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GOVERNANCE BY NATIONAL ECONOMY 

Nataliia Nosan, PhD in History 
Cherkasy State Technological University, Ukraine 

PARADIGMS OF ARCHITECTONICS  
OF THE FINANCIAL SECURITY OF THE STATE  
IN THE NATIONAL SECURITY SYSTEM 

The analysis of approaches to the structuring of the state financial security system is carried out. 
The  universal  authorial  definition  is  offered,  which  can  be  adapted  to  the  specific  nature 
of individual  elements  of  financial  security  at  the  macro  level  and  the  conceptual  apparatus 
of security  studies  is  expanded  by  ordering  various  components  of  the  country’s  financial 
security  system.  The  traditional  structure  of  the  state’s  financial  security  system  has  been 
revised,  and  several  levels  of  financial  security  subsystems  have  been  singled  out. 
The assumption is made that effective state policy in the field of financial security management 
will  allow  to  achieve  the  state  of  protection  of  processes  of  satisfaction  of  national  financial 
interests  in  different  sectors  and  functional  directions  of  the  financial  system  and  financial 
activity of its participants from external and internal threats, which at the same time, will ensure 
the  effective  functioning  of  the  economic  relations  related  to  the  realization  of  financial 
guidelines for the development of the national economy. 
Keywords: national security, economic security, financial security, financial security of the state, 
public finances. 

Introduction. The financial image of the domestic economy, the trends observed in the financial 
system of Ukraine, the development of the shadow financial sector, budget deficits, tax collisions and 
volatility of exchange rates are on the one hand, and on the other, the consequences of inefficient 
government policy to ensure the financial security of the country. At the same time, it is not easy to set up 
a macro-level financial security management mechanism without a clear understanding of all elements that 
need protection against risks and threats, which require consistent coordination of management processes. 
Even after determining at the national level the main components of the financial security of the state ‒ 
banking security, security of the non-banking financial sector, monetary, monetary, debt and budgetary 
security, there remain many questions in the scientific and methodological plane concerning the specific 
features of these functional subsystems, the ability to take into account objective and subjective factors for 
their development and functioning in management processes, identification of dangers and challenges that 
adversely affect their economic potential. Developing strategic documents aimed at professional financial 
security of the state in the near and distant future requires new approaches for making the structure of the 
financial security system in order to properly calibrate and accurately target the goals of securely managed 
national economy, to plan the resources needed to meet other needs of members of all subsystems of the 
financial component of national economic security. In view of this, an urgent research task is to review and 
clarify the substantive nature of the various components of the state’s financial security system, as well 
as to provide proposals for updating its traditional structure. 

Target setting. The purpose of the article is to investigate modern approaches to the formation of the 
structure of the financial security system of the state, to determine the levels of its construction, as well as 
functional components as objects of management at the state level, which require specific management 
tools for efficient functioning at different time intervals. 

Analysis of recent research and publications. The Ukrainian researchers have repeatedly raised in 
the scientific field the problematic issues of ensuring the security of economic relations and processes that 
took place within the main components of the financial security system at its various levels. Zachosova 
N.V. made attempts to specify the features of functional subsystems of the financial security system 
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of the state in the context of considering them as objects of management in the process of ensuring 
the security of the national economy123; Babets I. H., Ivakh O. V.4 and Lutsik-Dubova T.5 pay attention 
to problems of ensuring the budgetary security of the country, Baranovsky O. I.6, Londar L. P.7, 
Vinichuk M. V.8 carry out researches of theoretical principles of debt security of the state, identify threats 
to its condition and offer indicators for its evaluation, Kulinska A.9 and Ilychok B. I.10 interested in the 
problems of ensuring the currency security of the state, in the sources1112 questions are raised regarding 
the development of a banking security strategy, as well as the problems, prospects and factors that influence 
this process; security of the non-banking financial sector is considered in publications of such researchers 
as Paentko T.V., which studies the issues of stock market security in the context of strengthening 
the financial security of the state13 and Bovsunovska H.S., which proposes ways to improve methodological 
support for determining the level of financial security of the insurance market14. The subject of monetary 
security of the country is raised in the works of such scholars as Dyachek S.M., Panasyuk O.O.15, 
Rozhko O. D., Aleksanyan R.M.16. 

However, despite all the efforts of Ukrainian researchers in trying to solve the problem of structuring 
the internal architectonics of the financial security system of the state, this topic will not lose its relevance, 
given the volatility of the conditions in which the financial system of Ukraine operates and the need to 
optimize the mechanisms of ensuring the financial security of the state in a limited environment its financial 
resources and partial loss of its own financial sovereignty through dependence on external financial inflows 
and foreign investment of capital. 

Research results and discussion. The analysis of the professional scientific literature forms 
the notion of the financial security system of the state as a set of six main functional subsystems: banking 
security and security of the non-banking financial sector, debt, budgetary, monetary and currency security. 

                                                      
1 Зачосова, Н.В. (2017). Управлінські проблеми убезпечення фінансової підсистеми економічної безпеки 
національної економіки України. Вiсник Черкаського Університету. Серiя «Економiчнi науки», 4/1, 10-20. 
2 Зачосова, Н.В. (2018). Формування стратегії фінансової безпеки України для потреб забезпечення 
економічної безпеки національної економіки. Науково-практичний журнал «Причорноморські економічні 
студії», 26, 58-62. 
3 Зачосова, Н.В. (2018). Напрями стабілізації стану фінансової складової економічної безпеки національної 
економіки України. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : 
науковий журнал, 8(36), 14–18. 
4 Бабець, І. Г., Івах, О. В. (2013). Методичні підходи до оцінювання бюджетної безпеки України. Науковий 
вісник НЛТУ України, 23.1, 204-210. 
5 Луцик-Дубова, Т. (2013). Управління бюджетною безпекою України. Галицький економічний вісник, 3, 17-23. 
6 Барановський, О. І. (2016). Дослідження теоретичних засад боргової безпеки держави. Науковий вісник 
Ужгородського університету. Серія : Економіка, 1 (1), 327-337. 
7 Лондар, Л. П. (2015). Борговий складник фінансової безпеки України: загрози та індикатори. Стратегічні 
пріоритети, 2, 70-78. 
8 Вінічук, М. В. (2017). Боргова безпека України в системі зміцнення економічної безпеки держави. Науковий 
вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія економічна, 1, 46-62. 
9 Кулінська, А. (2016). Оптимальні умови формування складових валютної безпеки національної економіки. 
Науковий вісник [Одеського національного економічного університету], 3, 86-96. 
10 Іличок, Б. І. (2017). Валютна безпека України – стан та перспективи вдосконалення. Проблеми системного 
підходу в економіці, 2, 40-45. 
11 Вівчар, О. І. (2013). Стратегія забезпечення банківської безпеки: проблеми та перспективи. Вісник 
Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки, 2, 44-47. 
12 Барановський, О. І. (2014). Чинники банківської безпеки. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду 
України, 1, 178-185. 
13 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. 
14 Бовсуновська, Г. С. (2015). Удосконалення методичного забезпечення визначення рівня фінансової безпеки 
страхового ринку. Актуальні проблеми економіки, 3, 318-327. 
15 Дячек, С. М., Панасюк, О. О. (2013). Грошово-кредитна безпека України: сутність, загрози, оцінка. Вісник 
Житомирського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки, 2, 227-232 
16 Рожко, О. Д., Алексанян, Р. М. (2017). Грошово-кредитна безпека України та шляхи її забезпечення. 
Міжнародний науковий журнал Інтернаука, 2 (2), 120-125. 
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At the same time, there are two theoretical and methodological problems related to the existing paradigms 
of the structure of the architectonics of its system: first, there are differences in the interpretation of the 
substantive nature and understanding of the management mechanisms with respect to traditional financial 
security subsystems; secondly, scientists are increasingly proposing additional or alternative elements in the 
structure of the state’s financial security system, which raises problems of applied nature at the level of 
ensuring the realization of national financial interests in different sectors of the economy. For example, 
Petrenko L.M. identifies tax security as an important component of the country’s financial security, 
defining this concept on the basis of the Gnibidenko I.F. approach as “a state of the tax system 
characterized by the stability of all its elements, which implies the ability to protect the economic interests 
of the state and withstand external and internal threats, the possibility of realizing and developing 
the country’s tax potential, the effective use of the competitive advantages of the tax system in the context 
of globalization»1. The proposed definition can be considered as a classic one for the sciences and universal 
for the definition of any of the components of financial, economic or national security, provided that the 
phrase "tax system" is replaced by another similar concept. In view of this, it could be argued that tax 
security should not be separated into a financial security subsystem at the macro level. However, 
an interesting and worthy consideration is the proposed tax security structure of the state, which establishes 
the relationship between the state of the tax system (represented by such elements as the tax and levy 
system and the mechanisms for calculating and paying taxes), the level of tax culture (implies the effective 
interaction of the controlling bodies and taxpayers) and the presence of tax risks that affect tax security2. 
Specifically oriented definition of tax security is offered by Ishchenko V.V. "tax security ‒ a part of the 
financial security of the state, characterized by the existence of a formed tax system, the optimal level of 
taxation, which provides sufficient filling at the expense of tax revenues of the budget to fulfill its functions 
as well as the development of the real economy and social protection of the population"3. Given the close 
relationship between the state of tax and budgetary security that is followed in the definition, we consider it 
advisable not to grant tax security the status of an independent financial security subsystem of the state 
level, but consider it a third-order subsystem within the budgetary component of financial security of the 
country. A similar proposal applies to the fiscal security of the state, which Baranetska O.V. defines 
as "a state of protection of the economic interests of the state in the fiscal sphere, which enables in various 
external and internal conditions, regardless of any threats, to ensure overcoming the recession and 
stabilization of the economy, achieving a sharp structural shift of economic proportions for the benefit of 
producers working on meeting the needs of the population, stimulating the development of priority spheres 
of activity and structural changes, curbing inflationary processes, sufficient revenues to the budget for 
events reduction of financing of state programs, creation of favorable conditions for stimulating business 
investment activity, stability in taxation, etc.»4. The proposed definition aims at equalizing fiscal security 
with fiscal security, and also contains specific substantive features of the state’s fiscal security, while at the 
same time a broad list of fiscal security goals, according to Baranetsky O.V., can be considered excessive, 
which is not fully implemented in the fiscal or tax subsystem of financial security. 

Britova H.V., Skrylnik E.V. believe that under the fiscal security of the state should be understood 
"the state of protection of the fiscal interests of the state, businesses and citizens, the ability of the fiscal 
system to perform functions in a timely manner, adequately respond to challenges, counteract risks and 
threats of external and internal nature"5. This approach can be called stakeholder oriented, since the 
interests of those interested in a high level of security are at the center of the concept. The conciseness and 
comprehensibility of the substantive nature are obvious advantages of the above definition, however, they 
do not convince the necessity of allocating the fiscal component in a separate financial security subsystem 
at the level with the budgetary one. 

                                                      
1 Петренко, Л. М. (2012). Податкова безпека як складова фінансової безпеки держави. Моделювання та 
інформаційні системи в економіці, 86, 89-98. 
2 Петренко, Л. М. (2012). Податкова безпека як складова фінансової безпеки держави. Моделювання та 
інформаційні системи в економіці, 86, 89-98 
3 Іщенко, В. В. (2011). Податкова складова фінансової безпеки держави. Наукові праці НДФІ, 4, 149-156. 
4 Баранецька, О. В. (2008). Характеристика фінансово-економічних чинників та індикаторів фіскальної 
безпеки держави. Університетські наукові записки, 4, 436-442. 
5 Бритова, Г. В., Скрильник, Є. В. (2017). Роль бюджетно-податкової сфери у підвищенні фіскальної безпеки 
держави. Аспекти публічного управління, 5-6, 44-51.  
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Pointing to the fact of unification of the customs and tax services and the formation of the State 
Fiscal Service of Ukraine, Novosad I.V. stresses the need for the scientific community to draw attention to 
customs security issues1. Customs security is defined as "the state of protection of national interests of the 
state, support of trade independence, stability and ability to improve the customs system, under which its 
guaranteed protection and harmonious development of society are ensured"2. Proposing its own structure 
of the financial security system, Prokopenko N.S. and Tymoshenko A.O. distinguish monetary, banking, 
currency, stock, investment, customs-tariff, debt, insurance and fiscal security, which also includes 
budgetary and tax components3. Thus, scholars insist that fiscal security is a concept and object broader 
than fiscal security, and they agree with the expediency of isolating the customs component in the financial 
security structure of the state. Fiscal security, in their opinion, is "an integral part of the financial security 
of the state, which determines the level of the country’s economy, its financial independence by filling the 
budget with financial resources and their efficient allocation and use"4. 

In his research Krivitsky V.B. proposes vectors for improving customs control in Ukraine in the context 
of ensuring fiscal security of the state5, leading us to conclude that it is rational to distinguish customs security 
as a lower-level subsystem within the fiscal or budgetary security of the state. Kasperovich Yu.V. supports the 
idea of determining the fiscal component in the country’s financial security system6. 

In the structure of financial security of the state, proposed by Prokopenko N.S. and 
Tymoshenko A.O. there is a concept of investment security. Yermak O.O. notes that "investment security 
should be understood to mean a balanced level (volume) of domestic and foreign investment that will form 
the basis for long-term positive economic dynamics; will be able to provide a sufficient level of funding for 
the scientific and technical base; will allow to create and develop innovative processes and mechanisms. 
That is, investment security is both a state of economy and a process that characterizes the efficiency of 
capital investment"7. Thus, we have in the circle of modern researchers supporters of both the state and 
process approaches used in the complex. To assess the level of investment security of the state, a scientist 
proposes the use of credit ratings of Moody’s, Standard & Poor’s and Fitch, which indicates the relationship 
between investment security and monetary security of the state. 

Vysotska I.B., Moravetska N.V. agree with Shevchenko L.S. and on the basis of a process approach 
define investment security as "the process of ensuring the state of the investment sector, in which the economy 
is able to achieve and maintain the level of investment resources for sustainable development, increasing 
the level of competitiveness of the national economy and the well-being of the population"8. At the same time, 
Meshcheryakov A.A. and Novikova L.F. have the opinion that “the state’s investment security should be 
understood as the ability to maintain production accumulations and capital investments at a level that 
guarantees the necessary rates of expanded reproduction, restructuring and technological re-equipping of the 
economy. Investment security means the process of securing a state of the investment sphere in which the 
economy is able to maintain a sufficient level of investment resources in the face of internal and external 
threats, which is necessary to ensure sustainable development and socio-economic stability of the country, 
increase the competitiveness of the national economy and the well-being of the population»9. 
                                                      
1 Новосад, І. В. (2017). Орієнтири вдосконалення фіскальної складової митної безпеки. Підприємництво і 
торгівля, 21, 138-143. 
2 Новосад, І. В. (2017). Теоретико-організаційні основи митної безпеки та її фіскальні аспекти. Вісник 
Хмельницького національного університету. Економічні науки, 6 (2), 271-276. 
3 Прокопенко, Н. С., Тимошенко А. О. (2017). Забезпечення фіскальної безпеки держави в умовах 
євроінтеграції. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки, 27 (3), 72-77. 
4 Ibid. 
5 Кривіцький, В. Б. (2018). Вектори вдосконалення митного контролю в Україні у контексті забезпечення 
фіскальної безпеки держави. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: 
Економіка, 11, 135-142. 
6 Касперович, Ю. В. (2019). Фіскальна безпека держави в умовах гібридної війни. Економіка та держава, 2, 
64-70. 
7 Єрмак, О. О. (2012). Сучасні методи дослідження інвестиційної безпеки держави. Збірник наукових праць 
Національного університету державної податкової служби України, 1, 136-142.  
8 Висоцька, І. Б., Моравецька, Н. В. (2013). Проблеми та шляхи забезпечення інвестиційної безпеки держави. 
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія економічна, 2, 11-17. 
9 Мещеряков, А. А., Новікова Л. Ф. (2013). Інвестиційна безпека держави. Вісник Академії митної служби 
України. Сер.: Економіка, 2, 23-29. 
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An unconventional approach to structuring the state’s financial security system is to study the 
financial security of Ukraine’s public finance sector123. Shemaeva L.H. proposes to understand the financial 
security of the public finance sector as "a state of ensuring the solvency of the state, taking into account the 
balance of revenues and expenditures of the state and local budgets, state trust funds and the efficiency of 
use of budgetary funds"4. As the researcher proposes to use budget and debt security indicators to assess the 
state of financial security of the public finance sector, we consider it possible to combine the two 
components in the state’s financial security system into the security of public finances, as previously 
suggested by Zachosova N.V5. 

The term "public finances" should be added to the conceptual apparatus of security studies. In 
particular, it is mentioned in publications devoted to the establishment and operation of the National 
Financial Security Bureau (NFSB). Thus, "the purpose and objectives of the activity, in accordance with the 
second article of the draft law on the NFSB, is to ensure the financial security of the state by building and 
operating a system of timely detection and elimination of systemic threats in the field of public finances, 
preventing them from occurring in the future"6. Berezovska S.V. defines public finances as "the system of 
economic relations arising in the process of formation, distribution and use of monetary funds necessary for 
the fulfillment of the tasks and functions of the state, local self-government bodies, other funds designated 
by the state public, and necessary for the provision and satisfaction of public needs, and also related to the 
control over the effective and purposeful use of these funds"7. 

Conclusions. Taking into account all the above facts, it is possible to propose the following structure 
of the financial security system of the state (Table 1). 

Table 1 

Components of the financial security system of the state 

First level 
subsystems 

Second-level 
subsystems 

Third-level subsystems Approach to definition 

Financial  
market  
security 
 

Bank security Security of banking 
institutions 

The state of protection 
of the processes 
of satisfaction of national 
financial interests 
in different sectors and 
functional directions 
of the financial system and 
financial activity of its 
participants from external 
and internal threats, 
which at the same time, 
ensures the efficiency 
of functioning of the system 
of economic relations 
related to the realization  

Security of the banking system 
Security of the non-
banking financial 
sector 
 

Security of the insurance 
market 
Security of the market of non-
bank credit institutions 
Security of the non-state 
pension fund market 
Security of the leasing market 

Monetary 
and credit 
security 

Currency security - 
Investment security Stock market security 
Monetary security Issue of money security 

                                                      
1 Власюк, О. С. (2013). Тіньова економіка та її вплив на безпеку сектору державних фінансів України. Фінанси 
України, 6, 18-25. 
2 Онофрійчук, В. П. (2013). Особливості оцінки фінансової безпеки сектору державних фінансів України. 
Вчені записки університету КРОК. Серія: Економіка, 34, 147-155. 
3 Шемаєва, Л. Г. (2012). Оцінка рівня фінансової безпеки сектору державних фінансів України. Фінанси 
України, 1, 116-122. 
4 Шемаєва, Л. Г. (2011). Концептуальні підходи до оцінки стану фінансової безпеки сектору державних 
фінансів України. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 1, 111-118. 
5 Зачосова, Н.В. (2019). Фінансова безпека: проблеми оперативного і стратегічного управління, ризики та 
особливості державного регулювання. Черкаси, 160. 
6 Нацбюро фінансової безпеки. Недоречність доречного <https://dt.ua/macrolevel/nacbyuro-finansovoyi-bezpeki-
nedorechnist-dorechnogo-272271_.html>. (2019, September, 14). 
7 Березовська, С. В. (2013). Публічні фінанси: поняття та суть. Правове життя сучасної України, 2, 110-112. 
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Сontinuation of the table 1 

First level 
subsystems 

Second-level 
subsystems 

Third-level subsystems Approach to definition 

Public finance 
security 

Budgetary security Fiscal security of the financial guidelines 
of economic development Duty security 

Tax security 
Debt security Internal debt security 

External debt security 
Made by the author 
 
The proposed structure and universal definition for the characterization of the financial security 

subsystems of the state financial security system may be useful at the application level in the process of 
planning public financial security management of Ukraine. 
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INTERACTION OF THE INTERNATIONAL  
MONETARY FUND AND UKRAINE  
ON FOREIGN DEBT SETTLEMENT 

The  peculiarities  of  the  IMF’s  interaction  with  Ukraine  on  lending  issues  and  the  conditions 
of external debt settlement are investigated. The procedure of coordination and actual granting 
of  IMF  loans  to  Ukraine,  the  dynamics  of  their  payments  are  investigated.  The  stages 
of cooperation  programs  of  Ukraine  with  the  International  Monetary  Fund  in  1994‐2019  are 
presented. The conditions for granting IMF loans to Ukraine according to the signed Memoranda 
of Cooperation are summarized. The positive and negative aspects of IMF lending to Ukraine and 
the  impact  of  lending  on  the  main  indicators  of  socio‐economic  development  were  noted. 
Prospective  directions  for  further  research  are  identified.  With  regard  to  the  Government 
of Ukraine,  it  is  necessary  to  take  a  more  responsible  attitude  to  the  obligations  that 
it undertakes  in  accordance with  the  IMF  requirements.  Sometimes  it  seems  that  the primary 
purpose of the government is to obtain money, not the process of its rational strategic use. This 
approach  is  too  mercantile  on  the  part  of  our  country  and  poses  significant  threats 
to the economy of the country and social burden. 
Keywords: International Monetary Fund, external public debt, debt per capita, extended 
financing, stand‐by mechanism. 

Problem statement. Over the years, the Ukrainian economy has been characterized by a significant 
increase in external public debt, which is a debt of the state from borrowed and externally attracted (from 
abroad) funds in the form of loans and credits from foreign banks and international financial institutions, 
interest paid on them, as well as funds obtained through the placement of government securities on the 
international markets1. 

Among international organizations, the International Monetary Fund (IMF) has the greatest 
influence, as a final financial instance, on the formation and settlement of issues related to the country’s 
external debt, stimulating the development and positive resolution of the problems of stabilizing our 
country’s financial system. Ukraine became a member of the IMF in 1994 and is still actively cooperating. 
For many years, the Government of Ukraine has used various programs to attract financial and technical 
resources from the IMF. The main purpose of these measures is to achieve macroeconomic stabilization of 
Ukraine, to create the necessary prerequisites for the implementation of economic reforms. In addition, 
cooperation with the IMF in modern conditions opens opportunities for attracting financial resources from 
other international financial institutions and governments of other countries. The above requires a thorough 
study of the impact of IMF interaction with Ukraine and determines the topicality of this study. 

Analysis of recent research and publications. Over the last years, the interest of scholars in the study 
of the IMF’s interaction with Ukraine has gained considerable development. This is primarily due to the 
transformation of Ukraine and its macroeconomic stabilization in times of economic and political crisis 
caused by the occupation of part of the territory of Ukraine. 

Among the most meaningful and applied achievements of domestic scholars, which deal with different 
directions of the investigated range of problems, the works of the following scholars are worth mentioning: 
T. Bogdan-Vakhnenko (studied external debt in the system of world financial and economic relations)2, 
V. Heiets (determined the purpose of IMF loans in strategic development of Ukraine)3, V. Koziuk (studied 

                                                      
1 Ministry of Finance (2019). Public Debt of Ukraine <https://index.minfin.com.ua/en/finance/debtgov/>.  
(2019, July, 19). 
2 Вахненко, Т. П. (2006). Зовнішні боргові зобов’язання у системі світових фінансово-економічних відносин. 
Київ: Фенікс, 245. 
3 Heiets, V.M. (2016). Features of the Interrelation of Economic and Political Preconditions for the Reconstructive 
Development of the Ukrainian Economy. Summary. Economy of Ukraine, 12, 3-21. 
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the place of international organizations in the system of debt policy making in Ukraine)1, H. Kucher 
(investigated the effectiveness of public debt management system m Ukraine)2, O. Liutik and D. Lysak 
(examined the influence of IMF loans on financial policy of Ukraine)3, V. Rudan (covered the strategic 
objectives of cooperation between Ukraine and the IMF)4. In paying tribute to the scientific achievements of 
the above-mentioned economists, it should be noted that the scientific dilemma is inexhaustible and requires 
constant research and monitoring of cooperation between Ukraine and the IMF on foreign debt settlement. 

Setting objectives. The main objective of the research is to investigate the IMF’s interaction with 
Ukraine and to substantiate its impact on Ukraine’s economic development. 

Outline of the research material. Ukraine became a member of the IMF in 1992. Subsequently, in 
1994-1995, the Government of Ukraine and the IMF started their cooperation, which included special 
programs of system transformation loans. Today Ukraine is the largest, after Greece, IMF borrower. This 
helps restore Ukraine’s financial capacity through effective program reforms. Experts estimate that over the 
25 years of cooperation between Ukraine and the IMF, 10 credit agreements have been concluded: 

– two in the form of extended financing: the System Transformation Loan (STF) program to 
support the balance of payments and the Extended Fund Facility (EFF) program to promote economic 
stabilization; 

– the other eight – Stand-by – for the support of the national currency exchange rate and for the 
financing of the deficit of balance of payments. 

Extended financing is provided for countries in transition, but for those countries that need urgent financial 
assistance in times of crisis. The stand-by mechanism is applicable to countries whose economies are relatively 
stable and tend to grow, but need support to address certain socio-economic issues. This loan is granted at the rate 
of 6.29% per annum, for a period of 5 years and deferred payment of the principal for 3.25 years5. 

The total amount of approved and actually issued loans by the International Monetary Fund for 
Ukraine for the entire period of their cooperation amounts to SDR 21.5 billion, or $ 35.2 billion. (Figure 1). 
While Ukraine’s biggest current problem is the peak of debt repayments in previous years is in 2019-2020 
and amounted to a total of foreign currency payments with interest – $ 17 billion (Table 1). 

 

Fig. 1. Procedure for approval and actual granting of IMF loans to Ukraine,  
1994-2019 (million SDRs) 

Source: Generalized on the basis of 6. 
                                                      
1 Козюк, В. (2008). Боргова політика в системі глобальних макрофінансових процесів. World of Finance, 1, 29-41. 
2 Кучер Г. В. (2012). Ефективність системи управління державним боргом в Україні. Фінанси України, 6, 44-57. 
<http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2012_6_5/> (2019, July, 19). 
3 Лютік О.М., Лисак Д.С. (2018). Вплив кредитів міжнародних фінансових організацій на фінансову політику 
України. Проблеми системного підходу в економіці, 3 (65), 62-69. 
4 Рудан, В.Я. (2017). Досвід та стратегічні орієнтири співпраці України з Міжнародним валютним фондом. 
Економічний аналіз: Збірник наукових праць, 27, 2, 36-49. 
5 Зануда, А. (2019). МВФ і Україна: історія позик і відносин. BBC News Ukraine 
<https://www.bbc.com/ukrainian/features-48335639>. (2019, July, 19). 
6 Official Website of the International Monetary Fund (2019) Homepage <http://www.imf.org>. (2019, July, 19). 
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Table 1 
Payments to the IMF during 2015-2019 pp., million SDRs  

Indicator 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Principal, million SDRs 687.5 0 628.83 1,486.34 1,153.0 4,409.18 

Servicing, million SDR 87.39 117.77 115.19 88.72 44.5 453.57 

Total  774.89 117.77 744.03 1,575.06 1,197.5 4,862.75 
 
The timeline of the tranches and signed programs (Table 2) with the IMF showed that in the period 

1995-1998, a loan of SDR 1.3 billion ($ 1.9 billion) was granted to Ukraine under the signed stand-by 
program. In 2008, Ukraine introduced a new Extended Fund Facility (EFF), which provided loans 
of $ 2.6 billion. However, Ukraine does not receive the full amount of lending, only SDR 1.19 billion 
($ 1.59 billion). 

It is worth noting that before 2008, Ukraine managed without the IMF financial assistance. However, 
the global economic crisis of 2008 had a negative impact on national socio-economic development and 
the Government of Ukraine applied for financial assistance for a total amount of 802% of Ukraine’s 
total IMF quota. Under the stand-by program, Ukraine was expected to receive $ 16.5 billion. 

 
Table 2 

Stages and names of programs of cooperation of Ukraine  
with the International Monetary Fund in 1994-2019 

Stages Program name Amount of funds obtained 

Stage І  
1994-1995  

Systemic Transformation Facilities 
(26.10.1994-07.04.1995) 

$ 0.8 billion in two tranches 

Stage ІІ  
1995-1998 

Stand-by (07.04.1995-06.04.1996)  
Stand-by (10.05.1996-23.02.1997)  
Stand-by (25.08.1997-24.08.1998)

A total of $ 1.9 billion was received under  
three programs 

Stage ІІІ  
1998-2002  

Extended Fund Facility (ЕFF) 
(04.09.1998-03.09.2002) 

$ 1.6 billion received. Further cooperation  
with the Facility has been discontinued due 
to Ukraine’s failure to fulfill a number of obligations. 
Until 2008, consultations were held within the 
framework of technical cooperation. 

Stage IV  
2002-2008  

 
 

Stand-by Arrangement (2002) Reserved loan equivalent to SDR 411.6 million  
(30% of Ukraine’s quota) in the event of a worsening 
balance of payments situation or foreign exchange 
reserves of the country  

Stage V 
2008-2010  

Stand-by (05.11.2008-08.07.2010) 
 
 

$ 10.6 billion received in three tranches. 
The program has been terminated ahead of schedule 
due to the conclusion  
of a new agreement  

Stage VI 
2010-2013  

 

Stand-by (28.07.2010-27.12.2012) $ 3.4 billion received in two tranches. Subsequent 
tranches were not granted due to non-compliance 
with the program conditions  

Stage VIІ 
2014-2015 

 

Stand-by (30.04.2014-10.03.2015) $ 4.6 billion received in four tranches.  
The program has been terminated ahead of schedule 
due to the conclusion of a new agreement  

Stage VIІІ 
2015-2017  

 

Extended Fund Facility  
(11.03.2015-10.03.2019). 
Revision – February 2017 

$ 7.7 billion received in three tranches  
(as of the end of October 2016) 
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Сontinuation of the table 2 

Stages Program name Amount of funds obtained 

Stage ІХ 
2018- till 
present 

In December 2018, Extended Fund 
Facility was revised and renamed as 
Stand-by Arrangement (2018-2020)

Provides for allocation of nearly $ 4 billion, which 
Ukraine can apply for by spring 2020. 

Source: developed on the basis of1;2. 
 
Over the coming years, the government has been cooperating intensively with the IMF. Thus, in July 

2010, the IMF signed a new agreement with the Ukrainian part, cancelling all agreements on the previous 
program. The new program provided for the receipt of $ 15.1 billion over 2.5 years. 

During the political and economic crisis in Ukraine and the annexation of part of the territory 
of Ukraine by the Russian Federation, the need for financial assistance is felt too acute and a new 
agreement is concluded, according to which the IMF transferred Ukraine $ 3 billion in May 2014, and 
$ 1.3 billion in September of the same year. 

However, given the critical magnitude of the domestic financial and economic crisis, Stand-by was 
replaced by a new four-year Extended Fund Facility in March 2015, which provided for a loan of SDR 
12.3 billion (USD 17.5 billion). According to the Program, the Government of Ukraine has undertaken 
the following commitments: to take measures to effectively combat corruption; carry out tax reform; 
to establish order in the energy sector; reduce the budget deficit of Naftogaz Ukraine; reduce the number 
of civil servants; increase the cost of investing in the economy to 3% of GDP. 

Due to the fact that Ukraine fails to fulfill some of the requirements of the International Monetary 
Fund, the fifth tranche has not been allocated since the following requirements have not been fulfilled 
by Ukraine: the creation of the Anti-Corruption Court, gas tariffs have not been brought to market level and 
no moratorium on the sale of agricultural land was lifted. 

In 2018, under the new Stand-By Arrangement (SBA) IMF Cooperation Program, Ukraine received 
the first tranche of $ 1 billion Special Drawing Rights (about $ 1.4 billion), bringing Ukraine’s international 
reserves up to $ 20.1 billion as of the end of 2018. 

Table 3 
IMF Monetary Conditions for Ukraine 2016-2017 

IMF conditions from 01.01.2016 
September

2016
December

2016
March 
2017 

June 
2017

Performance criteria  
NBU net international reserves (NIR) change threshold  
Program exchange rate for hryvnia conversion –  
UAH 15.7686/USD  

1.776 2.317 2.288 3.498 

Upper threshold of aggregate changes in the NBU  
net domestic assets (NDA), UAH billion  -2.886 9.923 22.584 32.075 

Indicative targets 
Upper threshold of aggregate monetary base (MB) 
changes, UAH billion 

25.123 46.452 58.635 87.233 

Inflation rate, month to corresponding month  
of the previous year  - 12 

(+- 3 p.p.)
12 

(+- 3 p.p.) 
12 

(+- 3 p.p.)
Source: generalized on the basis of 3, 4. 

                                                      
1 Зануда, А. (2019). МВФ і Україна: історія позик і відносин. BBC News Ukraine 
<https://www.bbc.com/ukrainian/features-48335639>. (2019, July, 19). 
2 Рудан, В.Я. (2017). Досвід та стратегічні орієнтири співпраці України з Міжнародним валютним фондом. 
Економічний аналіз: Збірник наукових праць, 27, 2, 36-49. 
3 Лист про наміри (2017). Офіційне Інтернет-представництво Національного банку України 
<https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=46564506>. (2019, July, 19). 
4 Додаток II. Технічний меморандум про взаєморозуміння (2019). Міністерство фінансів України 
<http://www.minfin.gov.ua/ uploads / redactor / files / 55d233ef92066.pdf>. (2019, July, 19). 
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The new SBA program provides Ukraine with funding for a total of 2.8 billion Special Drawing 
Rights (about $ 3.9 billion) over a 14-month period. It will focus, in particular, on continuing fiscal 
consolidation and reducing inflation rate while maintaining a flexible exchange rate, as well 
as strengthening the financial sector and a number of structural reforms in tax administration, privatization 
and public administration. As expected, continued cooperation with the Fund also gave Ukraine access to 
related funding. On December 18, the World Bank’s Board of Directors also decided to grant Ukraine 
a $ 750 million guarantee for supporting state policy, which in turn will help the government raise capital 
in international markets in 20191. 

Due to the peak of the debt repayments to the IMF in August 2017, Ukraine had to start paying its 
debts under the latest IMF program. As a result, $ 450 million was repaid under the 2014 program. 

In 2018, Ukraine repaid $ 80.7 million under the General Resources Account – Regular Charges 
(regular payments) and the regular principal payment under the 2014 stand-by program amounted 
to $ 375 million. In total, over the period of the IMF lending, Ukraine repaid $ 18.2 billion. 
For comparison, Figure 2 and 3 present the amounts of tranches received and the amounts of repayments 
during 1994-2018. 

 

 
Fig. 2. Amount of IMF tranches for 1994-2018, USD billion 

Source: developed based on 2,3. 
 
In total, since 2014 – the onset of the political crisis in Ukraine – the government has already 

received 7 tranches from the IMF. In general, the debt to the IMF tends to decline, with its share fluctuating 
within 11% of total external debt. 

According to experts, external borrowing has its advantages and disadvantages for the state policy 
of the country. For example, public external loans are an effective tool for the implementation of any 
country’s development strategy today, but in case of misappropriation of borrowed funds it can lead to 
negative results of the country’s socio-economic development, in particular: decrease of GDP, negative 
balance of payments, the devaluation of the national currency, the rise in inflation, the lack of social 
guarantees, a significant decline in economic development and business activity of economic entities, mass 
unemployment, failure of the banking sector. 

