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INTEGRATION OF HIGHER EDUCATION
OF UKRAINE IN THE EUROPEAN
EDUCATIONAL SPACE
This article explores the transformation of higher education in Ukraine towards integration into
the European educational space. On the basis of the metamorphosis of normative legal acts of
Ukraine and European education documents regulating this field, the main achievements and
challenges for integration of Ukraine into the European educational space are outlined. The
activity of the newly created body of higher education management – the National Agency for
Quality Assurance (hereinafter referred to as the National Agency), designed to catalyze changes
in higher education in Ukraine, is analyzed. The results of the authors’ analysis of statistical
activities of higher education institutions (teachers and seekers of higher education) for their
expert participation in the activities of the National Agency for the regions are offered. The paper
also updates information regarding the current state of internationalization of higher education
in Ukraine. The countries that will soon be actively competing for applicants from Ukraine, donor
countries to Ukraine and the main problems in the field of internationalization are identified. The
need for active development of the national infrastructure of scientific cooperation with European
HEIs as a means of stimulating further reform of Ukrainian higher education in order to solve
urgent problems, including improving its quality, is justified.
Keywords: higher education, genesis, quality, internationalization, European educational space.
Problem statement. The Ukrainian higher education market is now affected by a number of factors,
among which is significant migration of Ukrainian entrants to other countries, increasing competition from
foreign universities, actively promoting themselves on the Ukrainian market alone or through agency
companies. At the same time, Ukraine is becoming more and more active in the international market of
educational services, improving its own legislation in the context of global processes of internationalization
of education. All of the above forces to analyze the changes in the higher education of Ukraine in the context
of approaching the European educational space.
Analysis of recent research and publications. Many national scholars are interested in the issues of
improving modern higher education and its integration into the European educational space in Ukraine.
Among them it is worth noting the works by Yevgen Khan, in which he presents a retrospective of the key
positions of the transition of the Ukrainian higher education system onto the European educational standards
in the framework of participation in the Bologna process1, and examines some aspects of Ukraine’s2 European
1

Хан, Є. (2017). Участь України у Болонському процесі: 12 років на шляху до європейського освітнього
простору. Європейські історичні студії, 7, 45-63.
2
Хан, Є. (2015). Інтеграція України у європейський простір вищої освіти як складова цивілізаційного вибору.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 3 (126), 54-57.
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integration aspirations, by Vladimir Bakhrushin, who examined the changes in higher education in Ukraine,
and in the European educational space1 and many others. At the same time, the influence of integration
processes in education is becoming more and more important, which prompts the analysis of the Ukrainian
higher education market to be updated.
To achieve this goal, the following tasks have been defined: to analyze the transformation of the
higher education sector of Ukraine in accordance with regulatory changes in the European educational space;
to examine the activity of national higher education institutions (HEIs) in the current transformations in the
field of quality of education initiated by the National Agency; to analyze the current state of
internationalization of the national higher education in order to identify the problematic places and
opportunities for elimination of shortcomings for the further integration of Ukraine into the European
educational space.
Research result and discussion. The regulatory and legal framework for the regulation of educational
activity in Ukraine consists of numerous legislative and regulatory acts, the main of which are:
the Constitution of Ukraine (Articles 24, 26); The Law of Ukraine “On Education” 05/09/2017 No. 2145VIII; The Law of Ukraine “On Higher Education” of 01.07.2014 No. 1556-VII; The Convention on the
Recognition of Higher Education Qualifications in the European Region (Lisbon, April 11, 1997), ratified by
the Law of Ukraine “On Ratification of the Convention on Recognition of Higher Education Qualifications
in the European Region” of 03.12.1999 No. 1273-XIV; The order of recognition of the higher education
degrees obtained in foreign higher educational establishments, approved by the order of the Ministry
of Education and Science of Ukraine dated 05.05.2015 No. 504, registered at the Ministry of Justice of
Ukraine on May 27, 2015 under No. 614/27059; and other.
January 13, 2020 the President signed the Bill "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine
on improving educational activities in higher education." The law improved the regulation of educational
licensing processes, strengthened the principles of equal access to higher education, and expanded the scope
of external independent assessment technologies to measure learning outcomes at higher education levels and
to enter the master’s educational level, requirements for the head of the institution, the National Qualifications
Framework. Such changes are due to the need to improve the legal framework of higher education of Ukraine
in accordance with its obligations to reform the higher education system in accordance with the requirements
of the Bologna process, in particular the new edition of the Standards and Recommendations on Quality
Assurance introduced in the EU in 2015. Table 1 presents an author’s analysis of the transformation of higher
education in Ukraine since its independence in the context of changes in the European educational space.
The generalizations presented in table. 1, allow stating the following:
1. From the first days of independence, Ukraine has announced a course on integrating national higher
education into the international educational space, in particular by joining the Bologna Process.
2. National higher education, on the one hand, still has the influence of the negative phenomena of the
past of our country: economic and demographic crises, authoritarian traditions both in teaching and
management of education, on the other – the pressure of globalization processes, which exacerbate
competition in the educational services market.
3. Educational reform in Ukraine is progressing rather slowly, which in the context of globalization of
the educational space creates additional risks and difficulties for the national higher education.
4. The revival of the processes of international cooperation in national education, as well as the actual
start-up of the National Agency, one of the key tasks of which is to create a new system of quality assurance
in higher education, can be considered positive.
As noted above, a new body of higher education governance has been established in Ukraine –
the National Agency for Quality Assurance in Higher Education. The date of its creation is considered to be
the first of September 2015, but in fact as a permanent collegial body for the implementation of the state
policy in the field of quality assurance of higher education, it started functioning in February 2019 after its
final composition and approval of the latest version of the Charter. The Agency’s mission is "to become
a catalyst of some positive changes in higher education and formation its culture of quality”2.
1

Бахрушин, В. (2020). Як змінюється вища освіта в Україні та в Європейському освітньому просторі. Освітня
політика. Портал громадських експертів <http://education-ua.org/ru/component/content/article/12-articles/
1296-yak-zminyuetsya-vishcha-osvita-v-ukrajini-ta-v-evropejskomu-osvitnomu-prostori> (2020, March, 26).
2
Офіційний сайт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (2019). Стратегія
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти до 2022 р. <https://naqa.gov.ua/місія-тастратегія-агентства/> (2020, March, 26).
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Тable 1
The Genesis of Higher Education in Ukraine in the Context of Approaching
the European Educational Space
№ Years
1

2

Ratified documents

Innovation in higher education

Factors of influence on higher
education of Ukraine

3

4

5

1. 1991 The Law of Ukraine
"On Education"

Relationship with education of other
countries is recognized as one of the basic
principles of education in Ukraine

Declaration of Ukraine’s
independence, the gap between
many educational and economic
feedbacks and society as a whole

2. 1993 Decree of the Cabinet
of Ministers of Ukraine
“On the State National
Program" Education
"(" Ukraine of the XXI
Century ")

One of the principles of the Program’s
implementation is proclaiming the openness
of the education system related to its ...
integration into the world educational
structures

Separation of education
from national sources;
outdated authoritarian pedagogy
established in a totalitarian state;
the ongoing socio-economic
crisis

3. 1997 Ratification of the
Convention on the
Recognition of Higher
Education
Qualifications in the
European Region
(Lisbon Convention)

The legislation recognized definitions
of common terms and principles related
to the recognition of higher education
qualifications; recognized qualifications
awarded in other countries that provide
access to higher education - mutual
recognition of higher education diplomas
in the European Region

Access to higher education
for the masses; technology
development; globalization

4. 2004 The program of action
for implementation of
the Bologna
Declaration in higher
education and science
of Ukraine
for 2004-2005

Integration of higher education of Ukraine
into the world and European educational
space is defined as the priority direction of
its development, preconditions for joining
the Bologna process are created:
introduction of two-cycle training,
introduction of credit-module system, test
control of the quality of education,
expansion of student mobility.

Letter from the Ministry of
Education and Science of Ukraine
“On the Beginning of the New
2004/2005 Academic Year”
outlining further steps in
reforming Ukraine’s higher
education, as well as recognizing
the problems that have been
accumulated in the educational
sphere and the ways to overcome
them

5. 2005 The program of action
for implementation of
the Bologna
Declaration in higher
education and science
of Ukraine
for 2004-2005

Integration of higher education of Ukraine
into the world and European educational
space is defined as the priority direction
of its development, preconditions for joining
the Bologna process are created:
introduction of two-cycle training,
introduction of credit-module system,
test control of the quality of education,
expansion of student mobility.

Letter from the Ministry of
Education and Science of Ukraine
“On the Beginning of the New
2004/2005 Academic Year”
outlining further steps in
reforming Ukraine’s higher
education, as well as recognizing
the problems that have been
accumulated in the educational
sphere and the ways to overcome
them

6. 2007 "Action Plan for
Quality Assurance in
Higher Education and
its Integration into the
European and World
Education Society for
the Period up to 2010"
by the Ministry of
Education and Science.

