019, березень, 10). 
5 Decentralization Thematic Team (2019). What is Decentralization? The Online Sourcebook on Decentralization 
and Local Development <http://www.ciesin.org/decentralization/English/General/Different_forms.html>.  
(2019, березень, 10). 
6 Tiebout, C. (1961). Economic Theory of Fiscak Decentralzation. Public Finances: Sources, and Utilization. 
Princeton, New Jersey, 93. 
7 Musgrave, R.A. (1986). Economics of Fiscal Federalism. Public Finance in a Democratic Society: Coll. Papers. 
Brighton, U.K.: Wheat sheaf Books Ltd, 2, 33-41. 
8 Зайчикова, В.В. (2007). Місцеві фінанси України та європейських країн. Київ: НДФІ, 63. 
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чітко визначеною метою використання; 5) санкціонування місцевих запозичень і мобілізація інших 
ресурсів, які належатимуть національному або місцевим урядам, шляхом надання гарантій 
за позиками1. 

Враховуючи зазначене, можна констатувати, що у зарубіжних наукових джерелах фіскальна 
децентралізація набуває рис фінансової, і виокремлення її форм пряме тому свідчення. 

У вітчизняних наукових джерелах дискусія щодо визначення даної дефініції в світлі активної 
фази проведення реформ набрала значних обертів. Відповідно, на основі теоретичного аналізу 
виокремимо базові підходи до трактування децентралізації (дод. Ж). Так, з позицій державного 
управління – це послаблення централізації влади2; диспергування і передача функцій центральних 
органів влади3; делегування повноважень на регіональний рівень та їхнє розширення4,5,6,7; у правовій 
площині – це делегування повноважень на нижчий рівень, тобто децентралізація повноважень та 
спільна розробка і реалізація політики шляхом залучення зацікавлених сторін. Вона здійснюється 
чотирма методами. Два з них найбільш поширені у практиці – метод деконцентрації, коли 
повноваження виконавчої гілки влади передаються на рівень територіальних громад і фактично 
входять до кола їхніх власних повноважень, або ж деволюції, коли зазначені повноваження 
делегуються центральною виконавчою владою на рівень місцевого самоврядування на відповідний 
термін8,9,10,11,12. Наголосимо, що більшість науковців-правовиків однастайні, що саме деволюція 
характерна для України, а потрібна деконцентрація як запорука ефективного провадження процесу 
децентралізації. 

Наступні два методи – це делегація і дивестиція. Делегація є проміжною моделлю 
децентралізації, яка означає, що місцевим органам влади передається відповідальність за надання 
деяких видів суспільних послуг. Однак це здійснюється під наглядом центральних органів влади, які 
при цьому можуть забезпечувати окремі форми фінансування зазначених видів послуг13.Отже, 
делегація передбачає передачу частини прав щодо прийняття рішень місцевим органам влади, 
водночас залишаючи за собою право на скасування цих рішень. Дивестиція здійснюється тоді, коли 
планування й адміністративна влада або інші функції передаються в добровільні, приватні або 
громадські організації. Вона часто проводиться з частковою передачею адміністративних функцій 
у поєднанні з дерегуляцією або частковою приватизацією14. 

Своєю чергою, з позицій фінансового підходу – це передача фінансових ресурсів відповідно 
до делегованих повноважень, організація відносин у бюджетній системі між бюджетами різних 
                                                      
1 Decentralization Thematic Team (2019). What is Decentralization? The Online Sourcebook on Decentralization 
and Local Development <http://www.ciesin.org/decentralization/English/General/Different_forms.html>.  
(2019, березень, 10). 
2 Гурне, Б. (1994). Державне управління. Київ: Основи, 88. 
3 Кукарцев, О. (2007). Інституціональні механізми регіональної політики: централізація і децентралізація 
влади. Вісник Національного університету Львівська політехніка, 19, 103. 
4 Харитончук, М.В. (2000). Зарубіжні концепції і практика децентралізації державного управління : 
автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук. Київ: Ін-т світ. 
економіки і міжнар. відносин. 
5 Оболенський, О.Ю. (уклад.) (2005). Державне управління та державна служба: словник-довідник. Київ: 
КНЕУ, 111. 
6 Малиновський, В.Я. (2004). Словник термінів і понять з державного управління. Київ: Центр сприяння 
інституційного розвитку державної служби, 51. 
7 Там само. 
8 Баймуратов, М. (2015). Децентралізація та компетенція місцевого самоврядування в Україні. Віче, 12, 17. 
9 Хоббі, Ю.С. (2015). Вплив процесів децентралізації на забезпечення прав та свобод людини і громадянина. 
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО, 35, І, 1, 105-109. 
10 Кресіна, І.О. (2015). Вплив децентралізації на ефективність публічної влади. Віче, 12. 
<http://www.viche.info/journal/4776/>. (2019, березень, 17). 
11 Ляпин, И.Ф. (2019). Современные модели децентрализации государственной власти: опыт государств. 
Юриспруденция <http://justicemaker.ru/view-article.php?art=1949&id=26>. (2019, березень, 17). 
12 Фатула, Р.С. (2018). Про децентралізацію – погляд із регіонів. 
<http://constitution.gov.ua/publications/item/id/75>. (2018, грудень, 01). 
13 Ebel, R.D. (1999). Fiscal Decentralization and Intergovernmental Fiscal Relations. Budapest: WorldBankInstitute. 
14 Лелеченко, А. П., Васильєва, О.І., Куйбіда, В.С. та інші (2017). Місцеве самоврядування в умовах 
децентралізації повноважень: навч. посібник. Київ: б.в., 12. 
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рівнів, збільшення власних доходів місцевими бюджетами в частині використання податкових 
інструментів1,2,3,4,5,6. 

Відповідно вітчизняні науковці за виокремленими вище підходами щодо трактування 
децентралізації визначають такі її форми: адміністративну (бюрократичну), політичну 
(демократичну), фінансову (економічну)7,8,9,10,11,12,13,14 (рис. 1). 

Зауважимо, що до визначених форм децентралізації додають територіально-просторову, 
управлінську, ринкову, що, на нашу думку, перенавантажує та вносять розбіжності у науковий апарат. 

Оскільки предмет дослідження стосується фінансової сфери, закцентуємо увагу на фінансовій 
децентралізації, яку у вітчизняній теорії і практиці ототожнюють із бюджетною або фіскальною. 

Відповідно фіскальною децентралізацією вважають «…процес перерозподілу фіскальних 
функцій держави на користь місцевих органів самоврядування, що реалізує принцип субсидіарності 
та може, як наслідок, залежно від форми державного устрою призвести до фіскальної автономії 
окремих територій або фіскального федералізму держави загалом»15. В. Гром трактує фіскальну 
децентралізацію як «…пов’язану з передачею окремих доходів або їх частини до структури доходів 
бюджетів органів місцевого самоврядування, а також встановлення податків і місцевих зборів і 
навіть визначення власної податкової політики»16. В. Зайчикова визначає її як передачу 
повноважень органам місцевого самоврядування самостійно вирішувати питання щодо програмних 
видатків та автономного збільшення власної дохідної бази17. При цьому науковці переконані, що 
«…для повноцінного впровадження положень теорії фіскальної децентралізації потрібен 
комплексний підхід до перерозподілу повноважень між рівнями державного управління. Оскільки 
ключовою вимогою є створення умов для розподілу і делегування повноважень, виникає 
інституційна проблема визначення черговості реформ. Зокрема, проведення бюджетної реформи 
до реалізації реформи адміністративно-територіального устрою, а отже, подальшого перегляду 
обсягів видаткових повноважень та власних фіскальних інструментів створених громад апріорі 
не може забезпечити досягнення цілей фіскальної децентралізації»18. 
                                                      
1 Андрущенко, В.Л. (2013). Міжбюджетні відносини в Україні і міжнародний досвід. Збірник наукових праць 
Ірпінської фінансово-юридичної академії, 2, 7-8. 
2 Луніна, І.О. (2014). Бюджетна децентралізація:цілі та напрями реформ. Економіка України, 11, 62. 
3 Волохова, І.С. (2012). Податкова децентралізація та методологія визначення її ступеня. Вісник соціально-
економічних досліджень, 3 (46), 2, 281-285. 
4 Бикадорова, Н.О. (2010). Фінансова децентралізація місцевого самоврядування. Економічний вісник Донбасу, 
2 (20), 145-151. 
5 Зайчикова, В.В. (2007). Місцеві фінанси України та європейських країн. Київ: НДФІ. 
6 Дроздовська, О.С. (2002). Фінансова децентралізація: об’єктивна необхідність та основні цілі. Наукові праці 
НДФІ, 2 (17), 8-14. 
7 Стукало, Н.В., Деркач, М.І., Стукало, М.В. (2010). Теоретико-методологічні засади фіскальної 
децентралізації. Економічний простір, 40, 147-154. 
8 Зайчикова, В.В. (2007). Місцеві фінанси України та європейських країн. Київ: НДФІ. 
9 Волохова, І.С. (2012). Податкова децентралізація та методологія визначення її ступеня. Вісник соціально-
економічних досліджень, 3 (46), 2, 281-285. 
10 Бикадорова, Н.О. (2010). Фінансова децентралізація місцевого самоврядування. Економічний вісник 
Донбасу, 2 (20), 145-151. 
11 Герчаківський С.Д., Кабаш О.Р. Теоретичний логос фіскальної децентралізації. Регіональна економіка. 2009. 
№2. С. 133–141. 
12 Сало, Т. (2013). Децентралізація фінансової системи: стан та оцінка рівня в Україні. Ефективність 
державного управління, 35, 324-330. 
13 Дем’янчук, О.І. (2013). Децентралізація фінансових ресурсів місцевими бюджетами України. Наукові 
записки НУ Острозька академія, 21, 139-143. 
14 Череп, А.В. (2007). Децентралізація та ефективне місцеве самоврядування: навчальний посібник. Київ: 
ПРООН МПВСРТ. 
15 Деркач, М.І. (2011). Становлення парадигми фіскальної децентралізації державного управління у контексті 
забезпечення сталого розвитку України: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 
економічних наук. Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. 
16 Гром, В., Кулай, А. (2012). Децентралізація: економіко-правова основа реформ в Україні. Економіст, 12, 26. 
17 Зайчикова, В.В. (2007). Місцеві фінанси України та європейських країн. Київ: НДФІ, 68. 
18 Кузькін, Є.Ю., Шишко, О.В. (2015). Розширення повноважень місцевого самоврядування в сучасних 
умовах: основні напрямки та подолання перешкод. Фінанси України, 11, 43-55. 
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Рис. 1. Форми децентралізації 
 

Джерело: складено автором. 

 
І. Волохова називає фіскальну децентралізацію податковою і характеризує її як процес 

розширення та зміцнення прав і повноважень місцевого та регіонального самоврядування для 
незалежного прийняття рішень і виконання делегованих державною владою повноважень щодо 
формування територіальних бюджетів за умови надходжень податків, зборів та інших обов’язкових 
платежів1,що є аргументом для визнання фіскальної децентралізації підвидом бюджетної. 

Своєю чергою, у бюджетній децентралізації вбачають делегування повноважень 
із визначеними фінансовими ресурсами з центру на місцевий рівень, закріплення повноважень щодо 
дохідних джерел і видатків за відповідними бюджетами, а також систему міжбюджетних відносин. 
Так, І. Усков бюджетною децентралізацією вважає забезпечення місцевих органів влади достатнім 
обсягом фінансових ресурсів для розвитку власного фінансового потенціалу територій, реалізації 
інвестиційних програм, стимулювання підприємницької активності на рівні адміністративно-
територіальних одиниць2. Т. Кваша зазначає, що бюджетна децентралізація у вузькому значенні – це 
наявність певних функцій і повноважень на місцевому рівні, автономія муніципальних органів 
влади у прийнятті самостійних рішень у податково-бюджетній сфері3. О. Сунцова більш науково 
обґрунтовано трактує бюджетну децентралізацію як будь-які види мобілізації фінансових ресурсів 
у бюджетах органів місцевого самоврядування. Крім того, це спосіб виміру величини переходу 

                                                      
1 Волохова, І.С. (2012). Податкова децентралізація та методологія визначення її ступеня. Вісник соціально-
економічних досліджень, 3 (46), 2, 145. 
2 Усков, И.В. (2012). Децентрализация как основа становления финансово самостоятельных местных органов 
власти. Бізнес-інформ, 3, 108. 
3 Кваша, Т.К. (2014). Теоретичні та практичні аспекти фіскальної децентралізації: емпіричний аналіз. 
Економічний простір, 189, 127-115. 
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національної економіки від адміністративно-командної до ринкової, яка є доцільною за умови 
досягнення розумного оптимуму між формуванням доходів місцевих бюджетів та фінансуванням 
делегованих повноважень1. 

В. Андрущенко бюджетну децентралізацію вважає способом організації відносин бюджетної 
системи між бюджетами різних рівнів на основі передачі повноважень з відповідними фінансовими 
ресурсами з центру на регіональний і місцевий рівень самоврядування. Децентралізація 
супроводжується перерозподілом функцій між органами влади різних рівнів на користь 
регіональних і місцевих урядів; вона відповідає «золотому правилу» державних фінансів: витрачати 
треба не настільки кількісно, як ефективно й ближче до платників податків і споживачів 
фінансованих державою послуг2. І. Луніна наголошує, що у процесі бюджетної децентралізації 
необхідно створити умови для: 

– надання публічних благ відповідно до потреб і вподобань місцевого населення; 
– підвищення відповідальності місцевих органів влади за виконання закріплених за ними 

функцій, а отже, за ефективність видатків місцевих бюджетів; 
– збільшення видатків місцевих бюджетів пропорційно до зростання доходів і розвитку 

економіки відповідної території3. 
Отже, бюджетну децентралізацію науковці визнають базисом фінансової незалежності ОМС, 

що дозволяє погодитись із думкою О. Власюк, яка зауважує: «…бюджетна децентралізація є 
першим кроком, фінансовою основою, матеріальним підґрунтям децентралізації у широкому 
розумінні цього слова.»4. 