Owing to constant external borrowing, including through the IMF mechanisms, excessive debt load 
per capita is currently observed in Ukraine (Figure 4). According to estimates of specialists, every 
Ukrainian in the future, in particular in 2018, had to repay the IMF $ 55.2 (UAH 1,443), and in 2009 every 
Ukrainian has to repay $ 42.7 (UAH 1,110), in 2020 – $ 29.8 (UAH 774), and in 2021 – $ 34.5 (UAH 897). 

                                                      
1 Укрінформ (2018). Україна отримала перший транш МВФ за новою програмою співпраці 
<https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2605618-ukraina-otrimala-persij-trans-mvf-za-novou-programouspivpraci.html> 
(2019, July, 19). 
2 Міністерство фінансів (2019). Державний борг України <https://index.minfin.com.ua/en/finance/debtgov/> 
(2019, July, 19). 
3 Official Website of the International Monetary Fund (2019) Homepage <http://www.imf.org>. (2019, July, 19). 
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Fig. 3. Amount of IMF loans repaid for 1994-2018, USD billion 

Source: developed on the basis of 1,2. 
 
 

 
Fig. 4. External debt per capita, USD 

Source: developed on the basis of 3. 
 

                                                      
1 Міністерство фінансів (2019). Державний борг України <https://index.minfin.com.ua/en/finance/debtgov/> 
(2019, July, 19). 
2 Official Website of the International Monetary Fund (2019) Homepage <http://www.imf.org>. (2019, July, 19). 
3 Міністерство фінансів (2019). Державний борг України <https://index.minfin.com.ua/en/finance/debtgov/> 
(2019, July, 19). 
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As for other indicators, for example, the comparison of the external public debt of Ukraine and its 
gold and foreign exchange reserves shows a rather terrible picture. There is a significant accumulation 
of foreign debt, which in dynamics is ahead of the foreign exchange reserves of Ukraine. As of June 30, 
2019, foreign debt can be offset by foreign exchange reserves by only 41.2% (Table 4).  

Table 4 

Ukraine’s debt to the IMF in the general structure  
of foreign exchange reserves 

Indicator 

As of 31.12 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
As of 

30.06.2019

Amount  
of external loans, 
USD mln.  

37,474.5 38,658.8 37,536.0 38,792.2 43,445.4 45,604.6 48,989.4 50,462.5 50,368.8 

Growth index, % - 3.16% -2.90% 3.35% 12.00% 4.97% 7.42% 3.01% -0.84% 

Share of external 
public debt in 
foreign exchange 
reserves, % 

84.8% 63.5% 54.4% 19.4% 30.6% 34.1% 38.4% 41.3% 41.2% 

Source: generalized based on1 
 
Experts estimate that a sharp increase in Ukraine’s external debt has led to a negative balance 

of borrowings and costs associated with their repayment and problems with balance of payments 
in particular. Ongoing use of debt instruments to solve one-time socio-economic problems leads to 
a postponement of debt repayment to the future and an excessive increase in debt load per capita, without 
taking into account budget potential. This testifies to the irrational use of externally borrowed funds, 
including IMF tranches, which is why our country did not usually receive the full amount of the funds 
provided for by the IMF agreements. This eventually led to the suspension of integrated development 
programs, or their untimely implementation. 

Conclusions. Therefore, cooperation with the IMF is important and extremely relevant in the current 
context, as it contributes to the structural transformation of Ukraine’s economy, enhanced macroeconomic 
stability, averting or mitigating financial, economic and political crises. However, some of the provisions 
on the implementation of some reforms are too conservative and do not always produce positive results, 
since they do not take into account national peculiarities, the time horizon for their implementation, etc. 
With regard to the Government of Ukraine, it is necessary to take a more responsible attitude to the 
obligations that it undertakes in accordance with the IMF requirements. Sometimes it seems that the 
primary purpose of the government is to obtain money, not the process of its rational strategic use. This 
approach is too mercantile on the part of our country and poses significant threats to the economy of the 
country and social burden. In our belief, it would be more rational in the future to limit credit relations with 
the IMF and move to consultative relations between the parties on the implementation of reforms. This will 
be the subject of further scientific research. 
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recommendations  for  public  authorities  that  address  specific  issues  of  using  youth  NGOs 
as the main tool for shaping and implementing state youth policy in Ukraine. 
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Постановка проблеми. Молодіжні громадські організації для багатьох юнаків та дівчат 
стають першим реальним проявом їх ініціативності, організованості та лідерських якостей 
в громадянському суспільстві. Діяльність членів організації в основному спрямована на реалізацію 
власних прав та бажань у найкоротші терміни з максимальним результатом. Саме тому інститути 
державної влади, які заявляють про розвиток громадянського суспільства, зобов’язані ефективно 
використовувати мотивацію молоді для реалізації державної молодіжної політики. 

В сучасних умовах розвитку громадянського суспільства вплив молодіжних громадських 
організацій на державну молодіжну політику зріс у декілька раз і почав проявлятися 
у найрізноманітніших формах. При цьому діяльність молодіжних громадських організацій досі 
зосереджена в основному на реалізації власних програм, а не на стабільному розвитку молодіжної 
політики. Таким чином інститути державної влади в особі молодіжних громадських організацій 
отримують конкурента, а не партнера в сфері реалізації молодіжної політики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика впливу молодіжних громадських 
організацій на формування та реалізацію державної молодіжної політики в контексті іноземних 
країн є актуальною у працях таких науковців, як: Njuguna Ng’ethe, Nicholas R. Micinski, Carolyn 
L. Hsu, Dr Ben Lohmeyer. Про механізми формування та реалізації молодіжної політики в Україні 
свої роботи публікували такі вчені, як: Метьолкіна Віра, Євгеній Бородій, Микола Перепелиця, 
Станіслав Цибін, Віра Мотречко, Валентин Орлов, Іван Парубчак та багато інших. При цьому 
молодіжні громадські організації як основний інструмент реалізації державної молодіжної політики 
в Україні розглядають Андрій Парубій, Юрій Юзич, Лариса Жигун, Василина Дибайло, Констянтин 
Захаренко, Марина Канавець, Олег Кулініч, Констянтин Плоский, Ігор Артеменко та багато інших 
дослідників. Однак, вченими не досягнено єдності в тлумаченні основних засад співпраці державних 
інституцій та молодіжних організацій для досягнення цілей молодіжної політики. 

Мета статті полягає в аналізі впливу молодіжних громадських організацій на державну 
молодіжну політику в Україні та розробці науково-обґрунтованих рекомендації для її сталого 
розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Формування молодіжної політики молодіжними громадськими 
організаціями відбувається на трьох рівнях співпраці з її суб’єктами. На першому рівні молодіжні 
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громадські організації здійснюють свою діяльність відповідно до запитів суспільства у співпраці 
з іншими інститутами громадянського суспільства. На другому рівні молодіжні громадські 
організації намагаються залучити до розвитку громадянського суспільства комерційні організації, 
що займаються бізнесом. На третьому рівні молодіжні громадські організації намагаються 
відповідати запитам та принципам державної молодіжної політики в процесі її реалізації. 

На думку вченого Г. Вільямсона1, молодіжні громадські організації є ключовим інструментом 
участі молодих людей та мають потенціал, щоб відігравати ключову роль у реалізації молодіжної 
політики, починаючи від консультування щодо конструктивного розвитку до надання адресних 
соціальних послуг як партнерів. 

На сьогодні в Україні задекларовані інститутами державної влади принципи молодіжної 
політики покликані сприяти ініціативності молодіжних та інших громадських організацій у сфері 
реалізації державної молодіжної політики. Серед головних принципів державної молодіжної 
політики виділяють: 

– повагу до поглядів молоді та її переконань; 
– надання права і залучення молоді до безпосередньої участі у формуванні й реалізації 

політики та програм, що стосуються суспільства; 
– правовий та соціальний захист молодих громадян, перш за все осіб, які не досягли 18 років, 

з метою створення необхідних стартових можливостей для їх повноцінного соціального становлення 
та розвитку; 

– сприяння ініціативі та активності молоді в усіх сферах суспільства. 
Дані принципи реалізовуються через визначену модель співпраці органів державної влади та 

місцевого самоврядування з молодіжними громадськими організаціями, в якій суб’єкти займають 
місця наближені до партнерських. Загалом модель співпраці в Україні не має прямих аналогів у 
інших країнах. При цьому у діючій моделі можна знайти елементи чотирьох загальноприйнятих 
моделей співпраці. 

1. Модель співуправління, яка передбачає розподіл влади, відповідальності та підзвітності у 
сфері молодіжної політики між усіма її суб’єктами; 

2. Колегіальна модель, яка передбачає наявність постійної представницької структури, такої 
як молодіжна рада, молодіжний парламент чи молодіжний форум; 

3. Дорадча модель, яка передбачає спільні з молоддю наради; 
4. Модель відкритої координації, яка передбачає винесення на загальне обговорення з 

молоддю у форматі діалогу усіх ініціатив уряду. 
Початок її формування варто розглядати з моменту ухвалення Закону України «Про 

молодіжні та дитячі громадські організації», що визначає особливості організаційних і правових 
засад утворення та діяльності молодіжних і дитячих громадських організацій та державні гарантії 
забезпечення їх діяльності2. Статтею 8 та 9 цього Закону встановлено основні межі співпраці 
молодіжних громадських організацій та держави через нормування участі молодіжних громадських 
організацій у підготовці та прийнятті рішень з питань державної політики щодо дітей та молоді. При 
цьому у статті 9 зазначені форми державної підтримки молодіжних громадських організацій: 

1. надання молодіжним громадським організаціям інформації про державну політику щодо 
дітей та молоді; 

2. подання методичної та організаційної допомоги з питань соціального становлення та 
розвитку молоді та дітей; 

3. сприяння створенню підприємств, установ та організацій, які надають послуги молоді та 
дітям або сприяють зайнятості молоді. 

У фінансовому плані держава сприяє зменшенню витрат молодіжних громадських організацій 
на бюрократичні процедури, звільняючи організації від сплати за державну реєстрацію та збору за 
реєстрацію символіки. Усвідомлюючи необхідність стратегічного розвитку молодіжних 
громадських організацій, у Законі визначено, що «членські внески і добровільні пожертвування, 
отримані від юридичних та фізичних осіб, що спрямовуються на здійснення статутної діяльності 
                                                      
1 Williamson, H. (2002). Supporting young people in Europe: Principles, policy and practice. Strasbourg: Council 
of Europe Publishing, 47. 
2 Закон про молодіжні та дитячі громадські організації ст. 1, 1999 (Верховна Рада України). Відомості 
Верховної Ради України, 1, 2. 
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молодіжних громадських організації та їх спілок, не є об’єктом оподаткування». Також органи 
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування надають фінансову підтримку діяльності 
молодіжних організацій і їх спілок у межах повноважень, визначених законом, залучаючи їх до 
виконання замовлень для державних та місцевих потреб на конкурсних засадах. Головними 
перевагами проведення таких конкурсів є те, що вони мали щорічний системний характер, сприяли 
ініціативі молодіжних громадських організацій та задовольняли інтереси учасників проектів та 
заходів, які перемогли у конкурсах. 

Бюрократичну складову моделі співпраці регулює Порядок проведення конкурсу з визначення 
програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання 
(реалізації) яких надається фінансова підтримка (далі Порядок), затверджений Кабінетом Міністрів 
України 12 жовтня 2011 року. Впровадження у 2011 році нового Порядку було відповіддю 
на Молодіжний вимір Плану дій Ради Європи для України (2011-2014 рр.) «Партнерство заради 
реформ» (далі План). У рамках Плану в жовтні 2013 року видавництвом Ради Європи було 
представлено посібник «Молодіжна політика в Україні. Висновки Команди міжнародних оглядачів 
Ради Європи». Командою міжнародних оглядачів (КМО) у даному посібнику1 було розглянуто дві 
теоретичні моделі молодіжного розвитку, які мали місце у нашій державі: патерналістська та відкрита. 

Модель патерналістського розвитку передбачає, що дорослі скеровують і повністю управляють 
концепцією розвитку молоді. Така модель обмежує волю молодих осіб, в рамках сприйняття 
дорослими їх поведінки та вигляду. Модель відкритого розвитку дозволяє молоді визначати 
пріоритети та методи здійснення молодіжної політики через прояв ініціативи та прийняття рішень. 
Згідно з твердженням експерта опублікованого у Висновках2 розвиток молодіжної політики, 
починаючи з 1991 року, являв собою перехід від патерналістської до відкритої моделі. 

При цьому модель розвитку повинна спиратися на державну модель реалізації молодіжної 
політики. З одного боку держава виступає гарантом безпеки і розвитку, спрямовуючи молодь у 
рамках власних можливостей. З іншого боку, бажання молоді не обмежуються можливостями 
держави, що змушує їх вибудовувати індивідуальний шлях розвитку. 

Державною службою молоді та спорту України (ДСМС) у 2012 році, базуючись на завданнях, 
передбачених у Державній цільовій соціальній програмі «Молодь України» на 2009-2015 роки, було 
представлено на розгляд КМО такі 3 пріоритетні сфери молодіжної політики та зв’язки між ними 
(рис. 1): здоровий спосіб життя, зайнятість молоді, патріотичне виховання. 

 

 
 

Рис. 1. Пріоритетні сфери молодіжної політики в Україні на 2012 рік 

Джерело3 

                                                      
1 Krzaklewska, E., Williamson H. (2013). Youth policy in Ukraine – Conclusions of the Council of Europe 
International Review Team, Strasbourg: Council of Europe Publishing, 31. 
2 Там само, 33. 
3 Там само, 52. 
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Після консультацій та активної участі активістів з молодіжних громадських організацій 
у 2016 році була представлена нова Державна цільова соціальна програма «Молодь України» 
на 2016-2020 роки (Програма), де попередньо визначено 8 основних завдань, які фінансувалися 
з державного та місцевих бюджетів. Однак у 2017 році вона була доповнена 9 пунктом з окремим 
фінансування з державного бюджету. Перелік цих завдань має такий вигляд1: 

1. Формування громадянської позиції і національно-патріотичне виховання молоді; 
2. Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я 

серед молоді; 
3. Набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетенцій поза системою освіти 

(розвиток неформальної освіти); 
4. Створення умов для працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної 

зайнятості та самозайнятості молоді); 
5. Створення умов для забезпечення молоді житлом; 
6. Забезпечення партнерської підтримки молоді, що проживає на тимчасово окупованій 

території України, та внутрішньо переміщених осіб; 
7. Надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям; 
8. Забезпечення міжнародного молодіжного співробітництва; 
9. Надання фінансової підтримки молодіжній організації «Пласт – Національна скаутська 

організація України». 
Беручи до уваги завдання, доцільно сформувати 8 пріоритетних сфер розвитку молодіжної 

політики, в яких молодіжні громадські організації повинні виступати основним інструментом її 
реалізації: патріотичне виховання, здоровий спосіб життя, неформальна освіта, зайнятість молоді, 
безпека та комфорт, залучення молоді, міжнародне молодіжне співробітництво та скаутинг. 

 

 
 

Рис. 2. Модель співіснування сфер державної молодіжної політики 

Джерело: розроблено авторами 
 
Як видно з рис. 2 зв’язки між сферами та їх вплив одна на другу дуже різноманітні. Багато 

заходів та проектів проводяться одночасно у 2 або більше сферах. Таким чином можна говорити про 

                                                      
1 Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2016-2020 роки, 2016 (Кабінет Міністрів 
України). Офіційний вісник України, 21, 9, 828. 
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те, що кожна сфера частково здатна перетнутися з іншою. Важливо все ж зауважити, що сфера 
зайнятості молоді, міжнародного співробітництва, а також сфера безпеки та комфорту повинні 
реалізовуватися окремо від інших сфер. При цьому завдання у сфері неформальної освіти зазвичай 
найзручніше реалізовувати у співпраці зі сферами патріотичного виховання та здорового способу 
життя. Сфера скаутингу стала пріоритетною лише через рік після впровадження Програми на 2016-
2020 роки При цьому вона є хорошою реакцією на вплив сфери залучення молоді і конкретизує її 
виняткову цінність в розвитку молодіжної політики. 

Ще у 2013 році у Висновках1 КМО запропонувала методи впливу молодіжних громадських 
організацій на реалізацію молодіжної політики, які актуальні і по сьогодні: 

1. Розробка законодавства. 
2. Участь у грантових конкурсах та отримання фінансової підтримки на проекти у сфері 

молодіжної політики (національного та місцевого рівнів). 
3. Пряма дія/вплив, навіть тоді, коли на заходи не може бути виділено жодної фінансової чи 

інституційної підтримки. 
Модель співпраці інститутів державної влади з молодіжними громадськими організаціями 

передбачає участь останніх у процесі розробки та вдосконаленні законодавчих ініціатив, які мають 
вплив на реалізацію державної молодіжної політики. Серед великої кількості Законів та Постанов, 
які діють і по сьогодні, найбільшу увагу привертають законодавчі акти, які чекають на своє 
затвердження. Першим є Проект Закону України № 3621 «Про молодь», що має бути затверджений 
Верховною Радою України, а другим – Закон України № 10184 «Про державне визнання і підтримку 
Пласту – Національної скаутської організації України». 

Законом «Про молодь» організації намагаються запровадити принципи Європейської хартії 
участі молоді в національній молодіжній політиці та державну підтримку молодіжних ініціатив. Він 
також передбачатиме визнання молодіжної роботи, посилення участі молоді в процесі ухвалення 
рішень органами влади, запровадження інституційної підтримки молодіжних організацій та 
створення Національного фонду підтримки молодіжних ініціатив, що надаватиме кошти та фаховий 
супровід реалізації ініціатив молоді. 

Державне визнання і підтримка Пласту – Національної скаутської організації України – це 
безпрецедентний крок в молодіжній політиці України. З історичного аспекту це нагадує вирізнення 
інститутами державної влади однієї організації над іншими, подібно до Всесоюзного Ленінського 
комуністичного союзу молоді. Однак реалії сьогодення показують, що протягом усієї історії 
незалежності України НСОУ Пласт реалізовував незліченну кількість заходів і проектів спрямованих 
на розвиток молодіжної політики у пріоритетних сферах, визначених державою без її підтримки. Саме 
тому підтримка НСОУ Пласт окремим Законом України – це визнання повсякденного впливу 
молодіжної громадської організації на реалізацію державної молодіжної політики. 

Інші молодіжні громадські організації, для того щоб показати свій вплив на реалізацію 
державної молодіжної політики, беруть участь у грантових конкурсах та отримують фінансову 
підтримку на розроблені заходи та проекти. Сукупність усієї фінансової підтримки і її частка 
у бюджеті визначають рівень впливу молодіжних громадських організації на реалізацію державної 
молодіжної політики. 

Значним недоліком у контексті фінансової співпраці держави з молодіжними громадськими 
організаціями є реальне недофінансування ініціатив у порівнянні з плановими. Ця тенденції 
відбувається з року в рік що показує, як і низьку зацікавленість самих організації у дотриманні 
високого рівня реалізації проектів відповідно до умов конкурсів, так і слабку зацікавленість держави 
у зростанні таких ініціатив. 

Незважаючи на ініціативи з боку національних активістів та закордонних експертів з питань 
молодіжної політики, розвиток можливостей молоді та молодіжних організацій в сукупності має 
другорядний статус у діяльності профільних міністрів та міністерств. Планові значення2 
фінансування молодіжної політики є надзвичайно малими і у 2018 році становили лише 1,7% 
від обсягів бюджету профільного Міністерства молоді та спорту. 
                                                      
1 Krzaklewska, E., Williamson H. (2013) Youth policy in Ukraine – Conclusions of the Council of Europe 
International Review Team, Strasbourg: Council of Europe Publishing, 47. 
2 Закон про Державний бюджет України на 2018 рік, 2018 (Верховна Рада України). Відомості Верховної 
Ради України, 3-4, 5, 26. 
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Фінансова підтримка, яка зосереджена у бюджеті виключно на молодіжні громадські 
організації визначена у пункті 5 Програми1 на 2009-2015 роки та у пункті 7 Програми2  
на 2016-2020 роки. 

З 2009 по 2015 рік Програма була розроблена так, що кошти надходили з державного бюджету 
та інших джерел. Однак значні розбіжності між плановими та реальними витратами за перші 3 роки 
змусили Міністерство внести корективи і запровадити виділення коштів з міського бюджету як 
одного із джерел надходжень, починаючи з 2012 року. 

Для визначення місця молодіжних громадських організацій в системі державної молодіжної 
політики, варто розглянути обсяги надання їм фінансової підтримки у відношенні до загального 
обсягу коштів передбачених на реалізацію молодіжної стратегії та окремих її завдань. Важливо 
розуміти, що планові показники на 2009-2015 роки були визначені та розроблені у 2008 році, тоді як 
планові показники на 2016-2017 роки – у 2015 році. 

При розробці Програми на 2009-2015 роки Міністерство намагалося відійти від 
патерналістської моделі державної політики щодо молоді та нав’язати співпрацю з молодіжними 
громадськими організаціями. Міністерство планувало це реалізувати, виділяючи від 73% до 79% 
коштів, передбачених на молодіжну політику напряму молодіжним громадським організаціям 
(табл. 1). 

Таблиця 1 
Планове фінансування Програми на 2009-2015 роки 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Кошти із державного та місцевого 
бюджету, а також інших джерел, тис. грн 21500 34651 37351 38551 41051 43551 46051 

З них на діяльність молодіжних 
організацій, тис. грн 17000 25500 27550 29500 31450 33400 35350 

Частка, % 79,07 73,59 73,76 76,52 76,61 76,69 76,76 

Джерело: розраховано авторами на основі3 
 
Реальні показники свідчать про часткове повернення до патерналістської моделі у 2012 році, 

коли держава реалізовує кошти за рахунок власних заходів (табл. 2). Якщо у 2009 році на молодіжні 
громадські організації було виділено 71,49% коштів, у 2010 році – 82,1%, у 2011 – 84,18%, то надалі 
молодіжні громадські організації могли реалізовувати за власними потребами лише третину від усіх 
бюджетних коштів. 

Таблиця 2 

Реальні обсяги фінансування Програми на 2009-2015 роки 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Кошти із державного та місцевого 
бюджету, а також інших джерел, тис. грн 8643 7716 14705 44697 54668 65154 61837 

З них на діяльність молодіжних 
організацій, тис. грн 6179 6335 12378 17513 18379 20519 21709 

Частка, % 71,49 82,10 84,18 39,18 33,62 31,49 35,11 

Джерело: розраховано авторами на основі4 
                                                      
1 Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2009-2015 роки, 2009 (Кабінет Міністрів 
України). Офіційний вісник України, 7, 50, 217. 
2 Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2016-2020 роки, 2016 (Кабінет Міністрів 
України). Офіційний вісник України, 21, 9, 828. 
3 Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2009-2015 роки, 2009 (Кабінет Міністрів 
України). Офіційний вісник України, 7, 50, 217. 
4 Там само. 
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Можна припустити, що причиною цьому стали незадовільні результати реалізації завдань 
державної молодіжної політики молодіжними громадськими організаціями. Зростання 
абсолютних значень показує, що чиновники не вірили у можливість молодіжних громадських 
організацій повністю забезпечити реалізацію базових завдань через використання бюджетних 
коштів за усіма пріоритетними напрямками. Таким чином, ми можемо стверджувати про 
повернення до патерналістської моделі розвитку державної молодіжної політики, в якій 
молодіжним громадським організаціям була відведена обмежена роль у захисті прав і бажань 
молоді. 

Щодо планового фінансування молодіжних громадських організацій у Програмі на 2016-
2020 роки, то відсоткове відношення до загальної суми коштів було передбачене на рівні 19-22% 
(табл. 3). В реальності молодіжні громадські організації отримали у 2016 році 23,06% від загального 
фінансування, а у 2017 році – 22,11%, що трохи вище від запланованого. 

Таблиця 3 

Планове фінансування Програми на 2016-2020 роки 

2016 2017 2018 2019 2020 

Кошти із державного та місцевого бюджету,  
а також інших джерел, тис. грн 59460 94821 105449 115550 126005 

З них на діяльність молодіжних організацій, тис. грн 13631 18392 20637 22892 25299 

Частка, % 22,92 19,40 19,57 19,81 20,08 

Джерело: розраховано авторами на основі1 
 
Це дозволяє нам зробити висновок, що інститути державної влади розглядали молодіжні 

громадські організації лише як на один із декількох інструментів, за допомогою яких можлива 
реалізація державної молодіжної політики, і частка фінансування якого поступово знизилося з 75% 
до 20% від суми передбачених бюджетних коштів. 

Відмінність реальних показників фінансової підтримки інститутами державної влади 
молодіжних громадських організацій із плановими з 2009 по 2017 роки вказує на складність 
передбачення і контролю за реалізацією цільових коштів (табл. 4). Профільне Міністерство 
неодноразово переглядало і змінювало у Програмах та бюджетах планові показники з усіх джерел 
надходжень, що не сприяло стабільному стратегічному розвитку співпраці між інститутами 
державної влади та молодіжними громадськими організаціями.  

На рис. 3 помітна динаміка, згідно з якою реальні показники надходжень з державного 
бюджету максимально близькі до планових лише у перший рік виконання Програми, вінші 
роки ця динаміка є негативна, що свідчить про відсутність розуміння стратегічного управління 
в держави, так як молодіжні громадські організації потребують стабільного розвитку та 
співпраці, а також усвідомлення, що інститути державної влади будуть виконувати 
задекларовані норми. 

Також спад реальних показників у 2014 році спричинила революційна зміна влади та 
відсутність коштів на казначейському рахунку держави. Оскільки, що планові показники 2014 року 
розроблялися у 2008 році з розрахунком на щорічне зростання надходжень, це зумовило таку велику 
різницю. Таким чином за 5 років з 2008 по 2013 рік плановий показник на 2014 рік скоротився на 
27,56%, а плановий показник на 2015 рік – на 27,05%. 

З чого можна зробити висновок, що незважаючи на декларований у зазначений період 
позитивний ріст економіки і ВВП, інститути державної влади були нездатні зреалізувати 
передбачену суму бюджетних коштів, а змушені були вдаватися до скорочення державних витрат. 
Таким чином, найбільша різниця між плановим і реальним показником у 2014 році зумовила 
зменшення передбачених для молодіжних громадських організацій коштів на 83%. 

                                                      
1 Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2016-2020 роки, 2016 (Кабінет Міністрів 
України). Офіційний вісник України, 21, 9, 828. 
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Таблиця 4 

Обсяги фінансування молодіжних громадських організацій 

  Indicator 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Кошти 
профільного 
Міністерства,  
тис. грн. 

Планові 
показники 5000 12200 13050 13900 14750 15600 16450 7000 10000

Реальні 
показники 4634 4751 9284 9676 10000 2655 7367 6291 6554 

Кошти 
з місцевого 
бюджету,  
тис. грн. 

Планові 
показники        4881 5892 

Реальні 
показники    4612 5045 5452 5709 4881 5892 

Інші джерела 
фінансування, 
тис. грн. 

Планові 
показники 12000 13300 14500 15600 16700 17800 18900 1750 2500 

Реальні 
показники 1545 1584 3095 3225 3333 3767 4000 2324 2290 

Всього 

Планові 
показники 17000 25500 27550 29500 31450 33400 35350 13631 18392

Реальні 
показники 6179 6335 12378 17513 18379 11874 17076 13496 14735

Джерело1,2 

 

 

Рис. 3. Характеристика надходжень коштів від профільного міністерства 

Джерело: розроблено авторами на основі3,4 
 
Загалом, з впровадженням у 2011 році нового Порядку проведення конкурсу з визначення 

програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання 
(реалізації) яких надається фінансова підтримка Міністерство отримало механізм розподілу 
надходжень між державним та місцевими бюджетами. Це дозволило молодіжним громадським 
організаціям отримати кошти від місцевих бюджетів, які планово не були передбачені до 2015 року. 

Отже, сума реальних надходжень до організацій від державного та місцевих бюджетів 
у 2012 році перевищила планові показники на 2,8%, а у 2013 році – на 2%. 

                                                      
1 Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2009-2015 роки, 2009 (Кабінет Міністрів 
України). Офіційний вісник України, 7, 50, 217. 
2 Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2016-2020 роки, 2016 (Кабінет Міністрів 
України). Офіційний вісник України, 21, 9, 828. 
3 Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2009-2015 роки, 2009 (Кабінет Міністрів 
України). Офіційний вісник України, 7, 50, 217. 
4 Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2016-2020 роки, 2016 (Кабінет Міністрів 
України). Офіційний вісник України, 21, 9, 828. 
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У випадку з іншими джерелами надходження Міністерство при розробці Програми значно 
переоцінило можливості. Темпи щорічного зростання показників наближені один до одного (11-6% 
для планових та 3-6% для реальних), однак в абсолютних значеннях помітна велика прірва (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Характеристика надходжень коштів з місцевого бюджету 

Джерело: розроблено авторами на основі12 
 
Різниця між плановими надходженнями для організацій та реальними становить 10 455 тис. 

грн або 777,7%. Це означає, що молодіжні громадські організації в 2009 році отримали в 7,7 раз 
менше ніж це було передбачено Програмою на 2009-2015 роки. Ця ситуація тривала аж до 
впровадження Програми на 2016-2020 роки, в якій Міністерство визначило плановий показник 
2016 року на 32,8% або 574 тис. грн. менший, ніж виявився реальний показник. Впродовж 2009-
2015 років Міністерство вносило зміни у планові показники інших джерел надходжень. Так, для 
2015 року обсяг грошових коштів був передбачений у розмірі 4 000 тис. грн., що у 4,725 раз менше 
ніж було передбачено при розробці у 2008 році. 

Загалом варто зазначити, що сумарні реальні надходження до молодіжних громадських 
організацій були виконані на рівні планових лише у 2016 році (рис. 5). Цей факт показує, що 
оцінювання короткострокових перспектив Міністерством здійснюється ефективно і помилки 
зроблені у 2008 році при розробці Програми на 2009-2015 роки були виправлені. 

 

 

Рис. 5. Характеристика усіх надходжень коштів 

Джерело: розроблено авторами на основі34 
 
Що стосується прямої дії навіть тоді, коли на заходи не може бути виділено жодної фінансової 

підтримки варто розглянути приклад співпраці молодіжних громадських організацій з органами 
місцевого самоврядування. На Львівщині був розроблений Меморандум про співпрацю, який 
                                                      
1 Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2009-2015 роки, 2009 (Кабінет Міністрів 
України). Офіційний вісник України, 7, 50, 217. 
2 Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2016-2020 роки, 2016 (Кабінет Міністрів 
України). Офіційний вісник України, 21, 9, 828. 
3 Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2009-2015 роки, 2009 (Кабінет Міністрів 
України). Офіційний вісник України, 7, 50, 217. 
4 Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2016-2020 роки, 2016 (Кабінет Міністрів 
України). Офіційний вісник України, 21, 9, 828. 
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визначає відносини та напрями співробітництва між департаментом освіти і науки 
облдержадміністрації, відділом молодіжної політики управління молоді та спорту, департаментом 
охорони здоров’я, службою у справах дітей обласної державної адміністрації і дитячими, 
молодіжними та іншими громадськими організаціями. У Меморандумі розробленому на 2015-
2017 роки було чітко визначено принципи та завдання співробітництва між сторонами в сфері 
молодіжної політики. Документ не суперечить цілям жодної зі сторін, а лише визначає можливі 
напрямки співпраці. Реалізовуючи завдання визначені подібними меморандумами, молодіжні 
громадські організації долучаються до розвитку молодіжної політики на місцевому рівні. 

На жаль, так виглядає, що чиновники профільного Міністерства та органів місцевого 
самоврядування розуміють відкриту модель молодіжної політики як таку, в якій молодь сама 
реалізовує власні бажання та захищає права. В такому випадку молодіжні громадські організації 
зосереджують свою детальнішу увагу лише на двох інших рівня співпраці з суб’єктами молодіжної 
політики. Даний вид співпраці потребує детальнішого розгляду і повинна стати наступною темою 
для наукового дослідження. 

Для покращення співпраці з молодіжними громадськими організаціями та вдосконалення їх як 
основного інструменту реалізації державної молодіжної політики інститутам державної влади 
потрібно здійснити прості, але важливі кроки в їх інституційно-правовому та фінансовому 
забезпеченні. 

Відповідно до науково-обґрунтованих рекомендацій основним інституційно-правовим кроком 
повинно стати запровадження принципів Європейської хартії участі молоді в державній молодіжній 
політиці через ухвалення уже згаданого Закону «Про молодь» № 36211. В ньому передбачено 
визнання молодіжної роботи, посилення участі молоді в процесі ухвалення рішень органами влади, 
запровадження інституційної підтримки молодіжних організацій та створення Національного фонду 
підтримки молодіжних ініціатив, що надаватиме кошти та фаховий супровід реалізації ініціатив 
молоді. 

Також важливо в найближчому майбутньому розробити законопроект щодо сприяння 
громадянської та неформальної освіти шляхом визнання у формальній освіті результатів навчання, 
отриманих шляхом громадської та волонтерської діяльності. Визнання молодіжних працівників 
фахівцями у сфері молодіжної політики надасть їм можливість отримувати легальну платню за свою 
працю, а також здобувати відповідну освіту в закладах вищої освіти. 

Рекомендовано створити державний орган, який наділений достатніми правовими 
механізмами для координації заходів (проведених в основному молодіжними та іншими 
громадськими організаціями) у сфері національно-патріотичного виховання та діяльності інших 
органів державної влади, а також моніторингу і контролю за якістю їх втілення. 

Створення законодавчих умов для розвитку механізму «відсоткової філантропії» надасть 
право кожному громадянину України вільно підтримувати діяльність громадських та благодійних 
організацій. Механізм «відсоткової філантропії»2 надає право платнику податку на доходи фізичних 
осіб переадресувати 1-2% свого податку на суспільні потреби – безпосередньо організації, яка 
працює над вирішенням суспільної проблеми, в тому числі і молодіжної. 

Переходячи у сферу фінансового забезпечення ініціатив молодіжних громадських організацій 
доцільно звернути увагу інститути державної влади на можливість впровадження фінансування 
проектів для громадських організацій на конкурсних засадах від Міноборони та Міносвіти у сфері 
молодіжної політики. 

Зважаючи на відсутність детальної інформації про реалізацію фінансової підтримки в 
регіонах, ми вважаємо за потрібне прозоро та на конкурсних засадах розподіляти цільові кошти 
серед обласних управлінь молоді, при цьому обов’язково залучаючи авторитетні молодіжні 
організації чи громадські організації, які працюють із молоддю. 

Запровадження конкурсу проектів на інституційну підтримку всеукраїнських молодіжних 
громадських організацій стане стратегічним кроком до розвитку самих організацій і створить 
можливість скеровувати до 20% коштів на адміністративні видатки3. 
                                                      
1 Яцун, Б. (2018). Дорожня карта реформ 2019-2023 рр. Київ: Центр демократії та верховенства права, 70. 
2 Там само, 71. 
3 Міський, В. (2016). Дорожня карта реформ (вересень 2016-грудень 2017 рр.). Київ: Центр демократії та 
верховенства права, 58 
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Однією з системних проблем у сфері фінансової підтримки молодіжних громадських 
організацій є існування великих розривів між реальними і плановими показниками. На нашу думку, 
необхідно при розробці Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2021-
2025 роки або її аналогу запровадити точніший механізм прогнозування розміру бюджету та 
посилити контроль за цільовим використанням коштів молодіжними громадськими організаціями 
при реалізації конкурсних проектів. 