Start of consolidation of universities through
unification; educational process at all
universities of the III-IV levels of
accreditation is carried out in accordance
with the recommendations of the European
Credit Transfer System (ECTS); an external
independent assessment of knowledge
of graduates of secondary schools is
introduced.

The sharp drop in the birth rate
in Ukraine in the first years
of independence has responded
to the decrease in the number
of graduates of secondary schools
and, accordingly, a decrease
in the number of university
entrants
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Сontinuation of the table 1
1

2

3

4

5

7. 2014 Law of Ukraine
Significant progress in the implementation
“On Higher Education” of the main ideas of the Bologna Declaration
and other documents of the Bologna Process
and the European Higher Education Area
(concerning the system of degrees, access
to the second cycle, the main components
of the quality assurance system of higher
education)

Significant impact of the
demographic crisis of the 1990s;
restraint of student mobility
declared in the legislative
documents due to problems
of accepting of credits obtained
in other educational institutions;
recognition and enrollment
the time of work of Ukrainian
scholars and teachers at European
universities is problematic.
8. 2017 Association Agreement Cooperation in the field of higher education Formation of an open market
between Ukraine and
in reforming and modernizing the higher
for educational services.
the European Union
education system, promoting convergence in A significant outflow of Ukrainian
higher education within the Bologna
entrants to European higher
process, improving the quality of higher
education institutions.
education, enhancing the capacity of higher 2019 - National Agency started
education institutions, activating student and its activity.
teacher mobility, cooperation in order to
facilitate an access to higher education is
declared, etc.
9. 2020 The Law of Ukraine
Regulation of licensing of educational
Significant revitalization
"On Amendments to
activities, admission to higher education,
of cooperation of national
Some Laws of Ukraine implementation of interdisciplinary
universities with international
Concerning
educational programs, issues of quality
partners. Programs such as
Improvement of
assurance of higher education, studentErasmus +, Horizon 2020 and
Educational Activities centered education, forms of education,
others provide academic mobility,
in Higher Education"
requirements for the head of the institution, create international educational
the National Qualifications Framework.
programs, and internationalize
the educational process.

Source: Developed by the authors based on1,2,3,4,5,6,7

1

Закон України про освіту, 1991 (Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки).
Офіційний сайт Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-12> (2020, March, 26).
2
Постанова про Державну національну програму “Освіта” (“Україна XXI століття”), 1993
(Кабінет міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/896-93-%D0%BF> (2020, March, 26).
3
Конвенція про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні, 1997. (Рада Європи, Організація
Об’єднаних Націй). Офіційний сайт Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_308>
(2020, March, 26).
4
Наказ про затвердження програми дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої
освіти і науки України на 2004-2005 роки 2004 (Міністерство освіти і науки України). Освіта. UA
<http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/3127/> (2020, March, 26).
5
Лист про початок нового 2004/2005 навчального року, 2004 (Міністерства освіти і науки України). Офіційний
сайт Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v_440290-04> (2020, March, 26).
6
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, 2014 (Україна,
Європейський Союз, Європейське співтовариство з атомної енергії). Офіційний сайт Верховної Ради України.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011> (2020, March, 26).
7
Судебно-юридическая газета (2019). Відмова від диплома державного зразка: у ВРУ зареєстровано
відповідний законопроект <https://sud.ua/ru/news/publication/153190-vidmova-vid-diploma-derzhavnogo-zrazka-uvru-zareyestrovano-vidpovidniy-zakonoproekt> (2020, March, 26).
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The Agency consists of 21 people, including scientific and pedagogical staff, representatives
of employers and students. During 2019, the Register of Experts of the National Agency for accreditation
of educational programs was formed, which includes 1806 people who successfully passed specialized
trainings. Among the experts, there are 1,423 scientific and pedagogical workers and 383 higher education
applicants, representing 78.8% and 21.2% respectively1. Table 2 shows the number of students enrolled in
a particular region of Ukraine, the number of HEIs working there, and the number of certified experts from
the region. We believe that such data clearly illustrate which regions have been more active in responding
to changes in the field of higher education quality.
Table 2
Participation of teaching staff and students in the work of National Agency
for the region as of 28.01.2020

Region (region, city)

1
Vinnytsia
Volyn
Dnipropetrovsk
Donetsk
Zhytomyr
Transcarpathian
Zaporizhzhia
Ivano-Frankivsk
Kyiv
Kyiv (city)
Kirovohrad
Luhansk
Lviv
Mykolaiv
Odesa
Poltava
Rivne
Sumy
Ternopil
Kharkiv
Kherson
Khmelnytskyi
Cherkasy
Chernivtsi
Chernihiv
Total

The proportion
Share of HEIs
Share of experts
of students of HEI region
Deviation
of the region in the total of the region from the total
in the total number
(column 4
number of Ukrainian
number of experts
of students of Ukrainian
from column 3),
HEIs as of academic
of the National Agency
HEIs as of academic year
(+, -)
year 2017-2018,%
as of 2019,%
2017-2018,%

2

3

4

5

2,67
1,37
7,10
1,83
1,53
1,56
4,52
2,29
1,64
26,45
0,67
1,26
8,17
1,88
7,02
3,0
1,96
2,29
2,52
11,59
1,53
1,98
2,36
1,64
1,17
100

3,5
2,1
8,3
4,4
3,0
2,1
3,6
2,4
3,2
15,1
2,4
2,0
6,5
2,6
6,1
2,7
2,1
2,1
2,7
9,9
3,3
2,7
2,4
2,4
2,4
100

6,08
1,7
6,0
0,8
3,5
1,1
4,1
2,2
4,9
18,7
1,3
0,6
8,0
0,7
5,8
3,7
1,6
4,0
1,1
10,7
2,0
2,4
4,4
0,7
4,1
100

2,58
-0,4
-2,3
-3,6
0,5
-1
0,5
-0,2
1,7
3,6
-1,1
-1,4
1,5
-1,9
-0,3
1
-0,5
1,9
-1,6
0,8
-1,3
-0,3
2
-1,7
1,7
-

Source: Calculated by the authors

1

Офіційний сайт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (2019). Реєстр експертів
Національного агентства <https://naqa.gov.ua/експерти/> (2020, February, 17).
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Table 2 shows that the most actively participated in the activities of the National Agency as its experts
are the representatives from the following regions: Kyiv region and the city Kyiv, Vinnytsia, Cherkasy,
Chernihiv, Sumy, Poltava regions. In February 2020 "The Annual Report of the National Agency for Quality
Assurance in Higher Education for 2019" was published1. It emphasizes the internationalization of higher
education of Ukraine as one of the strategic objectives of the National Agency and provides information on
the directions of its implementation. First, the internationalization of the educational process in the HEI
should be done through the mobility of teachers and students, the conclusion and real operation of bilateral
agreements with foreign partners, double diploma programs, invitation of foreign lecturers, etc. Second, it
can be done through the certification of Ukrainian educational programs by foreign accreditation agencies,
which will confirm their compliance with the requirements of the European educational space. Third, it
should be done through the cooperation of the HEI and the National Agency itself with international donors.
Fourth, through the cooperation of the National Agency with foreign agencies, providing quality assurance
through membership in international associations and evaluation of the processes and procedures of the
National Agency itself by foreign colleagues. We will further explore the issues of studying students with
Ukrainian citizenship abroad and foreign students in Ukraine.
Since 2009, the CEDOS, an independent non-profit research centre, has been engaged in research and
analysis of social processes, including higher education. Today, the latest figures on the number of Ukrainian
citizens studying at foreign universities are available for study in the 2016-2017 academic years. This is due
to the length of time statistic data have been obtained in different countries. According to2 in the 20162017 academic years, there were 77,424 Ukrainian citizens who studied at foreign universities, which is about
8% of the total number of Ukrainians enrolled in full-time higher education programs. Often, the entrants
chose Poland, Russia, Germany, Canada, Czech Republic, Italy, the USA, Spain, Austria, France, and
Slovakia (Figure 1).
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Fig.1. Top countries of students’ choice from Ukraine [developed by the authors]
The study also analyzes and identifies countries for which Ukrainian students are strategically
important, that is, the countries whose universities are most dependent on the income that Ukrainian students
bring. According to it, Ukrainian students are strategically important for Poland (accounting for 55% of all
foreign students in Polish universities, and their investments balance the demographic decline and departure
of Polish youth in the HEIs of other EU countries), Slovakia (accounting for about 30% of the total foreign
students) and Bulgaria (almost 20% of all foreign students). The author of the study assumes that the HEIs
1