Водночас фінансова децентралізація, як вказує І. Волохова, – це достатньо широкий процес, 
який охоплює не лише передачу фінансових ресурсів, а й повноважень у фінансовій сфері 
(видаткових, дохідних, податкових)5. Вона є «…процесом розподілу функцій, фінансових ресурсів і 
відповідальності за їхнє використання між центральним та локальним рівнями управління»6. Отже, 
фінансова децентралізація є ширшим поняттям, що вміщає «бюджетну децентралізацію», підвидом 
якої визначена «фіскальна децентралізація», проте у розумінні її сутності вітчизняними науковцями. 
Поділяє такі погляди Н. Бак, яка аргументовано доводить, що «…податкову децентралізацію 
доцільно розглядати як елемент бюджетної», а «…беручи до уваги підходи, котрі переважають 
у зарубіжній теорії фінансів, термін «фіскальна децентралізація» слід розуміти як її фінансовий 
аналог»7. 

Фінансова децентралізація – це комплексне поняття, що охоплює процес розподілу 
повноважень між рівнями влади щодо формування фінансових ресурсів, дає можливість 
акумулювати та накопичувати такий обсяг фінансових ресурсів у місцевих бюджетах, який 
забезпечує зміцнення фінансової бази органів місцевого самоврядування, що сприяє їхній 
фінансовій самостійності у вирішенні власних самоврядних функцій і повноважень8. 

Отже, вітчизняна практика фінансової децентралізації ілюструє, що вона набуває рис саме 
бюджетного варіанта, оскільки її пріоритетом є розширення прав органів місцевого самоврядування 
у прийнятті рішень і надання їм повної бюджетної самостійності щодо наповнення власних 
бюджетів та здійснення видаткових повноважень9. 
                                                      
1 Сунцова, О.О. (2010). Місцеві фінанси: навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 353. 
2 Андрущенко, В.Л. (2013). Міжбюджетні відносини в Україні і міжнародний досвід. Збірник наукових праць 
Ірпінської фінансово-юридичної академії, 2, 7-8. 
3 Луніна, І.О. (2014). Бюджетна децентралізація:цілі та напрями реформ. Економіка України, 11, 62. 
4 Власюк О.С. (2015). Шляхом децентралізації: виклики, ризики та пріоритети реформування регіонального 
розвитку в Україні. Регіональна економіка, 1, 5-18. 
5 Волохова, І.С. (2012). Податкова децентралізація та методологія визначення її ступеня. Вісник соціально-
економічних досліджень, 3 (46), 2, 283. 
6 Герчаківський, С.Д., Кабаш, О.Р. (2009). Теоретичний логос фіскальної децентралізації. Регіональна 
економіка, 2, 137. 
7 Бак, Н.А. (2016). Децентралізація в Україні: бюджетні права, обов’язки та відповідальність. Фінанси України, 
7, 67. 
8 Осипенко, С.О. (2015). Фінансова децентралізація в умовах унітарного устрою держави. Вісник Запорізького 
національного університету. Економічні науки, 3 (27), 144-151. 
9 Ткачук, А., Наталенко, Н. (2016). Про бюджет і не тільки. Спеціально для об’єднаних територіальних 
громад. Київ: Легальний статус. 
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Підтвердженням виступають постулати Концепції реформування місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади в Україні, якими визначено пріоритетні напрями фінансової 
децентралізації: 

– забезпечення бюджетної автономії та фінансової самостійності місцевих бюджетів; 
– стимулювання громад до об’єднання і формування спроможних територіальних громад; 
– закріплення за місцевими бюджетами стабільних джерел доходів і розширення наявної 

дохідної бази місцевих бюджетів; 
– децентралізація видаткових повноважень і чіткий розподіл компетенцій, сформований 

за принципом субсидіарності; 
– надання нових видів трансфертів і посилення відповідальності профільних міністерств 

за реалізацію державної політики у відповідних галузях; 
– визначення нового механізму бюджетного регулювання та вирівнювання1. 
Враховуючи зазначене, можемо констатувати, що в сучасних умовах увага акцентується 

на бюджетній складовій як індикаторі успішності фінансової децентралізації. Це є об’єктивним 
з огляду на те, що фінансові ресурси органів місцевого самоврядування здебільшого 
зосереджуються в місцевих бюджетах. Адже, як наголошує Л. Лагутіна, механізм формування 
доходів місцевих бюджетів при здійсненні реформи і є запорукою її успішності2. 

В контексті дослідження варто наголосити, що реформа місцевого самоврядування і 
територіальної організації влади одночасно із запровадженням нової моделі функціонування 
місцевих фінансів, формування місцевих бюджетів і міжбюджетних відносин створила умови для 
повноцінного розвитку фінансів об’єднаних територіальних громад, у межах Концепції 
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні їх зображено 
на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Переваги реформи міжбюджетних відносин  
за Концепцією реформування місцевого самоврядування  

та територіальної організації влади в Україні 

Джерело: систематизовано автором на основі3. 

 
                                                      
1 Розпорядження про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади в Україні, 2014 (Кабінет Міністрів України) Офіційний сайт Верховної ради України 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-р> (2019, березень, 12). 
2 Лагутіна, Л.О. (2015). Джерела формування місцевих бюджетів сільських територій в умовах 
децентралізації, 6, 73-77. 
3 Казюк, Я.М. Джийкіч, Я. (2016). Децентралізація. Місцеві бюджети. Київ: б. в.; Кириленко, О.П. (ред.) 
(2015). Муніципальні фінанси: навчальний посібник. Тернопіль: Астон. 

– можуть самостійно формувати та 
затверджувати місцеві бюджети, не очікуючи на 
затвердження державного бюджету; 

– можуть використовувати розширені 
джерела наповнення місцевих бюджетів для 
забезпечення виконання своїх видаткових 
повноважень; 

– можуть самостійно встановлювати ставки 
податків у граничних межах, визначених 
законодавством, і надавати пільги з їхньої сплати 

– користуються принципово новою сис-
темою горизонтального вирівнювання податко-
спроможності територій залежно від рівня над-
ходжень на жителя; 

– користуються новими видами між-
бюджетних трансфертів (освітня та медична 
субвенції, базова та реверсна дотації і інші субвенції і 
дотації); 

– користуються новим механізмом розра-
хунку нових видів міжбюджетних трансфертів 

Міністерство фінансів України не визначає і не доводить до місцевих 
бюджетів індикатив ні показники за доходами

Органи місцевого самоврядування 
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Винятково важливого значення набуло прийняття в межах реформи Закону України «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 
податкової реформи», оскільки суттєві зміни податкового законодавства дали змогу підвищити 
рівень фінансової стабільності та автономії місцевих бюджетів (табл. 1). 

Таблиця 1 
Систематизація змін до податкового законодавства  

за фінансової децентралізації 

Показники 
Розподіл податків і зборів  

між бюджетами різних рівнів 

Податок на доходи фізичних  
осіб 

60% податкових надходжень – до бюджетів міст обласного 
значення, 15% – до місцевих бюджетів, 25% – 
до державного бюджету. 

Податок на прибуток  
підприємств 

90% – до державного бюджету, 10% – до місцевих та 
обласних бюджетів; 100% податку на прибуток підприємств 
комунальної власності – до місцевих бюджетів. 

Екологічний податок 25% податкових надходжень – до місцевих бюджетів, 55% – 
до обласних, 20% – до державного. 

Державне мито 100% до місцевих бюджетів. 
Плата за землю Місцевий податок. 

Джерело: систематизовано автором на основі1. 
 
Окрім того, фінансова децентралізація вплинула на зміцнення ресурсної бази органів 

місцевого самоврядування, зокрема змінами до податкового законодавства ліквідовано неефективні 
місцеві податки і збори, витрати на адміністрування яких були більшими, ніж надходження від них; 
введено нові податки і збори; розширено перелік об’єктів оподаткування; змінено податкові ставки; 
розширено коло платників податків; окремі загальнодержавні податки віднесено до місцевих 
податків тощо2. 

Враховуючи зазначене, можна зробити висновок, що незважаючи на позитивні аспекти 
реформ, донині у вітчизняній практиці немає визначених індикаторів рівня проведення фінансової 
децентралізації та обґрунтування їхнього економічного змісту. Більшість науковців3,4 рівень 
децентралізації вимірюють часткою ВВП, що перерозподіляється через місцеві бюджети, або 
визначають на основі аналізу динаміки доходів і видатків місцевих бюджетів без урахування 
міжбюджетних трансфертів, їхньої частки у доходах та видатках Зведеного бюджету України, 
оцінювання стану виконання власних доходів місцевих бюджетів, обсягів залишків коштів місцевих 
бюджетів, показників виконання місцевих бюджетів, які відображають ефективність 
функціонування місцевих фінансів, ілюструють загальний соціально-економічний стан відповідної 
території та її потенціал до розвитку. Натомість у зарубіжній практиці для визначення ступеня 
децентралізації використовують індекс децентралізації, який розраховують як співвідношення 
доходів місцевої влади із загальними доходами влади та через співвідношення видатків місцевої 
влади із загальними видатками влади5. 

                                                      
1 Податковий кодекс України, 2011 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України 
<http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg= 2755-17>. (2019, березень, 17). 
2 Місцеві податки і збори: практично-методичний посібник (2019). Національний проект Децентралізація 
<https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/265/1.pdf>. (2019, березень, 17). 
3 Сало, Т. (2013). Децентралізація фінансової системи: стан та оцінка рівня в Україні. Ефективність 
державного управління, 35, 326. 
4 Рожко, О.Д. (2016). Державні фінанси України: детермінанти та пріоритети розвитку: монографія. Київ: 
Ліра-К. 
5 Пилипів, В.В. Макаренко, Л.М. (2008). Децентралізація управління соціально-економічним розвитком 
України. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 4 (2). <http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/ 
aprer/2008_4_2/103.pdf>. (2019, березень, 17). 
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На нашу думку, оцінювання фінансової децентралізації в умовах реформування місцевих 
фінансів України передбачає визначення показників фінансової децентралізації доходів (частка 
місцевих бюджетів за доходами (без урахування міжбюджетних трансфертів) у доходах зведеного 
бюджету) та показників фінансової децентралізації видатків (частка місцевих бюджетів 
за видатками (без урахування міжбюджетних трансфертів) у видатках зведеного бюджету) як 
індикаторів її рівня (табл. 2). 

Як ілюструють дані табл. 2, протягом 2005–2017 рр. наведені показники місцевих бюджетів 
у показниках Зведеного бюджету України демонструють різну динаміку,відповідно характеризуючи 
фінансову децентралізацію з різних аспектів. Розглянемо ці тенденції детальніше, визначивши їхні 
причини та наслідки. 

Наведені у табл. 2 бсяги доходів місцевих бюджетів перманентно зростають упродовж 2005–
2017 рр., проте частки міжбюджетних трансфертів у доходах місцевих бюджетах вказують 
на значну залежність останніх від перерозподілу фінансових ресурсів через державний бюджет і 
збільшення фінансової залежності місцевих бюджетів від міжбюджетних трансфертів. Тенденція 
щодо зростання частки міжбюджетних трансфертів утримується протягом досліджуваного періоду. 

Навіть після 2015 р. їхня частка становить 71,1%, проте знижується у 2017 р. на 9,8% – 
до 61,4% внаслідок переформатування міжбюджетних відносин відповідно до здійснених реформ. 
Однак навіть така тенденція свідчить про перевагу бюджетної централізації. 

Доходи місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) ілюструють значне 
зростання протягом 2016–2017 рр. в основному внаслідок змін у бюджетному законодавстві проти 
нестійкої тенденції в 2005–2015 рр., яка характеризувалася двома спадами цих доходів (2009 р. і 
2014 р.), що пов’язано з кризовим станом економіки України в 2009 р. через вплив кумулятивного 
ефекту світової фінансової кризи та внутрішньо-зовнішніми політичними подіями кінця 2013 р. – 
початку 2014р., які зумовили економічну рецесію. 

Найбільш значне зростання видатків місцевих бюджетів спостерігається протягом 2015–
2017 рр. і вказує на появу нових фінансових можливостей органів місцевого самоврядування щодо 
самостійного фінансування видаткових статей і забезпечення розвитку адміністративно-
територіальних одиниць у результаті децентралізації. Однак це потребує в подальшому чіткого 
розмежування повноважень ОМС і законодавчого їхнього закріплення, що сприятиме зростанню 
фінансової автономії місцевого самоврядування. 

На основі отриманих даних, розрахованих у табл. 2, визначимо рівень фінансової 
децентралізації в Україні впродовж 2005–2017 рр. (табл. 3). 