Основною рекомендацію є збільшення частки фінансування молодіжних громадських 
організацій у бюджеті до докризових показників у 75%, не за рахунок зменшення загального обсягу 
бюджету, а шляхом ініціювання конкурсних заходів та проектів під усі можливі пріоритетні сфери 
розвитку молодіжної політики. Це дозволить максимально наблизитися до відкритої моделі 
розвитку державної молодіжної політики в Україні. 

Висновки. 
З метою забезпечення реалізації основних завдань молодіжної політики органам державної 

влади слід забезпечити здійснення таких заходів: сприяння розвитку кооперації та співпраці 
державних інституцій з молодіжними організаціями через ухвалення спільних програм дій і кроків; 
забезпечення фінансової підтримки на розроблення та реалізацію заходів та проектів молодіжних 
громадських організацій; запровадження інституційної підтримки молодіжних організацій та 
створення Національного фонду підтримки молодіжних ініціатив. Все це дозволить оптимізувати 
модель розвитку державної молодіжної політики в Україні, використовуючи наявний потенціал 
молодіжних громадських організацій. 
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ANALYSIS OF THE STATE OF THE PROBLEM  
WITH MANAGEMENT AT RESORT-RECREATION 
ENTERPRISES OF ENVIRONMENTAL-INNOVATIVE 
DIRECTION 

At  the beginning of  the new millennium, when humanity  is  going  through a difficult period of 
threatening expansion of the global environmental crisis, it is necessary to take care of ways to 
neutralize, overcome and eliminate it. 
The  solution  to  environmental  problems will  also  contribute  to  the  economic  development  of 
the  state,  region,  and  territory.  The  content and essence of  the problem of management at  a 
resort‐recreational  enterprise  of  eco‐innovative  orientation  and  its  introduction  at  the 
enterprises of Ukraine are considered. The mechanism of realization of ecological management 
of economic  subjects  is  described.  The  interrelation of elements of ecological management of 
the  economic  subject  and  ecological  management  from  regional  and  state  authorities  is 
considered. 
Keywords: ecological management, resort and recreation enterprise, eco‐innovative direction. 

Постановка проблеми. Однак незадовільна економічна ситуація не дає змоги швидко 
розв’язувати екологічні питання. Тому вбачається тісний взаємозв’язок між економічними і 
екологічним чинниками розвитку суспільства та сталого і екологічно безпечного розвитку. 

Відповідно, для того, щоб досягти екологічно збалансованого розвитку рекреаційних 
територій, необхідно перебудувати структуру курортно-рекреаційних комплексів, забезпечити 
соціальну, економічну та екологічну безпеку, раціоналізувати процеси природокористування 
відповідно до природно-ресурсного потенціалу території. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Динаміка туристичних потоків свідчить про 
зростання кількості туристів та рекреантів. Це позитивно відбивається на економічних показниках 
розвитку регіону, підвищення його іміджу. Але одночасно має і негативні наслідки, пов’язані із 
надмірним використанням і споживанням природних ресурсів, їхнім виснаженням, що у результаті 
може призвести до деградації не лише рекреаційної території, занепаду курортно-рекреаційного 
господарства, але й до відсталості регіону. 

Саме тому актуальним є розробка основних напрямів економічного розвитку курортно-
рекреаційної сфери та вдосконалення процесів використання принципів стратегічного 
управління1. 

                                                      
1 ISO 14001 (2015). Environmental management systems – Specification with guidance for use. Definitions. 
Environmental management system. <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14001:ed-2:v1:en> (05 липня 2019). 
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Теоретичні й прикладні аспекти процесу розробки стратегій, основи стратегічного управління 
представлені у роботах зарубіжних учених: І. Ансоффа1, О. Виханського, П. Друкера2, У. Кінга, 
Д. Кліланда, Г. Мінцберга3, А. Томпсона, Р. Фатхутдинова. 

Дослідження процесів використання методів стратегічного управління у сферах національної 
економіки та формування сучасних технологій управління проводять вітчизняні вчені: О. Азарян, 
О. Алимов, О. Амоша, Л. Балабанова, М. Білопольський, В. Василенко, В. Геєць, 
Б. Данилишин, Б. Кваснюк, Є. Лукінов, В. Мамутов, А. Садєков, М. Хвесик, М. Чумаченко, О. Шубін. 

Значний внесок у формуванні ефективного управління рекреаційно-туристичною сферою 
зробили зарубіжні вчені В. Азар, І. Барчуков, Дж. Боуен, А. Вєтитнев, І. Зорін, В. Квартальнов, 
Ф. Котлер, Дж. Майкенз та інші. 

У зв’язку із зростаючим значенням ефективності управління розвитком рекреаційної галузі 
в Україні поширюються наукові дослідження у сфері створення теоретичних і методологічних основ 
у роботах М. Багрова, О. Бейдика, А. Бузні, Б. Буркинського, О. Виноградової, Т. Галушкіної, 
П. Гудзя, М. Долішнього, В. Євдокименка, В. Карсекіна, Н. Коніщевої, В. Кравціва, О. Любіцевої, 
Ф. Мазура, В. Мацоли, М. Паламарчука, В. Подсолонка, Ф. Поклонського, В. Савенко, В. Семенова, 
Д. Стеченко, Т. Ткаченко, С. Харічкова, В. Цибуха, О. Шаптали. 

Не зважаючи на високий рівень теоретичних та науково-практичних розробок, недостатньо 
опрацьованими залишаються проблеми економічного розвитку курортно-рекреаційної сфери 
шляхом трансформації її діяльності та вдосконалення якості обслуговування. 

Постановка завдання. Передумовою вдалого стратегічного планування, метою якого має стати 
знаходження шляхів забезпечення найбільш конкурентоспроможних рішень, прийнятих в області 
керування природоохоронною діяльністю, повинна стати система екологічного менеджменту. 
Державне управління в галузі охорони навколишнього природного середовища має чотири цільові 
основні функції4. Це, насамперед, дотримання природоохоронного законодавства, контроль за 
екологічною безпекою, проведення природоохоронних заходів і досягнення погодженості дій 
державних і громадських органів. З них найрозвиненішими є перші дві цільові функції: реалізація і 
контроль. Розглядаючи передумови формування системи екоменеджменту, необхідно розглядати 
діяльність не лише Міністерства екології та інших відомств природно-ресурсного блоку, оскільки 
екологічні проблеми виникають ще на етапі добування, перетворення та споживання природних 
ресурсів. Головним завданням екологічного менеджменту на територіальному рівні повинно стати 
управління захистом навколишнього середовища і природокористування для забезпечення стійкого 
(збалансованого) розвитку курортно-рекреаційних територій, що полягатиме в економічно 
ефективному і екологічно безпечному природокористуванні. 

За даними міжнародних стандартів, система екоменеджменту – це частина загальної системи 
менеджменту, яка містить організаційну структуру, планування діяльності, розподіл відповідальності, 
практичну роботу, а також процедури, процеси і ресурси для розроблення, реалізації, оцінки 
досягнутих результатів реалізації і вдосконалення екологічної політики, цілей і завдань. 

Всі ці обґрунтування системи екоменеджменту стосуються насамперед економічних суб’єктів, 
які функціонують на рекреаційних територіях. Але відповідна система повинна існувати не лише на 
підприємствах, але і у державних відомствах і органах влади5. У такому випадку, якщо менеджмент 
розглядається на локальному рівні, то на регіональному та загальнодержавному рівні повинна бути 
система екологічного управління. 

Метою статті є висвітлення пропозицій щодо формування системи екологічного менеджменту 
як основи ефективного розвитку курортно-рекреаційних комплексів та розв’язання проблем 
ефективного природокористування. 

Виклад основного матеріалу. Екологічне управління передбачає спрямування діяльності 
державних органів і економічних суб’єктів на дотримання вимог природоохоронного законодавства, 
а також розроблення відповідних проектів, програм для досягнення природоохоронних цілей. 
                                                      
1 Ансофф, И. (1989). Стратегическое управление. Москва. Экономика. 
2 Друкер, П. (2000). Задачи менеджмента в ХХІ столетии. Москва: Вильямс. 
3 Минцберг, Г., Куинн, Дж. (2001). Стратегический процесс. СПб: Питер. 
4 Семенов, В. Ф., Балди, М. Д. (2005). Еколого-економічні проблеми природокористування курортно-
рекреаційних територій. Регіональні проблеми розвитку туризму та рекреації. збірник наукових праць. 85. 
5 Ілляшенко, С.М. (2006). Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку. Суми: Університетська книга. 
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У сучасному, найзагальнішому, розумінні екологічний менеджмент – це сукупність всіх видів 
діяльності, які прямо чи частково пов’язані з охороною навколишнього природного середовища. 

Система екологічного менеджменту не є сталою для всіх суб’єктів. За наявності та інтеграції 
систем екоменеджменту економічних суб’єктів і екологічного управління рекреаційною територією 
регіональними та державними органами влади говорять про: 

1) наявність окремих елементів у кожній системі; 
2) наявність елементів, які одночасно можуть належати іншій системі; 
3) взаємодію між елементами, які можуть впливати на зміну стану інших елементів системи; 
4) відкритість як елементів, так і всієї системи через обмін і взаємозв’язок із зовнішнім 

середовищем; 
5) наявність входів і виходів, де виходи можуть бути позитивним корисним результатом 

у вигляді товарів і послуг, або негативним у вигляді відходів виробництва чи споживання; 
6) здатність системи до адаптації і самоорганізації. 
Хоча існує різноманітна класифікація екологічного менеджменту, проте механізм його 

здійснення залишається практично незмінним для будь-яких суб’єктів його реалізації. Механізм 
екологічного менеджменту діє так: суб’єкт екологічного менеджменту, яким може бути елемент 
рекреаційного комплексу, управляє об’єктом екологічного менеджменту, тобто передбачається 
прийняття і реалізація управлінських заходів суб’єкта на об’єкт – таких, як планування, аудит, 
фінансування, інформування1. 

Результатом таких дій є фактичний стан об’єкта впливу. Завершальним етапом є порівняльна 
оцінка відхилень фактичного стану об’єкта екологічного менеджменту від його ідеального стану, через 
порівняння їх екологічних аспектів, під якими розуміють характеристики функціонування об’єкта щодо 
вимог екологічного законодавства та вирішення екологічних завдань. Треба зауважити також, що 
ідеальний стан, до якого прагне суб’єкт екологічного менеджменту, має власні фактори, які його 
визначають: екологічне законодавство, екологічна криза, екологічна свідомість і екологічна культура. 

Діяльність у галузі охорони природи і використання природних ресурсів повинна регулюватися 
стандартами. Дія цих стандартів поширюється на управління навколишнім середовищем з метою 
забезпечення економічних суб’єктів необхідними інструментами і механізмами управління 
навколишнім середовищем для досягнення їхніх екологічних і економічних цілей. (Рис. 1). 

Всі завдання і критерії оцінки програм і проектів в системі екологічного менеджменту 
спрямовуються на постійне покращання (вдосконалення)2. Такого постійного покращання необхідно 
досягати в усіх напрямках діяльності економічних суб’єктів. Оскільки так створюється передумова 
для оцінювання ефективності екологічної діяльності економічних суб’єктів, то це є способом 
досягнення позитивних стосунків з усіма зацікавленими сторонами. 

Відповідно до ДСТУ ISO 14001 модель системи екоменеджменту має такий вигляд 
 

 
Рис. 1. Механізм екологічного менеджменту 

                                                      
1 Хомин, Б. (2004). Підходи до обґрунтування ландшафтно-екологічного менеджменту національних парків. 
Вісник Львів. університету, Серія географічна, 31, 350-354. 
2 Літвак, С.М. (ред.) (2005). Екологічний менеджмент і аудит. Київ: Професіонал. 
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Основною метою цього стандарту є охорона навколишнього природного середовища. Проте 
він не визначає вимоги екологічних характеристик економічних суб’єктів, а передбачає дотримання 
вимог чинного екологічного законодавства. Це означає, що всі економічні суб’єкти, що формують 
рекреаційний комплекс, володіючи різними екологічними характеристиками та маючи різні 
екологічні цілі, однаково відповідають вимогам даного стандарту. На жаль, законодавство України 
про екологічний менеджмент ще недостатньо розвинуте. Відповідно існують проблеми поєднання 
вимог міжнародних стандартів і вітчизняного законодавства. Зараз правове регулювання 
екологічного менеджменту здійснюється в двох напрямках: 

а) визначення еколого-правового статусу економічних суб’єктів екологічно небезпечної 
діяльності; 

б) впровадження систем екологічного менеджменту. Істотним недоліком напрямків правового 
регулювання є розкиданість правових приписів щодо здійснення екологічного менеджменту 
в численних актах екологічного законодавства. 

Кожен із законів України, що стосується природоохоронної діяльності, визначає окремі 
аспекти екологічного менеджменту підприємства, або порядок застосування окремих заходів 
екологічного менеджменту. Такий стан справ призводить до неефективності екологічного 
законодавства України в здійснення екологічного менеджменту підприємств. 

 

 
 

Рис. 2. Система екологічного менеджменту 
 
Також спостерігається недостатня ефективність в управлінні охороною навколишнього 

середовища та природокористування, що пояснюється передусім недосконалістю інформаційного 
забезпечення процесів прийняття рішень. Насамперед це стосується інформації про наявні природні 
ресурси, їх економічну оцінку, взаємовплив природних і курортно-рекреаційних ресурсів на інші 
компоненти навколишнього середовища. Наступною проблемою є недосконалість системи 
розроблення і реалізації регіональних програм захисту навколишнього середовища і 
природокористування, що знижує їхню результативність. Це пояснюється слабкою 
відпрацьованістю методології їх розроблення і застосування в сучасних економічних умовах та 
існуванням проблеми виділення бюджетних коштів на природоохоронні заходи. Комунікації 
в системі екоменеджменту дають змогу обмінюватися інформацією всередині системи, а також 
із зовнішніми зацікавленими сторонами із питань планування, практичної реалізації, моніторингу, 
контролю, оцінки. Такими зацікавленими сторонами можуть бути громадські організації, інвестори. 
Державна влада повинна розглядати такі курортно-рекреаційні організації як такі, що прагнуть 
розвивати регіональні і національні плани дій із захисту навколишнього середовища. Своєю чергою, 
курортно-рекреаційні підприємства повинні враховувати екологічні інтереси населення, державних 
органів, інвесторів, партнерів. 
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Система екологічного менеджменту за стандартом ISO 14001 частіше застосовується 
підприємствами для просування своєї продукції і дуже рідко використовується муніципалітетами. 
Але за невеликої вартості впровадження вона дасть змогу значно покращити управління містом чи 
територією, дозволить заощадити природні ресурси і зменшити їхні витрати. 

У системі сталого (збалансованого) розвитку, основною метою якого є забезпечення 
динамічного соціально-економічного зростання, збереження якості навколишнього природного 
середовища і раціональне використання природно-ресурсного потенціалу, впровадження системи 
екоменеджменту у сферу природокористування на місцевому та регіональному рівнях передбачають 
виконання заходів, пов’язаних із розробленням та прийняттям екологічної політики, екологічним 
аналізом діяльності структурних підрозділів, внутрішнім екологічним аудитом, коригуванням 
процедур. Але процесу впровадження системи екологічного менеджменту повинні передувати такі 
передумови: 

1. Застосування менеджменту якості, який повинен стати основою для розвитку екологічного 
менеджменту; 

2. Формування екологічної політики відповідно до стандартів ІСО 14000; 
3. Попередня екологічна оцінка і встановлення процедури ідентифікації екологічних аспектів, 

необхідна для визначення тих видів діяльності, які найбільше впливають на навколишнє середовище; 
4. Відповідність стандартам і отримання сертифікату відповідності стандартам у галузі 

менеджменту якості; 
5. Планування діяльності у галузі екологічного менеджменту; 
6. Поєднання екологічних і економічних цілей підприємства; 
7. Підготовка, впровадження і виконання програм. 
Результатом впровадження системи екоменеджменту буде покращання екологічних 

характеристик як суб’єкта, так і об’єкта екоменеджменту. 
Система екоменеджменту забезпечить таке покращання шляхом вдосконалення програм і 

проектів, екологічні аспекти яких визначаються, враховуючи внутрішні передумови економічного 
суб’єкта та зовнішніх обставин. Економічний суб’єкт самостійно визначає сфери застосування 
стандартів управління на рівні організації, функціонального підрозділу або конкретного напрямку 
діяльності. 

Розроблення, впровадження і виконання програми дуже важливі для досягнення успіху 
у функціонуванні системи екологічного менеджменту. Ці програми описують діяльність курортно- 
рекреаційного комплексу із досягнення поставлених цілей, вирішення завдань екологічного 
менеджменту, визначення часових обмежень та відповідальності працівників під час виконання 
екологічної програми. 

Реалізація програм неможлива без чітко усвідомленої екологічної політики. Екологічна політика 
повинна стати першоджерелом усього процесу впровадження, розвитку, реалізації, вдосконалення 
системи екологічного менеджменту курортно-рекреаційного комплексу, діяльність якого напрямлена 
на покращання екологічних показників діяльності. Ефективність екологічної політики залежить 
насамперед від прихильності керівництва до екологічної діяльності загалом, виконання зобов’язань 
відносно законодавчих вимог, нормативно-правових актів, нормативно- технічних вимог, а також від 
дотримання принципу послідовного покращання. На основі чітко сформульованої політики 
створюється основа для стратегічного розвитку курортно-рекреаційного комплексу в напрямку 
екологізації. Це дасть змогу встановити першочергові цілі, спрямовані на покращання екологічних 
показників діяльності курортно- рекреаційного комплексу, а також чітко сформулювати ті аспекти 
екологічної діяльності, зміну яких можна контролювати та передбачати. 

Головною проблемою тут є бажання вітчизняних курортно-рекреаційних комплексів, котрі 
зацікавлені у перевагах використання системи екологічного менеджменту та ідентифікували 
екологічні аспекти шляхом встановлення головних цілей і завдань, тим самим покращуючи 
показники діяльності. Поряд з цим існує певна загроза бездіяльності керівників у цій ситуації. Це 
передусім пояснюється тим, що для аналізу екологічних завдань необхідні кошти та планування 
діяльності у межах екологічного менеджменту. 

Вимоги до планування управління навколишнім середовищем повинні враховувати ті важливі 
аспекти, які значно впливають на навколишнє середовище та які визначають екологічні цілі 
економічного суб’єкта. Впровадження та функціонування екологічного менеджменту передбачають 
виконання відповідних управлінських функцій, розподіл повноважень і відповідальності з метою 
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забезпечення ефективного управління навколишнім природним середовищем та раціоналізацією 
природокористування. Для виконання програм і проектів екологічного менеджменту суб’єкт 
повинен володіти матеріальними, технічними, трудовими, інформаційними ресурсами. Оскільки 
успішне виконання програм і проектів залежить від участі усіх учасників процесу, то і 
відповідальність їхня не повинна обмежуватись лише їхніми функціями. 

Контроль і поправки, необхідні для коригування програм і проектів у процесі реалізації, 
викликані зміною зовнішньої ситуації та внутрішніми чинниками. У цьому випадку може 
розглядатися ситуація зі зміною економічної ситуації, зміною законодавства, нестачею необхідних 
ресурсів, термінами виконання та ін. Аналіз з боку керівництва передбачає оцінювання ними 
фактичного стану об’єкта екологічного менеджменту із бажаним станом. Цей аналіз необхідний для 
оцінювання ефективності впроваджених заходів і майбутнього їх вдосконалення. Він також дає 
можливість оцінити ефективність відповідних процедур, відповідність проголошеної екологічної 
політики, а також представити необхідні результати зацікавленим сторонам. Постійне 
вдосконалення передбачає розвиток системи управління навколишнім природним середовищем і 
раціональним природокористуванням з метою покращання екологічних характеристик суб’єкта та 
об’єкта управління відповідно до екологічної політики1. 

Висновки. Система екологічного менеджменту повинна забезпечувати стійкий розвиток у трьох 
напрямках: екологічному, економічному і соціальному. В екологічному напрямку критеріями стійкого 
розвитку треба вважати раціональне використання відновлюваних ресурсів, що не перевищує їхньої 
здатності до відновлення, обмежене використання невідновлюваних ресурсів повинно відбуватися 
шляхом відтворення подібних ресурсів-замінників, пошуку та розвитку розвіданих запасів; викиди 
шкідливих речовин мають бути в допустимих межах для курортно-рекреаційних екосистем 
з урахуванням їхніх функцій, рекреаційне навантаження на природні ландшафти – знаходитися 
в межах норми з урахуванням природних комплексів та сезонності, темпи антропогенного 
навантаження на екосистеми не повинні перевищувати здатності до адаптації природних систем. 
Економічні критерії стійкого розвитку повинні стосуватися цін, які відбивають обмеженість ресурсів. 
Виходячи з цього, потрібно створити такі умови конкуренції, щоб врахувати спеціалізацію того чи 
іншого курортно-рекреаційного закладу та сприяти виникненню і збереженню нормального 
функціонування ринків, стимулювати інноваційний процес для забезпечення процесу довгострокового 
планування у розвитку суспільства та задоволення майбутніх потреб. Як зазначається авторами, 
доцільно застосовувати примусові методи екологізації, тобто встановлення платежів і зборів 
за забруднення навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів. Це 
призведе до невигідної економічної діяльності і ведення конкурентної боротьби. Значного 
вдосконалення потребують заохочувальні методи: різного роду пільги, субсидування. Соціальна 
складова повинна передбачати збереження довкілля для сучасних і майбутніх поколінь. 

Інтеграція екологічно значимих напрямків діяльності у загальну систему менеджменту може 
привести до ефективного впровадження системи екологічного менеджменту, а також спричинити 
підвищення ефективності організації загалом та уточнення розподілу обов’язків, позицій 
в управлінні. 

Для розвитку та інтеграції систем менеджменту потрібно приймати єдину політику і 
розробляти тісно взаємопов’язані цілі, завдання і програми у галузі охорони здоров’я, 
навколишнього середовища і безпеки. 

Впровадження екологічного менеджменту на економічному суб’єкті треба розпочинати із 
аналізу всіх існуючих на підприємстві проблем – як внутрішніх, так і пов’язаних з основними 
напрямками діяльності, для того, щоб виявити особливості взаємодії організації із навколишнім 
середовищем. Це потрібно тому, що система екологічного менеджменту охоплює всі сфері 
діяльності організації, її аспекти, політику. 

Сформована система екоменеджменту може виконувати завдання у таких напрямках: 
1. Задачі прямого екологічного управління, такі як контроль за використанням природних 

ресурсів, організація збирання відходів, водозабезпечення, відділення стічних вод, контроль 
за забрудненням повітря і вод тощо; 

                                                      
1Сєдов, В.В. (1999). Екологічний менеджмент на підприємстві: питання теорії та практики. Научная 
библиотека ЧелГУ <http://www.lib.csu.ru/vch/8/1999_01/029.pdf> (2019, липень, 05). 
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2. Об’єднання зусиль для вирішення екологічних проблем та виконання завдань 
із відповідними відомствами муніципалітетів, що займаються вирішенням екологічних питань, 
таких як планування землекористування і природокористування та інші; 

3. Забезпечення інформацією, консультації з питань екології, охорони довкілля і 
раціонального природокористування всіх політичних і адміністративних органів місцевої 
адміністрації і населення. 

До основних економічних вигод після впровадження системи екоменеджменту, крім 
попередження впливу на навколишнє середовище, належать переваги, пов’язані із: 

– формуванням сприятливого іміджу, основаного на екологічній усвідомленості; 
– можливістю впливу на рекреантів і покращання конкурентоспроможності наданих послуг 

шляхом створення додаткової вартості і цінності для споживача; 
– можливістю для підвищення ефективності маркетингу; 
– територіальним лідерством. 
До переваг зацікавлених сторін (громадськості, інвесторів, органів влади) належать: 
– раціоналізація (зменшення) використання природних ресурсів, що дасть змогу зменшити 

навантаження на навколишнє природне середовище і забезпечити потребу у таких ресурсах 
майбутнім поколінням; 

– залучення інвестицій дасть змогу реалізувати доцільні екологічні проекти не лише 
з погляду екологічної, але й економічної ефективності. Це покращить природні умови існування 
населення та забезпечить процвітання регіону чи території в економічному плані; 

– розвиток відносин з органами державної влади дасть змогу всім зацікавленим сторонам 
отримати всю необхідну інформацію про екологічну діяльність курортно-рекреаційної організації, 
про їх плани і програми. 

Система екоменеджменту повинна сучасний соціально-економічний розвиток спрямувати 
в абсолютно новому напрямку екологічної політики та створити передумови для функціонування 
моделі сталого (збалансованого) та екологобезпечного розвитку. 
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SOCIALLY RESPONSIBLE MARKETING  
IN THE PROFIT MANAGEMENT  
OF A MACHINE-BUILDING ENTERPRISE 

The  main  factors  that  influence  the  social  responsibility  of  marketing  of  machine‐building 
enterprises  are  identified.  It  is  proved  that  the  effective  modernization  of  the  enterprise’s 
production base ensures the producing of products with higher quality and lower cost. Based on 
the  analysis,  the  authors  concluded  that  the  application  of  socially  irresponsible marketing  in 
some domestic machine‐building enterprises are forced actions in some cases. 
However, in the investigation of the diesel car scandal, many large EU and US machine‐building 
enterprises  were  identified  as  practicing  irresponsible  marketing  for  profit  at  any  cost. 
Enterprises that practice socially responsible marketing are profitable in the short and long term. 
Keywords: marketing, socially responsible marketing, enterprise marketing, product 
competitiveness, enterprise profit. 

Постановка проблеми. Соціальна відповідальність суб’єктів господарювання всіх видів 
діяльності та форм власності, згідно з концепцією Орлова П. А., полягає в забезпеченні комфортних, 
безпечних умов праці й гідної оплати праці персоналу, розвитку соціальної інфраструктури, 
в недопущенні ухилення від сплати податків, у забезпеченні належної охорони навколишнього 
середовища, а також у використанні соціально відповідального маркетингу (СОМ). 

В системі соціальної відповідальності підприємства велику роль відіграє соціальна 
відповідальність його маркетингу (СОМ). 

Соціально-відповідальний маркетинг – це неухильне виконання вимог державних 
нормативних актів у сфері забезпечення соціальної відповідальності на території країни базування і 
країн, в які експортуються їх товари та послуги; неприпустимість участі в корупційних схемах, 
здійснювати шахрайство; неприпустимість виробництва та / або реалізації продукції, небезпечної 
для майна, моралі, здоров’я, життя людей, навколишнього природного середовища та суспільства 
в цілому, а також недоброзичливої реклами і методів психологічного впливу на споживачів з метою 
нав’язати вигідне для себе рішення або будь-яку покупку1. Згідно з цим визначенням, СОМ є 
індикатором, що показує вплив порушення кожного з його критеріїв на прибуток підприємства як 
в короткостроковому, так і довгостроковому періодах. Наприклад, використання недоброзичливої 
реклами і методів психологічного впливу на споживачів з метою нав’язати вигідне для себе рішення 
або будь-яку покупку може в короткостроковому періоді забезпечити підприємству додатковий 
прибуток. Але в довгостроковій перспективі, це, як і порушення всіх інших критеріїв СОМ, може 
привести до великих збитків і навіть до ліквідації підприємства. 

                                                      
1 Орлов, П. А. (2017). Качество государственного регулирования и социальная ответственность предприятий 
как важные факторы конкурентоспособности продукции и страны. Бізнес інформ, 11, 441-447. 
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Аналіз літератури. У науковій літературі є велика кількість інформації про соціальну 
відповідальність суб’єктів господарювання та, зокрема, соціальну відповідальність маркетингу 
підприємства. Даний напрямок розглядається в роботах Р. Рейденбаха1, П. Робіна2, Ф. Котлера3, 
К. Л. Келлера4, Ж.-Ж. Ламбена5, В. Руделіуса6, Е. М. Азарян7, Д. І. Акімова8, М. І. Бєлявцева9 
та багатьох інших відомих вітчизняних і зарубіжних авторів. Як правило, в цих роботах 
розглядаються загальні ситуації соціальної відповідальності маркетингу підприємств та менше 
уваги приділяється конкретизації ситуацій за галузями промисловості. При цьому значний інтерес 
викликає аналіз особливостей соціально-відповідального маркетингу на машинобудівних 
підприємствах. 

Проблема соціально-відповідального маркетингу в основному розглядається у вигляді аналізу 
подій порушення, наслідків, які впливають на навколишнє середовище та суспільство. При цьому ж 
недостатньо аналізуються практичні мотиви або причини, які підштовхнули керівництво того чи 
іншого підприємства на використання різних махінацій. 

В роботі Орлова П. А.10 показано взаємозв’язок понять «конкурентоспроможність товару» і 
«соціальна відповідальність маркетингу». Відповідно до цього взаємозв’язку, 
конкурентоспроможність товару може бути помилковою, наприклад, в ситуації з автовиробником 
Volkswagen і дизельними двигунами, коли на автомобіль встановлювалося програмне забезпечення, 
яке при їх тестуваннідо 40 разів занижувало величину показників шкідливих викидів, що негативно 
впливають на навколишнє середовище. При цьому протягом більш 10 років – з 2005 до 2016 року – 
компанія за рахунок недоброзичливої реклами, тобто соціально безвідповідального маркетингу, 
збільшувала обсяги продажів і прибутку. Загальний обсяг реалізації цих автомобілів в США та інші 
країни, що завдав величезної шкоди навколишньому середовищу і жителям цих країн, склав близько 
11 млн. штук. Після викриття цієї авантюри контролюючими органами США, компанія повинна 
була виплатити тільки США понад 22 млрд. дол. і викупити 600 тис. автомобілів, які не відповідали 
вимогам стандартів щодо забруднення навколишнього середовища. Позови пред’явили й інші 
країни. Це дуже яскравий приклад того, як компанія за рахунок соціально безвідповідального 
маркетингу довго нарощувала прибуток. Але через 10 років довелося розплачуватися за це, і вона 
з високорентабельної перетворилася на збиткову. У 2015 року її збиток склав 1,36 млрд. євро. Однак 
завдяки наявності 12 відомих брендів, що залишилися, та інтенсивному нарощуванню продажів їх 
в Китаї, за 2016 рік чистий прибуток компанії склав 5,4 млрд. євро. Хоча компанія у всіх країнах 
мала великі втрати обсягів продажів для марки "Volkswagen" і тривали позови інших країн 
за заподіяну шкоду. 

В результаті підвищеної уваги ЗМІ до скандалу з’ясувалося, що подібним шахрайством 
різного масштабу займалися й інші виробники автомобілів з дизельними двигунами, включаючи і 
американський "Generale Motors". 

Підприємства ж, які практикують соціально-відповідальний маркетинг, є прибутковими як 
в короткостроковому так і довгостроковому періоді. 

На жаль, у літературі не показано, що є причиною порушень зі сторони компанії Volkswagen: 
дефіцит конструкторських ідей в модернізації дизельних двигунів та відсутність необхідних 
технологій, або тільки бажання отримати надприбуток. 

 
                                                      
1 Reidenbach, R. E., Robin, P. A. (1991). Conceptua lModel of Corporate Moral Development. Journal of Business 
Ethics, April, 30-37. 
2 Там само. 
3 Kotler, P. (1997) .Marketing Management. Engle wood Cliffs NJ, Prentice Hall. 
4 Котлер, Ф., Келлер, К. Л. (2008). Маркетинг менеджмент. СПб.: Питер. 
5 Ламбен, Ж.-Ж. (2004). Менеджмент, ориентированный на рынок. СПб.: Питер. 
6 Сидоренко, О. І., Макарова, Л. С. (упорядн.) (2008). Маркетинг. Київ: Консорціум із удосконалення 
менеджмент-освіти в Україні. 
7 Там само. 
8 Акимов, Д. И. (2008). Социальный маркетинг. Киев: Наукова думка. 
9 Бєлявцев, М. І., Леонова, Г. Д., Зайцева, А. М. (2010). Маркетингова політика розподілу. Донецьк: Норд 
Комп’ютер. 
10 Орлов, П. А. (2017). Качество государственного регулирования и социальная ответственность предприятий 
как важные факторы конкурентоспособности продукции и страны. Бізнес інформ, 11, 441-447. 
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Відповідно до точки зору Жовтобрюха В.О.1, великим світовим виробникам складно зробити 
значний стрибок в збільшенні частки своєї продукції на ринку, незважаючи на те, що вони мають 
сучасне обладнання й технології. Тому підвищення конкурентоспроможності продукції, що 
виготовляється, можливо за рахунок застосування інновацій в її конструкції або ж розробки Ноу-хау 
в технології виробництва (що вкрай складно здійснити). Українським же підприємствам, в зв’язку 
з наявністю у них застарілого обладнання, необхідно на першому етапі провести технічне 
переозброєння виробництва, тобто застосувати нове сучасне обладнання, яке забезпечить значне 
підвищення якості продукції, що випускається, і продуктивності праці, та за рахунок цього – вихід 
на нові ринки. 

Ціль роботи. Подальший розвиток теоретико-методичних підходів і практичних 
рекомендацій щодо підвищення соціальної відповідальності маркетингу та якості управління 
прибутком промислового підприємства для посилення його конкурентних позицій. 

Основний матеріал. У країнах з розвиненою ринковою економікою все більше підприємств 
переходять від моделі розвитку, метою якої є отримання максимального прибутку будь-якою ціною, 
до соціально-відповідального розвитку підприємств та їх маркетингу. Одним з найбільш актуальних 
напрямків підвищення соціальної відповідальності підприємства є його маркетинг. Адже, відповідно 
до сучасної теорії менеджменту, маркетинг повинен очолювати підприємство і при прийнятті будь-
якого управлінського рішення необхідно, в першу чергу, розглядати наслідки в маркетингу 
підприємства. 

Розглядаючи соціальну відповідальність в маркетингу, слід виділити два напрямки: 
– участь в соціальних проектах; 
– підвищення якості продукції та методів її просування на ринку. 
Перший напрямок – участь в соціальних проектах – перетворився з благих намірів 

керівництва підприємства допомагати певним групам людей в новий спосіб просування своєї 
продукції. У багатьох випадках участь в соціальних проектах розглядається, як спосіб привернути 
до себе увагу і створити позитивний образ, що, в свою чергу, підвищує залучення покупця в торгову 
марку, бренд. При цьому участь в соціальних проектах частіше маскує соціальну 
безвідповідальність деяких керівників підприємств. 

Приклад такої діяльності – виробник кондитерських виробів спонсує закупівлю медичного 
обладнання для дитячих лікарень. З одного боку, надмірне вживання кондитерських виробів 
викликає у дітей проблеми зі здоров’ям, і виробник (можливо намагається) компенсувати цю 
проблему. З іншого боку, запуск масштабної рекламної компанії про закупівлю медичного 
обладнання створює позитивний образ виробника в очах частини населення (людей  
у віці 20 – 40 років, у яких є діти, і які входять в цільову аудиторію виробника). 

Другий напрямок є більш витратним і розрахований на довгострокову перспективу. 
Цілі, які ставлять перед маркетинговою службою підприємства: не завдати емоційної та 

психологічної шкоди потенційному покупцеві в процесі просування продукції; процес виробництва 
і експлуатації продукції не повинен завдавати шкоди покупцеві, суспільству та навколишньому 
середовищу; не порушувати чинне законодавство в процесі просування продукції. Як видно з 
перерахованих цілей, даний напрямок розвитку маркетингу направлений на закріплення сталого 
іміджу підприємства, якому довіряють покупці. 