Квіт, С. (ред.) (2020). Річний звіт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за 2019 рік.
Київ: Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, 244.
2
Стадний, Є. (2019). Українське студентство за кордоном: дані до 2017/18 навчального року. Київ:
Аналітичний центр CEDOS, 10.
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of these countries will continue to "expand their recruitment in Ukraine" and, therefore, actively compete
with Ukrainian HEIs for entrants in the near future.
Particular attention in the study was given to the analysis of data about Ukrainian citizens who study
in Russia. It was noted that the statistical data included Ukrainian citizens studying in Russian HEIs under
budget quotas, which the Russian Government began to allocate significantly more specifically to people
with Ukrainian citizenship after aggression against Ukraine, but did not take into account data from Russia
about Ukrainian citizens who study in occupied Crimea and Sevastopol. Despite the fact that Russia does not
receive a significant economic effect from the studying of Ukrainian students, but it has "a significant political
role for the Russian Federation". Thus, in the 2014-2015 academic years, over 3 thousand people were
enrolled under the budget quotas for Russian HEIs, which is ten times more than the previous academic year.
Russia today and in the future will actively compete for graduates of Ukrainian schools, especially from
territories that are not controlled by Ukraine.
Summarizing the topic of a rapid increase in the number of Ukrainians receiving higher education
abroad, let us note that such education has become more accessible and desirable in recent years, since it is
considered by many to be an opportunity to immigrate to EU countries with higher living standards. Thus, a
sociological study of Ukrainian students in the Czech Republic found1, that “People ... will not rush back to
Ukraine. After 5-8 years of studying, they have already rooted in the local culture, gaining social connections,
often have partners here, and there should be a very good incentive for such people to return to Ukraine”.
Therefore, the issue of outflow of Ukrainian entrants is not solved by higher education reform alone, it is
more complex and concerns many aspects of life. At the moment, for Ukrainian HEIs, the solution may be to
further establish scientific cooperation with European higher education institutions, which would give
Ukrainian students and scholars wide access to European education, the opportunity to develop common
scientific topics, but remain students within the Ukrainian educational system.
Next, let us consider the issue of Ukrainian HEIs educational services for foreign citizens. According
to the latest data of the State Statistics Service of Ukraine in 2017, 49.0 thousand students, foreign citizens,
studied at universities, academies and institutes. The "Annual Report of the National Agency for Quality
Assurance in Higher Education for 2019" presents the following information: "In 2019 over 81,000 foreign
students from 154 countries are trained in our country ... (2014 – 63,172, 2015 – 63906, 2016 – 64066, 2017 –
66310, 2018 – 75605); educational activities are provided by about 450 HEIs to foreign citizens (88% of
which are public, 12% are private).” Fig. 2 presents a comparison of the number of foreign students studying
in Ukraine by their nationality.
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Fig. 2. Top 10 countries of foreign students’ origin

1

Щур, М. (2018). Студентська еміграція з України: проблема чи можливість? Веб-портал Радіо Свобода.
<https://www.radiosvoboda.org/a/29288946.html > (2020, March, 27).
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The fact that more and more foreigners are seeking higher education in Ukraine is important not only
from an economic point of view, but also an important indicator of a certain image of Ukraine in the world.
At the same time, the National Agency notes “a number of significant problems that exist in the system of
providing educational services to foreign citizens, primarily related to the quality of appropriate services to
foreigners by educational institutions”, which “contributes to the improper fulfillment of official duties by
representatives of HEI, supervisors, other authorities and enterprises that provide recruitment services for
training foreign nationals." Among the problems that currently exist in this area are the following:
uncontrolled implementation of invitations for potential candidates for studying, which indicates the
existence of HEI agreements with unscrupulous intermediary enterprises;
the availability of correspondence education for foreign nationals, the purpose of which is often not to
provide educational services, but only to obtain financial dividends from foreigners;
significant worsening of the crime situation in international student exchange: an increase of corruption
by the representatives of law enforcement, controlling bodies, administrations of HEIs.
The National Agency notes that today in Ukraine there is a situation where "representatives of
educational institutions, control and law enforcement agencies, with the assistance of intermediary firms" are
trying to "obtain funds through the illegal use of international student exchange (sale of invitations, illegal
receipt of funds for the organization of visa support, temporary legalization of foreigners in our country,
falsification of educational documents, organization of channels of illegal migration, smuggling of narcotic
substances, etc.).
Conclusion. All the above problems, which have accumulated today in the field of higher education
of Ukraine, should stimulate national educational reform, and control over the quality of educational services
and active implementation of scientific cooperation with European universities into the activities of national
HEIs will help the latter to find their place in the international educational space.
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FINANCIAL PYRAMIDS AS A TYPE
OF FINANCIAL FRAUD: THEORETICALMOTIVATIONAL ASPECT
Theoretical and subject-motivational bases of financial pyramids functioning as a type of financial
fraud are investigated. Critical analysis of the opinions of domestic and foreign scientists and the
norms of the current Ukrainian legislation regarding the definition of the term “financial pyramid”
is made. Emphasis is made on the negative financial, economic, and social consequences of the
spread of pyramid schemes. Focus is also made on the peculiarities of financial pyramids
compared to fraud, financial institutions’ activities, and gambling. Typical features are identified
and the most common types of financial pyramids in modern Ukrainian realities are accentuated.
Strategic vectors for minimizing this negative phenomenon in Ukraine are proposed.
Keywords: financial fraud, financial pyramid, types of financial pyramids, common features
of the financial pyramids, prevention of spread of the financial pyramids.
Purpose. Under today’s conditions of socio-economic processes development ways of committing
financial fraud are rapidly modified and improved, and the fraudsters are often disguised as completely
virtuous companies (trust companies, investment funds, credit unions, online shops, insurance, travel
companies, religious and charitable organizations, etc.), diversify their activities with attributes that are of
the ordinary citizens’ interests. At the same time, the scientists note that the bulk of such fraudsters operates
on the basis of network marketing, which is implemented primarily in the form of financial pyramids1, and
emphasize that this type of fraud is the most socially dangerous, as it involves a large number of victims and
large amounts of material losses. After all, according to statistics, at the best way, the depositors are returned
with no more than 10-15%2 (the longer the pyramid runs, the lower is the percentage of possible refunds in
case of its liquidation), moreover, the number of persons, who made the first contribution but did not find
new participants (and therefore did not receive any revenue) is more than 90%3.
In addition, the activities of financial pyramids also cause negative macroeconomic and financial
effects, as these organizations reduce the ability of the banks to fully fulfill their primary function – to credit
into the economy (as “the more people invest into the pyramids, the less money will go into the real sector”4)
and diminish public confidence in the stock and financial markets in general, depriving the Ukrainian
economy of an important investment resource – household savings.
Therefore, in view of the rapid spread and great public danger of financial pyramids, we consider it
necessary to perform a deep study of the content of this phenomenon and to analyze the interpretations of this
notion in modern economic science and legislation.
Analysis of recent research and publications. It should be emphasized that in Ukraine the study of
financial fraud problems in general and the spread of financial pyramids, as its type, in particular, is
predominantly within the field of view of the representatives of legal science (Kalman O.G., Karpovych O.G.,
Kravchenko O.V., Kurman O.V., Matusovskyi G.A., Pivovarov V.V., Pidkhomnyi O.M., Rogovenko D.S.,
Chernyshov G.M., Cherniavskyi S.S., Yarmolenko Y.V., etc.), but domestic financial science (with quite a
few exceptions), unfortunately, practically does not investigate these matters. Thus, from the list of the theses
defended in Ukraine during 1998-2018 and dealt directly with the problems of financial fraud, six (6) belong
1