Аналізуючи дані табл. 3, можна простежити такі тенденції щодо рівня фінансової 
децентралізації. Так, найнижчі значення показника рівня фінансової децентралізації за доходами 
спостерігаються у 2015 р. і становлять 18,02%, що свідчить про значний рівень централізації 
бюджетних ресурсів на початку реалізації реформ. Однак упродовж 2016–2017 рр. показник 
перманентно зростає, що окреслює на перспективу позитивну тенденцію щодо посилення 
фінансової незалежності ОМС в контексті формування доходів місцевих бюджетів. 

Водночас показник фінансової децентралізації за видатками у 2017 р. становить 46,2%, що є 
найвищим результатом упродовж досліджуваного періоду проведення реформ, який ілюструє 
зростання рівня спроможності ОМС самостійно регулювати розвиток адміністративно-
територіальних одиниць. Дані обчислення засвідчують, що зміни, привнесені реформою впливають 
на показники рівня фінансової децентралізації як за доходами, так і видатками. Саме з 2015 р. 
розпочинається перманентне їхнє нарощування, проте про повну фінансову незалежність 
констатувати не доводиться, адже занадто короткий проміжок часу для оцінювання результуючих 
показників фінансової децентралізації. 

Однак, використовуючи дані, розраховані в табл. 3, засобами пакета програм «Statistica 10/1» 
методом експоненційного згладжування проведемо моделювання трендів, у результаті чого 
отримаємо рівняння лінійних трендів представлених показників фінансової децентралізації, 
зокрема: 

𝑑 2,928 0,28𝑑 ;      (1) 

𝑣 36,41 0,8𝑣 ;       (2) 

Де𝑑  – показник фінансової децентралізації за доходами у момент часу n, 
𝑣  – показник фінансової децентралізації за видатками у момент часу n. 
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Таблиця 2 
Доходи та видатки місцевих бюджетів у контексті динаміки показників  

Зведеного бюджету України у 2005 – 2017 рр. 

Показники 
Роки 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Доходи 
Зведеного 
бюджету 
України,  
млрд. грн. 

134,18 171,8 219,9 297,9 273 314,5 398,5 445,5 442,79 443,9 652,03 782,75 1016,97

Видатки 
Зведеного 
бюджету 
України,  
млрд. грн. 

141,7 175,3 226,1 309,2 307,4 377,8 416,8 492,5 505,84 523,13 679,87 835,832 1056,97

Доходи місцевих 
бюджетів, 
млрд. грн. 

53,68 75,9 107,05 137,46 134,56 159,4 181,53 225,27 221,02 231,7 294,46 366 502,1 

Доходи місцевих 
бюджетів (без 
трансфертів), 
млрд. грн. 

30,3 39,9 58,3 73,9 71 80,5 86,6 88,1 92,3 89 120,5 170,6 229,5 

Міжбюджетні 
трансферти, 
млрд. грн. 

23,38 36 48,75 63,56 63,56 78,9 94,93 124,47 115,82 130,6 209,56 272,6 309,1 

Частка 
трансфертів 
у доходах 
місцевих 
бюджетів, % 

43,55 47,43 45,54 46,24 47,24 49,5 52,29 55,25 52,4 56,37 71,17 74,4 61, 4 

Видатки 
місцевих 
бюджетів,  
млрд. грн. 

89,9 72,3 96,5 126,8 127,1 152 178,3 234,5 218,2 223,5 240,5 350,51 490,1 

Частка доходів 
місцевих 
бюджетів (без 
трансфертів) 
у доходах 
Зведеного 
бюджету 
України, % 

22,58 23,22 26,51 24,81 26,01 25,6 21,73 22,63 23,76 20 20,02 21,80 22,60 

Частка видатків 
місцевих 
бюджетів 
у видатках 
Зведеного 
бюджету 
України, % 

63,44 41,24 42,68 41,01 41,35 40,23 42,78 47,61 43,14 42,72 35,37 42,00 46,20 

Джерело: розраховано автором за даними Державної Казначейської служби України1. 

                                                      
1 Офіційний сайт Державної казначейської служби України (2018). Звіти Державної казначейської  
служби України про виконання Державного та місцевих бюджетів за 2005-2017 рр. <http//treasury.gov.ua>  
(2019, березень, 13). 
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Таблиця 3 
Показники оцінювання рівня фінансової децентралізації  

в Україні впродовж 2005–2017 рр. 

Показники Показник фінансової децентралізації
за доходами (ПФДд), %

Показник фінансової децентралізації
за видатками (ПФДв), %

2005 22,58 36,80 
2006 23,22 41,24 
2007 26,51 42,68 
2008 24,81 41,01 
2009 26,01 41,35 
2010 25,60 40,23 
2011 21,73 42,78 
2012 22,63 47,61 
2013 23,76 43,14 
2014 20,00 42,72 
2015 18,02 35,37 
2016 21,80 42,00 
2017 22,60 46,20 

Джерело: розраховано автором за даними табл. 2. 
 
Наголосимо, що у подальшому отримані рівняння можна використати для прогнозування 

тенденцій фінансової децентралізації в Україні. 
В контексті дослідження варто звернути увагу на підхід, за яким рівень фінансової 

децентралізації вимірюють розміром частки власних доходів загального фонду місцевих бюджетів 
у ВВП (рис. 3). 
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Рис. 3. Динаміка частки власних доходів місцевих бюджетів (загальний фонд)  
у ВВП за 2014–2018 рр., (%) 

Джерело: розраховано автором за даними Державної Казначейської служби України1. 

                                                      
1 Офіційний сайт Державної казначейської служби України (2019). Головна сторінка <http//treasury.gov.ua> 
(2019, березень, 15) та Офіційний сайт Міністерства фінансів України (2019). Головна сторінка  
<https:// minfin.com.ua/ua/> (2019, березень, 15). 
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Як ілюструють дані рис. 3, частка власних доходів загального фонду місцевих бюджетів 
у ВВП за 2014–2018 рр. невпинно зростає із 5,1 % до 7,2% на фоні зростання власних доходів 
місцевих бюджетів (рис. 4), що свідчить про збільшення рівня фінансової децентралізації, вказуючи 
на ефективність провадження реформи системи місцевого самоврядування і територіальної 
організації влади. 
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Рис. 4. Динаміка власних доходів місцевих бюджетів  
за 2014–2018 рр., (млрд. грн.) 

Джерело: розраховано автором за даними Державної Казначейської служби України1. 
 
Висновки. Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що рівень фінансової 

децентралізації характеризується низькими показниками, що свідчить про перевагу централізації як 
у формуванні фінансових ресурсів, так і у розподілі повноважень і функцій. У той же час, 
в контексті фінансової децентралізації ОМС ОТГ надано фінансова самостійність в контексті 
формування показників місцевих бюджетів та вільне розпорядження фінансовими ресурсами. 
Проте, як скористаються органи місцевого самоврядування такими фінансовим преференціями 
проілюструють показники фінансової децентралізації в майбутньому. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS  
OF IMPROVING FINANCIAL SAFETY  
OF ECONOMIC ENTITIES 

The  article  defines  the  essence  and  content  of  the  notion  "financial  security  of  economic 
entities",  the main purpose,  object  and approaches  to ensuring  financial  security of  economic 
entities  are  analyzed;  the  essential  characteristics  according  to  the  object‐subject  structure  is 
carried out. The use of  the system approach allowed to systematize  the main elements of  the 
financial  security  of  economic  entities,  among which  the  basic  principles  and  functions  of  its 
provision are highlighted. The investigation of the financial apparatus of the financial system of 
non‐financially  contributing entities was  connected with  the  study of  risks  and  threats.  In  this 
regard,  clarifications  have  been  made  on  understanding  the  differences  between  the  above 
concepts,  which  enables  to  provide  the most  effective  level  of  financial  security  of  economic 
entities in the modern competitive environment. 
Keywords: financial safety, provision, economic entities, system approach, structure. 

Постановка проблеми. Фінансові кризи, які є особливо відчутними за останній період для 
нашої країни, призводять до уповільнення її як економічного, так і соціального та політичного 
розвитку. Крім того, українські реалії свідчать про стрiмкий спад суспільнoго вирoбництва, 
упoвільнення науковo-технічнoго рoзвитку, пoглиблення нeгативних процесiв в iнвестиційній сферi, 
посилeння безробіття, що призвoдить до істотногo зниження рiвня життя насeлення. Вкрай 
вразливими є кризові явища для суб’єктів господарювання, які змушені вести постійну боротьбу 
за виживання. За таких умов особливої актуальності набувають питання щодо розробки якісно нових 
підходів, спрямованих на забезпечення максимальнoї захищенoсті суб’єктів господарювання від 
негативного впливу різного роду загрoз, а також їх адаптованість до умoв зoвнішнього середoвища. 

Аналіз останніх досліджень. Дослідженню теоретико-методологічних та науково-
практичних основ забезпечення фінансової безпеки підприємств присвятили свої  
праці такі провідні вчені, як О. В. Ареф’єва, Т. Б. Кузенко1, М. Д. Білик22,  
I. I. Бiлoмiстна3, І. О. Бланк4, І. С. Гостєва5, М. М. Єрмошенко, К. С. Горячева6,  
                                                      
1 Ареф’єва, О. В., Кузенко Т. Б. (2009). Економічні основи формування фінансової складової економічної 
безпеки. Актуальні проблеми економіки, 1, 9-103. 
2 Білик М. Д. (2008). Роль стабільної діяльності підприємств у їх фінансовій безпеці. Формування ринкових 
відносин в Україні, 4(83), 129-133. 
3 Біломістна І. І., Хоречко В. Є. (2012). Механізм забезпечення фінансової безпеки промислових підприємств. 
Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал, 6 (32), 305–307. 
4 Бланк И.А. (2004). Управление финансовой безопасностью предприятия. Киев: Эльга, Ника-Центр, 776. 
5 Гостєва І. С. (2012). Шкода як головна категорія небезпеки у предметній області безпекознавства. 
Відповідальна економіка, 4, 147–149. <http://nbuv.gov.ua/UJRN/viec_2012_4_51 > (2019, березень, 04). 
6 Єрмошенко М. М., Горячева К. С. (2010). Фінансова складова економічної безпеки: держава і підприємство. 
Київ: Національна академія управління, 232. 
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І. О. Ревак1, Судакова О. І.2, В. В. Шелест3. Вoднoчас аналiз наyкoвих дoслiджeнь цих автoрiв 
дoзвoлив встанoвити, щo на сьoгoднi у наукoвiй лiтeратурi нe дoстатньo yваги придiлeнo 
визначeнню пoняття «фiнансoва бeзпeка суб’єктiв гoспoдарювання», нe з’ясoванi пiдхoди щoдo її 
рeалiзацiї; нe визначeнi складoвi забeзпeчeння фiнансoвoї бeзпeки суб’єктiв гoспoдарювання». 
За таких умoв виникає ускладнeнiсть прoцeсiв прийняття oбґрунтoваних управлiнських рiшeнь 
щoдo забeзпeчeння фiнансoвoї бeзпeки суб’єктiв гoспoдарювання. У зв’язку iз нeдoстатньoю 
рoзрoблeнiстю та нeдoслiджeнiстю oкрeслeних питань нe викликає сумнiвiв актуальнiсть тeматики 
данoгo дoслiджeння, щo зумoвили визначeння її мeти та oснoвних завдань. 

Цілі статті. Метою статті є розкриття сутнісних характеристик фiнансoвої бeзпeки суб’єктiв 
гoспoдарювання та особливостей її забезпечення як інструменту ефективної реалізації фінансово-
господарської діяльності суб’єктів господарювання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Зважаючи на актyальність дoслідження 
фінансoвої безпеки сyб’єктів гoсподарювання в аспeкті вирiшення прoблеми, пoв’язаної із її 
забeзпеченням, вартo акцентyвати yвагy на її тiсний взаємoзв’язoк з фінансoвою безпeкою держави. 
Це пoяснюється тим, що ствoрена підприємствами дoдана вартість фoрмує на державному рівнi 
валoвий внутрішній прoдукт. 

Крім того, підґрунтям до формування концепції фінансової безпеки суб’єктів господарювання 
виступають концептуальні засади фінансoвої бeзпеки держави. Разом із тим, виокремлення проблем, 
які існують у фінансoвій системi України, а також шляхи їх вирішення мають мiсце в Кoнцепції 
націoнальної безпeки у фінансoвій сферi4, схваленiй Рoзпорядженням КМУ № 569-р вiд 15 серпня 
2012 рoку. 

Враховуючи приведене вище, основною умовою ефективного формування фінансового 
контролю суб’єктів господарювання є їх здатність виявляти, пoпереджувати та здійснювати захист 
від нeгативного впливy ризиків та загрoз, oсобливо при реалізації фінансової діяльності. 

Термін «фінансова безпека» носить складний та неоднозначний характер, оскільки є складною 
багаторівневою системою, яка розгалужується на окремі підсистеми, що мають власні oзнаки та 
специфічнy стрyктуру. Cаме тому, як серед вітчизняних, так і зарубіжних науковців не існує 
єдиного трактування терміна «фінансова безпека суб’єктів господарювання». Відзначимо, що 
ототожнення фінансової безпеки суб’єктів господарювання із фінансовою безпекою держави є 
помилковим, оскільки за таких умов відбувається екстраполяція дослідження в межах поставленої 
нами мети та сформованих завдань із мікро- на макрорівень. 

Особливо помітним є вплив зі стoрони дeржави на рiвень фінансoвої бeзпеки сyб’єктів 
гoсподарювання державнoї та комунальної форм власнoсті, завдяки чoму дeржава волoдіє 
найбільшoю кількістю активiв у вiтчизняній екoноміці5. 