Розглядаючи другий напрямок, в науковій літературі нерідко можна побачити аналіз наслідків 
соціально безвідповідального маркетингу з пропозиціями посилення санкцій (економічних, 
адміністративних, кримінальних) за порушення, які завдали збитків державі, споживачам, 
суспільству в цілому і навколишньому середовищу. При цьому практично не розглядаються 
причини, які підштовхнули керівництво підприємств до використання махінацій, а також способи 
запобіжників даних порушень. Наприклад, можна ретельно шукати винних в аварії двох лайнерів 
Boeing 737 Max 8 в Ефіопії та Індонезії (жертвами стали 157 осіб і 189 осіб відповідно), накладати 
штрафи, звільняти відповідальних виконавців від займаних посад, але при цьому неможливо 
повернути 346 життів людей. 

 

                                                      
1 Жовтобрюх, В. А., Новиков, Ф. В. (2019) Проектирование и автоматизированное программирование 
современных технологий для станков с ЧПУ. Днепр: ЛИРА. 
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Також можна довго вираховувати розміри штрафів, які будуть стягнуті з автомобільної 
компанії Volkswagen за підвищений рівень небезпечних викидів, але при цьому неможливо 
компенсувати шкоду, завдану навколишньому середовищу і здоров’ю людей реальними 
підвищеними викидами дизельних двигунів автомобілів1. Тому доцільніше в рамках соціальної 
відповідальності маркетингу розглядати також першопричини, через які керівництво підприємства 
йде на умисні махінації. 

В силу особливостей ринку промислових товарів (обмежена кількість потенційних клієнтів, 
високий рівень обізнаності покупця в технічних особливостях продукції та можливість їх перевірки 
в процесі приймання продукції) керівництво підприємств намагається не допускати махінацій в 
процесі виробництва і просування продукції, а використовує їх тільки в екстрених випадках. Тому 
необхідно більш ретельно вивчати ситуації, коли керівники підприємства змушені використовувати 
махінації, і на підставі цього мінімізувати можливості появи таких ситуацій. 

Соціально-відповідальний маркетинг впливає безпосередньо на фінансові результати 
діяльності підприємства. Можна виділити два напрямки такого впливу: 

– компенсації за виявлені порушення в якості товару та в методах його просування; 
– витрати та економічний ефект від удосконалення конструкції товару, його технічних 

можливостей, від виробничої бази, на якій виготовляється цей товар, і від вдосконалення методів 
просування виробленого товару. 

Розглядаючи вплив соціально-відповідального маркетингу на прибуток підприємства, 
необхідно більш детально аналізувати економічні показники, які впливають на формування 
прибутку, адже ефективне управління цими показниками дає можливість для його збільшення. 
Згідно залежності (1), на валовий прибуток підприємства від реалізації одиниці продукції впливають 
два узагальнених економічних показника: ціна товару і його собівартість: 

 
Пв = Ц – С,       (1) 

 
де Пв – валовий прибуток підприємства від реалізації одиниці продукції, грн; 
Ц – ціна товару без ПДВ та акцизного збору, грн; 
С – собівартість товару, грн. 

Для визначення чистого прибутку з валового прибутку вираховують податок на прибуток. 
Процес формування ціни товару достатньо складний й існує велика кількість різних підходів 

до утворення цін. На цей процес значно впливає кон’юнктура ринку. Розглядаючи вітчизняний 
ринок машинобудівної продукції, можна відзначити, що в ньому існує велика кількість втручань, які 
можна охарактеризувати, як недоброзичливу конкуренцію з боку великих підприємств та державних 
органів. Тому керівництву більшості підприємств важко змінювати ціну товару. 

На ринках промислово розвинутих зарубіжних країн вітчизняна машинобудівна продукція, на 
жаль, має низьку популярність за рахунок її високої ціни та відносно низького рівня технічних 
можливостей. Також багато зарубіжних ринків машинобудівної продукції контролюють великі 
іноземні виробники, і не допускають на них нові підприємства. 

Тому у керівництва підприємств достатньо обмежене коло можливостей регулювання ціни 
товару для підвищення свого прибутку. Доцільніше в цьому випадку приділяти увагу процесу 
оптимізації собівартості товару. Значною мірою весь цей процес залежить безпосередньо від 
керівництва підприємства, яке має широкий спектр можливостей реалізації заходів щодо зниження 
собівартості. 

Спираючись на принципи соціально-відповідального маркетингу, керівництво підприємства 
має три альтернативні шляхи розвитку підприємства. 

1. Зниження собівартості до мінімального значення. В цьому випадку виникає великий ризик 
зниження якості продукції, що випускається, аж до виготовлення бракованої продукції, та 
в результаті використання дешевої сировини, персоналу низької кваліфікації, а також морально та 
фізично застарілих обладнання і технологій. Часто в таких випадках не виконуються деякі операції, 
передбачені технологічним процесом виготовлення продукції. 

                                                      
1 Орлов, П. А. (2017). Качество государственного регулирования и социальная ответственность предприятий 
как важные факторы конкурентоспособности продукции и страны. Бізнес інформ, 11, 441-447. 
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2. Зниження собівартості за рахунок застосування нових технологій, інструментів, фахівців. 
У цих ситуаціях, як правило, виникають перегини, коли обладнання і технології придбано за дуже 
високою ціною, але не здатне себе окупити. Або іноді нове обладнання, сировина, комплектуючі та 
технології дещо не ‘‘дотягують’’ до необхідного технічного рівня. Тоді фахівці підприємства 
‘‘допрацьовують’’ і пристосовують ці нововведення під реалії підприємства. Недоліком цього є те, 
що не вдається досягти мінімально можливої собівартості при максимально можливій якості 
продукції, що виготовляється. 

3. Оптимальне зниження собівартості при необхідному рівні якості. Це можливо при 
кваліфікованому плануванні заходів з оптимізації собівартості продукції. 

В роботі1 показано, що максимальний економічний ефект можна отримати за рахунок 
технічного переозброєння виробничих потужностей і систем вентиляції приміщення, які в свою 
чергу спрямовані на поліпшення роботи нових виробничих потужностей. Найбільш ефективним 
показником, що відображає ефективність впровадження нового обладнання, інструментів, 
технологій, фахівцям слід розглядати технологічну собівартість, яка є частиною повної собівартості 
продукції й безпосередньо впливає на прибуток підприємства. 

Розглядаючи технологічну собівартість, можна побачити її безпосередній взаємозв’язок 
з рівнем якості продукції, що виготовляється. При цьому на їх взаємозв’язок впливає багато інших 
технічних показників процесу виробництва машинобудівної продукції. Так, якщо розглядати 
операцію шліфування (на якій остаточно формується якість машинобудівної продукції), то можна 
виділити показник шорсткості обробленої поверхні, який суттєво впливає як на якість, так і на 
технологічну собівартість продукції. В залежності (2) встановлено математичний взаємозв’язок 
шорсткості обробленої поверхні деталі аR  з її технологічною собівартістю Ст: 
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де  А – тарифна ставка робітника, грн; 
  – об’єм металу, що видаляється з деталі в процесі її обробки, м3; 
X  – зернистість шліфувального круга, м; 
m  – об’ємна концентрація зерен в шліфувальному крузі; 
крV  – швидкість шліфувального круга, м/с; 

крR – радіус шліфувального круга, м. 
В – ширина шліфувального круга, м; 
t  – глибина шліфування, м. 

Із залежності (2) видно, що застосування класичного підходу до зниження технологічної 
собівартості Ст збільшує шорсткість обробленої поверхні деталі, а це призводить до значного 
зниження рівня якості продукції, що випускається. Якщо зафіксувати рівень шорсткості обробленої 
поверхні, то для зниження собівартості необхідно змінювати параметри процесу шліфування 
(технічні характеристики шліфувального круга і шліфувального верстата). 

Застосування високоефективного сучасного обладнання та інструментів дозволяє 
підприємствам отримувати необхідну якість обробленої деталі ще на етапі попередньої лезової 
обробки. При цьому необхідність виконання операції шліфування відпадає, що, в свою чергу, 
знижує тривалість виробничого процесу і собівартість обробки деталі, дозволяє підвищити 
прибуток підприємства і конкурентоспроможність продукції, що випускається. 

Аналіз ситуації з ПАТ ‘‘Дніпрополімермаш’’ показав2, що прагнення керівництва до зниження 
собівартості виробництва за рахунок технічного переозброєння підприємства дозволило більш ніж 
в 10 разів знизити тривалість виробничого процесу і в результаті домогтися зниження собівартості 
виробництва. В подальшому, маючи великий поріг фінансової міцності, керівництво підприємства 
                                                      
1 Гриньова, В. М., Новікова, М. В. (2010) Процес підготовки реструктуризації підприємств машинобудування: 
організація управління. Харків: ХНЕУ. 
2 Новіков, Д. Ф. (2018) Управління прибутком ПАТ ‘‘Дніпрополімермаш’’ на основі соціально-відповідального 
маркетингу. Економіка: реалії часу. Науковий журнал, 6 (40), 70-75. 
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знизило ціну на виготовлену продукцію, тим самим підвищило конкурентоспроможність свого 
товару. Прагненню керівництва підприємства до оптимального зниження собівартості товару 
допомогло дотримання принципів соціально-відповідального маркетингу, які виступили в якості 
направляючих (вказавши на необхідність проведення технічного переозброєння підприємства), а 
також в якості обмежувача – щоб не знизити собівартість нижче рівня, після якого відбувається 
зниження якості товару. 

Аналогічне спостерігається й на інших машинобудівних підприємствах, які вирішили 
провести часткове або повне технічне переозброєння шляхом заміни технології всього процесу 
виготовлення з попереднім прогнозуванням усіх негативних наслідків з їхнього усунення. 

Розглядаючи процес зниження собівартості виробництва для управління прибутком 
машинобудівного підприємства, в даній роботі було виділено один з основних напрямків, в якому 
існують прояви соціально безвідповідального маркетингу. Однак існують інші напрямки, де є 
прояви соціально безвідповідального маркетингу. Узагальнивши такі ситуації, можна виділити 
чотири групи порушень соціально-відповідального маркетингу: внутрішні, законодавчі, логістичні 
та виробничі. 

Внутрішні порушення практично не повторюються на інших підприємствах, тобто не мають 
системного характеру. Цю групу порушень можна поділити ще на три підгрупи – це корупція, 
збагачення та неузгодженість дій. 

Корупція проявляється в дачі хабарів за отримання вигідного контракту або за можливість 
постачати сировину і комплектуючі на підприємство. 

Порушення, пов’язані з бажанням збагачення, визначаються психологічним настроєм деяких 
керівників (власників) будь-якими шляхами в найкоротші терміни отримати надприбуток. 

Для боротьби з корупцією і бажанням незаконного збагачення необхідно посилювати 
законодавство і посилювати покарання, аж до кримінальної відповідальності з конфіскацією майна. 
При цьому необхідно вводити відповідальність і для власників підприємства, де було виявлено 
махінації, тому що в більшості випадків вони відбуваються за їх схваленням. 

На деяких підприємствах присутні порушення у вигляді неузгодженості дій між деякими 
підрозділами. 

Законодавчі порушення пов’язані з обмеженням з боку держави або міжнародних організацій 
на співпрацю з деякими постачальниками, клієнтами, посередниками. Все це призводить до того, що 
після введення заборони підприємству доводиться в терміновому порядку змінювати систему 
постачання підприємства сировиною й матеріалами та збуту його готової продукції. Це видно на 
прикладі використання санкцій в роботі з деякими державами: Північною Кореєю, Іраном, 
Російською Федерацією, деякими африканськими країнами, Венесуелою та ін. Усередині України 
існують приклади законодавчих обмежень на співпрацю з підприємствами на тимчасово окупованих 
територіях Донбасу і Криму. 

Логістичні порушення пов’язані з несвоєчасною поставкою сировини, комплектуючих, 
інструментів та ін. Нерідко зустрічаються порушення, пов’язані з неузгодженістю роботи 
підрозділів підприємства, які вчасно не повідомляють про зміну потреби в комплектуючих, 
сировині та ін. Часто відбуваються порушення через низьку кваліфікацію відповідального фахівця і 
закупівлю товару низької якості, який в подальшому не можна використовувати у виробничому 
процесі. 

Існують ситуації, пов’язані з пошуком нового постачальника, достовірна інформація про якого 
відсутня. Це призводить до того, що вже після початку співпраці проявляється соціальна 
безвідповідальність нового постачальника, який порушує строки поставки та якість продукції, що 
поставляється. 

Виробничі порушення пов’язані з недостатністю виробничих потужностей, про яких згадано 
раніше, а також недостатністю кваліфікованого персоналу і обмеженням фінансових ресурсів. 

Аналіз цих чотирьох груп порушень показав, що на перші дві групи порушень керівництво 
підприємства в більшості випадків не може вплинути. На третю і четверту групи порушень 
керівництво підприємства може вплинути шляхом вдосконалення роботи деяких підрозділів 
підприємства. 

Розглядаючи більш детально причини, через які керівництво машинобудівних підприємств 
йде на обман у виробництві та в подальшому просуванні своєї продукції, можна зробити висновок, 
що в більшості випадків це вимушений захід через несвоєчасні поставки сировини і комплектуючих, 
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а також за недостатнім розвитком виробничої бази підприємства. Тому керівництву підприємств 
необхідно приділяти більше уваги процесу вибудовування логістичних ланцюжків в постачанні й 
модернізації виробничих потужностей підприємства. У зв’язку з тим, що рішення цих завдань 
розтягується на тривалий період, і навіть після завершення процесу модернізації виникають 
порушення в роботі, то необхідно побудувати систему, при якій виробництво продукції 
максимально наближено до затвердженого технологічного процесу з мінімальним відхиленням за 
якістю продукції, що випускається, і тривалістю її виготовлення. Це дозволить підприємству 
повністю або частково уникнути накладення штрафних санкцій з боку замовника і отримати 
максимально можливий прибуток в ситуації, що склалася. 

Отже, визначення соціально-відповідального маркетингу машинобудівного підприємства 
повинне мати наступне трактування: неприпустимість виробництва і реалізації продукції, 
небезпечної для моралі, здоров’я, життя і майна замовників, а також навколишнього природного 
середовища і суспільства в цілому з мінімізацією відхилення від діючої технології виробництва; 
неприпустимість недоброзичливої реклами і методів психологічного впливу на замовників 
продукції та кінцевих покупців з метою нав’язати їм покупку; прояви соціально спрямованих 
ініціатив (самопіару). 

Процес модернізації виробничих потужностей машинобудівного підприємства включає 
вирішення низки завдань. Однак у науковій літературі відсутній єдиний підхід, який описує процес 
модернізації, тому на практиці кожне підприємство самостійно для себе розробляє методики 
проведення модернізації, які відрізняються на різних підприємствах. У такій ситуації деякі 
підприємства не враховують окремі, що впливають на цей процес, фактори, які згодом призводять 
до порушень в роботі або неможливості повністю використовувати виробничі потужності, а це 
викликає збільшення витрат і зменшення прибутку підприємства. В роботі1 запропоновано методику 
проведення модернізації виробничих потужностей, яка заснована на узагальненому аналізі стану 
підприємства і встановлює послідовність виконання всіх необхідних робіт. В умовах обмеженості 
коштів на модернізацію визначають найбільш важливі виробничі операції, модернізація 
виробництва яких дозволить підприємству отримати максимальний економічний ефект. 

У процесі модернізації виробничої потужності підприємства необхідно відштовхуватися 
не тільки від технічних характеристик обладнання, але від рівня собівартості виробництва. 

Більшість машинобудівної продукції, в зв’язку зі специфікою машинобудівного виробництва, 
розробляється під конкретного замовника за його технічними вимогами. Замовник вказує 
в технічному завданні перелік параметрів, яким має відповідати продукція. Розробник спільно 
з виробником проектує нову продукцію або модернізує існуючий зразок до вимог конкретного 
замовника. Складність полягає в тому, що виготовлена продукція не складається з однієї деталі. 
Деякі вироби складаються з тисяч деталей, кожна з яких у виробі повинна відповідати певним 
критеріям якості, щоб після складання виріб виконував задані замовником технічні вимоги. 
У більшості випадків замовник вказує в технічному завданні набір функцій, які має виконувати 
виготовлений виріб, його відповідність екологічним нормам та ін. Завдання розробника – 
проаналізувати необхідні функції виробу, скласти перелік необхідних показників для виготовлення 
деталей і встановити технічні вимоги до кожної з цих деталей. При цьому параметрами якості 
виготовлення деталі є похибки її розмірів, шорсткість обробленої поверхні та фізико-механічний 
стан поверхневого шару матеріалу, з якого виготовлена деталь. Кожна окремо деталь в більшості 
випадків не здатна виконувати необхідні функції, зазначені в технічному завданні, а тільки 
в сукупності з іншими деталями, утворюючи після складання єдиний виріб. Тому для максимальної 
відповідності необхідним функціям необхідно кожну деталь виготовляти з мінімальною похибкою 
розміру, мінімальною шорсткістю оброблених поверхонь і повною відповідністю фізико-механічних 
властивостей поверхневого шару обробленого матеріалу встановленим вимогам. 

На багатьох машинобудівних підприємствах між підрозділами спостерігається неузгодженість 
діяльності. Так, економічні служби прагнуть знизити собівартість виготовлення продукції, при 
цьому не звертаючи увагу на деякі технічні показники її якості. У підсумку досягається зниження 
собівартості, але й якість продукції, що випускається, теж знижується. Розглядаючи математичну 

                                                      
1 Новіков, Д. Ф. (2015) Інвестиційне планування технічного переозброєння промислового підприємства. 
Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця: Електронний журнал, 12, 311-313. 
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залежність (2), яка погоджує собівартість та якість продукції, видно, що для реального зниження 
собівартості й одночасного підвищення (або ж фіксування) якості продукції, що випускається, 
необхідно застосовувати нові технології, інструменти, обладнання. 

Однак в даний час відсутній єдиний підхід до управління собівартістю та якістю продукції, що 
випускається. У класичній економічній літературі пропонується оптимізувати укрупнені показники 
процесу виробництва, тоді як існує безліч варіантів оптимізації складових укрупненого показника, 
якими займаються вже технічні фахівці, які, на відміну від економістів, застосовують інші підходи 
до вирішення завдань оптимізації. В результаті економісти ставлять завдання на оптимізацію 
собівартості продукції, а технологи, отримуючи від них таке завдання, оптимізують більшою мірою 
параметри процесу виробництва і якості продукції, що випускається. 

Висновки. У статті розглянуто основні фактори, що впливають на соціальну 
відповідальність маркетингу машинобудівного підприємства. На основі проведеного аналізу 
зроблено висновок про те, що в більшості випадків махінації на вітчизняному машинобудівному 
підприємстві є вимушеними діями, мета яких – не особисте збагачення керівництва, а бажання 
підтримувати постійне завантаження підприємства замовленнями за основним видом діяльності. 
Показано, що більшість випадків махінацій відбувається через застарілу виробничу базу 
підприємства. Тому модернізація виробничих елементів дозволяє підприємству виготовляти 
продукцію з високим рівнем якості й з мінімальною собівартістю, отримувати максимально 
можливий прибуток. Застосування математичних моделей для прогнозування виробничих 
можливостей підприємства з виготовлення конкретного замовлення відкриває можливості ще на 
етапі підготовки документації для участі в тендері знати, чи зможе підприємство в повному обсязі 
виконати всі вимоги, що висуваються замовником, і розуміти на який прибуток може 
розраховувати підприємство в результаті виконання цього замовлення. У зв’язку з цим, 
спираючись на принципи соціально-відповідального маркетингу, керівництво підприємства 
заздалегідь буде знати свої можливості, а в разі нестачі якихось виробничих елементів – 
заздалегідь модернізувати їх для максимального виконання всіх заявлених вимог замовника і, 
за можливістю, навіть завищуючи рівень безпеки виготовленої продукції в умовах експлуатації 
замовником, а також для навколишнього середовища. 

Разом з тим в ході розслідування скандалу з дизельними автомобілями виявлено багато 
великих машинобудівних підприємств Німеччини, США та інших країн ЄС, які практикували 
соціально безвідповідальний маркетинг з метою отримання прибутку будь-якою ціною. 

Підприємства ж, які постійно практикують соціально-відповідальний маркетинг, є 
прибутковими як в короткостроковому так і довгостроковому періоді. 
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INFLUENCE OF GLOBAL TRENDS  
ON UKRAINIAN RETAIL NETWORKS 

The article studies global consumer trends and their imitation by Ukrainian distributing facilities. 
Dynamic changes in the global economy inevitably affect markets of all countries. As Ukrainian 

trading  networks  have  been  replicating  foreign  experiences,  understanding  the  causes  and 
consequences  of  concrete  global  consumer  trends  is  important  for  strategic  planning  and 

developing  of  Ukrainian  retail  networks.  The  research  analyzed  major  global  retail  trends, 
grouped  them  into  categories.  It  has  been  found  out  that  there  are  long‐term  trends 

distinguished  by  scientists  and  experts  and  actively  applied  by  Ukrainian  retail  networks. 
The research also revealed that at this stage of retail networks development  in Ukraine, global 
consumer  trends have not been studying out systematically. However,  the positive  fact  is  that 

global consumer trends are not ignored by Ukrainian retail networks. 
Keywords: retail, marketing and sales strategy, omnichannel, consumer trend, СТС. 

Процеси, що відбуваються на сучасних ринках, характеризуються експертами як такі, що 
насичені протиріччями, посиленими взаємозалежностями учасників і складових ринку, вибуховим 
зростанням покупок в Інтернеті та зміною переваг споживачів. Світове господарство вцілому 
зазнає динамічних змін, які неминуче впливають на ринки розвинутих країн і країн, що 
розвиваються1. 

Постановка проблеми. Українські торговельні мережі успішно копіюють закордонний 
досвід, зараз в Україні представлено близько 500 торговельних мереж. Серед не продуктових 
торговельних мереж переважають міжнародні (83%). Конкуренція вітчизняних та закордонних 
торговельних мереж зумовила появу нових, скопійованих форматів торгівлі, а заразом – і зміну 
відносин між продавцями та споживачами. Великі торговельні мережі за останні 10 років зазнали 
змін у географії, зонуванні, асортименті, каналах продажу, ключових управлінських позиціях та 
іншому. Саме тому розуміння причин та наслідків тих чи інших управлінських рішень щодо 
експансії чи скорочення мережі магазинів, вибору стратегії розвитку, – важливі для аналізу ринку 
українських торговельних мереж. 

Вивченням питань збутової діяльності торговельних мереж присвячені праці багатьох 
вітчизняних та зарубіжних науковців, вагомий внесок у підґрунтя теорії належить І. Ансоффу, 
Г. Армстронгу, А.В. Войчаку, С.С. Гаркавенко, В. Я. Кардашу, Ф. Котлеру, Н.В. Куденко, 
А.А. Мазаракі, А.О. Старостиній, І.Л. Решетніковій та ін. Проте процес вибору і прийняття 
управлінських рішень щодо ефективних заходів для здійснення результативної маркетингової 
збутової стратегії підприємств торгівлі в умовах динамічної ринкової економіки, вплив на ці 
рішення глобальних трендів залишаються недостатньо вивченими. Актуальність цих проблем і 
зумовила тему дослідження. 

                                                      
1 Юрчишин, В. (ред.) (2018). Глобальні тенденції і перспективи: світова економіка та Україна.  
Київ: Заповіт, 73. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження вчених КНТЕУ Н.Б. Ільченко  
та І.М. Грабарука1 підтверджує нашу гіпотезу про те, що досвід іноземних країн значною 
мірою впливає на розвиток торговельних мереж України, через запозичення (копіювання, 
адаптацію) нових технологій продажів. Основними трендами на 2018 рік вищеназвані  
науковці визначають: 

1. Використання нетрадиційних каналів продажу; 
2. Залучення штучного інтелекту до процесу продажів; 
3. Вплив значної кількості факторів, не лише цінового, на рішення споживача про покупку. 
Цей список набагато ширший, trendhunter.com оперує сотнею, trendwatching.com розглядає 

75 найпоширеніших споживчих трендів. 
Експерти однієї з чотирьох найбільших дослідницьких мереж KPMG зазначають, що 2019 рік 

буде роком прориву в роздрібній торгівлі. За їх оцінками, найважливіші тренди глобальної торгівлі: 
1. Від колективного до персоналізованого; 
2. Споживачі обізнані в цінах і можуть їх легко порівнювати із цінами інших торговельних 

підприємств; 
3. Використання голосових технологій; 
4. Унікальний клієнтський досвід – запорука покупки; 
5. Зростання ролі екологічних чинників; 
6. Використання соціальних медіа для продажу товарів; 
7. Платформи трансформуються, ускладнюються, перетворюючись з каналу продажів на канал 

взаємодії та збору інформації про споживачів2. 
Науковці та експерти у сфері торгівлі констатують, що і 2018, і 2019 роки відзначені 

тенденцією до пошуку переваг для прийняття рішення про покупку, окрім цінових. 
Додамо, що аналогічне дослідження KPMG у 2018 році наводить як основні споживчі тренди 

важливість клієнтського досвіду та вражень від брендів, збільшення використання штучного 
інтелекту у процесі комунікації компаній зі споживачами, посилення свідомого вибору споживача. 
Кількість споживчих трендів менша на 30%3. 

Іноземні експерти торговельного ринку частіше, ніж науковці та дослідники, публікують 
вагомі на їх погляд тренди, що матимуть вплив на розвиток торговельних мереж. Невирішеними 
залишаються питання аналізу великої кількості існуючих трендів, відбір відповідних для сучасних 
умов розвитку торговельної мережі в Україні та прийняття управлінських рішень щодо доцільності 
їх наслідування конкретними брендами. Тому основними завданнями даної статті є з’ясувати 
поточний стан моніторингу та впроваждення глобальних споживчих трендів торговельними 
мережами України. 

Виклад основних положень. Розмежування понять «тренд» і «тенденція» здебільшого 
відбувається на рівні фахової інтуїції4. Згідно з дослідженням О. Поціпух, англомовний дискурс 
надає перевагу терміну «тренд», а українські дослідники – терміну «тенденція». Визначаючи 
сутність тренду, українські дослідники трактують його як довготривалу тенденцію динаміки 
показника. Однак, на нашу думку, доцільніше розмежовувати дані категорії. Тенденція – це 
можливість тих чи подій розвиватися в заданому напрямку, в той час як тренд – це довгострокова 
тенденція, загальна спрямованість змін показників5. 

В контексті маркетингу, споживчий тренд означає перспективний напрямок розвитку потреб і 
запитів споживачів, тенденцію до зміни в майбутньому. 

 
                                                      
1 Ільченко, Н. Б., Грабарук, І.М. (2018). Глобальні тренди розвитку роздрібної торгівлі. Науковий вісник 
Міжнародного гуманітарного університету, 31, 32-38. 
2 KPMG (2019). Retail trends 2019 <https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2019/02/global-retail-trends-2019-
web.pdf> (2019, вересень, 03). 
3 KPMG (2018). Тренди сектора роздрібної торгівлі 2018. <https://home.kpmg/ua/uk/home/insights/2018/03/2018-
retail-trends.html> (2019, вересень, 03). 
4 Поціпух, О. (2018). Поняття «тренд» у сучасному науковому дискурсі. Вісник КНУ ім.Т.Шевченка, 1 (24), 17. 
5 Ілляшенко, Н.С., Росохата, А.С. (2011). Трендвотчінг як інструмент визначення стратегічних напрямків 
розвитку. Маркетинг і менеджмент інновацій 1, 29. 
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У рамках дослідження було зібрано споживчі тренди експертів з різних країн за період 
грудень 2017-липень 2019 року. З метою їх упорядкування, споживчі тренди розділено на категорії 
(див. рис. 1.). 

 

 
 

Рис. 1. Категорії споживчих трендів 

Джерело: розроблено автором. 
 
Міжнародні експерти підкреслюють, що жодна класифікація не може вмістити 

всі тренди і дати їм якісну характеристику, через те, що тренди – це ідеї чи поведінка, яких 
раніше не було. 

Опитування, проведене в рамках авторського дослідження серед маркетингових директорів 
українських торговельних мереж у червні 2019 року, показало, що у вітчизняних компаній не 
існує плану роботи з глобальними споживчими трендами, немає загальної схеми. Вдалося 
з’ясувати, що у кращому випадку розглядається один споживчий тренд чи кілька, розраховується 
вартість витрат на впровадження і приблизна економічна доцільність. Не існує моніторингу 
споживчих трендів вцілому, не проводиться ранжування споживчих трендів, не перевіряється 
доцільність впровадження комплексно. Рішення наслідування чи копіювання споживчого тренду 
приймається в ручному режимі. Проте окремо можна відмітити такий споживчий тренд, як 
екологічність. Він не новий, тому все більше торговельних мереж йому слідують. Навіть 
враховуючи, що моментального економічного ефекту цей споживчий тренд не приносить, проте 
посилює позицію бренду, споживачам вважають, що підтримуючи бренд вони дбають про 
екологію, тому вони згодні платити більше в порівнянні з аналогічними товарами брендів, які 
не згадують про екологічність1. 

Ще одне питання для прийняття управлінського рішення – на якому рівні потрібно вносити 
зміни до маркетингової стратегії, щоб задіяти актуальний споживчий тренд (обрання рівня 
первинне, споживчий тренд обирається, виходячи з можливостей торговельного підприємства, 
загальної маркетингової стратегії та напряму розвитку). Є загальновідомими 4 стратегічні рівні 
стратегічної піраміди А. А. Томпсона та А. Дж. Стрікленда: операційний, функціональний, 
конкурентний та корпоративний. На нашу думку, розглядаючи тенденції розвитку української 
роздрібної торгівлі, доцільніше вносити зміни на рівні корпоративної стратегії, тоді всі пов’язані 
елементи обов’язково включатимуть обраний вектор руху. Проте, згідно з опитуванням 

                                                      
1 Deloitte (2015). Мета 2030: відповідальний бізнес – бізнес майбутнього. <https://www2.deloitte.com/ua/ 
uk/pages/about-deloitte/articles/purpose-2030-good-business-better-future.html> (2019, серпень, 27). 
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маркетингових директорів українських торговельних мереж, частіше зустрічається впровадження 
на операційному рівні, з метою тестування і мінімальними інвестиціями. Основною методикою 
оцінювання впровадження є економічна доцільність. Не розраховується довгостроковий вплив 
на репутацію бренду чи інші вагомі нематеріальні чинники, які з часом можуть мати вплив 
на економічні показники. 

За даними сервісу моніторингу Euromonitor.com, глобальні споживчі витрати демонструють 
зростання, найбільше у продуктовому секторі, найменші у секторі «мода та краса». Україна 
демонструє більший приріст, ніж у світі в цілому, тому що поступово зростає купівельна 
спроможність населення. Однак продукти харчування все ще є найбільшою частиною у споживчих 
витратах українських домогосподарств (див. рис. 2). І на цьому етапі торговельні мережі 
не ризикують інвестувати у впровадження новітніх технологій, як вимагають глобальні споживчі 
тренди, надаючи перевагу діючим бізнес-моделям. 

Торговельні мережі України активно впроваджують додаткові продажі продуктів інших 
сегментів, після успіху «Епіцентр К», книжкові магазини тестують продаж підгузків, продуктові 
роздрібні мережі збільшують асортимент непродовольчих товарів, боротьба за споживача ведеться 
в усіх каналах продажів. Тому в подальшому все складніше визначити, яку частину покупок 
віднести до якого сегменту, супутніми стають несподівані товари та навіть послуги. 

У 2018 році українські торговельні мережі трансформувалися та продемонстрували ріст 
продажів в усіх каналах. Зростання обсягів роздрібної торгівлі мало позитивний вплив на економіку 
країни. За даними Державної служби статистики, у сфері торгівлі працює орієнтовно 21,8% 
зайнятого населення, при цьому кількість робочих місць постійно зростає. Середня зарплата у сфері 
торгівлі в серпні 2018 р. становила 8977,28 грн, у сфері оптової та роздрібної торгівлі – 9473,42 грн, 
засвідчує Держстат. 

 

 
Рис. 2. Індекси зростання обсягу роздрібних продажів торговельних мереж  

в Україні та світі (2017-2018), % 

За даними Euromonitor.com 
 
У 2018 р. збільшення обсягу ринку праці (порівняно з 2017 р.) відбулося в сфері товарів 

народного споживання, готельно-ресторанного бізнесу, роздрібної торгівлі та сфери послуг. Попит 
на працівників у сфері торгівлі постійно зростає у великих містах. Проте кількість магазинів щороку 
зменшується. Тобто на фоні високих темпів збільшення обсягів продажу відбуваються структурні 
зміни, зменшується частка неорганізованих магазинів, малих мереж магазинів, розташованих 
у межах пішої доступності з широким асортиментом товарів, розвиваються мережі дискаунтерів та 
гіпермаркетів, розширюється представництво закордонних роздрібних торговельних мереж. 
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За результатами авторського дослідження, наслідування українськими торговельними 
підприємствами глобальних споживчих трендів, виявлено, що беруться до уваги та 
використовуються такі: 

1. Соціальні. 
Зміна форматів торгівлі у відповідності до потреб споживача, впровадження можливості 

контакту споживача з брендом. 
2. Екологічні. 
Зміна фасування, використання екологічних матеріалів, прийом відходів на утилізацію. 
3. Економічні. 
Збереження поточних позицій і посилення своїх конкурентних переваг. 
4. Технологічні. 
Омніканальні рішення, кросс-партнерські продажі, зменшення часу очікування споживачем на 

доставку товару. 
З метою деталізації, розглянемо 5 вагомих глобальних споживчих трендів на 2019 р., 

наведених у експертній статті на сайті forbes.com1 і не зазначених в інших наведених вище 
дослідженнях. 

1. Прозорість бренду як культура. 
Це соціальний тренд, керівництво торговельних мереж розуміє, що імідж бренду, його 

цінності повинні співпадати з цінностями споживачів та їх світоглядом. 
В Україні поступово відчувається вплив цього тренду. Мережа магазинів Watsons 

не забороняє фотографувати у магазинах, мережа магазинів АТБ дозволяє не залишати сумки 
у камерах схову, правила, що діяли роками відміняються з метою укріплення довіри споживача. 

2. Швидша доставка у електронній комерції. 
Електронна комерція продовжує стрімкий розвиток у світі та в Україні. Понад 22 млн 

українців є користувачами мережі Інтернет, з них 31 % робили покупки онлайн у 2018 р.2 Більшість 
торговельних мереж України присутні в Інтернеті, тому роздрібні торговці, з метою диференціації, 
наслідуючи глобальний споживчий тренд, пропонують споживачам більше зручностей. Згідно 
з останніми дослідженнями споживачів США, порівняно з 2012 роком, скоротився час очікування 
доставки. Якщо у 2012 році споживачі згодні буди чекати близько 5,5 днів, то у 2018 цей показник 
складає 4,5 дні3. Враховуючи, що доставка в Україну покупок з-за кордону може складати 3-4 тижні, 
отже, показник часу все ще не є критичним для рішення про здійснення покупки у українського 
споживача, проте в межах країни перевага надається тим торговельним маркам, які можуть 
якнайшвидше реалізувати доставку. Нові компанії на українському ринку враховують цей тренд, 
наприклад, бренд ICOS виконує доставку замовлення в проміжку від 15 хвилин до 3 годин. Деякі 
ресторани декларують, що за умови, якщо кур’єр не довезе замовлення до певного часу, споживач 
може не оплачувати його. 