Євчук, Л. А. (2015). Правові основи фінансового шахрайства: причини розквіту та соціально-економічні
наслідки. Наукові праці. Серія: Економіка, 253 (265), 45.
2
Кедрова, Д. В., Герасименко, Л. В. (2015). Фінансова піраміда як спосіб шахрайства: поняття та ознаки, 162.
Електронний репозитарій НАВС <http://elar.naiau.kiev.ua/handle/123456789/6936> (2020, March, 03).
3
Бобров, Є. А. (2013). Аналіз діяльності неконтрольованих інвестиційних схем. Фінанси України, 4, 98-105.
4
Пасочник, В. (2012). У держави з МММ нібито й нема проблем? Дзеркало тижня, 28 (18-22 травня).
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to the law sciences, and there is no thesis that is protected in economic specialties in general and specialty
08.00.08 – Money, Finance and Credit in particular1.
Presentation of the basic research material. Considering that the terms “financial fraud” and
“financial pyramid” are becoming more commonly used both in the Ukrainian scientific environment (even
though absence of a clear legal framework) and in the media and the Internet, as well as for the purpose of an
objective and systematic study of the problems, associated with the spread of financial pyramids, we consider
it necessary, first of all, to find out the essence and to investigate the deep meaning of this concept.
Thus, Vavulin D.A. and Fedotov V.M. interpret financial pyramid as “a scheme of business
organization, in which the revenue is paid through the investments of new entrants”2.
Pidkhomnyi O.M. cites the definition of the financial pyramid as “a system of economic relations of a
cyclical nature with the inevitable stage of collapse arising in the receipt of revenue by some participants at
the expense of contributions of others without value added”3.
Yarmolenko Y.V. defines the financial pyramid as “an institution or enterprise that uses a scheme
to seize someone else’s property or money through fraud and / or misuse of trust under the pretense of an
economically sound project, which membership is possible only under condition that payments are made
to an institution that enables other members of the organization and directly the organizers to make
a profit”4.
V.Spravzhnia characterizes the financial pyramid as an organization which membership is acquired
subject to certain deposits, contributions or other payments, and enables profits to be made to the members
of the organization, depending on the number of participants involved5.
G. Agasandian defines the financial pyramid as “a financial structure that is an ever-growing system
of debt liabilities, being kept by ever-increasing inpayments, which operates without reinvesting the collected
funds and only until the current costs of repaying the securities previously issued equals to current revenues
from the sale of new securities”6. It should be noted that in our view, limiting the pyramid assets used only
to securities is not appropriate, since such pyramids can use other financial as well as non-financial assets
in their activities to raise funds from citizens.
Mirkin Ya.M., Rosliak Yu.V. and Sizov Yu.S. argue that the financial pyramid is a fraudulent scheme
of work of the pyramid organizers with investors, in which the organizers “a) pay money to their participants
at the expense of the funds involved from new entrants; b) promise new entrants high return on their
investments; c) use unfair and deceptive sales tactics, crowd manipulation techniques, socio-psychological
factors of involvement into the financial pyramids, turning individuals into debilitated victims”7.
Kniaziev S.M. defines the financial pyramid as “a technology of criminal activity that is used as a way
of seizing someone else’s property by cheat and abuse of trust (fraud) under the pretense of an investment
project, which membership is acquired under condition of making certain deposits, contributions or other
payments that allows to make profit by the members of the organization depending on the number of stages
of attracting new entrants, and the organizers make a profit from the contributions of all groups of
participants”8. However, this definition has a certain disadvantage, namely that the author narrows the notion
by taking only investment activities for covering criminal activity. After all, especially in recent years,
financial pyramids often hide behind other types of economic activity.
1

Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В. Вернадського (2020). Автореферати дисертацій
<http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe> (2019, November, 20).
2
Вавулин, Д. А., Федотов, В. Н. (2009). Финансовые пирамиды: понятие, механизм функционирования,
примеры из мировой и отечественной практики, трансформация в условиях финансового кризиса. Финансы и
кредит, 29 (365), 56.
3
Підхомний, О. М. (2014). Критерії ідентифікації фінансових пірамід і моделювання їх функціонування.
Бізнес Інформ, 11, 103.
4
Ярмоленко, Ю. (2014). Сучасні технології побудови фінансових пірамід. Право і суспільство, 1, 178.
5
Справжня, В. (2008). Глухі кути фінансових пірамід. Персонал плюс, 6 (258). <http://www.personal-plus.net/
258/2933.html> (2020, February, 08).
6
Агасандян, Г. (2000). «Финансовые пирамиды» и проблема дефицита госбюджета. Рынок ценных бумаг, 8,
33.
7
Полтавченко, Г. С. (ред.) (2007). Правонарушения на финансовом рынке: виявление, анализ и оценка ущерба:
справочник для сотрудников правоохранительных органов. Москва: Альпина Бизнес Букс, 535.
8
Князєв, С. М. (2011). Фінансова піраміда: поняття та криміналістичні ознаки. Юридичний часопис
Національної академії внутрішніх справ, 1, 30.
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Bielianin A.V. and Isupova O.G. note that the financial pyramid is a “private company that attracts
deposits from individuals under the promise of paying high revenue that are many times higher than the
average market rates”1.
Anikin OV. considers the financial pyramid as “a financial enterprise that attracts investors’ funds
through high revenue, which is paid (mostly or fully) from new revenue from other investors (depositors)”2.
Petrychko N.O. refers the financial pyramid to an organization, which membership is acquired subject
to contributions in the form of monetary funds, property or tangible assets, which allows one of its members
to make full or partial profit at the expense of the other members involved, and therefore there is a risk of
termination the existence of such an organization and causing property damage to each of its following
members3.
It should be emphasized that the Law of Ukraine “On Consumer Protection”4 states that formation,
operation or facilitation of the pyramid schemes development, when the consumer pays for the possibility of
compensation provided by attracting other consumers to such scheme, and not through the sale or
consumption of products are prohibited as misleading. However, it should be emphasized that the
aforementioned normative act only indirectly defines, but does not solve the problems of financial pyramids
functioning in Ukraine, since it does not even operate with the definition of “financial pyramid”5.
It should be noted that in April 2013, at the first reading, the draft Law of Ukraine “On Prohibition of
Financial Pyramids in Ukraine” was adopted under nr. 2700, which under the financial pyramid proposed to
consider “any transactions with financial assets (funds, securities, debt liabilities and the right to claim debt
not attributable to securities) carried out by individuals or legal entities for the purpose of making or
possibility to make to profit for themselves or others through redistribution of other persons’ assets, including
without conducting actual economic activities”6.
However, it should be emphasized that the downside of defining the financial pyramid with this draft
is that it limits the activities of such pyramids to operations with financial assets only, not including the
possibility of making contributions in the form of any other property (e.g., precious metals and stones,
vehicles, etc.) or respective rights on it. In addition, “such a definition is formally covered the operations
carried out by the State Pension Fund of Ukraine”7. However, the biggest disadvantage of the above definition
is that it practically does not envisage the activity of “electronic MMM” fraudulent schemes, which in fact
exist only virtually, are not legally registered anywhere, and that “the funds of their depositors are not
transferred into the property of the organizers, but are stored in their personal accounts or intermediary
accounts”8.
According to the experts9, the draft will not be an obstacle for organization of the “pyramids” in the
stock market of Ukraine, as companies that attract investors with promises of 100-200% profitability continue
to function until now. This draft does not create any obstacles for the activities of pseudo-forex brokers, who
offer Ukrainians to earn money on the international currency market, since most of them are registered in
offshore zones, and in Ukraine they only have representative offices that do not carry out any commercial
activities. By attracting clients, such brokers invite them to transfer investment contributions to offshore
1
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accounts opened in the name of the intermediary. At the same time, it should be emphasized that such
payments are usually disguised as “information services” (since the official opening of an account abroad by
Ukrainian citizens is impossible without obtaining an individual license from the National Bank of Ukraine).
They promise to transfer future revenue of the clients to the same accounts. If the investor even earns some
money from currency speculation, it is still problematic to withdraw money from abroad because he will not
be able to prove his involvement in the foreign account or the right on the revenue received. Therefore, in
Ukraine, the activities of brokers in the Forex market, as well as the investment companies are not covered
by the concept of “financial pyramid”1, because their attracted funds are invested into foreign currency or
securities and are not distributed among participants, as stipulated with the definition of the financial
pyramids in the draft above.
Therefore, we have every reason to say that there are now a number of regulatory issues in Ukraine
regarding identification of the financial pyramids, because, unlike fraud:
functioning of the financial pyramid may not always be accompanied by cheat or may even contain
warnings of adverse effects on depositors (for example, S.Mavrodi warned from the very beginning of MMM2011 that interest payments on this pyramid would be paid at the expense of new entrants and no one is
guaranteed money saving, thus protecting himself from criminal liability for fraud2);
some legal financial schemes and institutions may also have signs of financial pyramids (for example,
the activities of the Pension Fund of Ukraine, banking institutions, credit unions, non-governmental pension
funds, housing construction, formation of the public debt of Ukraine, crypto currency market, etc.3);
some depositors may still receive some benefits from the financial pyramid.
Therefore, it is not uncommon to hear from scholars and practitioners that there is no fundamental
difference between the activities of financial pyramids and other financial institutions (banks, insurance
companies, credit unions, non-governmental pension funds, etc.), but experts point out that “the most significant
difference between a pyramid is presence of a regulator, an appropriate license, certain laws and regulations
establishing certain requirements for their activities”4. Kniaziev S.M. is convinced that “the fundamental
difference between the financial pyramid and the real business project is the source of dividend payment”5.
It should also be noted that often scientists emphasize that participation in the financial pyramid for
many depositors is primarily associated with gambling, since “the mechanism of creation and functioning of
financial pyramids is a constant risk, excitement, game”6 and “the depositor has an opportunity to receive a
win, namely “insane” interest; probability of receiving such a win is negligible; depositors lose their money,
not primarily because of fraud (though it may be the case), but because of the appropriate nature of such
activities, aimed at attracting much higher rates (contributions) from players (depositors) than it is possible
to repay”7. The same opinion is shared by Ye. Soloviov, noting that “nowadays financial pyramids have
become a kind of substitutes for officially banned gambling business – the vast majority of so-called
“depositors” are involved in this project, being well aware of all its risks”8.
The fact that financial pyramids often operate under the guise of legal structures significantly
complicates their disclosure as unfair business practices. And given that today’s fraudsters often
“incorporate” all kinds of goods or services (bio-additives, cosmetics or other consumer goods, recruiting
1
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services, etc.) into pyramid schemes, it enables them to legalize their activities, enter into contracts and even
pay the appropriate taxes. However, in most cases, “the sole purchasers of such products are the participants
of the pyramid, for whom the contribution is to make the relevant purchase”1. Moreover, the organizers of
the financial pyramid use techniques of psychological influence on the victims, in particular with the use of
technologies of neurolinguistic programming, as well as aggressive advertisement in mass media and the
Internet for realization of criminal purpose and involvement of participants2.
It is also important to emphasize that more or less legal schemes of financial pyramid activities in
modern realities are not limited to quasi-entrepreneurial methods. For example, in April 2012, the Ministry
of Justice of Ukraine registered the political parties “We Have the Courage”, “We Have a Goal” and the
National Public Organization “We Have a Future”3 (the names of which in Ukrainian are an abbreviation of
MMM). And in summer of 2014, the Security Service of Ukraine found that the MMM pyramid financed the
recruitment of mercenaries by terrorists in Donbass4. Therefore, it can be argued that in the current domestic
realities, the public danger of financial pyramid activities is exacerbated, with, in addition to economic, also
possible political implication, and becomes relevant in the context of the problem of the spread of
transnational organized crime, which, first of all, needs to be decided immediately at the national level.
It should be noted that today, more and more, traditional Ponzi scheme financial pyramids (in which
participants have personally brought and transferred funds and signed relevant contracts) are increasingly
being replaced by the Internet pyramids, which allow to reach a large number of network users for lack of
psychological contact with them, act anonymously, quickly disseminate information and in order to
participate in which it is often necessary to simply transfer funds to the representative’s account without any
contracts”5. Moreover, such pyramids operate without registration of a legal entity or individual entrepreneur,
and therefore their activity is outside the scope of the Law “On Consumer Protection”6 and, accordingly, to
bring the organizers of such pyramids to responsibility under modern conditions is difficult enough.
Considering the domestic practice of financial pyramids’ functioning, Prokopenko V.Yu., Dubyna
M.V. and Kovalenko K.O.7 distinguish the following types of financial pyramids:
deposit-taking institutions that attract the confidence of depositors and promise high interest rates on
deposits. An example of a deposit financial pyramid is the largest in the history of Ukraine trust – the Mercury
Consumer Society of Semyan Yufa, which operated in the 1990s. During the period of extreme inflation, the
company offered 8000% per annum. As a result of the pyramid activities, about 25000 people lost at least 20
million US dollars;
lending institutions that offer very low interest rates or even interest-free loans. Typical examples of
such schemes are group purchases, when monthly a person invests a small amount of money into a future
apartment or car for the only possible chance of receiving it in future. As a result, after the accumulation of
financial resources of the clients, the pyramid buys one or two objects and ceases to exist, and the majority
of participants remain both without purchase and their own funds. An example of such an institution is PE
“B.A.N.K. UA”, which in a mere three months of its activity withdrew from the Ukrainians an amount of
more than 1.5 million UAH (and the company functioned for one and a half year);
Internet on-line brokers, whose activity is to participate in online auctions in the international currency
and stock markets. An example is the financial pyramid, which operated in Donetsk region in 2013, and its
victims were not only Ukrainians but also Americans and Russians. The criminal group created a veiled
financial pyramid that attracted clients-investors through a network of brokerage firms and traded currency
1
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in Forex market. After a while, most clients’ trading accounts were closed due to loss of funds by most
customers as a result of non-profit trading. Payments to the accounts were made only to large clients, and the
victims lost more than 200 000 US dollars on this scheme;
An internet pyramid, the essence of which is to send out e-mails with a quick money offer to the
potential customers. An example of such a scheme can be found in December 2013, namely Businesstheman,
from which citizens received e-mails inviting them to join the business program. Under the terms of the
program, the initial contribution for entry into the “first part” of the program was 25 UAH. After paying this
amount, the participant had to find other clients personally by sending e-mails, and for the funds received
from new entrants the participant purchased the second part of the program for 50 UAH and kept looking for
the clients, and so on. At the same time, participation in the program should have brought to its participant
profit of about 750 million UAH;
elite business clubs. For example, in the early 2000s, the company “Liuvena”, which seemed to be a
charitable organization that invited successful entrepreneurs, lawyers, deputies to attend a meeting of a
business club, where they offered to attend seminars on the art of quick enrichment. For successful start they
offered to make a small contribution of 1500 US dollars for charity. During the aforementioned club meetings,
new entrants were offered some privileges or bonuses in exchange for attracting other successful people from
their community. In the course of their activities, the pyramid organizers used methods of psychological
influence on potential participants, as a result of which a considerable number of clients of such organizations
lost their money;
pyramid companies that lay a certain ideological base on their activities. In some cases, they even look
like religious sects. For example, the financial institution King’s Capital, which went bankrupt in 2008, raised
about 180 million US dollars from people. The pyramid, led by the American Robert Fletcher, mainly
involved the parishioners of the Embassy of God Church, whose pastor was Sunday Adelaja1.
Therefore, summarizing the above, we can distinguish the most common features of the financial
pyramid: as a rule, this is the absence of a license to engage in money-raising activities; aggressive advertising
in media and the Internet with the promise of high profitability, which is several times higher than the market
level; lack of any information on the financial position and founders and coordinators of such organization;
the need to pay a registration fee or down payment; creation of a convincing legend of investments, illusion
of deep analysis and scientific substantiation of investment policy, use of cover documents, in particular
regarding the support of the project by public authorities, well-known international organizations, and
implementation at the initial stage of all payments in order to create confidence in the reliability of the
project2; the use of technically-equipped offices in prestigious areas of the cities, holding pretentious
presentations, an established system of work with the clients; no risk warning or no risk statement whatsoever;
existence of a clause in the contract stating that the company is not obliged to return funds to the participant
(which, as a rule, are made as voluntary contributions, donations, etc.); emphasis on the urgency of investing
with the psychological techniques of influencing the subconscious (“to get a high revenue, you need to invest
today, within two days, before the end of the week, etc.”), because the emotions, emotional exaltation mostly
leads to deception.
Therefore, in order to prevent the spread of fraudulent pyramid schemes, we consider it necessary to
carry out a set of measures, the following of which are the most important:
– legislative consolidation of the legal status of consumers of financial services and introduction of
the concept of the financial pyramid into the domestic legislation;
– identification of the entities providing financial or any other services without a license (which will
include continuous monitoring of the Internet environment) and strengthening the control over the issuance
of licenses and supervision of such entities in the market;
– establishing more stringent requirements for advertising financial or any other services and
prohibiting the advertising of structures that use pyramid schemes in their activities;
– publication of information on existing pyramid structures and projects, which will potentially limit
the absorption of financial resources by Ukrainians (note, in our opinion, that the information component in
counteracting the spread of financial pyramids is even more important than purely legal);
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– and the most important thing is to increase the level of financial literacy of Ukrainians by:
conducting appropriate courses or classes on financial literacy at schools, vocational and higher education
institutions, state establishments; placing media outlets in close cooperation with law enforcement agencies
and regulators, etc. It is not a secret that today’s fraudsters, unfortunately, continue to cynically use the
financial illiteracy of our citizens, clamant defects in the financial market regulation system, they easily
involve of senior officials and small officials, together with law enforcement officers and judges into the
fraudulent schemes1.
Therefore, we hope that the Ukrainian officials will listen to the recommendations of specialists and
will finally fulfill the obligations undertaken to create a proper economic and legal mechanism in Ukraine to
prevent activities of the financial pyramids, capable to secure savings that during such a difficult for our
country period, still remain “in the pockets” of ordinary Ukrainians2.
Conclusions. Finally, despite strong negative socio-economic consequences of financial pyramid
activities in Ukraine, this problem remains one of the least researched in modern domestic financial science,
due primarily to the lack of a clear ban on financial pyramid activities. However, it should be emphasized
that neither adoption of relevant legal acts nor any economic reforms will be able to fully protect citizens
from various types of fraud unless the Ukrainians directly seek to protect themselves and their families from
fraudulent attacks. And in our opinion, the role of the state in solving this problem is extremely important.
Certainly, periodic crises, financial illiteracy and uncertainty in the future encourage people to take
greater risks. However, it should be remembered that there are practically no legal official ways to obtain
extremely high profits without implementation of fraudulent schemes, including pyramid schemes.
Therefore, only a thorough and systematic study of financial fraud and the financial pyramid as an
economic, antisocial, unlawful (and often transnational) act will contribute to the development of effective
measures to minimize it under current conditions.
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ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПОТЕНЦІАЛУ
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
The article develops a methodological approach to the formation and implementation of the
potential of state regulation of innovation activities of enterprises. The principles of realization of
the potential of state regulation of innovative activity of enterprises are formed. The structure of
the potential of state regulation of innovative activity of enterprises in the form of target, subjective,
organizational, and instrumental components is determined. A three-component model of
realization of the potential of state regulation of innovative activity of enterprises has been formed,
which will allow making a reasonable decision on the introduction and realization of effective tools
of state regulation taking into account its expediency, efficiency, and effectiveness.
Keywords: potential, state regulation, innovative activity, model of realization, enterprise.
Постановка проблеми. Досвід високорозвинених країн показав, що розвиток національної
економіки на інноваційній основі сприяє підвищенню конкурентоспроможності та зростання рівня
добробуту населення.
Однак, для України інноваційний розвиток не став однією з головних характеристик зростання
національної економіки. Спостерігалися протягом кількох років і позитивні тенденції, але вони мали
переважно тимчасовий характер і змінювалися слабкими зрушеннями в економіці, що характеризує
інноваційні процеси в Україні як нестійкі та позбавлені чітких довготермінових стимулів для
інноваційної діяльності.
Постає необхідність у належну методологічну, техніко-технологічну та ресурсному
забезпеченні, інакше неможливо повною мірою використати потенціал національної економіки.
Ефективного результату не можна досягти без регульованої ролі держави, тому варто дослідити
потенціал державного регулювання інновацій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значну увагу дослідженню теоретичних і
практичних аспектів державного регулювання інноваційного розвитку приділено в працях таких
науковців, як Амоша О. І., Андрощук О. В, Антонюк Л. Л., Гаман М. В., Геєць В. М., Ілляшенко С.
М., Крупка М. І., Федоcов В. М., Федулова Л. І., та інші.
Однак, незважаючи на значний здобуток наукових праць, дослідження питання формування та
реалізації потенціалу державного регулювання в сфері інноваційної діяльності підприємств немає
достатнього наукового обґрунтування.
Формулювання цілей статті. Метою статті є розробка методичного підходу до формування та
реалізації потенціалу державного регулювання інноваційної діяльності підприємств на основі
обґрунтування інструментів державного регулювання їхнього інноваційного розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Оцінювання потенціалу державного регулювання
інноваційної діяльності підприємств дозволить мінімізувати суб’єктивний вплив та дати об’єктивну
картину перспектив державного регулювання інноваційної діяльності в Україні. З цією метою у статті
запропоновано методичний підхід до формування та реалізації потенціалу державного регулювання
інноваційної діяльності підприємств, який складається із трьох блоків (рис. 1).
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Формування інформаційного простору для визначення
структури потенціалу державного регулювання інноваційної
діяльності підприємств