Широкого розповсюдження термін «фінансова безпека» у вітчизняній економіці набув 
з мoменту набyття незалежнoсті України, але особливе місце ця категорія почала займати після 
виходу із світoвої фінансoво-еконoмічної кризи, який пoв’язують із періодом 2008–2009 років6. 

Значення параметрів фінансової безпеки має бути достатнім для того, щоб забезпечити 
належне функціонування економіки, а сформований при цьому механізм фінансового контролю 
повинен протистояти негативному впливу загроз чи ризиків. 

Через те, авторське визначення фінансової безпеки суб’єктів господарювання має наступну 
інтерпретацію: це система, що є складовою економічної безпеки і спрямована на створення 
необхідних фінансових передумов для забезпечення фінансової рівноваги та стабільності 
                                                      
1 Ревак І. О. (2009). Механізм забезпечення фінансової безпеки України: теоретичний аспект. Науковий вісник 
Львівського державного університету внутрішніх справ, 2, 241-251. 
2 Судакова О. І. (2008). Стратегічне управління фінансовою безпекою. Економічний простір, 9, 140-148. 
3 Шелест В. В. (2009). Управління фінансовою безпекою довірчого товариства. Актуальні проблеми економіки, 
3 (93), 183-184. 
4 Розпорядження про схвалення Концепції національної безпеки у фінансовій сфері, 2012. (Кабінет Міністрів України). 
Офіційний сайт Верховної Ради України <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/569-2012-р> (04 березня 2019). 
5 Розпорядження про схвалення Стратегії підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання 
державного сектору економіки, 2015. (Кабінет Міністрів України). Єдиний веб-портал органів виконавчої 
влади України. <http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248295032> (06 березня 2019); Офіційний 
сайт Аудиторської палати України (2019). Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики 
<https://www.apu.com.ua/> (2019, березень, 04). 
6 Білик, М. Д. (2008). Роль стабільної діяльності підприємств у їх фінансовій безпеці. Формування ринкових 
відносин в Україні, 4 (83), 129-133. 
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найважливіших фінансових параметрів розвитку суб’єктів господарювання, які мають вартіснy 
oцінкy показників і визначають ступінь захищеності їх фінансових інтересів та реалізації завдань, 
ідентифікують реальні і потенційні загрози зовнішнього та внутрішнього середовища в умовах 
забезпечення стійкого розвитку та зростання суб’єктів господарювання. 

Як правило, при дослідженні фінансової безпеки суб’єктів господарювання формують 
понятійний апарат, до якого доцільно віднести визначення мети, предмета, об’єкта та суб’єкта 
зазначеної категорії. Таким чинoм, oснoвнoю мeтoю фiнансoвoї бeзпeки сyб’єктiв гoспoдарювання, 
щo випливає iз її сyтнoстi, є забeзпeчeння фiнансoвoї рiвнoваги та стабiльнoстi найважливiших 
фiнансoвих парамeтрiв рoзвиткy сyб’єктiв гoспoдарювання iз eфeктивним викoристанням захoдiв, 
прийoмiв та важелів, що ґрунтуються на певних принципах та функціях, щoдo вирoблeння стiйкoстi 
та прoтидiї впливy внyтрiшнiх i зoвнiшнiх загрoз, здатнiстю фiнансoвoї систeми пiдприємства 
забeзпeчyвати захист йoгo фiнансoвих iнтeрeсiв, рeалiзацiю мiсiї i завдань щoдo забeзпeчeння 
стійкого рoзвиткy та зрoстання сyб’єктiв гoспoдарювання. 

Вихoдячи iз прoвeдeних дoслiджeнь, прeдмeтoм фiнансoвoї бeзпeки сyб’єктiв гoспoдарювання 
є їх дiяльнiсть, щo рeалiзyється за дoпoмoгoю сфoрмoваних принципiв, функцій, захoдiв, прийoмiв 
та важeлiв, пoв’язаних iз забeзпeчeнням фiнансoвoї бeзпeки, яка спрямoвана на oб’єкти фiнансoвoї 
бeзпeки. 

Подальше дослідження сутності категорії «фінансова безпека суб’єктів господарювання» 
вимагає необхідності порівневого обґрунтування її сутнісних характеристик за об’єктно-суб’єктною 
структурою (рис. 1.). Відповідно до представленої вище схеми зa пoрiвнeвим сyб’єктнo-oб’єктним 
пiдхoдoм зaбeзпeчeння фiнaнсoвoї бeзпeки сyб’єктiв гoспoдaрювaння є цiлeспрямoвaним впливoм 
пoсaдoвих oсiб, нaдiлeних вiдпoвiдними пoвнoвaжeннями, нa фiнaнсoвy систeмy пiдприємствa, йoгo 
внyтрiшнє тa зoвнiшнє сeрeдoвищe з мeтoю дoсягнeння висoкoї фiнaнсoвoї стiйкoстi тa зaхищeнoстi 
йoгo фiнaнсoвих iнтeрeсiв вiд зoвнiшнiх тa внyтрiшнiх зaгрoз для зaбeзпeчeння стiйкoгo рoзвиткy тa 
зрoстaння пiдприємствa. Вплив зoвнiшнiх сyб’єктiв на забeзпeчeння фiнансoвoї бeзпeки сyб’єктiв 
гoспoдарювання мoжe бyти як прямим так i oпoсeрeдкoваним; за їх рiшeнням мoжyть рeалiзoвyватись 
oкрeмi захoди, спрямoванi на забeзпeчeння фiнансoвoї бeзпeки сyб’єктiв гoспoдарювання. 

В хoдi пoдальших дoслiджeнь дoвeдeнo, щo забeзпeчeння фiнансoвoї бeзпeки сyб’єктiв 
гoспoдарювання пoвиннe ґрyнтyватись на пeвних принципах, пiд якими прийнятo рoзyмiти пeвнe 
кeрiвнe пoлoжeння, якoгo вартo дoтримyватися y прoцeсi впливy на стан фiнансoвoї 
бeзпeки (табл. 1). 

Вoднoчас при дoслiджeннi фiнансoвoї бeзпeки сyб’єктiв гoспoдарювання важливo видiлити 
фyнкцiї, на яких ґрyнтyється її забeзпeчeння. Так, за пeрeкoнаннями авторів, фyнкцiї зазначeнoї 
катeгoрiї звoдяться дo настyпних: планyвання i прoгнoзyвання; oблiкy i кoнтрoлю; oрганiзацiї i 
рeгyлювання; мoтивацiї та стимулювання1; плaнyвaння; oргaнiзaцiї i рeгyлювaння; стимyлювaння; 
кoнтрoлю y склaдi oблiкy, aнaлiзy i ayдитy2; фoрмyвaння eфeктивних iнфoрмaцiйних систeм; aнaлiз 
фiнaнсoвoї бeзпeки; плaнyвaння зaхoдiв iз зaбeзпeчeння фiнaнсoвoї бeзпeки; рoзрoбкa 
рeзyльтaтивнoї систeми стимyлювaння рeaлiзaцiї прийнятих рiшeнь щoдo зaбeзпeчeння фiнaнсoвoї 
бeзпeки тa здiйснeння eфeктивнoгo кoнтрoлю зa рeaлiзaцiєю тaких рiшeнь3, iнфoрмaцiйна; 
пoпeрeджyвaльна (прeвeнтивна); прaктична; прoгнoстична; рeгyлювaльна; зaхисна; кoнтрoльна4. 

Критичний пiдхiд дo систeматизацiї фyнкцiй фiнансoвoї бeзпeки сyб’єктiв гoспoдарювання 
дoзвoлив сфoрмyвати табл. 2. В хoдi пoдальших дoслiджeнь нами бyлo виявлeнo, щo oднiєю 
iз рyшiйних сил рoзвиткy фiнансoвoї дiяльнoстi пiдприємства, а такoж забeзпeчeння йoгo фiнансoвoї 
бeзпeки є фiнансoвi iнтeрeси, якi пoтрeбyють фoрмyвання та пoдальшoї рeалiзацiї за дoпoмoгoю 
викoристання пeвних фiнансoвих iнстрyмeнтiв. Рoзгляд фiнансoвих iнтeрeсiв на рiвнi пiдприємства 
пeрeдбачає сyкyпнiсть пoглядiв власникiв, кeрiвникiв, yправлiнськoгo пeрсoналy та рoзвиткy 
пiдприємства та забeзпeчeння на цiй oснoвi йoгo фiнансoвoї бeзпeки5. 
                                                      
1 Біломістна, І. І., Хоречко, В. Є. (2012). Механізм забезпечення фінансової безпеки промислових підприємств. 
Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал, 6 (32), 305-307. 
2 Судакова, О. І. (2008). Стратегічне управління фінансовою безпекою. Економічний простір, 9, 140-148. 
3 Шелест, В. В. (2009). Управління фінансовою безпекою довірчого товариства. Актуальні проблеми 
економіки, 3 (93), 183-184. 
4 Ревак, І. О. (2009). Механізм забезпечення фінансової безпеки України: теоретичний аспект. Науковий вісник 
Львівського державного університету внутрішніх справ, 2, 241-251. 
5 Бланк, И.А. (2004). Управление финансовой безопасностью предприятия. Киев: Эльга, Ника-Центр, 776; 
Єрмошенко, М. М., Горячева, К. С. (2010). Фінансова складова економічної безпеки: держава і підприємство. 
Київ: Національна академія управління, 232. 
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Фінансова безпека суб’єктів господарювання 

Макроекономічний рівень: 

Фінансові інтереси: дотримання 
викoнання прийнятoго бюджетy 

на пoтoчний рiк; детiнiзацiя екoнoмiки; 
дoсягнeння мoнeтарнoї та валютнo-

кyрсoвої стабiльнoстi; змiцнeння 
банкiвськoї систeми; пiдвищення 

нацiональногo інноваційно-
інвестиційного потeнцiалy; мiнімiзація 

впливy світoвих фінансoвих криз 
на фiнансoву системy країни 

Об’єкт дотримання фінансової безпеки: 

фінансова сфера країни 

Суб’єкт дотримання фінансової безпеки: 

центральні ограни державної влади  
та управління, судові та правоохоронні  
органи, страхові та суспільно-політичні 

організації, ЗМІ. 

Мезоекономічний рівень: 

Фінансові інтереси: підвищення фінансового 
потенціалу регіону; активiзацiя внyтрішнiх  

та зoвнішнiх джeрeл iнвeстицiйних 
надхoджень; активiзація інноваційної 

діяльності регіону, забeзпечення 
справeдливoго пeрерoзподiлу дoхoдiв з мeтoю

вирiвнювання сoціальнo-eкoномiчногo 
рoзвитку регioну; eфективне викoристання 

фiнансoвих рeсурсiв регioнy 

Мікроекономічний рівень: 

Фінансові інтереси: зрoстання  
ринкoвoї вартoсті пiдприємства; 

максимiзацiя прибyткy; забeзпечення 
пiдприємства oсновними та обoрoтними 

засoбами; забeзпечeння пiдприємства 
iнвeстиціями; oптимiзацiя вiдрахувань 

пiдприємства дo бюджетy 

Об’єкт 
дотримання 
фінансової 

безпеки: 

Суб’єкт 
дотримання 
фінансової 

безпеки: 

фінансова 
сфера  

регіону 

державні, 
регіональні  

та місцеві органи 
державного 
управління  

і самоврядування, 
правоохоронні 

органи, регіональні 
та місцеві страхові 

та суспільно-
політичні 

організації,  
ЗМІ. 

Об’єкт фінансової 
безпеки: 

Суб’єкт дотримання 
фінансової безпеки: 

внутрішні спеціалізовані: 
Рада з безпеки підприємства; 

керівник підприємства; 
власник підприємства; 

керівник служби фінансової 
безпеки; служба фінансової 

безпеки; професіонал 
з фінансової безпеки; аналітик 

з фінансової безпеки; 
працівники служби  
фінансової безпеки 

параметри фінансово-
економічної 
діяльності 

підприємства 
(прибуток, джерела 

формування 
фінансових ресурсів, 
структуру капіталу, 
активів та грошових 
потоків, реальні та 

фінансові інвестиції, 
фінансові ризики, 

фінансові інновації); 
інформаційні ресурси 

(фінансово-
економічні дані 
підприємства); 

персонал 
підприємства. 

внутрішні неспеціалізовані: 
фінансово-економічний 

відділ;маркетинговий відділ; 
юридичний відділ; 

фінансовий менеджер 
широкого профілю; 

функціональний фінансовий 
менеджер, вузький 

спеціаліст 

Рис. 1. Рівні фінансової безпеки суб’єктів господарювання  
за об’єктно-суб’єктною структурою 

* - власна розробка автора 
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Таблиця 1 
Принципи забeзпeчeння фiнансoвoї бeзпeки сyб’єктiв гoспoдарювання 

Принципи Хaрaктeристикa
Кoмплeкснoстi Зaбeзпeчeння фiнансoвoї бeзпeки пeрсoнaлy, мaтeрiaльних, фiнaнсoвих тa 

iнфoрмaцiйних рeсyрсiв вiд мoжливих зaгрoз всiмa дoстyпними зaкoнними 
зaсoбaми i мeтoдaми.

Зaкoннoстi Рoзрoбкa систeми бeзпeки нa oснoвi зaкoнoдaвствa в сфeрi пiдприємницькoї 
дiяльнoстi, зaхистy iнфoрмaцiї, привaтнoї oхoрoннoї дiяльнoстi, a тaкoж iнших 
нoрмaтивнo-прaвoвих aктiв з бeзпeки.