3. Зростання кількості експериментальних торговельних мереж 
Зміна моделі поведінки споживача, зміщення фокусу з продукту на споживчий досвід, 

спровокувала відповідні зміни у форматі продажів торговельних мереж4. Роздрібна торгівля 
минулого століття і епохи початку електронної комерції була орієнтована на продукцію, однак 
споживачі все більше прагнуть унікального досвіду взаємодії з брендом. Тому новітні формати 
продажів – через мобільні додатки, з можливістю віртуального примірювання та інші доступні 
споживачам елементи покупки стали важелем конкурентної переваги. Віртуальна реальність, 
доповнена реальність, Інтернет речей та мобільні технології змінюють споживчий досвід українців і 
посилюють небажання використовувати традиційні формати торгівлі. 

4. Ріст популярності формату передплачених покупок в електронній комерції. 

                                                      
1 Wetrz, J. (2018). 5 trends that will redefine retail in 2019 Forbes 
<https://www.forbes.com/sites/jiawertz/2018/11/28/5-trends-that-will-redefine-retail-in-2019> (2019, серпень, 29). 
2 GFK (2019). 17% українських онлайн-покупців здійснюють більше 20 покупок на рік.  
<https://www.gfk.com/uk-ua/rishennja/news/online-shopping-2019> (2019, серпень, 29). 
3 Blaeser, J., Iampieri, M., Varma, R. (2018) Top trend in shipping? More consumers want fast and free. AlixPartners 
survey <https://emarketing.alixpartners.com/rs/emsimages/2018/pubs/EI/AP_Top_Trend_in_Shipping_Mar_2018.pdf> 
(2019, серпень, 29). 
4 Голошубова, Н.О. (ред.) (2014). Підприємницькі мережі в торгівлі. Київ: КНЕУ, 316. 
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Формат передплачених покупок з’явився у електронній комерції як пропозиція на запит 
споживачів отримувати регулярні покупки з доставкою. Відчутно зростає популярність формату 
покупок за передплатою в США та Європі. Згідно досліждення McKinsey & Company, з 2010 р. 
загальний обсяг покупок за передплатою зріс у світі з $57 млн до понад $2,6 млрд у 2016 р. Слід 
відзначити, що 15 % користувачів мережі Інтернет підписалися на послуги за передплатою 
у 2017 р.1 

Вигода персоналізованих пропозицій не переконує українців. Причиною тому є безліч 
факторів, серед яких основні – невпевненість і недовіра. Останнім відомим прикладом була спроба 
компанії «Нова Пошта» у 2018 р. запустити річну підписку на 12 книжок WOW-BOX. Проект 
довелося згорнути після трьох місяців через недостатню кількість передплатників. 

На нашу думку, цей споживчий тренд може набути популярності в інших категоріях 
регулярних покупок, у побутових категоріях. Для цього домогосподарствам потрібно запровадити 
довгострокове планування витрат на товари повсякденного вжитку, на рівні з плануванням крупних 
покупок. 

5. Багатоканальність. 
Незважаючи на скорочення кількості фізичних магазинів, вони все ще відіграють ключову 

роль у процесі продажу. Електронна комерція відкриває інші формати, проте значною мірою це 
також фізичні точки продажу, де споживачеві надаються супутні послуги чи здійснюються 
додаткові продажі, навіть якщо це пункт видачі інтернет-замовлення. Споживачі, з одного боку, 
не хочуть витрачати час на відвідування фізичного магазину, з іншого – шукають досвід взаємодії 
з брендом. Омніканальність допомагає зробити процес купівлі зручнішим і об’єднує електронну 
комерцію з офлайн-магазинами, робить можливим доступ до єдиного асортименту товарів 
торговельної мережі незалежно від каналу і формату продажу2. Наприклад, представлена в Україні, 
компанія «Леруа Мерлен» має мережу магазинів, інтернет-магазин, контакт-центр, активна 
в соціальних мережах, пропонує споживачам послуги від партнерів та підтримує канали комунікації 
Viber та електронні розсилки через зібрану базу e-mail та телефонів. 

Експерти одностайні у тому, що такий споживчий тренд, як багатоканальність, зостанеться 
довгостроковим. 

Висновки. 
1. В умовах імпульсного розвитку економіки України наявність орієнтирів і прогнозованих 

шляхів еволюції торгівельних мереж, які можуть бути прикладом – ключове питання екстенсивного 
розвитку вітчизняних підприємств торгівлі. Маючи можливість подорожувати та отримувати 
інформацію про інший досвід, споживачі висують вимоги до українських брендів, стимулюючи їх 
якщо не змінювати, то покращувати взаємодію на всіх рівнях. 

2. Керівництво українських торговельних мереж розуміє, що клієнтоорієнтованість на часі є 
стратегічною основою диференціації брендів, конкурентною перевагою. Отже, глобальні споживчі 
тренди потрібно моніторити, вивчати, систематизувати і впроваджувати ті, що відповідають місії і 
ідеям бренду. Для обрання рівня для впроваждення споживчого тренду існує велика кількість 
інструментів, починаючи з відомої матриці СТС, consumer trend canvas – шаблон споживчого 
тренду, що дозволяє провести різнобічну оцінку того чи іншого споживчого тренду, впливу і 
економічного ефекту від його впровадження. 

3. На даному етапі розвитку торговельних мереж в Україні, робота з глобальними споживчими 
трендами проводиться не на випередження, з запізненням. Проте позитивним є той факт, що 
глобальні споживчі тренди не ігноруються, а беруться до уваги. 

Для прийняття оптимальних управлінських рішень потрібно розуміти проблеми споживачів, 
їх настрої знаходять відображення у глобальних споживчих трендах, що обумовлює необхідність 
подальших досліджень споживчих трендів. 

                                                      
1 Chen, T., Fenyo, K., Yang, S., Zhang, J. (2018) Thinking inside the subscription box. McKinsey&Company survey 
<https://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/thinking-inside-the-subscription-box-new-research-on-
ecommerce-consumers> (2019, серпень, 29). 
2 Романченко, Т. В. (2018). Ограничения омниканальности. Ефективна економіка, 9. 
<http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6545> (2019, серпень, 29). 
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BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES  
AND ADVERTISING INDUSTRY:  
THE PERSPECTIVES OF NEW ERA  
DISTRIBUTED REGULATION 

The main issues of existing advertising regulation in the USA and Ukraine have been examined. It 
has been found that the advertising regulation in these countries has a lot of common flaws such 
as  weak  administrative  software,  lack  of  transparency,  slowness  of  the  trial  procedures, 
separation  of  the  state  regulatory  bodies  and  the  self‐regulatory  associations.  It  has  been 
highlighted that blockchain network proposes a wide range of effective solutions that could form 
the basis of a new decentralized regulatory system of advertising. Potential weaknesses of the 
regulatory  process  via  blockchain  have  been  revealed.  The  organizational  chart  and  the main 
advantages  of  the  advertising  regulatory  system  in  Canada  have  been  described.  It  has  been 
substantiated  that  open  blockchain  administrative  network  is  able  to  provide  a  new  level 
of democratization and transparency of the advertising market. 
Keywords: advertising market, blockchain, smart contract, self‐regulation, voluntary codes 
of best practices, Advertising Self‐Regulatory Council, Ad Standards Canada. 

Problem statement. In recent years we have been witnessing a dramatic spreading of the concept 
of distributed digital systems in various spheres of economics, social and political life. Despite the bitcoin 
hype, which has not always been helpful, it is not possible to ignore the fact that blockchain technology 
proposes a wide range of tools which сan be used to deal with many actual issues of the modern 
Information Age. Blockchain can be described as an immutable and distributed ledger of transactions inside 
a participants` network. It is a “chain” of validated secured transactions due to cryptographic hashing. Each 
block in the “chain” is stored with timestamp and transaction data along with a cryptographic hash pointer 
to the previous block1. Technology of distributed networks allows to achieve full transaction transparency, 
protecting information and vanishing any unnecessary intermediaries: public or private. 

Author’s past research2 of advertising regulatory systems proves that issues connected with 
information protection, public transparency and regulatory bureaucratization are very relevant to 
advertising industry, regardless of country’s level of economic development. Thus, modern advertising 
markets are seeking for special tools which would allow business to decrease the amount of unnecessary 
intermediaries and to limit the influence of central regulatory bodies, ensuring high level of economic 
freedom. That explains the dynamic grow of advertising startups which propose the effective blockchain 
solutions. While private companies are able to meet the increasing demand just partially, the central state 
regulation continues to be marginalized from the global market tendencies. 

Analysis of the recent research. Nowadays, blockchain distributed networks have become 
important subject of research in many countries, owing to its huge unexplored hidden potential and rapid 
worldwide development. Considering the public regulation sphere, it may be noted that the perspectives of 
blockchain usage by court system have been highlighted by Di Graski, Paul Embley3 and Adrian Clarke4. 
                                                      
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, August, 02). 
2 Leskiv, O. (2019). Regulation of the US Advertising Market: Trends towards Decentralization and Digitalization. 
European Journal of Economics and Management, 5 (2), 56-57. 
3 Grasky, D., Embley, P. (2018). When Might Blockchain Appear in Your Court? Trends in State Courts: 62-66. 
<https://www.ncsc.org/~/media/Microsites/Files/Trends%202018/When-Might-Blockchain-Appear.ashx> 
(2019, August, 02). 
4 Clarke, A. (2018). Why Blockchain belongs in the Courtroom. Entrepreneur. <https://www.entrepreneur.com/article/ 
322880?fbclid=IwAR3nqxFsdCy25pUyFESyQfI6v54kNInpEHjUS8hHqGwBcnbzdQMYFCdJXgo> (2019, August, 02). 
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Mahdy Miraz and Maaruf Ali1 emphasized that blockchain can be used to secure human-to-human 
transaction, as well as this technology is particularly suitable for countries with low level of public trust. 
The phenomena of decentralized autonomous organizations which are developing as a consequence 
of blockchain spreading has been examined by Ying-Ying Hsieh, Jean-Philippe Vergne, Philip Anderson, 
Karim Lakhani and Markus Reitzig23. However, this topic still requires deeper investigations, especially 
with regard to the perspectives of blockchain implementation into public regulatory systems 
of advertising. 

The aim of the research. The main aim of the research lies in exploring the benefits and potential 
threats of reorganization ad regulation on the basis of an open blockchain network. 

Main material. In order to determine feasibility of the advertising regulation via blockchain it is 
necessary to analyze the current state of the advertising administrative system, to identify its main issues 
which hamper the development of the ad market. In the second phase it is possible to verify if blockchain 
nature is able to provide some effective solutions for the identified problems. This article focuses on 
Ukrainian and the US ad regulatory systems in order to find out whether blockchain is helpful not only for 
the developed ad market, but for the underdeveloped one as well. The main obstacles which hamper the 
development of advertising market in both countries as well as the decisions which can be provided due to 
blockchain to eliminate these issues are illustrated in the table 1. The issues 1–4 are common for advertising 
markets in Ukraine and the US, issues 6 and 7 which are connected with legislation are relevant only for 
Ukrainian immature ad industry. 

As it can be seen from the table, one of the main issues concerns complexity of the online searching 
process among existing regulatory decisions. The open permissioned blockchain network allows every user 
to find information easily, however only authorized participants are able to make data creating and 
processing new «chains». Also, public access to the history of all transactions ensures awareness of all 
interested parties (defendant, challenger and wide society) in state and voluntary regulatory collaboration. 
Thus, transparency of the regulatory activity will be increased. Consolidation of governmental regulators 
and advertising self-regulatory organizations would take place under common blockchain network which 
would require continual data exchange. Therefore, the communication between state and voluntary 
regulatory bodies will become more intensive. 

Another huge disadvantage of existing regulatory systems of advertising in the US and Ukraine is 
long duration of the trial procedures as well as implementation of the decisions. It should be noted that 
potential reduce of the time thank to blockchain may only take place if it not affects objectivity of 
investigation process. Blockchain smart contract technology allows to execute a sanction automatically, if 
any actor of the market found guilty. 

Along with the issues which are relevant for both countries we define some specific challenges of 
Ukrainian regulatory system of advertising. The fundamental problem is poor development and 
obsolescence of the national legislation. For instance, legislator almost ignores needs of self-regulation of 
the industry, causing its slow development and limited effect. Respectively, Ukrainian codes of best 
advertising practices are weak and not widely circulated. 

Needless to say, the voluntary codes cannot become a correct replacement for the legislation 
nevertheless they may add more specifics into general state norms. We propose to organize the voluntary 
standardizing process via blockchain. If some user of the network considers it necessary to adopt a norm 
into self-regulatory code, this user can create a block which would be approved or rejected by the five 
parties of the network: associations of advertisers, ad agencies, media companies, consumers and 
government. 

                                                      
1 Miraz, M., Ali., M. (2018). Applications of blockchain technology beyond cryptocurrency. Annals of Emerging 
Technologies in Computing (AETiC), 2 (1), 5-6. ResearchGate <https://www.researchgate.net/publication/ 
322215706_Applications_of_Blockchain_Technology_beyond_Cryptocurrency> (2019, August, 01). 
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). <https://link.springer.com/article/10.1186/s41469-
018-0038-1> (2019, August, 02). 
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Table 1 

The main issues of the US and Ukrainian regulatory systems of advertising  
and potential benefits of blockchain usage 

# Issue Vital for: Blockchain solutions 

1 Weak software: online archive 
of previous decisions is absent or 
outdated, difficult searching 
of precedents; 

USA/UA Open permissioned blockchain network 
facilitates searching, data concerning each 
“chain” is available; 

2 Lack of transparency 
in communication between public 
bodies and self-regulatory 
organizations; 

USA/UA Open blockchain network provides full 
transparency for all flows of information 
inside the system; 

3 Slowness of trial procedures  
as well as implementation  
of the decisions; 

USA/UA “Smart contract” technology for automatic 
implementation; two-tier blockchain system 
allows to avoid delaying tactics 

4 Separation of state regulatory bodies 
and self-regulatory ad associations, 
luck of coordination; 

USA/UA State regulator and voluntary associations are 
functioning as peers with equal impact in 
common blockchain system; 

5 Imperfection of advertising 
legislation; 

UA Developing and updating of advertising codes 
via blockchain network on basis of common 
agreement. 6 Underdevelopment of voluntary 

ad self-regulation. 
UA 

Elaborated by the author from1,2,3. 
 
Blockchain networks could be used actively not only in the development of advertising voluntary 

codes, but in the industry trial process as well. Lowering long-term costs and paper documents reducing are 
the most obvious gains of the new technology. Besides, one of the vital benefits of blockchain 
implementation into the judicial system is capability of blockhain network to protect digital evidences, 
ensuring that all parties of the trial process have access to the identical veritable information4. Blockchain 
technology can be used to ensure post-judgement updates which will be reflected immediately for all 
interested parties. Moreover, recent studies show that blockchain can be integrated into judicial authority 
in order to initiate the violators’ penalizing using cryptocurrency5. Still, there is a problem of adjudicating 
the value of cryptocurrency, thus such type of fines must be considered as a promising but distant prospect 
of the distributed advertising regulation via blockchain. 

It is important to recognize that blockhain regulation has also some weaknesses whiсh are common 
to all public blockchain networks. Some of shortcomings lie in transactions irreversibility, potential 
vulnerability to external attack (e.g. DDoS, spam) and energy consumption6. However, large processing 
                                                      
1 Villafranco, J., Mallen, D., Mudge, A. (2015). Self-Regulation of advertising in the United States: an assessment 
of the National Advertising Division. FKKS <http://fkks.com/pdfs/SelfRegulationOfAdvertising.pdf>  
(2019, August, 01). 
2 Villafranco, J., Riley, K. (2013). So You Want to Self-Regulate? The National Advertising Division As Standard 
Bearer. Antitrust, 27 (2), 80-81. <https://www.asrcreviews.org/wp-content/uploads/2014/06/2013-John-Villafranco-
So-You-Want-to-Self-Regulate-The-National-Advertising-Division-As-Standard-Bearer.pdf> (2019, August, 01). 
3 Toloc, Ye. (2016). Administrative and Legal Regulation of Promotional Activities in Ukraine: Issues, Formation, 
Development. Herald of the Kharkiv State Academy of Culture, 49, 217-219. 
4 Clarke, A. (2018). Why Blockchain belongs in the Courtroom. Entrepreneur. <https://www.entrepreneur.com/article/ 
322880?fbclid=IwAR3nqxFsdCy25pUyFESyQfI6v54kNInpEHjUS8hHqGwBcnbzdQMYFCdJXgo> (2019, August, 02). 
5 Grasky, D., Embley, P. (2018). When Might Blockchain Appear in Your Court? Trends in State Courts, 65-66. 
(2019, August, 02). 
6 CoinDesk Research’s State of Blockchain Q4 (2017). State of Blockchain. SlideShares 
<https://www.slideshare.net/CoinDesk/state-of-blockchain-q4-2016> (2019, August, 02). 
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power is needed only for the permissionless ledgers (Proof of Work network). Enormous energy 
consumption is not usual for permissioned ledgers which are far more suitable for public sector. In our 
view, there are two main issues concerned with blockchaine usage in regulation of advertising: high costs 
and lose of confidentiality1. High short-term costs are needed to develop specific blockchain network 
which will underlie the whole reorganized advertising regulatory system. The process compounds by 
immaturity of the new technology and lack of a clear vision of the ultimate results. Privacy reduce is one 
of the most undesirable effects, given the nature of advertising market. The open blockchain regulatory 
network ruins for guilty party any opportunity to eliminate violation willingly in order to avoid 
undesirable promulgation. 

It would be useful to admit that US and Ukrainian advertising administrative systems which were 
analyzed in our previous article2 are less effective than some another national ad regulatory mechanisms. 
Canadian system of advertising regulation which as with the cases of US and Ukraine, has two main 
branches: state regulation and industry self-regulation is illustrated in Figure 1 

 

 

Fig. 1. The regulatory system of Canadian advertising market 

Elaborated by the author from3,4. 

 
 

                                                      
1 OPSI (2018). Blockchain and its Use in the Public Sector. <https://oecd-opsi.org/wp-content/uploads/2018/06/ 
Blockchains-Unchained-Slides.pdf> (2019, August, 02). 
2 Leskiv, O. (2019). Regulation of the US Advertising Market: Trends towards Decentralization and Digitalization. 
European Journal of Economics and Management, 5 (2), 56-57. 
3 Ad Standards (2018). Ad Complaints report. 2018 Year in Review. <https://adstandards.ca/wp-content/uploads/2019/ 
04/AdStandards-2019-Complaints-Report-EN.pdf> (2019, August, 02). 
4 Ad Standards (2019). The Canadian Code of Advertising Standards. <https://adstandards.ca/code/the-code-online/> 
(2019, August, 02). 
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The main state body which controls Canadian advertising market on the national level is 
the Competition Bureau. The bureau and the Commissioner of Competition have a wide range of powers to 
conduct their investigation. It has to be noted that in specific cases the decision of the Competition Tribunal 
is needed, especially than it comes to price maintenance, exclusive dealing, market restriction and abuse of 
a dominant position. There are also some other public bodies which regulate specific spheres of information 
law such anti-spam, privacy and data protection. For instance, the Canadian Radio-television and 
Telecommunications Commission regulates the activity of TV media companies1. 

If we compare ad self-regulatory systems in the US and Canada it is easy to see that Canadian 
voluntary mechanism is more simplified. Unlike the US, their central self-regulatory body the Advertising 
Self-Regulatory Council is formed by the four main associations of advertisers, ad agencies and media, 
Canadian self-regulatory body called Ad Standards Canada (ASC) allows a direct participation 
of the market players. ASC receives and processes complaints from consumers and business. Some simple 
complaints about advertising accuracy and clarity or prize claims can be addressed by ASC directly if 
the guilty party is ready to work together with the regulator. Besides, if complaint is connected with safety 
or unacceptable depictions, consumer can request a review by the Standard Council. Council consists 
of ad industry participants plus voluntary consumers` representatives. 

Canadian industry regulatory mechanism is more effective than American one due to good 
coordination between state and voluntary regulation. In particular, a self-regulatory body will not get 
involved in regulation process if the same complaint is also received by the Competition Bureau or another 
state body. Along with this, Competition Bureau is the guarantor of the ASC decisions` implementation. 
The quantity of complaints which are reviewed by the ASC has increased for the past two years2. This 
tendency might mean that consumption culture has developed as well as the national advertising market in 
Canada. On the other hand, such dynamic could be the sign of the industry regulation inefficiency. 

As far as blockchain is concerned, Canada has an enabling environment for distributed networks 
implementation due to the complex of factors3. Canada has a low energy cost, this is important for the 
mining process which demands a vast amount of electricity. Besides, even a more important factor 
provoking fast development of blockchain startups in Canada is favorable government regulation. Canadian 
authorities are interested in the implementation of this technology into different spheres like 
telecommunications, financial services, healthcare, retail, public services. Besides, for the time being, 
Canadian blockchain marketing initiatives are developing primarily on micro-level. For example, there is 
a promising startup which has already started to advance Ethereum blockchain advertising platform4. 
The main idea is to facilitate the interactions between advertisers and publishers, eliminating mediators 
such as marketing media agencies. Owing to the smart contract technology, this platform allows not only to 
reduce expenses for advertisers and increase profit for publishers, but also to eliminate ad fraud, using 
implemented advertising standards. 

Conclusions. Ukrainian and the US systems of advertising control have a number of common 
shortcomings which are mainly related to weak and non-transparent collaboration between the public 
regulatory bodies and the self-regulatory organizations. Usage of the open blockchain network allows to 
create a unified digital distributed platform which should include all regulatory bodies representing public 
authority, customers, advertisers, media and marketing companies on the basis of equality and synergy. 
Any decision in such blockchain system can be made only on the basis of awareness and common 
agreement of all the major ad market players, including state and customers. The immediate decision 
implementation is guaranteed by the smart contract technology. 

Although, potential implementation of the blockchain into ad regulatory process could trigger 
a number of undesirable effects, such as transaction irreversibility, high short-term costs and loss 

                                                      
1 Hearn, B. (2017). Canadian Advertising & Marketing Law: An Overview Of The Rules, The Regulators And Their 
Powers. Mondaq. <http://www.mondaq.com/canada/x/568494/advertising 
+marketing+branding/Canadian+Advertising+ 
Marketing+Law+An+Overview+Of+The+Rules+The+Regulators+And+Their+Powers> (2019, August, 02). 
2 Ad Standards (2018). Ad Complaints report. 2018 Year in Review. <https://adstandards.ca/wp-content/uploads/2019/ 
04/AdStandards-2019-Complaints-Report-EN.pdf> (2019, August, 02). 
3 Lashuk, A. (2019). Why Canada is at the Forefront of the Blockchain Sector? OpenLedger. 
<https://openledger.info/about-us/> (2019, August, 02). 
4 Adbank (2019). Official website. <https://www.adbank.network/> (2019, August, 02). 
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of confidentiality. Along with this, all problems which are mentioned above do not seem to be unsolvable 
in the medium and long term perspectives, moreover, described benefits of blockchain outweigh its 
disadvantages even today. Canadian system of advertising regulation can serve as an example of сlose 
cooperation between ad market and its control bodies, which allows to regulate advertising more 
effectively. Besides, even in Canada a general shift of the ad market to blockchain collaboration is 
detected. Advertisers, marketing companies, media have already started to use blockchain solution for 
cost-saving reasons. Thus, it is a matter of time, when public bodies will be forced to respond on the 
requests of the ad market and to switch from the hierarchical bureaucratic systems to the digital 
distributed networks. 
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FUNCTIONAL-STRUCTURAL APPROACH  
TO THE MODELING OF SUBSYSTEM INTERACTION  
IN THE MANAGEMENT SYSTEM 

The article highlights the most important features of tourism as an object of management, as it 
is  considered  that  the  specificity  of  tourist  services  and  tourist  product  is  one  of  the  most 
important  systems  in  the  economy.  Consideration  of  subsystems:  provision  of  tourism 
management, measures and actions required  in the process of  formation,  implementation and 
development  of  the  tourism management  system,  to  combine  the  goals  of  the operation  and 
development of the tourism management system, its structural elements. This feature should be 
taken  into  account  when  developing  a  management  system  for  a  tourist  enterprise, 
organization, territory to set standards of service and staff training, etc. 
Keywords: object of management, tourism management systems, tourist activity, subjects of 
tourism management system, strategic management goals. 

Постановка проблеми. Якщо висвітлювати сферу туризму, то її можна сміливо можна 
віднести до категорії унікальних за ефективністю індустріальних комплексів, що можуть сприяти 
вирішенню економічних антикризових проблем. Вплив туристичної активності має вагомий вплив 
на економічне зростання, що проявляється у поліпшенні діяльності підприємництва, масштабності 
виробництва продукції та послуг, зростання платоспроможного попиту тощо. 

Метою статті є вивчення й систематизація наукових підходів до поняття «система 
менеджменту туризму» і формулювання авторського бачення змісту зазначеної економічної 
категорії, розроблення функціонально-структурної моделі взаємозв’язку підсистем у системі 
менеджменту туризму . 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний доробок у розвиток концепцій, систем 
управління, моделей менеджменту сфери туризму здійснили такі українські науковці, зокрема, 
В. Маховка, Л. Лобач, І.Перішко, В.Герасименко, Л.Маликта зарубіжні, такі як Р. Каплан, К. Каспар, 
Й. Кріппендорф, А. Тхагапсов, В. Фреєр. 

Виклад основних результатів дослідження. Сама система, то є щось ціле, створене з 
окремих частин і елементів для чогось або цілеспрямованої діяльності. Щодо системи туризму, то 
це сукупність і єдність відносин, процесів і явищ, які відбуваються в туристській галузі держави, що 
складається в результаті взаємодії двох субсистем – об’єкта туризму (туристських підприємств, 
організацій і туристських регіонів) і суб’єкта туризму (туристи, споживачі туристських продуктів і 
послуг) з зовнішнім середовищем: економікою, політикою, соціальною сферою в цілому та ін. 

На рисунку 1. Представлено характеристику систем ознак. 
Відзначимо, що складовою частиною менеджменту туристичного підприємства є управління 

персоналом організації. Та кінцевий вигляд управління виробничо-господарською діяльністю 
туристичної організації зводиться до управління людьми. А саме менеджмент персоналу передбачає 
свідоме регулювання діяльності трудового колективу, де є форми його організації, характеру 
взаємовідносин між його членами, формування психологічного клімату, управління конфліктами, 
мотивації дій тощо. За визначенням американського економіста Марвіна Шоу, група (колектив) – це 
дві і більше особи, які взаємодіють одна з одною таким чином, що кожна особа здійснює вплив 
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Ознаки системи туризму характеризуються 
чітко вираженим управлінням 

чіткою структурою та ієрархічністю, відносною самостійністю 
цілісністю і єдністю елементів 

головна мета та єдність для всіх елементів наявністю зв’язків між 
елементами 

та ще безліччю елементів, які зв’язані між собою для створення та 
вироблення цілей 

Рис. 1. Характеристика системи ознак 

Джерело: розроблено автором. 
 

на конкретних людей (працівників) та одночасно знаходиться під впливом інших осіб. Отже, 
трудовий колектив виступає не тільки об’єктом, а одночасно й суб’єктом управління. Звідси 
випливає необхідність правильного розуміння процесу формування управлінських впливів і 
способів взаємодії людей у цьому процесі.1 

Туристична сфера є міжгалузевим середовищем, що об’єднує різні підприємницькі структури, 
стосуються виробництва і збуту туристичного продукту, надання туристичних послуг для 
задоволення і розвитку внутрішнього та міжнародного туризму. Діяльність усіх суб’єктів 
господарювання сфери туризму (туристичного бізнесу), сторонніх організацій, задіяних у реалізації 
туристичних програм виникають як туристична індустрія. Всі суб’єкти господарювання сфери 
туризму (суб’єкти на мікроекономічному рівні системи менеджменту туризму) об’єднані 
в комплексну систему, що включає різні сфери і види діяльності, виробництва, які взаємодіють 
заради спільної мети спільної програми розвитку.2 

За функціональним підходом менеджмент туризму є системою управління, яка втілюється 
через функції менеджменту (планування діяльності, організування, мотивації, контролю та 
регулювання, оцінки та аналізу туристичної діяльності). Особливість цих функцій є те, що в основі 
покладено чіткі об’єкти менеджменту туризму туристичні продукти, послуги, ресурси, ринки. 
Завдяки ефективному застосуванню методів і засобів впливу на туристичну діяльність можна 
досягти важливу мету – задоволення індивідуальних туристичних потреб споживачів.3 

Узагальнення інформації є обов’язковою умовою перевірки на адекватність зроблених 
висновків по об’єктах, на які спрямований контроль в системі менеджменту туризму. Наслідком 
проведеного аналізу якісних і кількісних підходів може бути ідентифікації, виявлення потреби 
прийняття управлінських рішень або рекомендація про те, що відпадає необхідність в здійсненні 
коригуючих дій. У разі отримання інформації про існуючу проблему, суб’єкти менеджменту 
туризму формують відповідні управлінські рішення, впроваджують їх у практику, проводить 
контроль реалізованих рішень, відстежуючи зміни, динаміку якісних і кількісних результатів. 

У разі отримання інформації про існуючу проблему, суб’єкти У теорії управління випадки 
поєднання різних підходів, зокрема, процесного або функціонального підходу з системним або 
іншими підходами. 4 

Процесно-системна модель функції самоорганізації охоплює наступні елементи: рівні 
управління, комплекс забезпечення, функції управління і визначається технологіями 
менеджменту, змістом компонентів структури туристичної діяльності, процесу організації цього 
виду діяльності. 5 

                                                      
1 Школа, І.М. (2003). Менеджмент туристичної індустрії. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 89. 
2 Там само. 
3 Там само. 
4 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/laws/show/ 
168-2017-р> (2019, серпень, 16). 
5 Там само. 
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Підсистеми процесуальних функцій менеджменту утворюють систему менеджменту туризму, 
тобто єдине ціле, і повинні бути досліджувані з урахуванням їх взаємного впливу. 1 

Вирішення проблемних питань розвитку туризму можливо в разі розгляду елементів 
процесно-системного моделі у взаємодії і цілісності. Основою функціонування процесно-
системного моделі є властивості, ознаки процесів і систем, які розглядаються з урахуванням певних 
ситуацій, зумовлених станом внутрішніх чинників (змінних) підсистем процесуальних функцій і 
впливом зовнішніх чинників. 2 

Згідно процесно-системного моделювання формування системи менеджменту туризму, 
основними функціями менеджменту туризму є загальні функції управління. Успішність, 
результативність і ефективність туристичної діяльності в першу чергу залежить від якості 
здійснення функцій на всіх етапах розвитку сфери туризму. 3 

Процес менеджменту туризму доцільно розглядати крізь призму основних і сполучних 
функцій. Серед основних функцій вагомими є функції організування, планування, контроль, серед 
сполучних – насамперед мотивування і прийняття управлінських рішень. 4 

Системі менеджменту туризму притаманна низка властивих лише їй рис, ознак, які зумовлені 
унікальністю виду, властивостей наданих туристичними організаціями послуг, особливістю 
вироблених для цієї сфери товарів. 

В теоретичному та практичному сенсі на думку Маховка В.М., Лобач Л.В. «управління» є 
цілеспрямованим впливом суб’єкта управління на об’єкт управління. Суб’єктом управління сферою 
туризму є державні органи влади, а об’єктом – туристичні підприємства (туристичні агенти та 
оператори), а також інші підприємства та організації, що беруть участь у формуванні туристичного 
продукту, обслуговуванні та задоволенні потреб туристів.5 

Тхагапсов А. управління у туристичній сфері розглядає крізь призму системи діяльності, 
елементами якої є різні види діяльності, що здійснюються керуючими суб’єктами. Як підсистеми 
управління в туризмі автор виділяє 1) зовнішнє управління (представлено державною 
регламентацією і регулюванням галузі; 2) та внутрішнє професійне управління і самоменеджмент 
на рівні галузі і туристичних підприємств.6 

Перішко І. у ході аналізу системи управління у туристичній сфері акцентує увагу на тому, що 
ця систему доцільно аналізувати із врахуванням трьох рівнів, а саме державного управління; 
самоврядування туристичних компаній; самоорганізації споживачів послуг.7 

Герасименко В. обґрунтовує, що структура управління туризмом охоплює суб’єкти 
(структури, які наділені повноваженнями ухвалювати управлінські рішення) і об’єкти управління 
(туристичні ресурси і продукти, ринок туристичних послуг), а також процес, який протікає поміж 
цими елементами. Водночас сам проце суправління обумовлений зміною як умов, так і подій 
у внутрішньому та зовнішньому середовищі.8 

На нашу думку, система менеджменту туризму включає такий різновид підсистем: 
1) підсистема цілей, яка поєднує цілі функціонування та розвитку системи менеджменту 

туризму, її структурних елементів та завдань, що вирішуються у ході досягнення сформульованих 
цілей; 

2) об’єкти системи менеджменту туризму є туристичні продукти, послуги, ресурси,  
ринки тощо; 
                                                      
1 Там само. 
2 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/laws/show/168-
2017-р> (2019, серпень, 16). 
3 Там само. 
4 Там само. 
5 Маховка, В.М., Лобач, Л.В. (2019). Теоретичні та методичні засади управління сферою туризму. 
<http://77.121.11.9/bitstream/PoltNTU/317f> (2019, березень, 06). 
6 Тхагапсов, А. В. (2014). Виды систем управления в туризме. Сервис в России и за рубежом, 6, 15-28. 
7 Перішко, І. (2013). Роль менеджера, його завдання та ефективність в туристичній діяльності ринкової 
економіки .Молодь і ринок, 2, 138-143. 
8 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/laws/show/ 
168-2017-р> (2019, серпень, 16). 
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3) суб’єкти системи менеджменту туризму – органи державного управління туризмом, 
місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, регіональні державні органи, 
неурядові організації (громадські організації), підприємства сфери туризму; 

4) підсистема забезпечення управління у сфері туризму, заходи та дії, що необхідні у процесі 
формування, реалізації та розвитку системи менеджменту туризму. 

На рисунку 2 представлено функціонально-структурну модель взаємозв’язку підсистем у 
системі менеджменту туризму. 

 

 

Рис. 2. Функціонально-структурна модель взаємозв’язку підсистем  
у системі менеджменту туризму 

Джерело: розроблено автором. 
 
На макроекономічному рівні: суб’єкти системи менеджменту туризму відносяться: органи 

державного управління туризмом, та місцеві органи виконавчої влади, та органи місцевого 
самоврядування, регіональні державні органи, неурядові організації, підприємства сфери туризму 
на мезоекономічному рівні. Сама дія суб’єктів системи менеджменту туризму, цілеспрямовано діє 
на об’єкти системи менеджменту туризму, які є туристичні продукти, послуги, ресурси, ринки 
тощо. Підсистема цілей, яка поєднує цілі функціонування та розвитку системи менеджменту 
туризму, її структурних елементів. Підсистема завдань. Мікроекономічний рівень, 
наноекономічний рівень. Підсистема забезпечення управління у сфері туризму, заходи та дії, що 
необхідні у процесі формування, реалізації та розвитку системи менеджменту туризму, які 
відноситься до поточного рівня. 

Для розвитку сфери туризму та курортів з урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку 
України на період до 2026 року необхідно вдосконалити, впровадити, спрямувати ряд структур у цій 
сфері.  