Критерій 1. Наявність законодавчого та організаційнофункціонального забезпечення
Критерій 2. Готовність до розвитку інноваційної діяльності, що
базується на створених державою мотиваційних передумовах
для інноваційного розвитку

БЛОК 2

Критерій 3. Наявність потенційних та реальних можливостей
для взаємодії держави та підприємств

Формування трьокомпонентної моделі реалізації потенціалу
державного регулювання інноваційної діяльності підприємств
Компонент 1. Доцільність запровадження інструментів
державного регулювання
Компонент 2. Результативність застосування інструментів
державного регулювання

БЛОК 3

Компонент 3. Ефективність запроваджених та застосовуваних
інструментів державного регулювання

Обґрунтований вибір інструментарію державного регулювання
інноваційної діяльності відповідно до потенційних та реальних
можливостей суб’єктів інноваційних відносин

Рис. 1. Методичний підхід до формування та реалізації потенціалу державного
регулювання інноваційної діяльності підприємств
Джерело: розроблено автором.
Відповідно до БЛОКУ 1 Формування інформаційного простору для визначення компонентів
потенціалу державного регулювання інноваційної діяльності підприємств повинно відбуватися на основі
критеріїв наявності законодавчого та організаційно-функціонального забезпечення, готовності
до розвитку інноваційної діяльності, що базується на створених державою мотиваційних передумовах для
інноваційного розвитку та наявності потенційних та реальних можливостей для взаємодії держави та
підприємств. Виконання зазначених критеріїв потребує теоретичного обґрунтування принципів реалізації
потенціалу державного регулювання інноваційної діяльності підприємств. Принципи, завдяки яким має
відбуватися формування такого потенціалу подано у табл. 1.
Наведені принципи дозволили визначити складові формування та реалізації потенціалу
державного регулювання інноваційної діяльності підприємств, що лежать в основі побудови
концептуальної схеми методичного підходу (рис. 2.).

24

EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 6 Issue 3 2020

Таблиця 1
Принципи реалізації потенціалу державного регулювання
інноваційної діяльності підприємств
Назва принципу

Зміст

системності

формування відкритої, динамічної імовірнісного характеру системи управління
інноваційним розвитком з урахуванням потенціалу державного регулювання

адаптивності

підтримання балансу зовнішніх, сформованих ринковим середовищем, і внутрішніх
можливостей інноваційного та фінансового розвитку суб’єкта господарювання

самоорганізації

самостійне забезпечення підтримки обміну різними видами ресурсів між
структурними складовими підприємства (зокрема, департаментами інноваційного
розвитку й фінансовим) та між підприємством, зовнішнім середовищем та державою

динамічності

динамічне приведення у відповідність цілей і спонукальних мотивів інноваційної та
фінансової діяльності підприємства

саморегуляції

коригування системи управління діяльністю інноваційним розвитком підприємства
відповідно до змін зовнішнього середовища в сфері державного регулювання
(зокрема, законодавства, умов та можливостей використання державних стимулів)

ефективності

зростання прибутку, розширення масштабів виробництва і можливостей
нагромадження капіталу, підвищенням конкурентоспроможності підприємства

керованості

забезпечення відповідності фактичного стану інноваційного процесу бажаному
(запланованому) стану після реалізації системної трансформації

збалансованості

інноваційні процеси і проект використання державних стимулів повинні бути
узгоджені у часі і термінах реалізації і являти собою єдиний процес

вимірності

має бути сформована система кількісних і якісних показників для оцінки
ефективності стратегії інноваційного росту відповідно до впровадження отриманих
державних стимулів

саморозвитку

самостійне забезпечення умов функціонування підприємства відповідно до прийнятої
стратегії розвитку

невизначеності

необхідність достовірного прогнозування і планування стратегії інноваційного росту,
створення фінансових резервів для зменшення можливих негативних наслідків від
можливих ризиків чи коректування строків виконання окремих інноваційних робіт
(стадій, етапів) при їхньому плануванні

стимулювання

забезпечення стимулюючого впливу на реалізацію інноваційних процесів
на підприємстві, шляхом застосування інструментів податкового регулювання

Джерело: сформовано автором на основі1 2 3
1) Цільова складова відображає мету методичного підходу до формування моделі реалізації
потенціалу державного регулювання на інноваційну діяльність підприємств, яка полягає у адаптивній
зміні ефективних інструментів державного регулювання та використання його потенціалу відповідно
до стратегії інноваційного розвитку держави та підприємства.
2) Суб’єктивна складова показує, що розвиток інноваційної діяльності неможливий без
співпраці суб’єктів цього процесу. Кожен елемент суб’єктивної складової виступає в якості складової
системи інноваційних відносин. Реалізація потенціалу державного регулювання інноваційної
діяльності здійснюється на макро- та мікро рівнях системи інноваційних відносин. Кожен елемент
суб’єктивної складової виступає в якості складової цієї системи (рис. 3).