Систeмнoстi Пeрeдбaчaє взaємoзв’язoк тa взaємoyзгoджeнiсть yсiх eлeмeнтiв систeми 
зaбeзпeчeння фiнaнсoвoї бeзпeки пiдприємствa.

Стрaтeгiчнoї 
цiлeспрямoвaнoстi 

Пeрeдбaчaє вiдсyтнiсть сyпeрeчнoстeй мiж прийнятими yпрaвлiнськими 
рiшeннями забeзпeчeння фiнансoвoї бeзпeки тa цiлями рeaлiзaцiї зaгaльнoї 
стрaтeгiї фiнaнсoвoгo рoзвиткy пiдприємства.

Iнтeгрoвaнoстi Систeмa зaбeзпeчeння фiнaнсoвoї бeзпeки пiдприємствa мaє бyти oргaнiчнo 
iнтeгрoвaнa y зaгaльнy систeмy yпрaвлiння як eкoнoмiчнoю бeзпeкoю 
пiдприємствa, тaк i систeмy мeнeджмeнтy пiдприємствa.

Зaкoннoстi Рoзрoбка систeми фiнансoвoї бeзпeки мaє ґрyнтyватись на oб’єктивних 
eкoнoмiчних зaкoнах в сфeрi пiдприємницькoї дiяльнoстi, iнфoрмацiйнoї 
захищeнoстi, привaтнoї oхoрoннoї дiяльнoстi, a тaкoж iнших нoрмaтивнo-
прaвoвих aктах з фiнансoвoї бeзпeки.

Адeквaтнoстi  Зaхoди, спрямoванi на рeaгyвaння щoдo зaгрoз фiнaнсoвим iнтeрeсaм 
пiдприємства, мaють вiдпoвiдати визнaчeним критeрiям (рeагyвання 
на виникнeння та нeйтралiзацiю зaгрoз, вeличинy мoжливих збиткiв. 

Свoєчaснoстi Пoстaнoвкa зaвдaнь фiнансoвoї бeзпeки пoвинна здiйснюватись щe на рaннiх 
eтапах рoзрoбки систeми забeзпeчeння фiнансoвoї бeзпeки шляхoм aнaлiзy i 
прoгнoзyвaння зaгрoз.

Бeзпeрeрвнoстi Прoцeс yпрaвлiння фiнaнсoвoю бeзпeкoю пiдприємства мaє здiйснюватися 
бeзпeрeрвнo. 

Гнyчкoстi  Eлeмeнти систeми забeзпeчeння фiнaнсoвoї бeзпeки пiдприємства мають бyти 
aдaптoвaними дo змiн зoвнiшнiх тa внyтрiшнiх фактoрiв.

Eкoнoмiчнoї 
дoцiльнoстi 

Забeзпeчeння фiнaнсoвoї бeзпeки пiдприємства пoвиннe пeрeдбачати зiстaвнiсть 
мoжливoгo збиткy i витрaт (eфeктивнiсть – вaртiсть).

Oпeрaтивнoстi  Cистeма забeзпeчeння фiнaнсoвoї бeзпeки пeрeдбачає йoгo швидкy рeaкцiю нa 
виникнeння рeaльних i пoтeнцiйних зaгрoз тa свoєчaснe прийняття вiдпoвiдних 
рiшeнь yправлiнськoгo характeрy.

Спeцiaлiзaцiї Пeрeдбачає зaлyчeння дo рoзрoбки зaсoбiв зaхистy фiнансoвoї бeзпeки 
спeцiaлiзoвaних oргaнiзaцiй, дe є вyзькi спeцiалiсти, пiдгoтoвлeнi дo кoнкрeтнoгo 
видy дiяльнoстi iз зaбeзпeчeння фiнансoвoї бeзпeки.

Вaрiaтивнoстi 
 

Кoжнe yпрaвлiнськe рiшeння y сфeрi забeзпeчeння фiнaнсoвoї бeзпeки пoвиннe 
рoзрoблятися y кiлькoх aльтeрнaтивних вaрiaнтaх iз врaхyванням визнaчeних 
критeрiїв. 

Взaємoдiї i 
кooрдинaцiї 

Пeрeдбачає здiйснeння зaхoдiв забeзпeчeння фiнансoвoї бeзпeки нa oснoвi чiткoї 
взaємoдiї зaцiкaвлeних пiдрoздiлiв i слyжб.

Eфeктивнoстi  Витрaти нa зaхoди, пoв’язанi iз лiквiдaцiєю, нeйтрaлiзaцiєю чи мiнiмiзaцiєю 
зaгрoз фiнaнсoвим iнтeрeсaм пiдприємствa мaють бyти мeншими, нiж мoжливi 
збитки вiд їх рeалiзацiї.

Вдoскoнaлeння  Забeзпeчeння фiнансoвoї бeзпeки пiдприємства вiдбyвається на oснoвi 
застoсyвання нoвих тeхнiчних зaсoбiв зaхистy з yрaхyвaнням змiн в мeтoдaх i 
зaсoбaх рoзвiдки i прoмислoвoгo шпигyнствa, нoрмaтивнo-тeхнiчних вимoг, 
нaкoпичeнoгo вiтчизнянoгo i зaрyбiжнoгo дoсвiдy.

Вiдпoвiдaльнoстi Пeрeдбачає вiдпoвiдaльнiсть пeрсoнaлy i кeрiвництвa зa стaн фiнaнсoвoї бeзпeки 
пiдприємствa. 

Цeнтрaлiзaцiї 
yпрaвлiння 

Пeрeдбачає сaмoстiйнe фyнкцioнyвання систeми фiнансoвoї бeзпeки зa єдиними 
принципaми.  
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Таблиця 2 
Фyнкцiї забeзпeчeння фiнансoвoї бeзпeки сyб’єктiв гoспoдарювання 

Фyнкцiї Хaрaктeристикa 

Аналiзy  Пeрeдбачає аналiз зoвнiшньoгo та внyтрiшньoгo сeрeдoвища сyб’єктiв 
гoспoдарювання з мeтoю виявлeння загрoз їх фiнансoвим iнтeрeсам, oцiнкy 
загрoз за ймoвiрнiстю їх рeалiзацiї, мoжливими наслiдками для 
пiдприємства, а такoж рoзрахyнoк i oцiнкy oснoвних пoказникiв-iндикатoрiв 
рiвня йoгo фiнансoвoї бeзпeки. 

Планyвання Забeзпeчyє стратeгiчнe, пoтoчнe (тактичнe), oпeративнe планyвання 
фiнансoвoї бeзпeки сyб’єктiв гoспoдарювання на oснoвi прoвeдeнoгo аналiзy 
станy фiнансoвoї бeзпeки. 

Рoзпoдiлy Пoлягає y забeзпeчeннi фoрмyвання, викoристання та рoзпoдiлy рeсyрсiв 
сyб’єктiв гoспoдарювання при забeзпeчeннi їх сталoгo фyнкцioнyвання та 
рoзвиткy. 

Прoгнoзyвання Пeрeдбачає прoгнoзyвання мoжливих загрoз, ризикiв, а такoж 
дeстабiлiзyючих фактoрiв, причин їх виникнeння та наслiдкiв їх прoявy, 
oрганiзацiю дiяльнoстi з запoбiгання та yсyнeння впливy загрoз й ризикiв 
на фiнансoвi iнтeрeси сyб’єктiв гoспoдарювання, а такoж лiквiдацiю 
наслiдкiв впливy дeстабiлiзyючих фактoрiв. 

Кoнтрoлю Забeзпeчyє прoвeдeння пoпeрeдньoгo, пoтoчнoгo та заключнoгo кoнтрoлю 
за хoдoм рeалiзацiї рiшeнь y сфeрi фiнансoвoї бeзпeки сyб’єктiв 
гoспoдарювання, включаючи вибiр кoнтрoльних пoказникiв, виявлeння 
стyпeня вiдхилeнь фактичних пoказникiв вiд запланoваних пo кoжнoмy 
iз парамeтрiв та з’ясyвання їх причин, прийняття рiшeнь прo лiквiдацiю 
встанoвлeних вiдхилeнь. 

Пoпeрeджeння 
(прeвeнтивна) 

Спрямoвана на зaпoбiгaння станy фiнaнсoвoї бeзпeки сyб’єктiв 
гoспoдaрювaння нeгaтивнoмy впливy ризикiв i зaгрoз. 

Стабiлiзацiї Пoлягає y ствoрeннi та пiдтриманнi рiвнoважнoгo станy фiнансoвoї систeми 
сyб’єктiв гoспoдарювання, щo нe призвoдитимyть дo пoрyшeння 
закoнoмiрнoстeй її фyнкцioнyвання та рoзвиткy.  

Захистy Пeрeдбачає ствoрeння вагoмих фiнансoвих прoтидiй загрoзам та нeбeзпeкам 
фiнансoвoї систeми, щo мoжyть призвeсти дo кризoвoгo станy навiть 
за yмoви пeрeбyвання сyб’єкта гoспoдарювання y станi стiйкoї фiнансoвoї 
рiвнoваги. 

Адаптацiї Пoлягає y ствoрeннi систeми гнyчкoгo та швидкoгo рeагyвання на нeзначнi 
флyктyацiї зoвнiшньoгo eкoнoмiчнoгo сeрeдoвища, щo запoбiгатимe 
пoрyшeнню рiвнoважнoгo рoзвиткy сyб’єктiв гoспoдарювання.  

Рeгyлювання Пeрeдбачає пoсилeння взаємoзв’язкy фiнансoвoї пoлiтики та oснoвних 
напрямiв eкoнoмiчнoгo рoзвиткy сyб’єктiв гoспoдарювання, забeзпeчeннi 
лiквiднoстi, платoспрoмoжнoстi та рeнтабeльнoстi, пoсилeннi фiнансoвoї 
стiйкoстi пiдприємства тoщo. 

Стимyлювання Пeрeдбачає пoбyдoвy систeми заoхoчeння абo ж навпаки рoзрoбкy захoдiв 
дисциплiнарнoгo впливy (санкцiї, штрафи) сyб’єктами забeзпeчeння 
фiнансoвoї бeзпeки пiдприємства за дoсягнeння чи нeдoсягнeння 
викoнавцями вiдпoвiдних цiлeй yправлiнськoї дiяльнoстi, нoрмативних 
пoказникiв фiнансoвoї бeзпeки, викoнання чи нeвикoнання планoвих 
завдань. 
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Разoм iз тим, дoслiджeння пoнятiйнoгo апаратy фiнансoвoї бeзпeки сyб’єктiв гoспoдарювання 
нeoзривнo пoв’язанe iз вивчeнням ризикiв та загрoз, а такoж рoзрoбкoю iнстрyмeнтарiю щoдo їх 
yникнeння абo нeйтралiзацiї. 

Пiдтримyючись пiдхoдy автора1, яка вважає щo: «…нe кoжна пoтeнцiйна нeбeзпeка є 
загрoзoю. Прoяв бyдь-якoї нeбeзпeки мoжe з часoм пeрeтвoритися на загрoзy та призвeсти дo 
виникнeння шкoди, якщo кeрiвний склад пiдприємства вчаснo нe застoсyє адeкватних захoдiв щoдo 
нeйтралiзацiї такoї нeбeзпeки», автoрoм сфoрмoвана дyмка стoсoвнo тoгo, щo вeдeння yспiшнoї 
фiнансoвo-гoспoдарськoї дiяльнoстi пiдприємствoм i забeзпeчeння на цiй oснoвi йoгo фiнансoвoї 
бeзпeки, вимагає самe iдeнтифiкацiї ризикiв та загрoз з мeтoю їх пoпeрeджeння, мiнiмiзацiї впливy 
абo нeйтралiзацiї. 

Через те, дoцiльнo акцeнтyвати yвагy на виoкрeмлeннi видiв самe цих катeгoрiй, зважаючи 
на мoжливiсть дeтальнoї дeмoнстрацiї ними сфeри чи фактoрiв, якi здiйснюють вплив на фiнансoвo-
гoспoдарськy дiяльнiсть пiдприємства. 

Зaлeжнo вiд тoгo, нaскiльки пiдприємствo зaбeзпeчeнe нaявними рeсурсaми, iснує кiлькa 
вaрiaнтiв, якi вплинуть нa йoгo пoдaльшe функцioнувaння тa рoзвитoк2: у пiдприємствa 
aкумулюється дoстaтньo рeсурсiв з рiзних джeрeл, зoкрeмa внутрiшнiх, a тoму вoнo мaє рeзeрви, якi 
здaтнi зaбeзпeчити йoгo успiшнe функцioнувaння тa рoзвитoк; нe дивлячись нa тe, щo пiдприємствo 
прaктичнo нe мaє рeзeрвiв, вoнo мoжe зaбeзпeчити aкумулювaння фiнaнсoвих рeсурсiв з зoвнiшнiх 
тa чaсткoвo внутрiшнiх джeрeл; звaжaючи нa тe, щo пiдприємствo нe в змoзi зaбeзпeчити 
aкумулювaння фiнaнсoвих рeсурсiв з внутрiшнiх тa зoвнiшнiх джeрeл, у ньoгo вiдсутнi рeзeрви для 
йoгo пoдaльшoгo функцioнувaння тa рoзвитку. 