Одна з найважливіших особливостей в туризмі, як об’єкта управління вважається специфіка 
туристичних послуг та туристичного продукту. Цю особливість необхідно врахувати підчас 
розробки системи управління туристичним підприємством, організацією, територією для 
встановлення стандартів обслуговування та навчання персоналу тощо. 
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Суб’єкти системи менеджменту 
туризму – органи державного управління 

туризмом, місцеві органи виконавчої 
влади, органи місцевого самоврядування, 

регіональні державні органи,  
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Таблиця 1 

Основні стратегічні цілі розвитку сфери туризму та курортів 

Основні стратегічні цілі розвитку  
сфери туризму та курортів 

Шляхи впровадження, вдосконалення  
та спрямування 

Створити конкурентоспроможність 
національного туристичного продукту 

на засадах системної маркетингової діяльності, 
спрямованої на чітке позиціонування різних видів 
туристичних продуктів, адаптованих до вимог і 
очікувань споживачів; 

Забезпечити ефективність і комплексність 
(економічного, соціального, екологічного та 
інноваційного) використання наявного 
туристичного та курортно-рекреаційного 
потенціалу 

шляхом розв’язання проблеми рекреаційного 
природокористування і охорони навколишнього 
природного середовища та удосконалення 
територіальної структури сфери туризму та 
курортів з метою розвитку туристичних 
територій, брендингу територій; 

Системне підвищення якості інфраструктури 
курортів та рекреаційних територій шляхом 
виконання комплексної програми поетапного 
вдосконалення матеріально-технічної бази 

з використанням можливостей кластерних 
моделей, державно-приватного партнерства та 
соціального замовлення; 

Удосконалити інформаційну інфраструктуру 
рекреаційних та туристичних послуг шляхом 
створення центрів туристичної інформації та 
популяризації туристичних продуктів 

під час провадження ярмаркової, фестивальної та 
виставкової діяльності; 
 

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 

розроблення національних стандартів надання 
туристичних послуг відповідно до міжнародних 
стандартів; 
 

Підготовка і організація системи якісної 
підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації фахівців 

туристичного супроводу та обслуговування, 
інших професій сфери туризму та курортів. 
 

Джерело: розроблено автором. 
 
Висновок. Туризм відносять до інтегрованого виду діяльності. Він поєднує діяльність 

суб’єктів усіх ієрархічних рівнів, кожен з яких переслідує власні цілі і націлений на отримання 
різних результатів. 

Підвищена увага суб’єктів менеджменту туризму має бути зосереджена на вирішенні питань 
організації результативної й ефективної взаємодії та співпраці поміж ними. Усі суб’єкти зобов’язані 
проявляти зацікавленість у координуванні власної діяльності і втіленні спільних програм розвитку 
сфери туризму. 
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THE TASKS OF MARKETING MANAGEMENT  
IN CONDITIONS OF INFORMATIZATION  
OF SOCIETY 

Due  to  the  formation  of  information  systems,  it  became  possible  to  respond more  quickly  to 
changes  in  the  market  environment,  to  make  timely  and  effective  management  decisions. 
Electronic  invoicing  systems,  satellite  and  fiber‐optic  communications,  make  it  possible  to 
conclude  transactions  virtually  instantaneously,  transfer  funds  from  one  account  to  another 
regardless of distance and national borders, which also forms an information flow between the 
subjects  of  global  markets.  The  development  of  information  technology  has  led  to  a  radical 
change in the conditions of marketing, new forms of economic exchange based on information 
technology have emerged. This stage of development of economic relations reflects a new level 
of  formation of  the mechanism of  interaction between production and  consumption, which  is 
characterized by increased feedback. This was facilitated by reasons such as the increase in the 
number of Internet users, the development of access to the Internet network, the development 
of  enterprise  automation  systems,  the  development  of  software  for  the  organization  of  e‐
commerce.  The  constant  increase  in  the  requirements  for  information  from  business  activity 
arises in the conditions of complication of business and marketing activity in connection with the 
processes of globalization of business. Therefore, there is a need to use new marketing tools, as 
the market becomes more competitive and consumer demands higher. 
Keywords: Internet, information systems, marketing, marketing management, enterprise web 
resources. 

Вступ. Розвиток інформаційних технологій призвів до радикальних змін умов ведення 
маркетингової діяльності, виникли нові форми економічного обміну, засновані на інформаційних 
технологіях. Цей етап розвитку економічних відносин відбиває новий рівень становлення механізму 
взаємодії виробництва і споживання, що відрізняється посиленням зворотних зв’язків. Цьому 
сприяли такі причини як зростання кількості Інтернет-користувачів, розвиток доступу до Інтернет-
мережі, розробка систем автоматизації підприємства, розробка програмного забезпечення для 
організації електронної комерції. 

Проблемами застосування та впровадження інформаційних технологій присвятили 
дослідження такі зарубіжні та вітчизняні-економісти як Рассел Дж., РоссітерДж.Р, Персі Л., Котлер 
Ф., Гересимчук В.Г., Старостіна А.А., Канищенко О.Л, Ромат Е.В., Янковець Т.Н. та інші, В працях 
цих авторів розглянуто питання про роль застосування Інтернет та інформаційних технологій 
в маркетинговій діяльності підприємства, приведено характеристики методів та прийомів 
застосування, викладено питання планування і реалізації заходів Інтернет просування. Але 
недостатньо уваги приділено особливостям застосування інформаційних технологій в маркетинговій 
діяльності підприємства, в тому числі інформаційних систем підприємства. 

Постановка завдання. Метою дослідження є: визначити вплив інформаційних систем 
на бізнесдіяльність підприємства, структурувати та впорядкувати складові управління 
маркетинговою діяльністью, виділівши основні єтапи на напрями застосування Інтернет та 
інформаційних технологій в маркетинговоій діяльності підприємства. 
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Методологія. У роботі використані наступні методи дослідження системного аналізу, синтезу 
(для виявлення теоретико-методичних і прикладних проблем формування підходів до управління 
маркетинговою діяльністю), комплексний метод оцінки підходів та показників. 

Результати досліджень. Управління маркетинговою діяльністю можливе за рахунок 
побудови системи збору та обробки інформації, що є процесом, який гарантує своєчасне отримання 
даних для прийняття маркетингових рішень, використання певних стандартів, правил та технологій 
щодо контролю ефективності, а також розроблення і здійснення маркетингових програм, що 
об’єднують стратегічні (довгострокові) та оперативні (короткострокові) маркетингові програми. 

Маркетингова діяльність, це комплекс дій, які направлені на підтримку та розвиток основної 
діяльності підприємства, що має технологічну, інформаційну та комунікаційну складову структуру, 
яка направлена на збір та оцінку необхідної інформації та вибору та прийняття оптимальних 
управлінських рішень. Щоб керувати цими процесами, потрібна інформаційна технологія, як основа 
для ухвалення управлінських рішень, тобто необхідне відповідне інформаційне забезпечення 
в рамках підприємств. 

За таких умов, завдання (Табл.1.) управління маркетинговою діяльністю необхідно 
розглядати, як інструмент взаємозв’язку з іншими підсистемами підприємства і зовнішнім 
середовищем з врахуванням факторів невизначеності середовища, а також з урахуванням змін 
системи, її здатності до розвитку, розширення, зміни елементів, накопичення інформації, цьому 
також сприяє формування єдиних показників оцінювання маркетингової діяльності. Також виникає 
постійне підвищення вимог до інформації в умовах ускладнення маркетингової діяльності 
у взаємозв’язку з процесами глобалізації бізнесу. 

Цей процес характеризується наступними рисами: обмін інформацією набуває глобального 
характеру, державні кордони та відстані вже не є суттєвою перешкодою для руху інформаційних 
потоків, значно зросли можливості збору, обробки, зберігання, передачі інформації та доступу до неї, 
суттєво зросло і продовжує зростати значення доступу до інформації для розвитку різних сфер 
людської діяльності, відбувається перехід до нових форм зайнятості населення, зокрема, формування 
нових трудових ресурсів за рахунок збільшення кількості зайнятих в інформаційно-інтелектуально 
орієнтованих видах робіт, зросла кількість персональних та корпоративних контактів на глобальному 
рівні, розгортаються процеси формування трансдержавних і транснаціональних спільнот1. 

На практиці це виявляється в наступному: кастомізації ринку, прискорення диференціації 
продукту і створенні нескінченної множини мікроринків, орієнтованих на запити індивідуального 
споживача, формування ринкової структури, що складається з мікросегментів, зниження престижу 
відомих брендів, розвитку нових способів покупки й оплати товарів, зростання інформованості 
споживача, розвиток баз даних і електронних магазинів. 

Основні функції маркетингу: вивчення ринку, споживачів, конкурентів, стратегічне 
маркетингове планування, організація каналів збуту, формування попиту, організація комунікацій 
між виробником та споживачем зазнала істотного впливу від використання інформаційних 
технологій в маркетинговій діяльності підприємства (Табл.2). 

Визначимо, якого впливу зазнає здійснення основних маркетингових функцій під впливом 
використання інформаційних та телекомунікаційних технологій в економічній діяльності 
підприємства. Мережа Інтернет, як засіб та середовище електронних комунікації використовується 
для проведення маркетингових досліджень. В мережі Інтернет можна проводити як збір первинної 
інформації, так і збір вторинної маркетингової інформації. 

Управлінська функція (стратегічне маркетингове планування, організація внутрішніх 
маркетингових процесів) яка спирається на дані маркетингових інформаційних систем, 
маркетингових досліджень, даних відділів збуту, бухгалтерії та інших, використовують аналіз 
виробництва та планові моделі розподілу ресурсів, а також враховує можливість організації 
розробляти, підтримувати та захищати своє положення на ринку. За допомогою впровадження 
внутрішніх інформаційних систем можливо створення єдиного інформаційного простору для 
організації ефективного маркетингового та стратегічного планування2. 
                                                      
1 Каніщенко, О.Л. (2006). Суб’єкти міжнародного маркетингу: особливості управлінських функцій в умовах 
глобалізації. Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць, 2 (57), 16-19. 
2 Краус, К.М. (2015). Управління маркетингом малих торговельних підприємств. Київ: Центр учбової 
літератури, 163. 
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Таблиця 1 

Завдання маркетингової діяльності підприємства сфери туризму 

Напрями діяльності Загальна характеристика 

Аналізта дослідження 
 

- Системи маркетингових досліджень, розгалуженості маркетинговоїі 
нформаційної системи; 
- Факторів зовнішнього маркетингового середовища; 
- Споживчих ринків та поведінки споживачів – дослідження моделі 
споживчої поведінки; 
- Обґрунтування цільових ринків підприємств, дослідження 
промисловихринків; 
- конкурентів – оцінка слабких та сильних сторін конкурентів, 
розробка моделі взаємодії з конкурентами, вибір стратегії орієнтації 
на споживачів або на конкурентів 

Вибір цільових  
ринків 

- вимір та прогнозування ринкового попиту; 
- виявлення ринкових сегментів та обґрунтування цільових ринків 

Розроблення 
маркетингової стратегії 
 

- обґрунтування маркетингових стратегій диференціації та 
прогнозування маркетингової пропозиції; 
- визначення значущості і відбір постачальників, виявлення 
потенційних конкурентних переваг, відбір комунікативних засобів 
позиціонування фірми, відбір інструментів конкурентної 
диференціації; 
- створення та розроблення маркетингових стратегій, розробка цінових 
стратегій та програм, установка та адаптація цін, вибір рішень щодо 
реакції на зміну ціни 

Розроблення, перевірка 
та запуск нових товарів 
та послуг 

- генерація ідей, оцінювання, розроблення та перевірка концепції 
оновлення товарів; 
- розробка товарів, організація ринкового тестування та процесу 
комерціалізації товару, вивчення процесу визнання товару покупцем; 
- управління життєвим циклом товару; 
- управління асортиментом товару; 
- управління сервісом 

Управління  
каналами  
розподілу  

- вибір рішення про структуру каналу збуту; 
- аналіз динаміки маркетингового каналу; 
- дослідження взаємодії в системі каналів розподілу; 
- управління роздрібною та оптовою торгівлею 

Управління 
комунікаційними 
процесами 

- розробка стратегій комунікації та просування; 
- товарів, визначення алгоритму комунікації із споживачами та 

посередниками 

Узагальнено автором 
 
Організація збуту товарів також зазнала впливу з боку інформаційних технологій. Інтернет 

спрощує інформаційний обмін на всіх рівнях каналів збуту, дозволяє скоротити витрати на 
інформування і доставку. Компанії, що пропонують свої товари через веб-представництва, стають 
учасником глобального ринку, при цьому посередники змушені конкурувати в сфері надання 
якісного сервісу і гарантійного обслуговування. 
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1 Балабанов, И. Т. (2001). Электронная коммерция. Спб: Питер. 



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

 71

Інтернет середовище створило нові канали розподілу, що базуються на можливостях 
інформаційних технологій. На відміну від традиційних методів розповсюдження, споживач одержує 
доступ до товару незалежно від місця перебування виробника. Компанії-виробники отримали 
можливість підвищення ефективності взаємодії з каналами збуту, надаючи партнерам доступ 
до інформаційних ресурсів компанії за допомогою веб-браузера1. 

Змінились умови ведення маркетингової діяльності, виникли нові форми економічного 
обміну, засновані на інформаційних технологіях, що потребує включати комп’ютерну та 
телекомунікаційну техніку, експертні системи, бази даних та комунікаційне середовище 
(включаючи Internet) для отримання, накопичення та обробки зовнішньої інформації. 
Інтеграціязавдань маркетингу і менеджменту створює управлінську складову синергічного ефекту 
маркетингу, який виникає у процесі задоволення потреб та попиту споживачів. Цей ефект 
відображається в прискореному досягненні цілей маркетингу за рахунок підвищення рівня 
організації, планування, координації та контролю всіх заходів, пов’язаних з інтенсифікацією 
маркетингової політики підприємства. 

Отже, за таких умов управління маркетинговою діяльністю необхідно розглядати, як систему 
у взаємозв’язку з іншими підсистемами підприємства і зовнішнім середовищем з врахуванням 
факторів невизначеності та випадковостей у системі та у зовнішньому середовищі, а також 
з урахуванням змін системи, її здатності до розвитку, розширення, зміни елементів, накопичення 
інформації. Забезпечення прозорості управління маркетинговою діяльністю досягається за рахунок 
формування єдиних завдань та показників результативності маркетингової діяльності та 
корпоративних інформаційних систем підприємства. 

Корпоративна інформаційна система компанії відкрита інтегрована автоматизована система, 
що працює в режимі реального часу з автоматизації бізнес-процесів компанії всіх рівнів, в тому 
числі, і бізнес-процесів прийняття управлінських рішень. Ядром такої системи може бути система 
класу (ERP). Основні ознаки корпоративної інформаційної системи: узгодженість з організаційно-
фінансовою структурою компанії, культурою компанії, інтегрованість, відкритість і 
масштабованість. 

Основна мета впровадження корпоративної інформаційної системи – підвищення прибутку 
компанії за рахунок найбільш ефективного використання всіх ресурсів компанії і підвищення якості 
прийнятих управлінських рішень в результаті побудови інформаційної 
моделіпідприємства.Оскільки взаємини з клієнтами є однією з найважливіших умов успішного 
ведення бізнесу, важливими також стають програмне забезпечення, що дають можливість 
автоматизації взаємовідносин з клієнтами (CRM – Customer Relationship Management). 

Мета впровадження CRM-системи – ефективне залучення нових і утримання найбільш цінних 
існуючих клієнтів, зниження витрат, підвищення продуктивності праці і, як результат, збільшення 
обсягу продажів і прибутку. Завдання CRM-систем – створення чітких і прозорих процесів взаємодії 
з клієнтами і партнерами, побудова ефективного процесу продажів товарів, формування лояльності 
клієнтів, контроль узгодженості роботи всіх співробітників в компанії. 

Особливої ролі при створенні ефективних інформаційно-комунікаційних технологій набуває 
створення власних веб-ресурсів підприємства. Створення веб-сайту будь-якого рівня дозволить 
збільшити ефективність маркетингових комунікацій за різними напрямами. Необхідно розрізняти 
фактори, які контролює вище керівництво підприємства (вид діяльності, загальні цілі, роль 
маркетингу і інші засоби підприємницької діяльності, корпоративна культура і т. ін.) та фактори, що 
контролюються службою маркетингу (вибір цільових ринків, цілей маркетингу, організація 
маркетингу, структура маркетингу та керівництво цим процесом)2. 

Організації внутрішньої взаємодії, тобто комунікації є складовою маркетингу, сполучною 
ланкою між елементами усередині виробничо-господарської системи, а поза нею-між даною 
системою і елементами зовнішнього середовища. Важливу роль у створенні такої технології 
на підприємстві відіграють електронні засоби зв’язку (Інтернет), інформаційне забезпечення та бази 
                                                      
1 Домашева, Є. А., Зозульов О. В. (2018). Визначення стратегії збуту в кіберсередовищі на промисловому 
ринку. Економічний вісник НТУУ КПІ. <http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/132530/128994> (2019, вересень, 07). 
2 Окландер, М.А. (2012). Етапиеволюціїтеорії маркетингу як відображеннятрансформації способу виробництва. 
Економіка: реалії часу. Науковий журнал, 3-4 (4-5), 8-12. <http://economics.opu.ua/files/archive/2012/n4-5.html> 
(2019, вересень, 07). 
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даних.Між співробітниками компанії можливий обмін інформацією та спілкування за допомогою 
конференцій, об’яв та внутрішньої корпоративної пошти. Застосування інформаційних технологій 
гарантує отримання зворотного зв’язку від цільової аудиторії, можливість отримання очікуваного 
зворотного зв’язку, їм присутня висока комунікаційна сила. 

Завдання інтеграції маркетингової діяльності та інформаційних технологій: 
1. формування єдиних задач та показників ефективності маркетингу та інформаційної системи 

підприємства; 
2. взаємодії та розвитку – маркетингової стратегії та автоматизації маркетингової діяльності 

на підприємстві з врахування змін інформаційних систем, їх подальшого розширення; 
3. прозорості та функціональності – розгляд будь-якої частини інформаційної системи 

підприємства разом з її зв’язками та оточенням, враховуючи ієрархію елементів та функцій 
із пріоритетом функцій над структурою; 

Так, технічними засобами виробництва інформації буде апаратне та програмне забезпечення, а 
також підходи до управління маркетинговою діяльністю підприємства з їх допомогою проводиться 
переробка первинної та вторинної інформації в інформацію для прийняття адекватних 
управлінських рішень. 

Висновки. Моделі функціонування маркетингових інформаційно-комунікаційних технології 
повинні враховувати: особливості розвитку ринкових відносин у країні, можливі перспективні види 
продукції (товари і послуги), пов’язані з профілем діяльності організації чи підприємства, 
потенційні види виробничих ресурсів, можливі для використання при створенні нових видів 
продукції (товарів, послуг), перспективні технологічні процеси виготовлення нових видів продукції 
(товарів і послуг), включати комп’ютерну та телекомунікаційну техніку, експертні системи, баз 
даних та комунікаційне середовище (включаючи Internet) для отримання, накопичення та обробки 
зовнішньої інформації. 

Таким чином, ми розглянули завдання управління маркетинговою діяльністю у взаємозв’язку 
з завданнямивпровадження інформаційних систем підприємства, що враховує необхідність 
реалізації функцій маркетингу, базуючись на інформаційному забезпеченні та враховуючи сучасні 
принципи та підходи до управління маркетинговою діяльністю, що визначає завдання планування, 
організації та контролю та відповідну реалізацію завдань по їх розвитку. 
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Постановка проблеми. Соціальна політика держави – складне, комплексне поняття, що може 
бути представлено у вигляді різноманітних елементів, як то процеси, програми, але яке однозначно 
спрямоване на задоволення інтересів суспільства, досягнення соціальних цілей. Рівень досягнутих 
результатів та витрати для їх отримання по відношенню до цієї сфери діяльності держави важко 
виміряти. Однак, необхідність аналізу, оцінювання кінцевих результатів є беззаперечною, адже це 
дозволяє коригувати управлінську діяльність держави, вдосконалювати її. Соціальна політика 
у сфері реабілітації та працевлаштування осіб з інвалідністю як елемент соціальної політики 
держави в цілому теж потребує аналізу. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Завдання визначення якості виконання 
бюджетних програм базується на звітних матеріалах, що оприлюднюються різноманітними 
установами, як от Міністерство соціальної політики України1. Для аналізу досягнення результатів їх 
виконання використовуються відповідні нормативні документи, наприклад Методичні 
рекомендації2. Теоретичні та практичні аспекти оцінювання ефективності державної соціальної 
політики розглядались у роботі Л. Приходченко3 

У той же час є окремі роботи присвячені оцінюванню ефективності соціальних програм, 
як наприклад праця колективу авторів за ред. Е. М. Лібанової4. Проте соціальна політика 
                                                      
1 Міністерство соціальної політики України (2019). Головна сторінка <http://www.msp.gov.ua>. (2019, вересень, 07). 
2 Наказ про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних 
програм, 2011 (Міністерство фінансів України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0608201-11>. (2019, вересень, 07). 
3 Приходченко, Л. (2012). Теорія та практика оцінювання ефективності державної соціальної політики. 
Публічне управління: теорія і практика, 4, 118-123 <http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012-4/ 
doc/2/09.pdf>. (2019, вересень, 07). 
4 Лібанова, Е.М. (2012). Соціальні результати державних програм: теретико-методологічні та прикладні 
аспекти оцінювання. Умань: Видавець Сочінський, 312. 
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щодо реабілітації та працевлаштування осіб з інвалідністю має свої особливості, що відповідно не 
враховано в попередніх дослідженнях. Окремі аналітичні матеріали, які досліджують становище 
осіб з інвалідністю в Україні, швидко перестають бути актуальними. До останніх документів, що 
стосуються об’єкту цього наукового дослідження відноситься Аудиторський звіт державного 
фінансового аудиту за період з 01 січня 2015 р. по 01 жовтня 2018 року1. Однак він аналізує 
результати виконання тільки однієї із бюджетних програм. 

З огляду на все вище зазначене метою статті є аналіз результатів соціальної політики 
у сфері реабілітації та працевлаштування осіб з інвалідністю задля пошуку варіантів її 
удосконалення. 

Виклад основних результатів дослідження. Для оцінювання соціальної політики у галузі 
реабілітації та працевлаштування осіб з інвалідністю доцільно враховувати дані щодо її результатів 
у розрізі соціальних програм. На думку окремих авторів вони є основним засобом здійснення 
державної політики у соціальній сфері2. При цьому під соціальною програмою пропонують розуміти 
послідовність заходів, спрямованих на досягнення певної соціальної цілі (розв’язання соціальної 
проблеми)3. 

Державна цільова програма – це комплекс взаємопов’язаних завдань і заходів, які спрямовані 
на розв’язання найважливіших проблем розвитку держави, окремих галузей економіки або 
адміністративно-територіальних одиниць, здійснюються з використанням коштів Державного 
бюджету України та узгоджені за строками виконання, складом виконавців, ресурсним 
забезпеченням4. Державні цільові програми деталізуються у бюджетних програмах, які мають чітку 
спрямованість та зорієнтовані на досягнення конкретних результатів. 

Для реалізації прав і задоволення потреб осіб з інвалідністю нарівні з іншими громадянами, 
поліпшення умов їх життєдіяльності згідно з Конвенцією про права інвалідів в Україні розроблена 
та реалізується Державна цільова програма «Національний план дій з реалізації Конвенції про права 
інвалідів на період до 2020 року»5. 

Зазначений документ містить ряд положень, що стосуються безпосередньо реабілітації та 
працевлаштування осіб з інвалідністю. Зокрема для забезпечення реалізації прав і задоволення 
потреб осіб з інвалідністю нарівні з іншими громадянами, поліпшення умов їх життєдіяльності 
згідно з Конвенцією про права інвалідів пропонується: 

– приведення національного законодавства у відповідність до вимог Конвенції; 
– удосконалення порядку проведення медико-соціальної експертизи інвалідів, здійснення 

реабілітаційних заходів і надання соціальних послуг, розширення переліку таких заходів і послуг. 
Реалізація передбачених заходів, на думку розробників, має дати можливість забезпечити 

зростання чисельності інвалідів, які провадять трудову діяльність – до 794,6 тис. осіб до 2020 року. 
Серед завдань і заходів, що передбачені цією програмою є напрямок XV. Праця та зайнятість 

(стаття 27 Конвенції про права інвалідів), що деталізує плани держави щодо внесення змін 
до окремих нормативних документів. 

Варто зауважити, що соціальна політика щодо реабілітації та працевлаштування осіб 
з інвалідністю не охоплюється єдиною цільовою програмою, та у різній мірі представлена 
у переліку бюджетних програм. Так, державний бюджет України 2018 року містив бюджетні 
програми, що пов’язані із реабілітацією та працевлаштуванням осіб з інвалідністю, які узагальнені 
у таблиці 1. 

                                                      
1 Державна аудиторська служба України (2019). Аудиторський звіт державного фінансового аудиту 
виконання Міністерством соціальної політики України бюджетної програми за КПКВК 2507030 «Заходи 
із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів» за період з 01 січня 2015 р. по 01 жовтня 
2018 року. <http://dkrs.kmu.gov.ua/kru/doccatalog/document?id=145626>. (2019, вересень, 07). 
2 Лібанова, Е. М. (2012). Соціальні результати державних програм: теретико-методологічні та прикладні 
аспекти оцінювання. Умань: Видавець Сочінський, 312. 
3 Там само. 
4 Офіційний сайт Верховної Ради України (2019). Термін «Державна цільова програма» 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/6334:2609>. (2019, вересень, 07). 
5 Постанова про затвердження Державної цільової програми Національний план дій з реалізації Конвенції 
про права інвалідів на період до 2020 року, 2012. (Кабінет міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради 
України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/706-2012-%D0%BF>. (2019, вересень, 07). 
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Таблиця 1 

Бюджетні програми 2018 року, що містили елементи соціальної політики  
щодо реабілітації та працевлаштування осіб з інвалідністю  

(сформовано на основі1) 

Шифр Назва бюджетної програми 
Розпоряд-

ник 

Відпові-
дальний 

виконавець

Завдання щодо осіб 
з інвалідністю 

2507030 Заходи із соціальної, трудової 
та професійної реабілітації 
інвалідів 
 

Міністерств
о соціальної 
політики 
України 

Фонд 
соціального 
захисту 
інвалідів 

Завдання реабілітації осіб 
з інвалідністю, навчання та 
перекваліфікація осіб 
з інвалідністю, переоснащення 
створення робочих місць, 
створення умов на робочому 
місці осіб з інвалідністю 

2505150 Заходи із психологічної 
реабілітації, соціальної та 
професійної адаптації, 
забезпечення санаторно-
курортним лікуванням 
із застосуванням сучасних 
технологій постраждалих 
учасників Революції Гідності 
та учасників антитерористичної 
операції 

Міністерств
о соціальної 
політики 
України 

Державна 
служба 
України 
у справах 
ветеранів 
війни та 
учасників 
антитерорис
тичної 
операції 
 

Реабілітація, у тому числі 
професійна реабілітація осіб з 
інвалідністю з числа учасників 
АТО 

2507020 Фінансова підтримка 
громадських об’єднань 
інвалідів 
 

Міністерств
о соціальної 
політики 
України 

Фонд 
соціального 
захисту 
інвалідів 

Фінансування діяльності 
громадських об’єднань осіб 
з інвалідністю, зокрема щодо їх 
працевлаштування та навчання  

2501070 Спеціалізована протезно-
ортопедична та медично-
реабілітаційна допомога 
інвалідам у клініці Науково-
дослідного інституту 
протезування, 
протезобудування та 
відновлення працездатності 

Міністерств
о соціальної 
політики 
України 
 

Апарат 
Міністерств
а соціальної 
політики 
України 

Реабілітація та відновлення 
працездатності осіб з 
інвалідністю 

2507040 Забезпечення діяльності  
Фонду соціального захисту 
інвалідів 

Міністерств
о соціальної 
політики 
України 

Фонд 
соціального 
захисту 
інвалідів 

Реалізації функцій і завдань 
ФСЗІ, у тому числі щодо 
звітності роботодавців, 
працевлаштування осіб 
з інвалідністю 

2502010 Керівництво та управління 
у сфері промислової безпеки, 
охорони та гігієни праці, 
нагляду за додержанням 
законодавства про працю 

Міністерств
о соціальної 
політики 
України 
 

Державна 
служба 
з питань 
праці 
 

Заходи щодо дотримання 
законодавства про працю, 
у тому числі щодо осіб з 
інвалідністю 

2501590 Компенсація роботодавцю 
частини фактичних витрат, 
пов’язаних зі сплатою єдиного 
внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування 

Міністерств
о соціальної 
політики 
України 
 

Апарат 
Міністерств
а соціальної 
політики 
України 

Фінансування створення 
робочих місць, у тому числі  
осіб з інвалідністю 

 

                                                      
1 Міністерство соціальної політики України (2019). Головна сторінка <http://www.msp.gov.ua>. (2019, вересень, 07). 
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Бюджетні програми, які наведені у таблиці 1, відрізняються за спрямованістю, масштабом, 
комплексністю, тобто вони не в однаковій мірі зорієнтовані на реабілітацію та працевлаштування 
осіб з інвалідністю. Так, програма 2507030 «Заходи із соціальної, трудової та професійної 
реабілітації інвалідів» повністю належить до сфери, що розглядається, а у програмі 2502010 
«Керівництво та управління у сфері промислової безпеки, охорони та гігієни праці, нагляду 
за додержанням законодавства про працю» важливим є фінансування контролюючих заходів щодо 
дотримання законодавства про працю осіб з інвалідністю. 

Для оцінювання виконання бюджетних програм застосовуються Методичні рекомендації 
щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, затверджені наказом Міністерства 
фінансів України від 17.05.2011 № 6081. Завдання оцінки ефективності бюджетних програм 
при виконанні державного та місцевого бюджетів, що декларуються у Методичних рекомендаціях 
наведені на рисунку 1: 

 

 

Рис. 1. Завдання оцінки ефективності бюджетних програм 

Джерело сформовано автором на основі2. 
 
Зазначені Методичні рекомендації передбачають оцінювання за напрямами використання 

бюджетних коштів, джерелами надходжень спеціального фонду, виконанням показників порівняно 
із показниками попереднього періоду. У той же час при аналізі затверджених та фактичних напрямів 
використання бюджетних коштів розраховуються показники затрат, продукту, ефективності, якості. 

Наведені у звітах матеріали про виконання соціальних програм пропонуємо згрупувати 
на наступні групи: 

1) фінансові. Зазначені показники дозволяють встановити рівень виконання державою 
своїх зобов’язань щодо фінансування соціальної політики у сфері реабілітації та працевлаштування 
осіб з інвалідністю; 

- відповідність планових та фактичних показників фінансування програми; 
- плановий та фактичний розподіл джерел фінансування за програмою; 
- плановий та фактичний розподіл фінансування за напрямами програми; 

                                                      
1 Наказ про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних 
програм, 2011 (Міністерство фінансів України). Офіційний сайт Верховної Ради України 
<https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0608201-11>. (2019, вересень, 07). 
2 Там само. 

визначення рівня ефективності та результативності бюджетної програми шляхом 
встановлення взаємозв’язку між досягнутими результатами та використаним обсягом 
бюджетних коштів; 

визначення ступеня досягнення запланованої мети, виконання завдань бюджетної 
програми шляхом аналізу виконання результативних показників; 

виявлення чинників, що перешкоджають виконанню бюджетних програм та досягненню 
запланованих результативних показників бюджетної програми; 

розробка пропозицій щодо підвищення ефективності використання бюджетних коштів; 

прийняття управлінських рішень, спрямованих на підвищення. 

ЗАВДАННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ 
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2) економічні. До цієї групи доцільно віднести показники, що у Методичних рекомендаціях 
характеризуються як показники результативності та ефективності: рівень виконання результативних 
показників; співвідношення планових та фактичних показників затрат; ефективність понесених 
затрат; результативність програми. 

3) якісні (стосуються не кількісних показників виконання програм, а якості виконання). 
Зведена інформація щодо фінансування окресленого переліку бюджетних програм наведена у 

звітних матеріалах Міністерства соціальної політики України. На рисунку 2 наведено рівень 
фінансування бюджетних програм в цілому та за джерелами фінансування у 2018 році. 

 

 

Рис. 2. Відсоток фінансування бюджетних програм у 2018 році 

Джерело сформовано автором на основі1 
 
За даними Міністерства соціальної політики програми, що у різній мірі стосуються 

реабілітації та працевлаштування осіб з інвалідністю державою, були профінансовані на рівні 
від 98,3% до 99,9%. При цьому перевиконання було лише за рахунок джерел спеціального фонду 
по програмі 501070 «Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога 
інвалідам у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення 
працездатності». Основним джерелом фінансування соціальних програм є кошти загального фонду, 
про що свідчать дані звітів головного розпорядника. Виняток становить фінансування ключової для 
дослідження програми 2507030 «Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації 
інвалідів». За рахунок спеціального фонду було заплановано та профінансовано 15% видатків. 

Оскільки частина наведених програм є комплексними і зорієнтована не лише на осіб 
з інвалідністю, можна виділити лише часткові показники по програмах, що дозволяють більш 
детально охарактеризувати результативність соціальної політики Україні у сфері реабілітації та 
працевлаштування осіб з інвалідністю. Це не стосується програми 2507030 «Заходи із соціальної, 
трудової та професійної реабілітації інвалідів», яка є основною, та потребує окремого аналізу. 

Економічні показники носять індивідуальний характер і мають різне значення для кожної 
із програм, адже пов’язані із визначенням різнопланових результатів, тому й розглянемо їх окремо. 

Привертає увагу незадовільний результат реалізації програми 2501590 «Компенсація 
роботодавцю частини фактичних витрат, пов’язаних зі сплатою єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». На її виконання було заплановано 
800 тис. грн, що мали компенсувати 50% єдиного соціального внеску роботодавцям за працівника 
                                                      
1 Міністерство соціальної політики України (2019). Головна сторінка <http://www.msp.gov.ua>. (2019, вересень, 07). 
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на новоствореному робочому місці. Вимоги, що висуваються до роботодавців для отримання 
компенсації, стосуються чисельності працівників (її стабільного рівня) та стабільного рівня фонду 
оплати праці по підприємству вцілому1. Зазначена програма не була реалізована, а заплановані 
кошти за належної інформаційної підтримки могли б стати переконливим фінансовим стимулом для 
створення робочих місць, у тому числі для працевлаштування осіб з інвалідністю. 

Контроль за дотриманням законодавства про працю, зокрема осіб з інвалідністю здійснює 
Державна служба України з питань праці. На виконання цих завдань у державному бюджеті 
виділено бюджетну програму 2502010 «Керівництво та управління у сфері промислової безпеки, 
охорони та гігієни праці, нагляду за додержанням законодавства про працю». Проте серед 
результатів роботи наводяться дані щодо кількості перевірок щодо дотримання законодавства про 
працю осіб з інвалідністю – 25000, та кількість таких на одного інспектора – 32 заходи на особи. 
Однак вказана інформація не дає можливість оцінити результативність роботи установи у цьому 
напрямку. Тобто потребує доопрацювання паспорт бюджетної програми з метою можливості 
оцінювання роботи Держпраці по зазначеному напрямі. 

Фонд соціального захисту інвалідів є одним із ключових суб’єктів, що реалізують політику 
держави в сфері реабілітації та працевлаштування осіб з інвалідністю. Основні показники виконання 
цієї програми, що можуть бути пов’язані із реабілітацією та працевлаштуванням осіб з інвалідністю 
зведено у таблиці 2. 