1

Іванов, Ю. Б. (2008). Податковий менеджмент. Київ : Знання.
Чечель, О. (2014). Принципи та механізм державного регулювання економіки. Науковий вісник
«Демократичне врядування», 13, 103-111.
3
Ілляшенко, С. М. (2005). Управління інноваційним розвитком. Суми : Університетська книга.
2
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Цільова складова –адаптивна зміна ефективних інструментів державного
регулювання та використання його потенціалу відповідно до стратегії
розвитку суб’єктів інноваційних відносин
Суб’єктивна складова –визначення рівнів взаємодії в процесі
формування потенціалу державного регулювання інноваційної
діяльності підприємств
Організаційна складова –наявність сукупності законодавчих,
структурних і функціональних компонентів (інституцій) щодо
можливості формування потенціалу державного регулювання
інноваційної діяльності підприємств
Інструментарна складова –визначення інструментів державного
регулювання, які можуть справляти вплив на розвиток інноваційної
діяльності підприємств

Рис. 2. Складові формування та реалізації потенціалу державного регулювання
інноваційної діяльності підприємств

суб’єкти на макрорівні:
технопарки, технополіси,
ТНК, науково-технічні
комплекси,
інноваційні фонди

суб’єкти на мікрорівні:
інноваційні підприємства,
підприємства реального сектору,
що впроваджують інновації,
науково-дослідні організації,
венчурні фірми, університети

об’єкти:
інноваційні витрати; випуск, реалізація, експорт
інноваційної продукції;
НДДКР; інвестиційні кошти; дохід підприємств
мета:
покращення фінансово-економічних результатів
діяльності інноваційних підприємств та підвищення
економічної зацікавленості суб’єктів господарювання
в інноваційному розвитку
напрями:
підтримка та стимулювання розвитку інноваційної діяльності
суб’єктів господарювання, забезпечення
конкурентоспроможності та інноваційного розвитку держави

Рис. 3 Суб’єктивна складова формування та реалізації потенціалу державного
регулювання інноваційної діяльності підприємств
Джерело: розроблено автором
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3) Представлені вище складові потребують законодавчого та нормативного забезпечення, що
визначає зміст організаційної складової запропонованого методичного підходу. Елементи організаційної
складової формування та реалізації потенціалу державного регулювання інноваційної діяльності
підприємств спрямовані на забезпечення ефективної взаємодії інституцій державного регулювання
у реалізації інноваційного процесу (рис. 4).
На сьогодні організаційна складова формування та реалізації потенціалу державного
регулювання інноваційної діяльності працює неефективно та характеризується такими проблемами,
пов’язаними з регуляторною дією законодавства в інноваційній сфері як відсутність довгострокових
програм розвитку національної економіки, заснованої на інноваціях; невиконання визначених
законодавством механізмів реалізації пріоритетів інноваційної діяльності та пріоритетів розвитку
науки і техніки; відсутність ефективних механізмів комерціалізації результатів завершених науковотехнічних розробок, що призводить до втрати державою щорічно значних бюджетних надходжень;
нерозвиненість інноваційної інфраструктури (дослідницьких університетів, технопарків, наукових
парків, кластерів, високотехнологічних інноваційних підприємств, інноваційних бізнес-інкубаторів,
венчурних фондів тощо.
Організаційна складова формування та реалізації потенціалу
державного регулювання інноваційної діяльності підприємств

Інституційне забезпечення

Державне регулювання

освіта, що складається із закладів вищої освіти
та науково-виробничих підприємств

законодавство
функціональне
забезпечення
організаційна
структура

генерація знань, що складається з наукових установ
та організацій, які створюють наукові
знання і технології
інноваційна інфраструктура, що складається з виробничотехнологічної, фінансової, інформаційно-аналітичної та
експертно-консалтингової складової, а також
з технополісів, технопарків та наукових парків,
інноваційних центрів та центрів трансферу технологій,
бізнес інкубаторів та інноваційних структур інших типів;
виробництво, що складається з організацій та підприємств

Рис. 4. Організаційна складова формування та реалізації потенціалу державного
регулювання інноваційної діяльності підприємств
Джерело: розроблено автором
4) Інструментарна складова містить вибір усіх можливих ефективних та практичних
інструментів державного регулювання інноваційної діяльності підприємств, що можуть бути
використані в національній інноваційній системі та набувають поширення на сучасному етапі
розвитку інноваційної економіки країни в цілому.
Особливості та аспекти реалізації податкових інструментів регулювання регламентовано чинною
законодавчою базою. Законодавче забезпечення в інноваційній діяльності держава здійснює шляхом
реалізації інноваційної політики. Застосування інструментів державного регулювання є однією
з передумов розвитку інноваційної діяльності. За формою впливу на інноваційну діяльність держава
застосовує прямі та непрямі методи, в рамках яких інструменти розподілені за певними класифікаційними
ознаками. Так як єдиного підходу до класифікації немає, у табл. 2 подано узагальнену класифікацію
інструментів державного регулювання інноваційної діяльності підприємств.
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Таблиця 2
Узагальнення інструментів державного регулювання інноваційної
діяльності підприємств
Класифікаційна
ознака

За призначення
(напрямом
впливу)

За характером
цілей соціальноекономічного
розвитку

Вид інструменту

Призначення

Стимулюючі
(заохочувальні)

Створення мотивації підприємств до активізації діяльностей,
як є пріоритетними для держави
Стримування діяльності тієї чи іншої галузі для уникнення
ефекту «перенагрівання економіки», стримування
виробництва шкідливої для здоров’я продукції
Компенсація негативного впливу зовнішніх факторів
на підприємства, підтримка підприємств, які становлять
економічний інтерес для держави
Спрямування на досягнення цілей соціально-економічного
розвитку
Спрямування на створення умов для вирішення поточних
цілей соціально-економічного розвитку, полягає у можливості
оперативно корегувати умови надання з метою забезпечення
ефективної реалізації регулювання

Дестимулюючі
(стримуючі)
Компенсаційні
(підтримуючі)
Стратегічні
(заплановані)
Тактичні (оперативні)
За сферою або
галуззю

За розміром
За суб’єктами
НДДКР

За фазою розвитку

За видом діяльності

За об’єктом впливу
Системні
За механізмом
впливу

Комплексні
Елементні (локальні)

Стимулювання НДДКР в наукомістких та високотехнологічних
галузях (біотехнології, аерокосмічна галузь тощо)
Підприємства малого бізнесу у багатьох випадках
виявляються рушійною силою росту та створюються з метою
продукування нових ідей стосовно створення товарів, послуг,
процесів. Саме з цієї причини уряди багатьох країн надають
підтримку малому бізнесу за допомогою введення
спеціальних податкових режимів
Підтримка молодих науково-дослідних компаній в період їх
становлення
Стимулювання співробітництва приватних підприємств та
некомерційних науково-дослідних закладів (університетів,
центрів, лабораторій тощо). За допомогою підтримки такого
співробітництва держава фактично стимулює збільшення
витрат приватного сектору на фундаментальні дослідження
Стимулювання підвищення кваліфікації наукових кадрів
Вбудовані в систему фінансової або податкової політики,
формують альтернативні системи оподаткування
Включають в себе прямі і непрямі методи, формують
спеціальні режими стимулювання
Пов’язані з реалізацією потенціалу державного регулювання

Економічні
За сферою
впливу

Соціальні

Вирішення завдань окремих аспектів інноваційної діяльності

Екологічні
За
функціональним
призначенням

Стимулюючі

Надають стимулюючий вплив на інноваційну діяльність

Стратегічні

вирішення державного завдання – інноваційний розвиток
шляхом стимулювання інноваційної діяльності і НДДКР

Джерело: сформовано автором на основі1 2 3
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Відповідно до БЛОКУ 2 запропонованого методичного підходу доцільно розглянути процес
прийняття управлінських рішень щодо реалізації потенціалу державного регулювання інноваційної
діяльності шляхом формування трьокомпонентної моделі реалізації потенціалу державного
регулювання інноваційної діяльності підприємств (рис. 5).