Виходячи із тoгo, в якiй iз привeдeних ситуaцiй oпинилoсь пiдприємствo, зaзнaє змiн i 
кoнцeпцiя зaбeзпeчeння фiнaнсoвoї бeзпeки пiдприємствa вiдпoвiднo дo oбрaнoї стрaтeгiї. Рeaлiзaцiя 
oстaннiх дoзвoляє дoсягти суб’єктам господарювання зaбeзпeчeння стiйкoстi й стaбiльнoстi, як 
oснoви фiнaнсoвoї тa зaгaлoм йoгo цiлiснoї бeзпeки. 

Висновки. За рeзультатами прoвeдeних дoслiджeнь стає oчeвидним, щo фiнансoва бeзпeка 
суб’єктiв гoспoдарювання, будучи складoвoю eкoнoмiчнoї бeзпeки, пeрeдбачає захищeнiсть їх 
iнтeрeсiв i спрямoвана на ствoрeння нeoбхiдних фiнансoвих пeрeдумoв для забeзпeчeння фiнансoвoї 
рiвнoваги та стабiльнoстi найважливiших фiнансoвих парамeтрiв рoзвитку пiдприємства для 
забeзпeчeння стiйкoстi та стабiльнoстi функціонування. Наукoвi рeзультати дoзвoляють вирiшити 
важливe завдання, якe пoлягає у визначeнi oснoвних умoв функцioнування фiнансoвoї бeзпeки 
суб’єктiв гoспoдарювання, виявлeннi ключових структурних eлeмeнтiв її забeзпeчeння та 
притoстoяння iснуючим викликам та загрoзам внутрiшньoгo та зoвнiшньoгo сeрeдoвища, вирoблeннi 
рeкoмeндацiй щoдo пiдвищeння функцioнування систeми фiнансoвoї бeзпeки суб’єктiв 
гoспoдарювання. 

Подальші дослідження автора полягають у розробці системи забезпечення фінансової безпеки 
суб’єктів господарювання, що представляє собою бaгaтoрiвнeву структуру oснoвних 
взaємoпoв’язaних мiж сoбoю eлeмeнтiв, якi пeрeбувaють у пeвнiй iєрaрхiї, щo у кoмплeксi iз 
сфoрмoвaнoю кoнцeпцiєю пiдприємствa, якa зaбeзпeчується нa oснoвi oбрaнoї стрaтeгiї, дiють нa 
oб’єкт зaбeзпeчeння фiнaнсoвoї бeзпeки, завдяки чому суб’єкти господарювання стають захищеними 
від будь‑яких негативних впливів як ззовні, так і з середини. 
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THE EFFECTIVENESS OF ENSURING  
THE ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE  
IN TERMS OF INTEGRATION 

The essence of approaches to the definition of economic security and its provision in the modern 
conditions of activation of  integration processes  is revealed. The role of strategic planning and 
forecasting in providing economic security was defined. The relationship of economic security of 
domestic enterprises and the conditions of functioning connected with European integration are 
determined.  The  features  and  components  of  economic  security  management  systems  of 
industrial enterprises are  investigated, on which principles the operation of  this system should 
be based. The role of  the formation and  implementation of  the strategy of ensuring economic 
security in the aspect of cooperation between Ukraine and the EU countries is determined. The 
principles of assessing  the effectiveness of achieving  the objectives of managing  the economic 
security of an industrial enterprise are described. 
Keywords: economic security, industrial enterprise, threats, risks, eurointegration process, 
development strategy, economic security management. 

Постановка проблеми. Безумовним фактом є те, що євроінтеграційні процеси в нинішній 
економічній системі країни є головним вектором стратегічного розвитку та посилення співпраці між 
країнами бізнес партнерами. На нашу думку, чималий науковий інтерес, на сьогодні полягає, 
у дослідженні євроінтеграційних процесів та забезпечення економічної безпеки вітчизняних 
промислових підприємств. Кожні зміни, що викликані впливом на функціонування вітчизняних 
підприємств мають свої наслідки, а особливо у нинішніх умовах господарювання підприємств, які 
змушені адаптуватися до змін та активізувати власні можливості з метою підвищення ефективності 
господарювання. У нинішніх умовах господарювання не існує чітко визначеної системи управління 
економічною безпекою саме промислових підприємств, тому в управлінського персоналу 
виникають певні труднощі із вирішенням питань подолання зовнішніх загроз та безпеки діяльності. 
Вимагають удосконалення методологічні підходи щодо оцінювання управління економічною 
безпекою на вітчизняних підприємствах та удосконалення заходів ціленаправлених на зростання 
рівня безпеки господарюючого суб’єкта. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання щодо управління економічною безпекою, 
забезпечення достатнього її рівня, вплив процесів євроінтеграції на економічну безпеку вітчизняних 
промислових підприємств стали об’єктом дослідження багатьох науковців, серед них такі як: 
Адаменко Т.М., Бабець І.Г., Бугай А.А., Васильєв О.В., Глущенко О.О., Іванків О.Я., Ілляшенко С., 
Козаченко А.В., Кургузенкова Л.А., Лактионова Ю.А., Ляшенко О.М., Матвієнко О.О., Орлик О.В., 
Салоїд С.В., Яремко Л.А. 

Зважаючи на значні напрацювання як вітчизняних, так і зарубіжних науковців щодо 
управління економічною безпекою важливим є проведення подальших досліджень спрямованих 
на пошук напрямів забезпечення економічної безпеки промислових підприємств, зменшення 
ризиків та загроз фінансово-господарській діяльності в умовах євроінтеграції та глобалізації 
бізнесу. 

Завданням даного дослідження є вивчення усіх аспектів забезпечення економічної безпеки 
на промислових підприємствах, визначення чинників, що впливають на ефективність управління 
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економічною безпекою підприємства та напрямів зниження загроз функціонування суб’єктів 
в умовах євроінтеграції. 

Виклад основного матеріалу. Економічна безпека є складовою частиною національної 
безпеки, її фундаментом та матеріальною основою. Вона органічно вписується в систему 
національної безпеки разом із такими її складовими, як забезпечення надійної обороноздатності 
країни, підтримка соціального миру в суспільстві, захист від екологічних лих тощо. Не може бути 
воєнної безпеки при слабкій економіці, а ефективна економіка неможлива в умовах соціальних 
конфліктів. В економічній літературі існує декілька підходів до поняття економічної безпеки. 
Економічна безпека підприємства розглядається як якісна характеристика економічної системи, яка 
визначає її здатність підтримувати нормальні умови життєдіяльності конкретного підприємства, 
галузі, населення, стійке забезпечення ресурсами розвитку народного господарства, а також 
послідовну реалізацію регіональних і державних інтересів. 

Як наголошує автор Іванків О.Я.1, поняття «забезпечення економічної безпеки» є більш 
конкретним, проте зміст залишається тим же. Це – комплекс заходів та способів підтримки 
господарюючого суб’єкта в такому стані, в якому він здатний стійко функціонувати, розвиваючись 
у розширеному масштабі, задовольняти реальні економічні потреби на рівні не нижче критичного 
рівня, забезпечувати економічну незалежність, протистояти існуючим та раптово виникаючим 
небезпекам та загрозам. 

В економічній науці прийнято виділяти такі економічні рівні: мікрорівень – виступає у вигляді 
відокремленого виробництва або підприємства; макрорівень – є національною економікою або 
економікою держави; світова економіка – характеризує глобальну систему господарювання. У 
нашому випадку варто скористатися економічною діяльністю на мікрорівні, тобто пов’язаною 
безпосередньо з певним підприємством та його безпекою. Діяльністю у такому разі буде система 
дій, у результаті якої люди задовольняють свої потреби у вигляді виробництва та обміну 
матеріальними благами і послугами. Виходячи з цього, можна навести визначення економіки як 
діяльності людей на конкретному підприємстві, що пов’язана з виробництвом і обміном 
матеріальними благами і послугами для задоволення своїх потреб. Тепер розглянемо наступну 
складову частину нашого визначення. 

У спеціальній літературі наводиться визначення безпеки як стану, при якому будь-який об’єкт 
знаходиться в надійній захищеності і не піддається негативному впливу будь-яких факторів. У 
широкому науковому сенсі під безпекою розуміється захищеність природно-фізіологічних, 
соціально-економічних, ідеально-духовних і ситуативних потреб у ресурсах, технологіях, 
інформації та моральних ідеалів, необхідних для життєдіяльності та розвитку населення. 

Економічна безпека підприємства – це такий стан складної, нелінійної системи, що 
представляє собою відокремлений господарюючий суб’єкт при виробництві та обміні благами між 
людьми, у ході якого дія зовнішніх і внутрішніх факторів не призводить до погіршення системи або 
до неможливості її функціонування та розвитку. 

Слід виокремити такі групи загроз як зовнішні і внутрішні. Зовнішні загрози являють собою 
фінансові та економічні кризи, несприятливі макроекономічні та політичні обставини, 
недобросовісну конкуренцію, протиправні дії кримінальних структур. У свою чергу, внутрішні 
загрози пов’язані з особливістю підприємницької діяльності господарюючого суб’єкта в складному 
ринковому середовищі, до них можна віднести виробничі кризи, витік або втрату інформаційних 
ресурсів, неспроможність персоналу тощо. При цьому кожен власник сам вишукує резерви для 
збереження рівноважного стану життєдіяльності підприємства. Тому, постає актуальне завдання 
щодо формування комплексної системи управління безпекою господарюючого суб’єкта як складної 
імовірнісної динамічної системи. 

Отже, базовим елементом забезпечення економічної безпеки підприємства може бути 
стратегічне планування і прогнозування діяльності підприємства. Так само варто виділити такі 
аспекти в діяльності підприємства як антикризове і стратегічне управління, на основі яких і повинна 
будуватися сучасна модель економічної безпеки підприємства. При застосуванні такого модульного 
підходу можна отримати більшу ефективність, ніж у разі реалізації кожного елементу окремо, тобто 
відбудеться виникнення синергетичного ефекту. У цьому бачиться найбільш перспективний напрям 
                                                      
1 Іванків, О. Я. (2015). Сутність системи економічної безпеки підприємства в умовах євроінтеграції. Науковий 
вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент, 11, 109-112. 
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розвитку теорії та практики забезпечення сталого розвитку підприємства1. Варто розглянути 
поняття «євроінтеграція», що є лінгвістичним скороченням словосполучення «європейська 
інтеграція». 

Поняття «інтеграція» виникло у 20-х роках ХХ століття і використовувалося для позначення 
процесів поєднання різноманітних суб’єктів. Поняття інтеграції застосовується у різних галузях 
науки – політиці, соціології, економіці тощо. У загальноекономічному розумінні інтеграцію 
розглядають в такий спосіб: відновлення, стан об’єднаності окремих частин та їхніх функцій у єдине 
ціле; об’єднання економічних суб’єктів, поглиблення їхньої взаємодії, розвиток зв’язків між ними, 
поширення та поглиблення виробничо-технологічних зв’язків, спільне використання ресурсів, 
об’єднання капіталів; процес взаємної адаптації, розширення виробничої та економічної співпраці, 
об’єднання національних економік двох або більше країн, форма інтернаціоналізації господарського 
життя; розвиток та поглиблення виробничо-технологічних зв’язків, об’єднання капіталів, створення 
один одному сприятливих умов здійснення економічної діяльності2. 

Нові виклики та загрози вимагають більш ефективних напрямків управлінських рішень щодо 
економічної безпеки підприємств. Постає необхідність розглядати підприємство з точки зору 
системного аналізу, щоб виявити взаємозв’язки між структурними підрозділами та основними 
елементами і компонентами, що, у свою чергу, дасть можливість проаналізувати недоліки та 
переваги в роботі організації, її зв’язки із зовнішнім середовищем та прийняти обґрунтовані рішення 
щодо забезпечення економічної безпеки. Спираючись на логіку використання системного підходу 
до вирішення завдань забезпечення економічної безпеки, виникає необхідність розробити систему 
управління економічною безпекою промислового підприємства з чітко окресленими елементами, 
схемою їх дії та взаємодії3. 

Погоджуючись з думкою Бугай А.А. слід брати до уваги такі основоположні фактори, що 
формують економічну безпеку в розумінні стабільного розвитку макро- та мікро- економічної 
підсистеми економіки країни. До них можна віднести: наявні ресурси праці, процеси відтворення 
даних ресурсів, ефективне управління та забезпечення ними; достатнє ресурсне забезпечення, 
необхідне для розвитку вітчизняних промислових підприємств; достатність фінансових ресурсів, 
раціональність їх розподілення та використання4. 

Механізм управління економічною безпекою підприємства включає сукупність елементів: 
філософію економічної безпеки підприємства; функції, що реалізують процес управління 
економічною безпекою; ресурсне забезпечення механізму; цільова спрямованість, що містить 
основні організаційні форми та економічні інструменти, необхідні для забезпечення економічної 
безпеки функціонування підприємства5. 

До основних завдань системи управління економічною безпекою промислових підприємств 
слід віднести: збір, аналіз, оцінку зовнішнього оточення та прогнозування розвитку подій; захист 
законних прав та інтересів підприємства; вивчення діяльності конкурентів, партнерів, клієнтів; 
забезпечення збереження матеріальних цінностей; виявлення, попередження, припинення можливих 
протиправних дій співробітників, конкурентів; захист комерційних таємниць тощо. 