Таблиця 2 

Окремі показники результативності виконання програми 2507040 «Забезпечення  
діяльності Фонду соціального захисту інвалідів» у 2018 році 

Показник Заплановано Фактично Відхилення 

Кількість опрацьованих звітів про зайнятість і 
працевлаштування осіб з інвалідністю 462 447 -15 

Кількість виданих новоствореним підприємствам, 
у тому числі фізичним особам-підприємцям, довідок 
про реєстрацію у ФСЗІ 

876 2138 1262 

Кількість роботодавців, які згідно законодавства 
знаходяться на обліку в ФСЗІ 115000 110553 -4447 

Кількість опрацьованих звітів про зайнятість і 
працевлаштування осіб з інвалідністю на одного 
працівника відповідного структурного підрозділу 
(150 осіб) 

550 580 30 

Кількість виданих довідок по чисельності працюючих 
осіб з інвалідністю на одного працівника відповідного 
структурного підрозділу (50 осіб) 

9 0 -9 

Кількість виданих новоствореним підприємствам, 
у тому числі фізичним особам-підприємцям, довідок 
про реєстрацію у ФСЗІ на одного працівника 
відповідного структурного підрозділу (150 осіб) 

6 14 8 

 
Інформація таблиці 2 вказує на виконання ФСЗІ переважно облікових функцій щодо 

виконання роботодавцями встановлених державою квот робочих місць для працевлаштування осіб 
з інвалідністю. Привертає увагу той факт, що зазначені завдання можуть бути автоматизовані 
шляхом створення можливості формування таких довідок у особистому кабінеті зареєстрованого 
роботодавця. 

Програма 2501070 «Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна 
допомога інвалідам у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та 
                                                      
1 Свідрак, А. (2018). Компенсація ЄСВ за новостворені робочі місця. Вісник Офіційно про податки. 
<http://www.visnuk.com.ua/uk/publication/100008309-kompensatsiya-yesv-za-novostvoreni-robochi-mistsya>. 
(2019, вересень, 07). 
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відновлення працездатності» не зважаючи на присутній у назві наголос на відновлення 
працездатності має переважно медичну спрямованість. Так за кошти цієї програми було проведено 
реабілітаційні заходи та надано протезно-ортопедичну допомогу за сучасними технологіями 
1110 особам, із них 180 осіб з інвалідністю із застосуванням високофункціональних роботизованих 
та комп’ютерних систем. 

Законодавством передбачено різні заходи підтримки діяльності громадських організацій осіб 
з інвалідністю, що включає також кошти на проведення реабілітаційних заходів та сприяння 
зайнятості осіб з інвалідністю. Результати виконання відповідної бюджетної програми наведені 
у таблиці 3. 

Таблиця 3 

Окремі показники виконання програми 2501070 «Спеціалізована протезно-ортопедична 
та медично-реабілітаційна допомога інвалідам у клініці Науково-дослідного інституту 

протезування, протезобудування та відновлення працездатності» 

Показник Заплановано Фактично Відхилення 

Кількість громадських об’єднань осіб 
з інвалідністю, в тому числі УТОС та УТОГ, 
що отримують фінансову підтримку 

22 21 -1 

Кількість підприємств і організацій невиробничої 
сфери, соціально-культурних підрозділів УТОСу 171 171 0 

Кількість підприємств і організацій невиробничої 
сфери УТОГу 24 24 0 

Кількість робочих місць в підприємствах і 
організаціях невиробничої сфери УТОГ 560,00 432,80 -127,20 

Кількість робочих місць в підприємствах і 
організаціях невиробничої сфери, соціально-
культурних об’єктах УТОС 

1260,00 1260,00 0,00 

Середній розмір фінансової підтримки на одне 
підприємство, організацію невиробничої сфери 
УТОГ 

862,90 0,00 -862,90 

Середній розмір фінансової підтримки на одне 
підприємство, організацію невиробничої сфери, 
соціально-культурний підрозділ УТОС 

220,10 218,60 -1,50 

Середні витрати на реабілітацію однієї особи 
з інвалідністю з вадами зору в установах УТОС 4423,00 0,00 -4423,00 

 
Не зважаючи на окрему бюджетну програму, що спрямована на підтримку діяльності 

громадських організацій осіб з інвалідністю, привертає увагу її виключна спрямованість 
на підтримку організацій УТОС та УТОГ. В більшій мірі бентежить той факт, що на реабілітацію 
осіб з інвалідністю, в тому числі професійну на підприємствах УТОГ, непередбачено фінансування, 
а на УТОС – фінансування не здійснювалось. Це все підкреслює необхідність удосконалення 
напрямків цієї програми, кращих варіантів взаємодії із громадськими організаціями. 

Бюджетна програм «Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів» 
містить 20 напрямів, на фінансування яких заплановано 1333361,3 тис грн. (Додаток). У таблиці 4 
виділено найбільші за часткою та ті, які безпосередньо пов’язані з реалізацією заходів щодо 
реабілітації та працевлаштування осіб з інвалідністю. 

Варто звернути увагу на фінансування функцій Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю 
у рамках цієї програми поряд із фінансуванням у вище зазначених. Виділення коштів у межах цієї 
програми пояснюється необхідністю організаційно-технічного забезпечення діяльності фонду щодо 
пов`язаної з реєстрацією та веденням обліку роботодавців (як і у програмі ) та здійсненням 
контролю за надходженням суми санкцій та пені, судові витрати. Такий розподіл ускладнює процес 
контролю за ефективністю діяльності ФСЗІ, зменшує прозорість бюджетного фінансування. 
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Таблиця 4 

Окремі показники виконання програми «Заходи із соціальної,  
трудової та професійної реабілітації інвалідів» 

Показник 

Затверджено 
у паспорті 
бюджетної 
програми 

Фактичні 
результативні 

показники 
Відхилення 

Кількість осіб з інвалідністю та дітей 
з інвалідністю, які отримують реабілітаційні 
послуги в центрах реабілітації осіб з інвалідністю, 
що утримуються за рахунок коштів ФСЗІ 

2470 4352 1882 

Кількість осіб з інвалідністю, які працевлаштовані 
після навчання в центрах 173 177 4 

Кількість осіб з інвалідністю, які пройшли 
навчання (перекваліфікацію) у навчальних 
закладах, центрах професійної реабілітації 

1341 1424 83 

Кількість створених робочих місць для 
працевлаштування осіб з інвалідністю 33 27 -6 

Кількість підприємств-боржників, відносно яких 
підготовлено позови 643 770 127 

Кількість слухачів, які отримали кваліфікаційні 
свідоцтва в центрах реабілітації 608 558 -50 

Середня вартість оплати навчання 
(перекваліфікації) однієї особи з інвалідністю 
у навчальних закладах, центрах реабілітації 

11322,6 11008,7 -313,9 

Середня вартість створення одного робочого 
місця для працевлаштування особи з інвалідністю 246,2 198,9 -47,3 

Рівень працевлаштування осіб з інвалідністю 
від загальної чисельності випускників центрів 
професійної реабілітації осіб з інвалідністю 

28,5 31,7 3,2 

Рівень забезпечення інших окремих категорій 
населення України ТЗР 76,9 76,9 0 

Рівень забезпечення осіб з інвалідністю освітніми 
послугами у навчальних закладах та центрах 
професійної реабілітації 

100 100 0 

Частка підприємств-боржників, щодо яких подано 
позови 61,1 100 38,9 

 
Наведені звіти про виконання бюджетної програми свідчать про пріоритетність видатків 

на утримання реабілітаційних установ, над витрати на працевлаштування. Підтримка здійснюється 
переважно через надання технічних засобів реабілітації, компенсації витрат на санаторне лікування. 
При цьому витрати, що спрямовані на відновлення працездатності і забезпечення трудової 
діяльності дуже низькі. Адже кількість створених робочих місць, що дорівнювала 27 одиниць 
на усю державу. Крім того, викликає сумнів рівень забезпечення осіб з інвалідністю освітніми 
послугами у навчальних закладах та центрах професійної реабілітації на рівні 100%. Адже 
у планових показниках не вказано потребу у професійному навчанні, тобто чисельність осіб 
з інвалідністю яким таке навчання потрібне. Натомість зазначено планову чисельність осіб 
з інвалідністю, яка може пройти навчання або перекваліфікацію у межах затвердженого 
фінансування. Тобто, не можна говорити про повністю закриту потребу у професійному навчанні 
для осіб з інвалідністю. 
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Частка працевлаштованих осіб з інвалідністю у 2018 році визначена на рівні 31,7% від усіх, 
що пройшли навчання у центрах професійної реабілітації, але це лише 177 осіб з інвалідністю. 

Висновки. Таким чином, аналіз результатів виконання бюджетних програм 2018 року 
дозволив виділити ключові тенденції соціальної політики держави у сфері реабілітації та 
працевлаштування осіб з інвалідністю. 

Розрізненість окремих завдань, що стосуються реалізації соціальної політики держави щодо 
реабілітації та працевлаштування осіб з інвалідністю, відображається у наявності різних бюджетних 
програм, які спрямовані на фінансування окремих функцій чи окремих суб’єктів. Така ситуація 
може бути усунута за умови прийняття програмного документу, що визначив би стратегію держави 
у цій сфері, та відповідно до якого доцільно було б визначати або ж деталізувати напрями 
використання бюджетних коштів. 

Прослідковується також формальний підхід до підготовки паспорту бюджетних програм і як 
наслідок звітів про їх виконання, адже показники, що пропонуються не є адекватними, тобто 
не відображають досягнення основних цілей соціальної політики. Зазначений недолік може бути 
усунений шляхом посилення контролю за якістю розробки паспортів та звітів усіма суб’єктами. 

Концептуальною проблемою є домінування медичної моделі реабілітації у соціальній 
політиці, що знаходить відображення у спрямованості коштів на утримання медичних закладів, 
компенсацію лікування, а не на відновлення працездатності осіб з інвалідністю. Знову ж таки це 
потребує відповідних рішень на рівні держави, які б закріплювались у відповідних програмних 
документах. 
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CONDITIONS OF DECENT WORK AS A PRECONDITION 
FOR LABOR FORCES COMPETITIVENESS  
IN THE LABOR MARKET 

The article deals with decent work in the context of influencing the competitiveness of the labor 
force  in  the  labor  market  and  creating  equal  conditions  for  employment  of  all  categories 
of the population, in particular, servicemen released into the reserve. It has been proven that it 
is  a  prerequisite  for  the  formation  of  fair,  equal  and  free  opportunities  for  all  categories 
of workforce, which helps employees to assert themselves and to realize themselves in the labor 
market,  creates new equal  relations between employers and workers, and positively  influence 
working capacity and the competitiveness of labor in the labor market. 
Keywords: decent work, competitiveness, labor market, employment. 

Постановка проблеми. Останнім часом зростає актуальність проблематики гідної праці 
на ринку праці України, у тому числі й як необхідний атрибут конкурентоспроможності працівників 
на ринку праці. Умови гідної праці виступають як соціальний-економічний аспект, що сприяє 
працевлаштуванню та створює рівні умови для працевлаштування для всіх категорій населення й 
допомагає самореалізуватися на ринку праці розкривши всі свої навички. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Тематику гідної праці досліджують такі 
зарубіжні науковці як Р.Анкер, Г. Бакл, Д. Бесконд, Ф. Бонне, Д. Гай. В своїх роботах цю тематику 
досліджують також вітчизняні науковці, зокрема О. Герасименко, О. Дороніна, А. Колот, 
І. Манцуров, І. Новак, А. Чухно, С. Українець та інші. 

Мета статті полягає у дослідженні гідної праці в контексті впливу 
на конкурентоспроможність робочої сили на ринку праці та створення рівних умов для 
працевлаштування всіх категорій населення, зокрема, військовослужбовців, звільнених у запас. 

Виклад основного матеріалу. Ще з часів становлення економічної теорії праці однією 
з основних тез була свобода вибору, рівність та справедливість праці, тобто можливість кожного 
мати рівні права на навчання, працевлаштування, соціальний захист, гідну заробітну плату та ін. Так 
О. Бісмарк вперше ввів три закони, які є основоположними законами соціального захисту 
трудящих – це закон страхування по хворобі трудящих на підприємстві, закон о страхуванні 
від нещасних випадках та закон про інвалідність і страхування по старості, які були прийняті у всіх 
країнах світу. 

А. Сміт та К. Маркс в своїх працях засуджували утиск прав трудящих та висловлювались за їх 
соціальний захист і безпеку, також засуджували працю дітей, мізерну заробітну плату, ненормований 
робочий час. Пізніше це привело до скорочення робочого часу, заборони на дитячу працю, 
збільшення заробітної плати та становлення нових відносини між роботодавцями та працівниками. 

Тема справедливих трудових відносин є досить актуальною проблематикою й у сучасних 
умовах, яка досліджується та модернізується. Постійні пошуки справедливих відносин праці 
привели сучасних вчених до поняття гідна праця. Уперше поняття гідної праці було введено 
у доповіді Х.А. Сомавіа «Гідна праця» (1999) і визначалося як праця, під час якої права трудящих 
захищені, яка приносить адекватний дохід і забезпечує соціальну захищеність. Вона також 
передбачає достатню працю у тому сенсі, що кожний індивід має повний і вільний доступ 
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до можливостей заробляти й отримувати дохід. До того ж, дотримання принципів гідної праці 
означає нові перспективи з точки зору економічного та соціального розвитку, нові можливості, коли 
зайнятість, дохід і соціальна захищеність можуть бути досягнуті без компромісу між правами 
трудящих і соціальними стандартами»1. 

Основними законодавчими актами, що висвітлюють елементи Концепції гідної праці в Україні, 
є Конституція, Кодекс законів про працю та Господарський кодекс. Крім цього, норми та принципи 
Концепції гідної праці МОП містяться у інших законах України, що регулюють відносини у сфері 
праці та соціальної політики2. Таким чином ми бачимо, що на законодавчому рівні в Україні є всі 
передумови для поширення гідної праці. І цю нормативно-законодавчу базу слід повноцінно 
використовувати, щоб в більший мірі розповсюджувати гідну працю в життя, то б то матеріалізувати 
теорію в практику. 

Основними цінностями, що формують основу концепції гідної праці, є свобода, 
рівноправність, гарантії захисту, а також безпека та гідність людини3. Що надає впевненості 
трудящим в завтрашньому дні і сприяє позитивно на працездатність та комунікабельність робочої 
сили, і сприяє новим рівноправним відносинам між роботодавцями і трудящими на ринку праці, та 
надає нову концепцію праці. 

Концепцію гідної праці спрямовано, насамперед, на забезпечення усіх належною роботою, 
розвиток соціального діалогу, соціальний захист і створення робочих місць, а також дотримання 
міжнародних трудових стандартів, що забезпечать досягнення основної мети – поліпшення життя 
людини та збереження її гідності. Основними цінностями, що формують основу концепції гідної 
праці, є свобода, рівноправність, гарантії захисту, а також безпека та гідність людини4. 

Ключовими характеристиками гідної праці є5: 
1) продуктивність; 
2) безпека; 
3) повага прав трудящих і соціальний захист; 
4) відповідний дохід; 
5) можливість впливати на прийняття рішень щодо умов праці та трудових відносин шляхом 

соціального партнерства. 
Вважаємо, що у контексті сучасної економічної теорії праці гідну працю доцільно 

досліджувати серед визначальних чинників, що впливають на конкурентоспроможність робочої сили 
на ринку праці (рис. 1). 

Поширенню гідної праці для представників різних груп носіїв робочої сили сприяє практична 
імплементація Програм гідної праці на різних рівнях управління. Програма гідної праці МОП, 
спрямована на забезпечення гідної роботи, є програмою розвитку із загальним рівноправним 
залученням, що базується на правах і реальній економіці. Зазначена програма визначає підходи МОП 
до всіх працівників, враховуючи й тих, хто має інвалідність. Вона базується на відсутності 
дискримінації та на розширенні можливостей працевлаштування і підприємництва, а також доступу 
до професійного навчання6. Так завдяки проектам “НАТО-УКРАЇНА” та “УКРАЇНА-НОРВЕГІЯ” 
більше кілька тисяч військовослужбовців звільнених у запас пройшли перенавчання в ВУЗах 
України та здобули цивільну професію з подальшим працевлаштуванням. 

Гідна праця також передбачає розширення соціального захисту, підтримку тим, хто не має 
змоги працювати, сприяє початку роботи або поверненню до неї для тих, хто має такі можливості. 
Фундаментальними елементами в цьому є право на об’єднання, висловлення думки та діалог7. 
                                                      
1 Дороніна, О.А. (2013). Теорія та практика формування багаторівневої кадрової політики в контексті 
забезпечення гідної праці в Україні. Донецьк: ДонНУ. 
2 Сміт, А. (1776). Иследование о природе и причинах багатства народов. Библиотека Гумер – гуманитарные 
науки <https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/smit/smit_1.pdf> (2019, серпня, 24). 
3 Маркс, К. (1867). Капитал. E-Libra <https://e-libra.ru/read/346312-kapital.html> (2019, серпня, 24). 
4 Wikipedia (2019). Германия. Социальная политика. 
<https://ru.wikipedia.org/wiki/Германия#Социальная_политика>. (2019, серпня, 24). 
5 Дороніна, О.А. (2013). Теорія та практика формування багаторівневої кадрової політики в контексті 
забезпечення гідної праці в Україні. Донецьк: ДонНУ. 
6 Сміт, А. (1776). Иследование о природе и причинах багатства народов. Библиотека Гумер – гуманитарные 
науки <https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/smit/smit_1.pdf> (2019, серпня, 24). 
7 Маркс, К. (1867). Капитал. E-Libra <https://e-libra.ru/read/346312-kapital.html> (2019, серпня, 24). 
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Рис. 1. Гідна праця як визначник конкурентоспроможності  
робочої сили на ринку праці 

 
Таким чином ми можемо казати, що основним пріоритетом гідної праці є економічно-

соціальний захист і соціальна безпека населення, що приводить нас до думки, що гідна праця – це 
справедливі трудові відносини між роботодавцями і працівниками та належний соціально-
економічний захист і соціальна безпека населення. 

Тобто гідна праця є важливим шляхом для формування конкурентоспроможності робочої сили 
на ринку праці, який забезпечує рівні можливості для навчання, працевлаштування, справедливі 
соціально-економічні трудові відносини, соціальний захист і безпеку, гідну заробітну плату, медичне 
та пенсійне страхування, високу продуктивність тощо. 

Окремої уваги потребує проблематика дослідження конкурентоспроможності на ринку праці 
такої категорії робочої сили як військовослужбовці, звільнені у запас. Розглядаючи їх 
конкурентоспроможність варто зауважити, що не всі військові професії можуть використовуватися 
на цивільних підприємствах та в організаціях. Так, переважна більшість військовослужбовців, які 
мають військову освіту не можуть працювати на цивільних підприємствах, так як багато військових 
професій мають напрямок суто військового характеру – це такі військові професії, як командир 
взводу, командир роти, помічник командира роти з психологічної підготовки та ін. 

Отже, військовослужбовцям, які звільняються зі Збройних Сил важко знайти роботу, 
зокрема тому що, їх професії пов’язані з військовою службою і на цивільних підприємствах 
не використовуються. В більшості випадків за сучасної кон’юнктури ринку праці такій категорії 
пошукачів роботи їм пропонують роботу в силових та правоохоронних структурах, приватними 
детективами, або охоронцями. Таким чином, круг можливостей працевлаштування 
військовослужбовців, звільнених у запас дуже малий, так як спеціальності військовослужбовців 
мають специфічний характер і в більшій мірі можуть використовуватися тільки в Збройних 
Силах. Для того, щоб військовослужбовці після звільнення у запас мали можливість 
працевлаштуватися їм потрібно мати цивільну спеціальність, або перенавчатися до цивільної 
спеціальності, це збільшить їх шанси отримати в подальшому умови гідної праці. В Україні 
військовослужбовцям, які звільнились зі Збройних Сил надається можливість пройти курси 
перекваліфікації і придбати цивільну освіту для подальшого працевлаштування, що надає їм 
можливість стояти на однієї ступені разом зі з іншими категоріями працівників, так як 
розширяються їх можливості на ринку праці. 

Лише за наявності умов гідної праці, кожен в подальшому може безкоштовно навчатися і 
перенавчатися будь-якій цивільній професії, також кожен має можливість вибирати напрямок своєї 
майбутньої професії на яку він буде навчатися, та працевлаштуватися на роботу з гідною заробітною 
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платою. Це дає можливість військовослужбовцю, який звільнився у запас самореалізуватися 
на ринку праці та успішно працювати за іншим напрямком. 

Таким чином, умови гідної праці є чинником, що створює передумови для справедливого та 
рівного працевлаштування, є джерелом справедливих трудових відносин між роботодавцями та 
трудящими. Також гідна праця виступає як позитивний чинник впливу на конкурентоспроможність 
робочої сили на ринку праці і допомагає реалізувати себе в пошуках роботи та працевлаштуватися 
згідно своєї освіти, продуктивно працювати і отримувати гідну заробітну плату (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Напрями взаємовпливу умов гідної праці та конкурентоспроможності  
робочої сили 

 
Поширення гідної праці на ринку праці України, через декілька років принесе позитивні 

результати, які добре вплинуть на економіку України, тобто це змінить соціальну політику України, 
дозволить відкрити нові робочі місця, надасть нові соціальні гарантії, покращить соціальний захист 
та безпеку населення, підвищить матеріальне становище населення, підвищить продуктивність та 
зменшить міграцію і еміграцію населення України. 

Також поширюючи гідну працю встановляться нові, рівноправні стосунки між роботодавцями 
та трудящими, підвищиться конкурентоспроможність населення на ринку праці. 

Висновки. Умови гідної праці є ключем на ринку праці, який відчиняє двері для справедливих 
рівних і вільних можливостей для всіх трудящих. Які сприяють працевлаштуванню на ринку праці 
та розширюють можливості кожного трудящого, та допомагають йому показати свої творчі та 
трудові навички, і сприяють позитивно на конкурентоспроможність на ринку праці, та дають 
можливість кожному трудящому самореалізуватися та підняти свій рівень працездатності на ринку 
праці. Також умови гідної праці є позитивним шляхом справедливих і рівноправних трудових 
відносин між роботодавцями та трудящими. 
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EVALUATION OF THE EFFICIENCY  
OF INVESTMENT PROJECTS  
ON HIGHWAY CONSTRUCTION 

The  purpose  of  the  work  is  to  evaluate  the  economic  efficiency  and  to  determine  the  social 
effect  of  investment  projects  of  highways.  To  achieve  this  purpose,  the  following main  tasks 
were  identified:  to  make  the  evaluation  of  preconditions  and  analyze  the  expediency  of  the 
investment project of construction of the highway; to determine the economic and social effect 
from the implementation of the investment project of construction of highways. To achieve the 
purpose of scientific  research were used common scientific and special methods,  in particular: 
logical  and  dialectical  –  in  defining  the  nature  of  the main  categories;  monographic  –  in  the 
process  of  studying  literary  sources  and  systematization  of  methodological  approaches  to 
determining  the  economic  efficiency  of  road  construction  projects;  analysis  and  synthesis  – 
when assessing the prerequisites and feasibility of  implementing an investment project for the 
construction  of  a  highway;  analytical  – when  comparing  the  strengths  and weaknesses  of  the 
development  of  the  road  network  of  the  Mykolayiv  and  Kherson  regions  and  analyzing  the 
opportunities  and  threats  which  affecting  on  it;  statistical  –  at  the  processing  of  data, 
assessment  of  the  effectiveness  of  the  project  of  highways;  graphical  –  for  visual  display  of 
research  results;  abstract‐logical  –  in  the  process  of  substantiation  of  tasks,  theoretical 
generalizations  and  formulation  of  conclusions,  etc.  Scientific  novelty  of  the  conducted 
researches  is  to  conduct  a  comprehensive  assessment  of  feasibility,  economic  efficiency  and 
social  effect  from  the  implementation  of  the  investment  project  of  construction  of  highways. 
The  analysis  of  prerequisites  and  expediency  of  realization  of  investment  project  for  capital 
construction  of  the  highway  was  carried  out,  economic  efficiency  and  social  effect  from  its 
realization  were  determined.  The  forecast  of  economic  efficiency  and  social  effect  of 
construction and reconstruction of the highway up to 2038, taking into account indexation was 
carried out. The economic, social and environmental  impacts of  the  investment project on the 
construction of the highway are substantiated and identified. 
Keywords: economic efficiency, benefits, costs, net present value, investment project. 

Target setting. Highways are an important component of the country’s economic development. 
The development of highways in Ukraine effects the volume of internal and international road haulage, 
which contribute to the development of the industrial sphere in the country, cultural relations, tourism and 
are an essential source of cash receipts. Road keeping is a key factor in the social stability of the regions, 
and the construction of roads can "liven" the economy of a large number of related industries. 

The need to stimulate the development of Ukrainian highways determines the need at 
the development and implementation of investment projects for the construction of highways. The use 
of traditional ways the assessment of the economic efficiency of road construction projects is limited, 
because they are not only economic, but also social and strategic importance. 

Purpose statement. The purpose of the work is to evaluate the economic efficiency and to determine 
the social effect of investment projects of highways. 

The statement of basic materials. The economic justification for the capital construction 
of the highway should be based on an analysis of the dynamics of cash flows, which contain all project-
related benefits and costs for the calculation period. To assess real investment, the analysis of such 
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performance indicators is used as a measure of net present value, internal rate of return, return on 
investment index, payback period and discounted payback period of the project. When calculating 
the benefits of implementing an investment project for the construction of highways it is advisable to use 
a methodical approach to determining the socio-economic efficiency of the project. 

Determination of indicators of economic efficiency of capital construction and repair of highways is 
carried out in accordance with the Methodical recommendations from development of an investment 
project, for the implementation of which may be provided state support1. 

To improve the transport and operational condition of roads requires a system of measures aimed at 
improving road conditions, organization of movement and legal discipline of drivers. The most common 
practical measures for improving road conditions are the construction, major repairs and reconstruction 
of highways. 

We investigated the preconditions and conducted an analysis of the feasibility of the investment 
project of the Road Service of Ukraine in Kherson region "Construction of a highway of general use of the 
state value M-14 Odesa – Melitopol – Novoazovsk (in Taganrog) on the section Mykolaiv – Kherson". 

The investment project corresponds to the directions of development of the state, determined 
by the strategic and relevant program documents, approved in the established procedure, namely: 

‒ The State Target Economic Program for the Development of Public Roads of State Importance 
for 2018-2022 years, approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated March 21, 
2018 year No. 3822; 

‒ National transport strategy of Ukraine for the period up to 2030 year, approved by the order 
of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 430-p dated May 30, 2018 year3; 

‒ State Strategy for Regional Development for the period up to 2020 year (Objective 1. 
"Increasing the Competitiveness of Regions")4; 

‒ The Program of Activities of the Cabinet of Ministers of Ukraine and the Strategy of Sustainable 
Development "Ukraine-2020", approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine Order No. 213-r of March 
4, 2015 year5; 

‒ Strategy for the development of Mykolaiv and Kherson regions for the period up to 2020 year6,7; 
‒ A Memorandum of Understanding on cooperation with the China Road and Bridge Corporation 

(CRBC), China, on the implementation of the project for the reconstruction of the M-14 road Odesa – 
Melitopol – Novoazovsk in the Odesa –Mykolaiv – Kherson region8. 
                                                      
1 Методичні рекомендації з розроблення інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися 
державна підтримка, 2012 (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України). Офіційний сайт 
Верховної ради України <http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1279731-12> (2018, November, 20). 
2 Постанова про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг 
загального користування державного значення на 2018-2022 роки, 2018 (Кабінет Міністрів України). 
Офіційний сайт Кабінету Міністрів України <https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-
cilovoyi-ekonomichnoyi-programi-rozvitku-avtomobilnih-dorig-zagalnogo-koristuvannya-derzhavnogo-znachennya-
na-20182022-roki>  (2019, February, 20). 
3 Розпорядження про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року, 2018 
(Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт Кабінету Міністрів України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/ 
show/430-2018-р.> (2019, February, 25). 
4 Постанова про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, 2014 
(Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт Кабінету Міністрів України <https://www.kmu.gov.ua/ua/ 
npas/247566248> (2019, March, 15).  
5 Розпорядження про затвердження плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів 
України та Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», 2015 (Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт 
Кабінету Міністрів України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213-2015-р> (2019, March, 16). 
6 Стратегія розвитку Миколаївської області на період до 2020 року, 2015 (Миколаївська обласна  
державна адміністрація). Офіційний сайт Миколаївської обласної державної адміністрації. 
<http://www.mk.gov.ua/ua/economy/strateg> (2019, February, 22). 
7 Стратегія розвитку Херсонської області на період до 2020 року, 2016 (Херсонська обласна державна 
адміністрація). Офіційний сайт Херсонської обласної державної адміністрації <http://khoda.gov.ua/ 
strategiya-rozvitku-2020> (2019, February, 22). 
8 Агентство общественной журналистики Мост (2017). Укравтодор підписав меморандум про співпрацю 
із китайською компанією CRBC щодо реконструкції дороги Одеса – Миколаїв – Херсон 
<http://most.ks.ua/news/url/ukravtodor_pidpisav_memorandum_pro_spivpratsju_iz_kitajskoju_kompanijeju_crbc_sch
odo_rekonstruktsiji_dorogi_odesa_mikolajiv_herson> (2019, February, 23). 
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In recent years, there has been a significant increase in the traffic volume of heavy vehicles, 
passenger vehicles and freight by transporting imported and export cargoes to large cities and ports located 
on the Black Sea-Azov coast. Due to the fact that the road is built on outdated technical requirements of the 
last century, it does not meet the modern needs of society in freight and passenger transportation. 
Improving the conditions of this road is extremely important, as it ensures the maintenance and 
development of trade and economic, cultural, tourist and other transport links, both on the territory 
of Ukraine and internationally. A comparison of the socio-economic impact, if implemented, and in case 
of refusal to implement the project, is given in Table 1. 

Table 1 
Expected socio-economic impact from the implementation and refusal to implement  

the project "Building of the highway M-14 Odesa – Melitopol – Novoazovsk (on Taganrog") 

In case of implementation In case of refusal to implement

‒ ensuring the sustainable functioning of the highway  
on the territory of the Mykolayiv and Kherson regions; 
‒ creation of conditions for the development of the network 
of highways of general use; 
‒ improve the quality of transport services in conjunction 
southern region; 
‒ ensuring the development of the highway of general use 
in accordance with the pace of the country’s motorization; 
‒ improve the socio-economic development  
of Mykolayiv and Kherson regions; 
‒ enhance traffic safety. 

 reduction of the flow of transit vehicles 
to the Black Sea ports, which in turn will 
make it impossible to bring in investment 
capital in the region; 
 the continuous decrease of traffic flow 
and growth of social tension of the 
population, as well as the reorientation 
of transit traffic to other routes (including 
bypassing Ukraine), which will lead to 
losses to the economy of the region and 
the state as a whole. 

Source: own invention of the authors 
 
The analysis of the results of the audit of the sustainable development of the Mykolayiv and Kherson 

regions, the possibilities of more fully utilizing the territorial resources and the potential of its inhabitants 
has determined the need to identify the strengths that distinguish it from other territories of the country and 
determine possible directions for the implementation of sustainable ecological, economic and social 
development. 

The comparison of the strengths and weaknesses of the development of the road network 
in the regions of Mykolaiv and Kherson and the analysis of the opportunities and threats that affect it are 
presented in the SWOT-analysis (Table 2). 

The aim of the project is to increase the capacity of the highway M-14 Odesa –Melitopol – 
Novoazovsk (in Taganrog) on the Mykolaiv – Kherson region to promote accelerated socio-economic 
development of the South of Ukraine and the country as a whole, ensuring the transport and operational 
status of the highway M-14 the proper transportation of the largest ports – Odesa, Mykolaiv and Kherson 
regions, which account for 80 % of all cargo of the country. 

When calculating the efficiency of investments in the capital construction of highways, 
a methodological approach is used to determine the coefficient of social and economic efficiency1. 
The indicated coefficient takes into account the following effects: from reducing the number of rolling 
stock and saving capital investments in road transport; from reduction of expenses for transportation 
of cargoes and passengers; from reduction of losses from road and transport events; from reducing 
the negative impact on the environment; from created jobs for the period of major repairs of the highway. 

The starting data for determining the indicators of economic efficiency and social consequences 
during the implementation of the investment project "Building the highway M-14 Odesa – Melitopol – 
Novoazovsk (in Taganrog)" (within the limits of Mykolaiv and Kherson regions) are: 

‒ the estimated cost of carrying out construction, reconstruction, capital repairs on the road 
of state importance M-14 is UAH 15,000.0 million; 
                                                      
1 Минавтодор РСФСР (1985). Указания по определению экономической эффективности капитальных 
вложений в строительство и реконструкцию автомобильных дорог: ВСН 21-83. 
<http://gostrf.com/normadata/1/4294849/4294849703.pdf> (2019, January, 31). 
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Table 2 

SWOT-analysis of highway network development of Mykolaiv and Kherson regions 

Strengths sides Weak sides 

 geographical location; 
 high level of NTP development; 
 recreational potential, the presence of highly skilled 
labor; 
 development of marine economical complex; 
 close location to the EU borders; 
 developed industrial infrastructure; 
 availability of skilled labor resources, scientific 
personnel and scientific developments; 
 availability of renewable and alternative energy 
sources; 
 significant tourist and recreational potential; 
 investment attractiveness of the region; 
 the possibility of delivery of building materials and 
equipment to the facility by rail and water transport 
(availability of loading and unloading stations and 
ports), road transport. 

 satisfactory state of the transport network; 
 technological backwardness of the industry, 
including high energy intensity, low capitalization 
of intellectual property objects; 
 insufficient development of highway and 
engineering infrastructure; 
 low level of ecological consciousness; 
 bad ecology of separate territories; 
 adverse climatic conditions – a zone of risky 
agriculture (arid climate, dryland, dust storms, fogs 
on the seaside); 
 insufficient supply of water resources (fresh 
water); 
 a small forest. 
 a limit mineral resource base. 

Opportunities Threats 

 intensification of cross-border cooperation with the 
states of the Black Sea region; 
 development of ecotourism; 
 revitalization of the investment environment and 
attraction of foreign investments into the regional 
economy; 
 development of renewable and alternative energy 
sources; 
 the revival of export-import relations with the EU and 
other countries through sea ports, the emergence of new 
markets for products; 
 development of infrastructure, first of all, road and 
housing and communal services; 
 decentralization of power, administrative reform and 
the growth of budgetary autonomy of communities and 
active position of local authorities in improving 
innovation and investment climate. 

 unstable situation in the country, including 
through military operations; 
 increase of labor migration and loss of labor 
resources; 
 dependence on the supply of mineral resources; 
 energy dependence on external power supply 
sources; 
 poor awareness of potential partners about the 
possibilities of the region; 
 availability of many ecologically potentially 
dangerous objects. 

Source: own invention of the author 
 
‒ intensity as of 2017, and with the help of an increase in intensity is given in the corresponding 

year. The intensity increase on these road sections is 2.5 % and 5 %. 
When implementing an investment project for the development of highways, the cost price 

of the final product is the cost of transportation of passengers and freight. Total annual reductions 
in transportation costs for this investment project amount to UAH 1,194.72 million, including 
UAH 1,029.1 million in Mykolayiv region, UAH 165.62 million in Kherson region (at prices in 2018). 

The calculation of indicators of the socio-economic effect of construction and reconstruction 
of the highway M-14 Odesa-Melitopol-Novoazovsk (in Taganrog) is shown in the Table 3 according 
to the Highway Service in the Kherson region. 



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

 90

Table 3 

Calculation of indicators of socio-economic effect of construction and reconstruction  
of highway M-14 Odesa – Melitopol – Novoazovsk 

No. 
by 

rank 
Indicator 

Unit 
of measurement 

Value 
indicator

1. 
Reduction of the base quantity of trucks for transportation of necessary 
volumes of cargos during the day by a section of a highway with an 
improved transport and operational condition of road surface (NT) 

unit 31.77 

2. 

Reduction of the basic number of buses necessary for transportation 
of the required number of passengers during the day by the section 
of the highway with an improved transport-operational condition 
of the road surface (NB) 

unit 17.3 

3. Reduction of investments in cargo transport (КT) million UAH 73.49 

4. Reduction of investments in public passenger transport (bus fleet) 
(КB) million UAH 47,09 

5. The effect of reducing the number of rolling stock and saving capital 
investments in a highway transport (ЕHT ) 

million UAH 120.58 

6. The effect of reducing the cost of transportation of goods by trucks 
(ЕT) million UAH 83.77 

7. The effect of reducing the cost of transportation of passengers by bus 
(ЕBBP) million UAH 77.30 

8. The effect of reducing the cost of passenger transportation by cars 
(ЕC) million UAH 157.70 

9. The effect of reducing the losses of the country’s economy by reducing 
unproductive losses of working time by bus passengers (ЕBP) million UAH 96.47 

10. The effect of reducing the losses of the country’s economy by reducing 
unproductive losses of working time by passenger cars (EPC) million UAH 33.03 

11. The overall effect of reducing the cost of transportation of goods and 
passengers (ЕTGP) million UAH 448.27 

12. The effect of reducing losses from road accidents (ERA) million UAH 1.67 

13. 
Reduction of the concentration of carbon monoxide (in mg / m3) at 
an altitude of 1.5 m above the edge of the traffic section of the straight 
horizontal section of the highway (Qсо) 

mg / m3 0.41 

14. The effect of reducing the negative impact on the environment (Еecol) million UAH 29.75 

15. Total number of jobs created for the period of major repairs of the 
highway (KJ) 

unit 136 

16. Labor costs for construction workers (WLC) Thousand UAH 10431.22

17. The effect of the created jobs for the period of capital construction 
of the highway (EJ) 

million UAH 4.38 

18. The general socio-economic effect of capital construction of highway 
( Енс) 

million UAH 530.04 

19. Net present value (NPV) million UAH 21245.18
20. Internal rate of return (IRR) % 19.51 
21. Discounted payback period (DPP) years 11.48 
22. Profitability index (PI)  3.0 

Source: calculated according to the Highway Service in the Kherson region 
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On the basis of comparison of benefits and expenses, the indicators of economic efficiency 
of the project are calculated, namely: the net present value is UAH 21245.18 million; the internal rate 
of return – 19.51%; discounted payback period 11.48 years (Table 4). 

Table 4 

Forecast indicators of economic efficiency of the investment project "Building a highway  
of general use of state importance M-14 Odesa – Melitopol – Novoazovsk (in Taganrog ) 

 in the region of Mykolaiv – Kherson" 

Year 

Costs for capital construction and maintenance, 
UAH million Economic effect (NCF), 

UAH million 
Capital construction Maintenance Total 

2018 - - - - 
2019 -31.14 -5.634 -36.772 9.01 
2020 -189.23 -8.754 -197.981 11.72 
2021 -2065.94 -9.127 -2075.068 14.70 
2022 -3111.40 -10.912 -3122.308 20.73 
2023 -3216.42 -11.304 -3227.725 114.19 
2024 -2376.10 -8.343 -2384.446 883.37 
2025 -1509.77 -7.405 -1517.178 1335.02 
2026 - -4.191 -4.191 2480.04 
2027 - -4.191 -4.191 2708.96 
2028 - -4.191 -4.191 2954.94 
2029 - -103.317 -103.317 3233.51 
2030 - -38.284 -38.284 3534.63 
2031 - -38.947 -38.947 3867.44 
2032 - -42.719 -42.719 4228.57 
2033 - -4.191 -4.191 4631.45 
2034 - -368.256 -368.256 5065.82 
2035 - -136.385 -136.385 5541.17 
2036 - -280.836 -280.836 6065.42 
2037 - -4.191 -4.191 6625.61 
2038 - -4.191 -4.191 7244.04 
Total -12500.0 -1095.37 -13595.37 60570.3 

Source: calculated according to the Highway Service in the Kherson region 
 
Social and environmental consequences of the project: 
1) promotion of socio-economic development of the region; 
2) ensuring high transport-operational qualities of the highway and increase of comfort of movement; 
3) increase of road safety (reducing the number of traffic accidents and reducing the severity of their 

consequences); 
4) increase of average speeds of vehicles on 
Road category: 

– for trucks from 52,35 km / h to 65,36 km / h; 
– for buses from 55.70 km / h to 68.96 km / h; 
– for cars from 65,98 km / h to 84,06 km / h. 

5) increase of average speeds of vehicles on II categories of highways: 
– for trucks from 52,35 km / h to 63,26 km / h; 
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– for buses from 55.70 km / h to 66.66 km / h; 
– for cars from 65,98 km / h to 77,06 km / h. 

6) reduction of personal expenses of drivers and passengers; 
7) promotion of tourism sector development; 
8) assistance in the development of transport traffic, which will increase the demand 

for transportation of goods and passengers; 
9) reduction of the amount of harmful emissions into the atmosphere due to the movement 

of vehicles without abrupt changes in modes of movement (braking, acceleration); 
10) reduction of dust formation by fixing the edge with grass seed; 
11) the removal of atmospheric waters from the road pavement by means of longitudinal and 

transverse slopes; 
12) reduction and minimization of the negative impact of the highway on the environment: 

‒ rational and efficient use of land in the process of carrying out road works; 
‒ reclamation of disturbed lands; 
‒ taking into account modern environmental requirements when using road materials and 

carrying out works. 
The feasibility of implementing an investment project is grounded in its relevance to the strategic 

directions of development of the country and in particular the region. Implementation of the project will 
facilitate the intensification of cross-border cooperation with the Black Sea region states, increase 
of transport and transit capacities of the country. In addition, the project is aimed at solving the problem 
of improving the transport and operational condition of the M-14 highway M-14 Odesa – Melitopol – 
Novoazovsk (in Taganrog), improving the economic performance of motor transport, reducing the accident 
rate and reducing the negative impact of road transport on the environment. 

Conclusions. Realization of the investment project "Building of the highway M-14 Odesa – 
Melitopol – Novoazovsk (on Taganrog)": 

– provide reliable transport links and high-quality transport links between Mykolaiv and Kherson 
regions; 

– provide adequate transport links with the largest ports of the Black Sea coast, which will enable to 
increase cargo turnover; 

– develop transport infrastructure and bring the logistics and transport potential of the region into 
line with European standards; 

– will give impetus to the development of the country’s agro-industrial complex and increase 
investment attractiveness and capacity for the placement of industrial production and industrial parks, 
which in turn will provide employment for residents of the two regions; 

– significantly improve the safety of road users; 
– increase the speed of transportation of vehicles; 
– improve the ecological status of the lanes and adjacent road areas; 
– reduce traffic of transit vehicles, including freight, through the city of Mykolaiv; 
– reduce the cost of transportation; 
– reduce costs of maintenance of the highway; 
– increase tourism, historical, cultural and nature-recreational potentials of the Black Sea coast; 
– increase the traffic flow of motor transport; 
– during the period of the work, practically all branches of the economy will be involved. 
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INFORMATION SUPPORT FOR CREDIT  
RISK MANAGEMENT 

The paper proves the importance of information in the formation of bank reserves, assessment 
of solvency of a potential borrower, determination of credit conditions. The main requirements 
for information support are highlighted. The dynamics of the bank’s loan portfolio, interest rates 
on loans, as well as problem loans are analyzed. Some points of view on the interpretation of the 
term  "information  support"  are  given.  The  main  stages  of  information  support  of  the 
management  process  are  highlighted.  Internal  and  external  sources  of  information  are 
characterized. It offers its own classification of sources of banking information, the use of which 
will  significantly  improve  the  economic  performance  of  the  bank  and  stabilize  its  financial 
position. 
Keywords: bank, banking system, credit risk, bank credit risk management, information, 
information support. 

Постановка проблеми. Головним завданням, яке постає перед банківською системою країни 
виступає мінімізація кредитного ризику. Саме тому кредитні операції являються одним 
із найважливіших видів банківської діяльності. В сучасних умовах ефективне управління кредитним 
ризиком банку викликає необхідність дослідження його інформаційної складової, оскільки збір та 
обробка інформації суттєво впливають на процес прийняття управлінських рішень менеджерами 
банку. 

Мета статті. Метою статті є виділення елементів інформаційного забезпечення, які можуть 
бути використані в процесі управління кредитним ризиком банку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В наш час існують суттєві дослідження 
науковцями окремих питань інформаційного забезпечення управління діяльністю окремих установ 
(підприємств, банків тощо). Проте, до теперішнього часу особливостям інформаційного 
забезпечення управління банківськими ризиками в цілому, та кредитним ризиком зокрема, 
приділяється недостатня увага як у теоретичному, так і у практичному аспектах. 

Виклад основного матеріалу. Інформація – це документовані або публічно оголошені 
відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому 
природному середовищі1. 

Вважаємо, що інформація – дані незалежно від форми їх представлення. Тому банк повинен 
мати необхідну та своєчасну інформацію відносно кредитних ризиків, які його загрожують 
в даний момент часу. Відсутність необхідної інформації не дозволить банку сформувати достатню 
кількість резервів на покриття збитків, а також банк не зможе вірно оцінити платоспроможність 
потенційного позичальника та визначити умови кредитування. Крім того аналіз коливань від 
фактичних показників банківської діяльності дозволить прийняти необхідні заходи щодо 
виправлення ситуації. 

Науковці зазначають, що основними вимогами, які висуваються до інформаційного 
забезпечення, є повнота, достовірність та оперативність надання інформації. У практиці управління 

                                                      
1 Закон України про інформацію, 1992 ( Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України 
˂https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12/ed19921002> (2019, серпень, 21). 
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використовується інформація таких видів: а) економічна, організаційна, соціальна та соціально-
психологічна; б) оперативна, поточна, стратегічна; в) планова та статистична1. 

Розробка та прийняття управлінських рішень є складним процесом, здійснення якого 
повинне спиратися, перш за все, на достовірну інформацію на всіх рівнях управління. В умовах, 
що склалися, важливим напрямком функціонування системи інформаційного забезпечення є 
постійний пошук ефективних напрямків поліпшення діяльності установи на основі 
безперервного опрацювання інформаційних потоків для підвищення ефективності прийнятих 
управлінських рішень. Ефективність побудови та виконання прийнятих управлінських рішень 
залежить від впливу багатьох факторів. До цих факторів часто відносять: організаційні 
(наприклад, можливі наслідки прийняття рішень), матеріальні (наприклад, можливість 
маневрування ресурсами) та особисті (наприклад, забезпечення матеріальної винагороди 
за результатами успішного прийняття рішення)2. 

Інформаційна система – це сукупність інформації, що зберігається в базах даних, а також 
технічних засобів та інформаційних технологій. Інформаційне дослідження банківської діяльності 
дозволяє виділити недоліки процесу управління кредитним ризиком банку. Це сприятиме 
виявленню можливостей зниження його впливу на фінансово-господарську діяльність банку. 

Світова фінансово-економічна криза суттєво знизила кредитну активність банківської 
системи України. Як показало дослідження, кредитна активність вітчизняних банківських установ 
в останні роки залишається низькою, що обумовлено обмеженим колом позичальників, високим 
рівнем невизначеності щодо подальшого економічного розвитку та високою вартістю кредитних 
ресурсів. Відповідно до даних НБУ, станом на 20.08.2019р. середня відсоткова ставка 
за кредитами в національній валюті склала 20,9%. Для кредитів в іноземній валюті даний 
показник склав 4,7%. 

Динаміка обсягів кредитного портфеля банків України наведена на рисунку 1. 
 

 
 

Рис. 1. Динаміка кредитного портфеля банків України  
з 01.01.2014 по 01.01.2019 р. 

 
Як видно з рисунку 1, протягом досліджуваного періоду спостерігається тенденція до 

поступового збільшення кредитного портфеля банків України. Динаміка середніх відсоткових 
ставок за кредитами в національній та іноземній валютах наведена на рисунку 2. 
                                                      
1 Стиценко, Т.Є. (2012). Системний підхід до інформаційного забезпечення охорони праці. Вестник ХНАДУ 
˂http://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/484/1/V_59_33.pdf> (2019, серпень, 20). 
2 Хвостіна, І. (2010). Підвищення ефективності системи інформаційного забезпечення підприємств. 
Економічний аналіз ˂http://www.econa.at.ua/Vypusk_5/hvostina.pdf> (2019, серпень, 20). 
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Рис. 2. Відсоткова ставка за кредитами з 01.01.2014 по 20.08.2019р. 
 
Збільшення обсягів кредитування призводить до збільшення ризику неповернення кредитних 

коштів. Основними показниками рівня кредитного ризику виступають обсяг проблемних кредитів і 
їх частка в кредитному портфелі банку1 (табл.1). 

Таблиця 1 

Стан кредитної заборгованості вітчизняних банків з 01.01.2016 по 01.01.2019р. 

Показник 01.01.16 01.01.17 01.01.18 01.01.19 

Кредити надані, млрд.грн. 1009,77 1005,92 1036,75 1118,86 

Проблемні кредити (непрацюючі кредити), млрд.грн. 213,311 307,812 594,999 630,767 

Частка проблемних кредитів в кредитному 
портфелі,% 

21,12 
 

30,6 57,39 56,38 

 
Як видно з таблиці 1, у період з 2016 по 2019 рр. спостерігається поступове збільшення обсягу 

наданих кредитів. Проте, прострочена заборгованість, а також її частка в клієнтському портфелі 
збільшується значно швидше. Це свідчить про значний сукупний ризик за кредитними операціями, а 
також виявляється у зменшенні вартості активів. Причинами цього вважаємо низьку 
платоспроможність населення та більшості секторів економіки, значне боргове навантаження 
підприємств, та високі кредитні ризики. 

Ефективність системи управління кредитним ризиком банківської установи суттєво залежить 
від якості інформаційного забезпечення, що призначене для збору, зберігання та надання необхідної 
для кредитування інформації відповідним рівням управління банку. При цьому аналізувати 
інформаційні потоки повинна аналітична служба банку, яка за результатами аналізу спрогнозує 
подальший розвиток банківської установи. 

Дослідження довело, що інформаційне забезпечення в економічній літературі (табл.2) 
розглядається досить схоже. 

 
                                                      
1 Офіційний сайт Національного банку України (2019). Дані ˂https://www.bank.gov.ua/statistic/supervision-
statist/data-supervision#1> (2019, серпень, 03). 
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Таблиця 2 

Інтерпретація поняття «інформаційне забезпечення»,  
наведене сучасними вченими 

Ардашкіна Н.С.1  Інформаційне забезпечення – це процес отримання, обробки, накопичення, 
зберігання, аналізу та передачі інформації для прийняття управлінських 
рішень. Головна мета інформаційного забезпечення – створення системи 
взаємопов’язаних і взаємодоповнюваних. 

Бланк И.А.2  Система інформаційного забезпечення – це функціональний комплекс, що 
забезпечує процес безперервного цілеспрямованого пошуку відповідних 
інформативних показників, необхідних для здійснення аналізу, планування 
та підготовки оперативних управлінських рішень в усіх аспектах їх 
формування. 

Іовхімчук Н.В.3  Основою інформаційного забезпечення є інформаційна база, яка 
характеризує ресурси об’єкта управління і є складовою частиною загальної 
інформаційної бази, яка створюється при функціонуванні системи 
автоматизованого збирання й обробки інформації на об’єкті управління. 

Пожар О.М.4  Система інформаційного забезпечення являє собою процес безперервного 
цілеспрямованого підбору відповідних інформативних показників, 
необхідних для здійснення оцінки, аналізу та підготовки ефективних 
управлінських рішень. Всю інформативну базу при цьому можна умовно 
розділити на ту, що надходить з внутрішніх джерел, та ту, що формується 
банком самостійно. 

Хвостіна І.5  Система інформаційного забезпечення повинна містити такі показники, 
визначення яких може бути забезпечене наявною інформацією. Важливим 
напрямком функціонування системи інформаційного забезпечення є пошук 
ефективних напрямків поліпшення діяльності підприємства на основі 
безперервного опрацювання інформаційних потоків для підвищення 
ефективності прийнятих управлінських рішень. 

Маслак О.І.6  Інформаційне забезпечення – являє собою інструмент регулювання, що 
відповідає за своєчасне надходження актуальних та вірогідних 
інформаційних ресурсів, а також сприяє ефективній циркуляції інформації 
від управлінців до виконавців. 

Пилипів М.І.7  Інформаційне забезпечення передбачає виконання таких операцій: збір 
інформації з різних джерел і її реєстрацію; обробка і аналіз даних; 
перетворення і передача інформації; зберігання інформації (бази даних). 
Здійснення операцій у зазначеної послідовності, обумовлює рух 
інформаційних потоків. 

                                                      
1 Ардашкіна, Н. С. (2013). Інформаційне забезпечення стратегічного управління конкурентним потенціалом 
підприємства ˂http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN= 
UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA= 
&2_S21STR=ecfor_2013_4_15> (2019, серпень, 18). 
2 Бланк, И. А. (2007). Управление денежными потоками. Київ: Ника-Центр, 752. 
3 Іовхімчук, Н. В. (2010). Інформаційне забезпечення в управлінні персоналом. Наукові записки. Серія 
Культура і соціальні комунікації, 2, 66-74. 
4 Пожар, О. М. (2009). Інформаційне забезпечення управління процентним ризиком банку. Збірник наукових 
праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки, 22, 95-97. 
5 Хвостіна, І. (2010). Підвищення ефективності системи інформаційного забезпечення підприємств. 
Економічний аналіз, 5, 201-206. 
6 Маслак, О. І., Коробкова, І. В. (2015). Інформаційне забезпечення процесу управління стратегічною 
стійкістю підприємства. Інвестиції: практика та досвід, 4, 23-25. 
7 Пилипів, М.І. (2013). Формування інформаційних облікових потоків у системі ділового партнерства банків. 
Ефективна економіка ˂http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2266> (2019, серпень, 16). 
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Варто погодитись з вченим,1 який пропонує постійно вдосконалювати діючу систему 
інформаційного забезпечення процесу управління. Відбуватись це повинно, на думку автора, в 3 
етапи: 

1. Економічно оптимізувати рух інформаційних потоків, не змінюючи організаційну 
структуру установи. Це дозволить одержати певний економічний ефект найбільш «безболісним» 
методом. 

2. Розробити пропозиції щодо зміни організаційної структури управління. Це може бути як 
скорочення, так і укрупнення підрозділів. Основна мета цього етапу – спростити та об’єднати такі 
операції та прийоми роботи на окремих робочих місцях. 

3. Удосконалити систему автоматизації документообігу. Це дозволить підвищити 
ефективність роботи та більш ефективно використовувати наявні інформаційно- технічні засоби. 

Дослідження довело, що науковці 2 всю інформацію поділяють на зовнішню та внутрішню. 
Крім того, основними зовнішніми джерелами інформації для цілей стратегічного планування в 
банках є документи, що приймаються: вищим органом законодавчої влади (Верховна Рада України); 
вищим органом виконавчої влади країни (Кабінет Міністрів України); Національним банком 
України, що є основним органом регулювання та нагляду банківської системи, іншими державними 
органами (Державна фіскальна служба України та інші); банками, банківськими союзами і 
асоціаціями, громадськими саморегулювальними організаціями; міжнародними фінансовими 
інститутами, такими як МВФ, ЄБРР, Світовий банк. До зовнішніх джерел інформації належить 
також таке невичерпне й доступне джерело, як наукові публікації, доповіді, а також інформаційно-
аналітичні матеріали спеціальних інформаційних збірників. 

Серед внутрішніх, виділяють: засновницькі документи банку; емісійні проспекти і звіти про 
емісію цінних паперів; інші внутрішні нормативні документи банку (рішення правління, наглядової 
ради, накази, інструкції, положення), що регламентують правила та процедури прийняття 
управлінських рішень, здійснення операцій і послуг. До внутрішніх джерел інформації також 
входять: дані бухгалтерського обліку та звітності (у тому числі офіційна й управлінська звітність); 
внутрішні бази даних; довідки за результатами перевірок, що проводяться Національним банком 
України і його територіальними управліннями, Державною фіскальною службою України, іншими 
державними контрольними органами; матеріали перевірок діяльності банку зовнішніми аудиторами. 

З урахуванням вище зазначених точок зору наведемо власну класифікацію елементів 
інформаційного забезпечення процесу управління кредитним ризиком банку (рис. 3). 

Конституція – це Основний Закон, що закріплює суспільний і державний устрій країни, 
функції органів державної влади, основні права та обов’язки громадян3. 

Серед основних Законів України, які регулюють банківські відносини, варто виділити:  
1) Закон України «Про банки і банківську діяльність» із змінами і доповненнями від 7 грудня 

2000р. № 2121–ΙΙΙ4 ; 
2) Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999р. № 679–XΙV5; 
3) Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного 

контролю» від 25 листопада 1993р. № 3651-XII 6. 
 
 
 
 

                                                      
1 Старенська, О.М. (2013). Інформаційне забезпечення системи оперативного управління промислових 
підприємств. Вісник ДонНУЕТ, 59, 38-45. 
2 Неізвестна, О.В. (2010). Інформаційне забезпечення стратегічного планування банку. Фінанси, облік і аудит, 
15, 132-139. 
3 Конституція України, 1996 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 30, 141.  
4 Закон України про банки і банківську діяльність, 2001 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради 
України, 5-6, 30. 
5 Закон України про Національний банк України, 1999 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної 
Ради України ˂https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14> (2019, серпень, 19). 
6 Декрет систему валютного регулювання і валютного контролю, 1993 (Кабінет Міністрів України). 
Офіційний сайт Верховної Ради України ˂http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3651-12> (2019, серпень, 19). 
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Рис. 3. Інформаційне забезпечення процесу управління  
кредитним ризиком банку 

 
До основних нормативно-правових актів Національного банку України віднесемо:  
1) Методику розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні від 

13 жовтня 2016 року № 3361; 
2) Постанову Правління Національного банку України Про затвердження Положення про 

екстрену підтримку Національним банком України ліквідності банків від 14 грудня 2016р. № 4412; 
                                                      
1 Методика розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні, 2017 (Правління 
Національний банк України). Офіційний сайт Верховної Ради України 
˂https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/vr803500-17> (2019, серпень, 19). 
2 Постанова про затвердження Положення про екстрену підтримку Національним банком України 
ліквідності банків 2016 (Правління Національний банк України). Офіційний сайт Верховної Ради України 
˂https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0411500-16> (2019, серпень, 20). 
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3) Постанову Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про 
забезпечення безперервного функціонування інформаційних систем Національного банку України 
та банків України» від 17.06.2004р. № 265. Інформаційні системи Національного банку – комплекси 
програмно-апаратних засобів, що призначені для автоматизації діяльності банківської системи 
України1. 

Варто зазначити, що у кінці 2018 року було ухвалено нове Положення про ліцензування банків. 
Це документ, основним завданням якого є перехід від формалістичного до ризик-орієнтованого 
підходу в питаннях ліцензування банків та забезпечення регулятора інструментами для сутнісного 
аналізу при здійсненні погоджувальних процедур. Також важливою подією 2018 року стало 
запровадження нових стандартів організації системи управління ризиками шляхом затвердження 
Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах. 
Крім того, з 1 вересня 2018р. Національний банк надав банкам можливість отримувати з Кредитного 
реєстру інформацію стосовно боржників, умов кредитних операцій, виконання зобов’язань за такими 
операціями, класу боржників. Використання банками цієї інформації дозволить їм проводити 
своєчасну та зважену оцінку кредитного ризику. Зокрема, за допомогою інформації, що міститься 
в Кредитному реєстрі, банки можуть дізнатися про наявність заборгованості за кредитами, які клієнт 
отримав в інших банках, та з’ясувати, чи не є рівень кредитної заборгованості для позичальника 
надмірним. Це, зі свого боку, сприяє створенню умов для зниження рівня кредитного ризику, а також 
процентних ставок, які прямо залежать від оцінки кредитного ризику2 . 

Зазначимо, що нормативно-правові акти нижчого юридичного рівня не можуть суперечити 
актам вищої юридичної сили або встановлювати певні обмеження прав та свобод громадян держави. 
При цьому головним органом регулювання діяльності комерційних банків виступає Національний 
банк України, який має економічну та юридичну незалежність від держави. В той же час він реалізує 
грошово-кредитну політику держави, здійснює емісію грошей та управляє офіційними валютними 
резервами. 

Отже, інформаційна база, яку використовують банки 2-го рівня, є багаторівневою. 
Її формування являє собою багатоплановий та системний процес, в основу якого покладено 
ієрархічний принцип. 

Висновки. Ефективне управління кредитним ризиком комерційного банку витупає 
першочерговим завданням менеджерів банку. Оскільки саме кредитні ризики виступають причиною 
банкрутства багатьох банківських установ управління кредитним ризиком банку повинно 
охоплювати всю банківську діяльність. Інформація – невід’ємна складова процесу управління 
кредитним ризиком банку. Інформаційне забезпечення в сучасних складних умовах функціонування 
банку залежить від інформації, можливості впровадження інформаційних інновацій та взаємодії 
з іншими фізичними та юридичними особами на кредитному ринку. Використання запропонованої 
структури інформаційного забезпечення в процесі управління кредитним ризиком банку дозволить 
банку збільшити оперативність та адекватність процесу прийняття управлінських рішень, зменшити 
втрати від реалізації ризиків, а також суттєво вплине на покращення економічних показників 
діяльності банку та стабілізацію його фінансового стану. 
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DEVELOPMENT OF AN ACCOUNTING 
ORGANIZATION MODEL IN THE ADAPTIVE 
MANAGEMENT OF ENTERPRISES ASSOCIATION 

The  article  deals  with  the  issues  of  accounting  organization  modeling  in  the  adaptive 
management of enterprises association, proposes a pattern of accounting organization model, 
which  uses  such  stages  of  accounting  organization  as  identification  of  information  needs, 
selection  of  methodological,  technical  and  organizational  support  for  accounting,  accounting, 
design of information patterns, feedback. The proposed model aims to facilitate the formation of 
complete, sufficient,  timely, direct accounting and analytical  information on the basis of which 
reasonable management decisions will be made. The flowchart of evaluation and improvement 
in the adaptive management of enterprises association has been improved, taking into account 
the requirements of accounting organization by changing the parameters of the enterprise and 
incorporating into it the environmental impact. 
Keywords: accounting organization, accounting information, accounting and analytical support, 
accounting organization model, management accounting. 

Introduction. Formal attitude to the role of accounting information in the decision-making process 
leads to a decrease in its level of validity. The formation of accounting information depends on how 
rationally constructed and optimized the accounting organization is. Taking into account the specific 
information requirements that arise in the adaptive management of enterprises association, existing 
accounting organization models are not able to fully ensure the formation of accounting information that 
would satisfy specific information requests. 

The aim of this study is the structure formation of the accounting organization model, using which 
will contribute to the formation of quality accounting information aimed at satisfaction of specific 
information requests in the adaptive management of enterprises association. 

Analysis of latest publications. Scientists Bogdanov O.V., Evdokimov V.V., Zhuk V.M., 
Marenich T.G., Smachilo T.V., Shigun M.M. and others have been studying the issues of accounting 
organization modeling. The paper1 analyzed the theoretical provisions of the accounting organization 
models formation, as well as revealed their disadvantages while applying them in the adaptive management 
of enterprises association, that is nowadays being researched in theory and practice. 

Research Results. Before creating an accounting model that meets the set criteria, we have 
to consider the evaluation and improvement flowchart of adaptive enterprise management, based 
on the work of Stets I.I. 2. 

The flowchart presented in Fig, has some difference as the enterprise parameters chosen are 
indicators given in3 the paper, since, in our opinion, adaptive management is effective when the enterprise 
has already reached a certain development level. In order to avoid limitation of such characteristics as 
innovative, financial and production potential, which determine the adaptation potential of the enterprise, 
we will change the parameters of the enterprise for production efficiency, personnel efficiency, financial 
activity efficiency and management efficiency. According to it, these components much more completely 
reflect the impact on the state of adaptive management of the enterprise from the viewpoint of providing 
information needs of stakeholders for management decisions. 

The flowchart (Fig. 1) allows to distinguish the main blocks of business transactions that are directly 
related to the personnel, production, management and financial activity of the enterprises association taking 

                                                      
1 Погрібняк, Д. С. (2017). Особливості моделювання організації бухгалтерського обліку в адаптивному 
управлінні об’єднанням підприємств. Бізнес-навігатор, 4-2 (43), 153-156. 
2 Стец, І. І.(2013). Адаптивне управління потенціалом підприємства. Українська наука: минуле, сучасне, 
майбутнє. Щорічник, 18, 154-161 
3 Пономаренко, В.С. (2012). Структура визначення інтегрального показника системної ефективності розвитку 
підприємства. Економіка розвитку, 1 (61), 86-93. 
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into account the influence of external factors, such as the level of demand for products / services, exchange 
rates, popularity image of companies, indicators that characterize the activities of competitors, capacity 
of the market, the level of tax burden, etc. 

Defining the level of enterprise development by components (management efficiency, production 
efficiency, personnel efficiency, financial activity efficiency) reveals the parameters of the enterprise 
activity, the unsatisfactory state of which is largely due to the insufficient level of information needed to 
stakeholders. 

In order to eliminate this problem, in our opinion, it is necessary to develop a pattern of the 
accounting organization model that would contribute to the formation of complete, sufficient, timely, 
truthful accounting and analytical information as much as possible, because, as practice shows, the use of 
existing models leads to a formal attitude to the accounting organization and a lack of understanding the 
role of accounting information in the management of enterprises association. 

Taking into account the developed theoretical provisions on the of accounting and analytical support 
improvement in adaptive management of enterprise activities, presented in the work1, the basis of the model 
will be the following stages of accounting organization: identification of information needs, selection 
of methodological, technical and organizational support of accounting, accounting, design of information 
patterns, feedback. The developed model is shown in Fig. 2. 

There are several advantages of using this model, including: 
Versatility is based on meeting the information needs of stakeholders appearing in the activities 

of any enterprise, regardless of the type of production, geographical location of the entity, industry, 
organizational form, size of the enterprise, etc.; 

Complexity provides a holistic perception of accounting organization with clear understanding 
the blocks structure of business transactions, which are the basis of enterprise activities with a list 
of necessary actions at each stage; 

Adaptability makes it possible to interpret the model structure from the viewpoint of the peculiarities 
of the particular enterprise activity; 

Focus on meeting the stakeholders information needs forms a new objective perception of accounting 
organization as an environment in which accounting and analytical information is worked out, and it gives 
the ability to make reasonable management decisions; 

Completeness is understanding the accounting organization as part of a whole process, ranging from 
identifying the stakeholders information needs to feedback to understand how fully the previous stages have 
been completed and whether the accounting organization has achieved the level needed. 

Therefore, each of the stages includes a list of actions that all together will provide the formation 
of an accounting organization that will completely meet stakeholders needs in accounting information 
requests. 

Bochulia T.V. emphasizes that the requirements for information are no longer limited only to reliability 
and timeliness. "User-operated data must be ‘up-to-date’, i.e. capable of exceeding initial expectations and 
needs. The user strives not only to fulfill his professional duties, but also to develop as a specialist, 
personality, artist.” Under the artist, she understands a person who “… creates a new idea, generates an idea, 
uses his talents creatively, in particular, in economics, information, technology, etc.” 2. 

Accounting and formation of accounting and analytical information is carried out in accordance 
with the information environment scheme of accounting data consolidation of the enterprises 
association, mentioned in the work3. An important feature of accounting is not only the availability 
of financial and management accounting, but also the recording of environmental monitoring data. 
As enterprises association are under significant impact of exogenous factors, the availability of such 
information allows them to adjust their activity in accordance with the prevailing economic trends. 
It also enhances the competitiveness of the enterprises association as they identify potential 
opportunities and threats for the entity. 
                                                      
1 Погрібняк, Д. С. (2017). Розвиток організації бухгалтерського обліку об’єднань підприємств. Глобальні та 
національні проблеми економіки, 17, 875-879. 
2 Бочуля, Т. В. (2014). Філософський підхід у бухгалтерському обліку в системі інформаційного забезпечення 
бізнесу. Фінанси, облік і аудит, 2 (24), 176. 
3 Погрібняк, Д. С. (2016). Формування обліково-аналітичного забезпечення адаптивного управління 
об’єднанням підприємств. Управління розвитком, 4, 107. 
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One of the accounting and analytical information drawbacks is its accumulation through duplication, 
which may result in the loss of the truly necessary information for decision making. The ability to organize 
and formulate information according to the stakeholders information requests is one of the accountant 
priorities. For this purpose, it is advisable to use "information patterns". 

Designing "information patterns" is based on several blocks: 
stakeholder information needs analysis; it is important to understand what information is of interest 

to each user in order to provide the necessary information; 
defining the optimal presentation form of accounting information to stakeholders; not all information 

provided is fully perceived by the user when the presentation form does not correspond to his or her 
peculiarities of perception. It is also necessary to take into account the specifics of the information 
provided, namely: the use of graphical interpretation, modern information visualization tools, etc.; 

Stakeholder information organization is the final stage based on the previous blocks. At this stage 
the formation of "information patterns" for further decision-making process takes place. 

The use of "information patterns" has several advantages: 
saving the accountant’s working time to produce documents for presentation to stakeholders; 
increasing the level of validity and promptness of managerial decision making; 
the ability to use the same "information patterns" for different stakeholders, if their information needs 

match. 
The feedback presented in the accounting organization model allows to constantly improve 

the accounting, its methodical, technical and organizational support, to improve the quality of accounting 
and analytical information. 

Feedback is provided by: 
compliance of analytical information with stakeholder requirements based on the expert survey 

of information users about the activities of enterprises association, it is possible to determine to what extent 
they are satisfied with the available accounting and analytical information and, therefore, to evaluate 
the state of accounting organization; 

forming recommendations from stakeholders; comments, suggestions from information users allow 
to identify their information needs more accurately and to make reasonably changes in the accounting and 
analytical support of the enterprise activities; 

improvement of accounting and analytical support; analysis of suggestions and comments 
of information users is conducted regarding the feasibility and necessity of proposed changes in a specific 
period of time. 

It is suggested that a stakeholder survey method is used to determine the relevance of accounting and 
analytical information to stakeholder requests. 

Conclusions. Therefore, the proposed model of accounting organization will help to create high-
quality accounting and analytical information that will satisfy the information users needs in the adaptive 
management of enterprises association, thereby reducing the level of potential risks, as well as increasing 
the validity of management decisions. This will create a unified information environment 
for the participating enterprises association, which will help improve the level of coordination 
of administrative, production, marketing, optimization of logistics processes for the most effective 
implementation of commercial and social tasks. The simplicity, clarity and versatility of the proposed 
accounting organization model will allow it to be adapted to the characteristics of any individual entity 
participating in the enterprise, thereby facilitating the formation of quality accounting information 
for management decisions. 
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