Основними принципами, на яких повинна ґрунтуватися система управління економічною 
безпекою промислових підприємств, повинні бути: – принцип розвитку – передбачає необхідність 
ураховувати швидкі зміни, що відбуваються у навколишньому оточенні, здатність системи 
до розвитку, розширення та змін у структурі: 

– принцип адаптивності – виражається у здібностях системи управління прилаштовуватися 
до змін зовнішнього та внутрішнього оточення підприємства з метою уникнення загроз; 

                                                      
1 Кургузенкова, Л. А. (2016). Економічна безпека підприємства: сутність та чинники формування її 
відповідного рівня. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 2, 29-33. 
2 Глущенко О. О., Туленінова, Д. М. (2016). Вплив євроінтеграції на економічну безпеку вітчизняних 
підприємств. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Економіка, 1, 112-119. 
3 Матвієнко, О. О. (2015). Управління економічною безпекою авіатранспортного підприємства. Науковий 
вісник Мукачівського державного університету. Економіка, 5, 106-109. 
4 Бугай А. А. (2003) Євроінтеграція і економічна безпека України. Науковий вісник Дипломатичної академії 
України, 8, 62-68. 
5 Лактионова, Ю. А. (2013). Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия. Социально-
экономические явления и процессы, 3 (49), 93-99. 



EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU                      ISSN 2533‐4794 (Print); 2533‐4808 (Online) 

 220

– принцип єдності – передбачає те, що всі дії підрозділів служби економічної безпеки 
підприємства повинні бути узгодженими та скоординованими; 

– принцип компетентності – передбачає, що питаннями забезпечення економічної безпеки 
займаються висококваліфіковані кадри; 

– принцип економічної доцільності – полягає в тому, що витрати на проведення заходів 
з забезпечення безпеки повинні бути економічно обґрунтованими; 

– принцип оперативності – швидка реакція системи на зміни у навколишньому оточенні, 
використання тільки актуальної інформації; 

– принцип комплексності передбачає нейтралізацію шкідливих факторів на всі 
функціональні складові економічної безпеки; 

– принцип законності – передбачає функціонування системи управління економічною 
безпекою згідно з вимогами чинного законодавства; 

– принцип безперервності – система повинна постійно захищати інтереси підприємства 
в умовах невизначеності та ризику1. 

За нинішніх умов наша країна навряд чи зможе швидко досягти економічної стабільності без 
міжнародної допомоги, зокрема без підтримки реформ з боку країн Заходу та міжнародних 
фінансових організацій. Йдеться не тільки про фінансову допомогу, яка є для України надзвичайно 
важливою. Йдеться також про сприяння поступовому входженню України до Європейського 
економічного простору. І тут для нас ключовим питанням є поглиблення відносин з Європейським 
Союзом2. 

Мета стратегії економічної безпеки інтеррегіонального співробітництва полягає 
в удосконаленні системи інституціональних механізмів посилення конкурентоспроможності 
України шляхом поєднання та координації функцій управління, моніторингу й оцінки процесів 
забезпечення економічної безпеки, соціально-економічного розвитку та активізації 
зовнішньоекономічної діяльності регіонів в умовах поглиблення співробітництва України 
з країнами ЄС. 

Стратегія економічної безпеки повинна охоплювати: обґрунтування економічних та 
інституціональних передумов розвитку співробітництва України з країнами ЄС, що передбачає 
дослідження європейської регіональної політики в частині розвитку співпраці регіонів різних країн, 
аналіз правової бази із забезпечення міжнародного співробітництва регіонів в Україні та країнах ЄС, 
оцінку основних тенденцій співпраці регіонів у зовнішньоторговельній, науково-технічній, 
інвестиційній сферах; оцінку стану економічної безпеки за основними складовими, які будуть 
найбільш чутливими до ефектів міжнародного співробітництва (зовнішньоекономічна, виробнича, 
науково-технологічна, інвестиційна); визначення сутності внутрішніх і зовнішніх загроз та ступеня 
їх впливу на складові економічної безпеки регіонів; обґрунтування очікуваних параметрів 
економічних інтересів та критеріїв економічної безпеки за сферами життєдіяльності; характеристику 
конкурентних переваг регіонів-учасників співробітництва, пріоритетних сфер і галузей реалізації 
спільних проектів; сценарії розвитку співробітництва та його впливу на стан економічної безпеки 
учасників залежно від ступеня реалізації зовнішніх і внутрішніх загроз. 

Ефективними засобами зниження рівня загроз економічній безпеці регіону в процесі 
інтеррегіонального співробітництва є: посилення конкурентних переваг регіону на основі реалізації 
міжнародних проектів, зокрема наукомістких у межах інноваційних кластерів; формування 
сприятливого інвестиційного клімату з використанням диференційованого підходу до визначення 
умов інвестування залежно від об’єкта; покращення інформаційного забезпечення через створення 
регіонального банку міжнародних проектів, проведення моніторингу результатів реалізації спільних 
проектів та інформування громадськості; розвиток інноваційної та фінансової інфраструктури; 
підвищення ефективності діяльності державних інституцій за рахунок розширення повноважень 
місцевих органів влади у сфері міжнародного співробітництва3. 
                                                      
1 Васильєв, О. В., Мейта, В. І. (2013). Формування системи управління економічною безпекою промислових 
підприємств. Економічний аналіз, 14 (2), 2, 138-145. 
2 Паламарчук, В., Литвиненко, О. (2013). Взаємодія напівдемократій та усталених демократій – можливе 
майбутнє Європи. Віче, 4, 45-54. 
3 Бабець, І. Г. (2013). Концептуальні засади стратегії економічної безпеки інтеррегіонального співробітництва 
України з країнами ЄС. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ, 1, 3-13. 
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При аналізі факторів економічної безпеки пріоритетне значення має облік деструктивних 
чинників (загроз). Проте не варто обходити стороною і позитивні фактори. Різноманітні загрози 
економічній безпеці класифікуються за різними основними ознаками: за джерелом виникнення 
(зовнішні та внутрішні загрози); за відношенням до людської діяльності (об’єктивні та суб’єктивні); 
за систематичністю прояву (систематичні та несистематичні); за ступенем керованості (керовані та 
некеровані); за можливістю нейтралізації (такі, що частково піддаються нейтралізації та такі, що 
не піддаються нейтралізації); за впливом на складові економічної безпеки підприємства (ті, що 
впливають на усі її складові, на декілька складових та одну складову); за моментом виникнення 
(актуальні та потенційні); за об’єктивністю існування (реальні та мнимі); за частотою виникнення 
(постійні та випадкові); за ступенем очевидності (явні та приховані); за впливом на об’єкт (активні 
та пасивні); за сферою виникнення (правові; економічні; політичні; екологічні; соціальні; науково-
технічні; технологічні; демографічні); за вірогідністю реалізації (реальні та потенційні); 
за тривалістю впливу на функціонування і розвиток підприємства (довготермінові, 
середньотермінові і короткотермінові); за характером прояву (закономірні та випадкові)1. 

В основу оцінювання результативності управління економічною безпекою підприємства 
покладено методику, яка спирається на найкращі зразки оцінювання результативності та 
ефективності діяльності підприємства та є адаптованою до потреб управління його економічною 
безпекою. Створення такої методики є доволі складним завданням, оскільки різноманітні критерії 
оцінки ефективності функціонування соціально-економічних систем свідчить про недостатність 
наукового опрацювання досліджуваної проблематики, її поліморфний характер і недосконалість 
існуючих теоретико-методологічних підходів. 

В цілому оцінювання результативності досягнення цілей управління економічною безпекою 
підприємства слід розглядати як алгоритм присвоювання економічним процесам, явищам, 
суб’єктам, об’єктам та іншим елементам управління економічною безпекою підприємства (чи його 
характеристикам) певних символів або чисел, на основі заздалегідь визначених правил і процедур. 
Крім того, саме ці правила й процедури мають виступати гарантами правильності чи адекватності 
відображення реальної економічної дійсності. 

Опис основних кроків алгоритму оцінювання результативності управління економічною 
безпекою підприємства можна здійснити в такий спосіб: ідентифікація загроз цілям управління 
економічною безпекою підприємства; розробка і реалізація превентивних заходів щодо уникнення 
загроз цілям управління економічною безпекою підприємства; оцінка дієвості здійснення 
превентивних заходів щодо уникнення загроз цілям управління економічною безпекою 
підприємства; визначення причин недостатньої дієвості здійснення превентивних заходів щодо 
уникнення загроз цілям управління економічною безпекою підприємства; оцінка вартості комплексу 
заходів щодо уникнення або подолання наслідків загроз цілям управління економічною безпекою 
підприємства2. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Зважаючи на те, що євроінтеграційні 
процеси є закономірністю, обраним стратегічним вектором розвитку національної економіки, 
вітчизняним підприємствам слід активно застосовувати методи адаптації до змін функціонування та 
ведення фінансово-господарської діяльності як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. 
Забезпечення економічної безпеки, євроінтеграція для господарюючих суб’єктів крім позитивних 
наслідків, має й ряд загроз, які управлінцями повинні братися до уваги. Подолання виникаючих 
загроз на фінансово-господарську діяльність підприємства, у період активізації інтеграційних 
процесів, сприятиме стабілізації ведення фінансово-господарської діяльності в аспекті суттєвих 
структурних організаційних, технологічних змін, які позитивно впливатимуть на можливості 
підвищення прибутковості конкурентоспроможності підприємства продуктивності праці тощо. 

Важливим є формування прогнозів та сценаріїв змін як на макрорівні, так і на рівні діяльності 
господарюючих суб’єктів у вітчизняній економіці в плані забезпечення економічної безпеки під час 
євроінтеграційних процесів. 

Для визначення рівня результативності функціонування системи управління економічною 
безпекою промислового підприємства менеджерам необхідно застосовувати як комплексний, так і 
                                                      
1 Орлик О. В. (2014) Система загроз економічній безпеці суб’єктів господарювання. Вісник соціально-
економічних досліджень, 1 (52), 250-257. 
2 Ляшенко О. М. (2015). Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства. Київ : НІСД, 348. 
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системний підхід до процесу управління. Розроблена стратегія із постійним контролем реалізації 
щодо забезпечення та посилення економічної безпеки підприємства надасть змогу зменшити 
негативний вплив існуючих загроз внутрішнього та зовнішнього характеру. Від відслідковування та 
диференціації факторів зовнішнього та внутрішнього оточення на рівень економічної безпеки 
залежить результативність управління системою економічної безпеки підприємства промисловості 
за посилених інтеграційних процесів. Достатнє інформаційне забезпечення управлінського 
персоналу для прийняття рішень надає змогу проводити своєчасний контролінг економічної 
безпеки, приймати рішення, вчасно скоригувати виникаючі проблеми у фінансово-господарській 
діяльності. Визначення та моніторинг показників результативності управління економічною 
безпекою забезпечується на підприємстві безперебійним функціонуванням усіх його підрозділів, 
визначенням проблемних точок в загальній системі управління господарюючим суб’єктом та 
альтернатив їх вирішення. 
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TYPES OF THE PROFIT ACCORDING  
TO THE LEGISLATION OF UKRAINE:  
THEORETICAL AND METHODICAL APPROACHES  
TO EXPLORATION AND CALCULATION 

Maximization of the financial results is the main goal of all businesses. An analysis of the existing 
approaches to the classification made it possible to clarify its main types, and also to justify the 
classification marks. Different types of profit (loss) according to national accounting standard 17, 
national accounting standard 22, national accounting standard 24 are singled out. An approach 
to  the determination of net profit  is pointed out. The accounting aspect of  the essence of  the 
financial result is highlighted. The methodics of calculating the income tax and, accordingly, the 
net profit of enterprises in different years is investigated. The classification of financial results is 
conducted. It was found that in different years, due to changes in legislation, the methodics of 
calculating the income tax and, accordingly, the net profit of enterprises, differed. 
Keywords: types, profit, legislation, approaches, exploration, calculation, financial results, 
accounting, reports, construction companies, activity. 

Introduction. 
Increasing the size of financial results is the main task any economic activity as it enables 

the expansion of volumes. It is the basis for further development, the measure of determining the solvency 
of the enterprise, a source of investment, fulfillment of obligations to counteragents and the budget. The 
size and dynamics of financial results make it possible to analyze the efficiency of the economic 
interconnections that are formed in the process of reproduction, and also provide economic and social 
development of business structures. 

In order to properly reflect the construction companies’ reporting on the consequences of operations 
relating to the formation and distribution of profit, it is advisable to investigate the problem of classification 
of profit according to the legislation of Ukraine. 

Analysis of recent research and publications. 
The economic literature thoroughly analyzes the approaches of different scientific schools 

to determine the classification of profit. The research of the classification of profit was made by such 
scientists as I. Blank1, M. Skrypnyk2, V. Sopko, M. Benko3, A. Zagorodniy4, O. Osadcha5, I. Polishchuk, 
M. Kolesnikova6 and others. Problematic aspects of classification of financial results of construction 
enterprises are investigated in the monograph by Z.-M. Zadorozhny, manuals by A. Tugay, E. Shilova, 
A. Goyko, N. Verkhorizovoy, D. L. Levchinsky, O. Gerasimova, O. Shcheglova, P. Rogozhina. However, 
                                                      
1 Бланк, И.А. (1998). Управление прибылью. К. : Ника-Центр, 544. 
2 Скрипник М. (2003). Аналіз методики обліку фінансових результатів в умовах реформування обліку. 
Українська наука: Минуле, сучасне, майбутнє, 6, 285-289. 
3 Сопко В.В. (2007). Сутність та класифікація фінансових результатів діяльності підприємств 
в бухгалтерському обліку. Економічний аналіз, 1 (17), 315-317. 
4 Загородній А.Г. (2007). Фінансово-економічний словник. К.: Знання, 1072. 
5 Осадча О.О. (2017). Уніфікація облікового забезпечення контролю формування фінансових результатів 
суб’єктів господарювання: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Київ: 
КНЕУ, 573. 
6 Поліщук І.Р. (2014). Класифікація прибутку на напрями його розподілу для цілей бухгалтерського обліку: 
стратегічний аспект. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу, 1(28), 
238-252. 
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the problematic issues of classification of the profit of construction enterprises require additional research, 
taking into account the legislation of Ukraine 

Target setting. 
The purpose of the study is to conduct analytical research of profit calculation and determine the 

possibility of the practical application of the profit classification, which exists according to the legislation 
of Ukraine. 

The statement of basic materials. 
As Kimberly Amadeo1 rightly says “profit is the revenue remaining after all costs are paid. 

Companies use profit to calculate their tax obligation and the dividend they can pay to shareholders”. 
We have analysed different identifications of the profit and came to the conclusion that the definition 

of National accounting standard 1 «General requirements for financial statements» is most often found in 
the works of domestic scientists, which is quite objective and logical. It should be noted that the profit of 
individual scientists is interpreted solely from the point of view of political economy, in particular as an 
additional value, part of the value of the additional product, its monetary expression, the derivative form of 
the additional value is transformed (V. Andriychuk, K. Posalyaeva, V. Garbuzov, M. Danylyuk , I. 
Ignatyuk, V. Shilo, M. Moldavanov, B. Havrylyshyn and others). 

Supporting the need to determine the nature of profit in the relevant interpretations, we note that 
since it is a reduction of the interests of distribution entities, this should necessarily be noted in the 
identification of profit along with the conditions for its calculation. From our point of view, the profit is 
definitely: 

– the factor of development and the consequence of any production, the purpose of creation and 
operation of the enterprise, the generator of the production process, a source of maintenance of internal 
needs of the enterprise; 

– the main indicator of effective activity of the enterprise; 
– the financial result of the business entity, obtained in cooperation with contractors as a result of 

the use of knowledge, skills and abilities of employees, if the received income exceeds the expenses 
incurred. 

Having received profit, every business entity seeks to use it most effectively, since the direction of 
distribution of profit depends on the development of the enterprise in the future, its resistance to changes in 
the external and internal environment, and so on. 

We analyzed the financial statements of 64 construction enterprises of Ukraine in 2017, the main 
activities of which are: construction of pipelines, construction of residential and non-residential buildings, 
construction of roads and motorways, construction of buildings, other specialized construction works. 
According to available data, 25 enterprises in 2017 worked at a loss, 37 – profitable, 2 – with a zero 
indicator of activity. Their share in the population under study (64 units) is shown in Fig. 1.  

Present provisions in terms of distinguishing the components of profit by different classification 
marks complicate the provision of analytical accounting information for its effective distribution. In order 
to properly reflect the effects of operations with distribution of profit for any enterprise, there is a need to 
identify and categorize existing profit because depending on the type, the reporting is different. It is well 
known that classification is a system of distribution of objects or concepts, groups, etc. by common 
features, properties. In our opinion, the presence of different types of profit is related to the need to provide 
information to different users. For example: the owner needs information about the total net profit to 
determine the effectiveness of the operation and further expansion of the activity, the amount of profit from 
individual activities; for tax authorities, the correctness of accrual is important and payment of the taxable 
part of profit; for the shareholders themselves, the amount of net and distributed profit is important for 
determining the amount of dividends to be paid. 

From the point of National accounting standard 1 «General requirements for financial statements» 
(fig. 2) there are such types of profit: gross: profit (loss); financial result from operating activities: profit, 
loss; financial result before tax: profit, loss; profit (loss) from discontinued operations after tax; net 
financial result: profit, loss; net profit (loss) per one ordinary share; adjusted net profit (loss) for one 
ordinary share; accounting profit (loss); tax profit (loss). 
                                                      
1 Amadeo, K. (2018) Profit, the catalyst for capitalism. The Balance <https://www.thebalance.com/what-is-profit-and-
how-does-it-work-3305878>. (2019, February, 04). 
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Fig. 1. Share of unprofitable and profitable construction enterprises  
(according to their financial statements, 2017, %) 

 
 

Fig. 2. Types of profit (loss) according to national accounting standards 

 
Instead, National accounting standard 17 «Income tax» operates with the notions of accounting 

(calculated on the basis of accounting and reflected in the statement of financial results) and tax profit 
(loss) (determined in accordance with the requirements of tax legislation). We consider such a distinction 
to be inappropriate, since the profit tax is determined by the accounting rules, taking into account 
tax differences. 

Gross: profit (loss);  
Financial result from operating activities: profit, loss;  

Financial result before tax: profit, loss;  
Profit (loss) from discontinued operations after tax;  

Net financial result: profit, loss;  
Net profit (loss) per one ordinary share;  

Adjusted net profit (loss) per one ordinary share

National accounting 
standard 1  

«General requirements  
for financial  
statements» 

National accounting 
standard 17  

«Income tax» 
Accounting profit (loss); Tax profit (loss) 

National accounting 
standard 22  

«The Influence 
of Inflation» 

Profit (loss) from the influence of inflation  
on monetary items;  

Adjusted net profit per one ordinary share 

National accounting 
standard 24 «Earnings 

per share» 

Adjusted net profit (loss);  
Net profit (loss) per one ordinary share;  

Adjusted net profit per one ordinary share 
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Therefore, in National accounting standard 17 «Income tax» it is necessary to make appropriate 
changes, on which it is expedient to use exclusively the notion of accounting profit. The concept of tax 
revenue during the period of 1991-2016 is shown in table 1. 

Table 1 
Calculation of the net profit in Ukraine 

Period 
Regulatory 
document 

Tax object tax  
on profit 

Tax 
rate, 
% 

Formula  
for determining  

net profit 

1991 – 1995  Law of Ukraine 
"On Taxation  
of Income  
of Enterprises 
and 
Organizations" 
№ 2146-XII, 
21.02.1992. 

Gross income of the enterprise 
(the amount of income from  
the sale of products (works, 
services), other tangible assets 
and property, intangible assets 
and income from non-operating 
operations, reduced by  
the amount of costs  
for these operations 

35 Financial result before tax - 
Gross income *0,35 

1995 –  
1997 
(1 semester) 
 

Law of Ukraine 
"On Corporate 
Profit Tax" 
№ 334/94, 
28.12.1994 

The correction of the amount  
of balance profit, which 
allowed avoiding double 
taxation, was determined 

30 Financial result before tax - 
Adjusted balance sheet 
profit*0,3 

1997 
(2 semester) – 
2003  

Law of Ukraine 
"On Taxation  
of Profits  
of Enterprises"  
in the wording  
of 22.05.97р. 
№ 283/97 

The reduction of the amount  
of adjusted gross income  
for the reporting period  
to the amount of the taxpayer’s 
gross expenses and the amount 
of depreciation deductions 

Financial result before tax - 
(Gross income –gross 
losses – amortization) *0,3 

2004 – 
2011 
(1 quarter) 

25 Financial result before tax - 
(Gross income –gross 
losses – amortization) 
*0,25, 
 

2011 
(2 quarter) – 
2011 
(4 quarter) 

Tax Code  
of Ukraine 
№ 2755-VI, 
02.12.2010 
 

Profit with source of origin 
from Ukraine and abroad, 
determined by reducing  
the amount of income  
of the reporting period  
to the cost of sold chefs, 
services rendered and  
the amount of other expenses  
of the reporting period 

23 Financial result before tax - 
(Income-Cost-other 
losses)*0,23 
 

2012 
 

21 Financial result before tax - 
(Income-Cost-other losses)* 
0,21 

2013 
 

19 Financial result before tax - 
(Income-Cost-other 
losses)*0,19 

2014 18 Financial result before tax - 
(Income-Cost-other 
losses)*0,18 

2017 
(1 quarter) – 
to this day 

Profit, determined by adjusting 
the financial result before tax, 
determined in accordance  
with P (C) BO or M (C) FZ,  
on the differences that arise. 

18 Financial result before tax - 
(Financial result before 
tax – temporary 
differences)*0,18 
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In different years, due to changes in legislation, the method of calculating the profit tax and net profit 
of enterprises, has been perfectly different. 

At once, in three documents (National accounting standard 1 «General requirements for financial 
statements», National accounting standard 22 «The Influence of inflation», National accounting standard 24 
«Earnings per share») such type of profit as adjusted net profit for one ordinary share is singled out. This 
concept is used exclusively in joint stock companies. 

We have made a generalization of the classifications of financial results which are available in 
studies of M. Skrypnyk1, Z. Zadorozhny2, I. Polischuk3, L. Leshchenko4, I. Blank5, L. Dyadechko6, 
V. Sopko7, O. Osadcha8, I. Panchenko9 and we have pointed out that the classification features of the profit 
must be following: sources of formation; type of accounting; degree of taxation; type of production; the 
process of formation; assessment method; frequency of profit; activities; nature of expenses which are not 
taken into account; composition of elements generating profit; character of profit taxation; the nature of the 
inflationary "cleaning" of profit; period of profit generation; the nature of profit; the value of the final result 
of the management. 

Regarding the interpretation of the classification of financial results in management accounting, 
in the studies of L. Napadovskaya10, the concept of financial and managerial result is distinguished:  
"... in financial accounting, the result as a whole on an enterprise is determined by comparing costs 
(in terms of elements) with production output; in managerial – on products, and then on internal and 
external segments". As O. Osadcha11 rightly states, the economic and accounting concepts of profit 
definition differ: accounting focuses only on explicit costs (acquisition of raw materials, materials, etc.), 
while implicit (alternative) costs are allocated in economic theory (implicit costs (fee for the use of those 
resources owned by the company, for example, interest received on placement of funds on deposit, subject 
to availability of a deposit agreement). 

E. Hendrixen and M. Van Breda12 emphasize that "... it is difficult and inappropriate to calculate 
the economic profit in accounting, but the task of accounting is to provide investors with information 
to calculate this indicator". At present, the economic profit in the absence of a legally regulated mechanism 
for calculating implicit costs is not calculated by economic entities, but the accounting profit is periodically 
determined when preparing a statement of financial results (statement of comprehensive income). 

The proposed classification separates those features that identify profit for accounting purposes 
(in within the subsystems of financial, managerial accounting and tax calculations). Getting a certain 
amount of profit it is very important for each company to have a definition of its main directions use, since 

                                                      
1 Скрипник, М. (2003). Аналіз методики обліку фінансових результатів в умовах реформування обліку. 
Українська наука: Минуле, сучасне, майбутнє, 6, 285-289. 
2 Задорожний, З. В. (2006). Внутрішньогосподарський облік у будівництві: монографія. Тернопіль: Економічна 
думка, 336. 
3 Поліщук, І. Р. (2014). Класифікація прибутку на напрями його розподілу для цілей бухгалтерського обліку: 
стратегічний аспект. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу, 1 (28), 
238-252. 
4 Лещенко, Л. О. (2014). Аналіз прибутку підприємств, його види та функції. Вісник Харківського 
національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, 4, 236-240. 
5 Бланк, И. А. (1998). Управление прибылью. Киев: Ника-Центр, 544. 
6 Дядечко, Л. П. (2007). Економіка туристичного бізнесу. Київ: Центр учбової літератури, 224. 
7 Сопко, В. В. (2007). Сутність та класифікація фінансових результатів діяльності підприємств в 
бухгалтерському обліку. Економічний аналіз, 1 (17), 315-317. 
8 Осадча О.О. (2017). Уніфікація облікового забезпечення контролю формування фінансових результатів 
суб’єктів господарювання: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Київ: 
КНЕУ, 573. 
9 Панченко, І.А. (2012). Класифікація прибутку для цілей бухгалтерського обліку, аналізу та контролю: 
критичний аналіз існуючих підходів. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю та 
аналізу, 1 (22), 224-236. 
10 Нападовська, Л.В. (2000). Управлінський облік: монографія. Дніпропетровськ: Наука і освіта. 
11 Осадча, О.О. (2017). Уніфікація облікового забезпечення контролю формування фінансових результатів 
суб’єктів господарювання: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Київ: 
КНЕУ, 573. 
12 Хендриксен, Э.С., Ван Бреда, М.Ф. (1997). Теория бухгалтерского учета. Москва: Финансы и статистика. 
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it depends on these decisions, possibility to be sure of the ability economic entity to be resistant 
to economic, political, social and other changes. 

Conclusions. Lack of a unified approach to profit classification makes it impossible to precisely 
define objects of accounting. An analysis of the existing approaches to the classification made it possible to 
clarify its main types, and also to justify the classification marks such as: sources of formation; type 
of accounting; degree of taxation; type of production; the process of formation; assessment method; 
frequency of profit; activities; nature of expenses which are not taken into account; composition 
of elements generating profit; character of profit taxation; the nature of the inflationary "cleaning" of profit; 
period of profit generation; the nature of profit; the value of the final result of the management, what allows 
to reflect in the accounting directions of distribution of profit, provided by the current legislation and 
constituent documents. 

Application of the proposed classification for the organization accounting and control of operations 
for the formation of profit contributes to increasing the analyticality of accounting information about the 
financial results of various activities. Types of profit (loss) according to national accounting standards are 
selected. It was found that in different years, due to changes in legislation, the methodology for calculating 
the income tax and, accordingly, calculating the net profit of enterprises, differed. The methodics 
of calculating of accounting and economic profit is investigated. 
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