Доцільність запровадження
інструментів державного
регулювання

Ефективність запроваджених
та застосовуваних
інструментів державного
регулювання

Результативність
застосування інструментів
державного регулювання

Рис. 5. Трьокомпонентна модель реалізації потенціалу державного регулювання
інноваційної діяльності підприємств
Джерело: розроблено автором
Підсумовуючи вищезазначену модель та виходячи із наведеного в методичного підходу щодо
формування та реалізації потенціалу державного регулювання інноваційної діяльності підприємств
можна сформувати його компоненти: дієвість результативність та ефективність.
Автором пропонується послідовність процедури оцінки реалізації потенціалу державного
регулювання і прийняття рішень за її результатами за такими етапами:
Етап 1 – оцінка доцільності запровадження інструментів державного регулювання. Оцінюється
бюджетна спроможність впровадження та надання таких інструментів як передумови державного
регулювання інноваційної діяльності, що дозволить провести подальшу оцінку результативності та
ефективності запроваджених податкових пільг.
Етап 2 – оцінка результативності застосування інструментів державного регулювання, що
виражається у досягненні передбачуваних цільових результатів, для забезпечення яких було
застосовано інструменти державного регулювання. У цьому зв’язку виникає проблема правильного
кількісного вираження і вимірювання результатів за допомогою критеріїв (показників), які повною
мірою характеризують цілі введення інструментів, а також достатності чи недостатності досягнутих
результатів. Якщо результат від запровадження та застосування інструментів відсутній або має
негативний, дестимулюючий результат, то приймається рішення про скасування або істотну зміну
спрямованості інструментів регулювання. За умови достатності показника результативності
проводиться оцінка ефективності.
Етап 3 – оцінка ефективності результатів: якщо її рівень відповідає прийнятному,
нормативному, то дія інструменту регулювання продовжується на наступний період. Якщо рівень
ефективності нижче прийнятного, нормативного, приймається рішення про скасування надання
інструментів або їх потрібно трансформувати. Потрібно розуміти доцільність з погляду прийнятної
витратності досягнення певного очікуваного і (або) запланованого результату (результатів), тобто
співвідношення результату з витратами на його забезпечення.
Відповідно до БЛОКУ 3 запропонованого методичного підходу пропонується здійснювати
визначення ефективного інструменту державного регулювання інноваційної діяльності підприємств
відповідно до потенційних та реальних можливостей суб’єктів інноваційних відносин.
Інноваційний процес як об’єкт державного регулювання складається з декількох
взаємозалежних послідовних стадій, що утворять його життєвий цикл. Через залежності характеру
інноваційних витрат від стадії інноваційного процесу. Оскільки втримування цих стадій по-різному,
цілком очевидно, що й інтенсивність, і методи державної підтримки інновацій повинні та їх
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інтенсивність повинні бути розподілені за етапами життєвого циклу інновацій, причому для кожного
з етапів характерний свій набір мотиваційних механізмів.
Як зазначалося в інструментальній перспективі вибір інструмента податкового регулювання
багато в чому залежать від об’єкта інноваційного розвитку та фази життєвого циклу інноваційної
діяльності. Відповідно до запропонованого методичного підходу доцільно вибрати інструмент, який
буде оптимальним з урахуванням існуючих умов:
– наявність законодавчого та організаційного забезпечення впровадження такого інструменту;
– готовність до розвитку та мотиваційна зацікавленість підприємств до здійснення
інноваційної діяльності;
– можливість реалізації потенціалу державного регулювання інноваційної діяльності
підприємств, що виражається у доцільному запровадженні інструментів регулювання та досягненні
ними результативності та ефективності.
Висновки. Таким чином, побудовано методичний підхід до формування та реалізації
потенціалу державного регулювання інноваційної діяльності підприємств відповідно до принципів та
перспектив, що становлять його функціональну та організаційну структуру та дозволяє реалізовувати
оптимальні інструменти податкового регулювання, як важливої складової державного регулювання,
відповідно до особливостей, можливостей та умов інноваційної діяльності підприємств На основі
формування структури та оцінки головних компонент реалізації потенціалу державного регулювання
може бути здійснений обґрунтований вибір державою впровадження і застосування ефективного
інструментарію державного регулювання інноваційної діяльності відповідно до потенційних та
реальних можливостей суб’єктів інноваційних відносин.
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ДОСЛІДЖЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ
ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ
МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИЗМУ
The analysis of scientific and methodological approaches to the evaluation of the efficiency of the
tourism management system has been carried out. Such studies give an opportunity to identify
the best methods and indicators for the analysis and evaluation of the state of the tourism sector
in order to make decisions for the strategic development of tourism activities. Scientific and
methodological approaches take into account different numbers of groups of factors. This
indicates that there is no unanimous consensus on the creation of a unified scientific and
methodological approach to the evaluation of the tourism management system efficiency in
Ukraine. Assessment of the tourism management system efficiency includes the study of the
economic efficiency of national (domestic) tourism, calculation of tourism activities, assessment
of public administration (regulation) efficiency in the tourism sector; attractiveness of tourism
sector, economic units (region, territories, destinations, clusters), tourist infrastructure, tourist
potential; tourist market; tourist competitiveness. It has been found that scientists prefer to use
expert methods to evaluate the tourism management system efficiency rather than quantitative
(statistical) approaches. The use of rank-based scientific and methodological approaches is quite
common too.
Keywords: evaluation, management system, efficiency, approach, tourism.
Постановка проблеми. Сфера туризму є однією із найбільш розвинутих сфер міжнародної
економіки. І вплив її на глобалізаційний розвиток суспільства постійно зростає. Усі держави, які
мають відповідні умови для підтримки функціонування та розвитку туризму, приділяють сфері
туризму особливу увагу. Водночас отримання результатів ефективності функціонування
туристичного сегменту неможливе без формування та слідування пріоритетним напрямам розвитку
туристичної індустрії, створення сприятливих умов для туристичного бізнесу, державного
управління, координування та контролювання процесів поступу туристичної діяльності1. На полотні
пильної уваги до вирішення питань щодо розвитку сфери туризму вагомого значення набуває
вивчення науково-методичних положень щодо оцінювання системи менеджменту туризму,
врахування впливу компонентів на туристичну індустрію загалом.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання оцінювання ефективності функціонування
системи менеджменту туризму, стану розвитку регіонів, територій, кластерів, суб’єктів
1

Юринець, З. В. (2015). Дослідження конкурентного середовища ринку туристичних послуг України.
Ефективна економіка, 1. <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3759> (2020, березень, 28).
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господарювання розглянуто у наукових працях багатьох вітчизняних і закордонних економістів.
Теоретико-методологічні основи дослідження економічної ефективності національного (внутрішньої)
туризму, стану туристичної діяльності, ефективності державного управління (регулювання) сферою
туризму розкрито у працях Баранової І.А., Савінової Е.А., Зеркіна Д. П., Ігнатова В. Г., Очірової Т. Б.,
Шматько Л. П., Соловйова Д. І.; проблеми оцінювання привабливості туристичної сфери,
економічних одиниць (регіонів, територій, дестинацій, кластерів), туристичної інфраструктури,
туристичного потенціалу, туристичного ринку представлено у роботах Гаврана В.Я., Мокляк А.В.,
Данильчука В.Ф., Кулєша В. Сараєва А., Яковлєва Г. Музиченко-Козловської О.В.,
Нездоймінова С.Г., Федорця Л.Н., Глибовеця В.Л., Ковшової І.О., Самка О. О., Гайдука А. Б.,
Юринець З.В. Незважаючи на чималий обсяг опублікованих наукових праць у ракурсі розкриття
методичних положень щодо проведення оцінки системи менеджменту туризму з різних сторін, окремі
питання через низку чинників потребують подальшого вивчення та переосмислення.
Мета статті – аналіз теоретико-методологічних підходів до оцінювання ефективності системи
менеджменту туризму.
Виклад основного матеріалу дослідження. Формування системи менеджменту туризму
потребує розроблення комплексу якісних і кількісних показників, що сприяють визначенню ступеня
досягнення поставлених цілей на усіх рівнях управління. Комплекс показників ефективності дає
змогу устійнити очікуваний (нормативний) ступінь значення індикаторів, що сприяє орієнтації
суб’єктів управління у сфері туризму на досягнення сформованих цілей із застосуванням
найоптимальніших методів обчислення1.
До принципів формування комплексу показників варто віднести, насамперед, принципи
системного аналізу як головного засобу системного підходу (визначення індикаторів, що
характеризують систему менеджменту на різних рівнях управління сфери туризму, цілей і
співвідносних індикаторів оцінки ефективності); зорієнтованість на ефективність роботи усіх об’єктів
туристичного сегменту соціально-економічного характеру.
Оцінювання системи менеджменту туризму відбувається через дослідження економічної
ефективності національного (внутрішнього) туризму обумовлено розробленням комплексу
індикаторів, що відображають соціально-економічний ефект наявних і стратегічних заходів для
розвитку сфери туризму (її суб’єктів господарювання, територій, дестинацій, регіонів, кластерів
тощо) та продуктивність застосування усіх видів ресурсів.
Основні питання дослідження оцінки ефективності туристичної діяльності в Україні
ґрунтуються на методиці розрахунку обсягів туристичної діяльності, принципі врахування
споживчих витрат кожного з відвідувачів країни (регіону). У методиці подано систему індикаторів
оцінки туризму (зарубіжного, іноземного та внутрішнього туризму, туристичної індустрії,
екскурсійної діяльності), а також економічні показники туризму, індикатори зайнятості у туризмі та
запропоновано методику розрахунку2. Однак, зазначена методика не передбачає проведення
оцінювання ефективності діяльності елементів сфери туризму, системи державного управління та
формування низки туристичних послуг та продукції, встановлення впливу різних чинників, зокрема
кризових ситуацій, сезонних коливань.
Аналіз наявної системи оцінювання ефективності функціонування туристичної сфери
проводили українські та зарубіжні науковці. Дослідження системи управління сферою туризму
окремі науковці (Баранова И.А., Савинова Е.А., Зеркин Д. П., Игнатов В. Г., Очирова Т. Б., Шматько
Л. П.) вбачають у доцільності оцінювання ефективності державного управління (регулювання)
сферою туризму. Це можливо здійснити завдяки врахуванню показників ефективності розроблення і
впровадження програми розвитку сфери туризму3 (Баранова И.А., Савинова Е.А.); досягнення
найвищих з можливих суспільно-корисних результатів, які отримані в умовах використання
1

Юринець, З. В., Мельник, Н. В. (2014). Основні аспекти формування маркетингової політики
на підприємствах туристичної галузі України. Науковий вісник Херсонського державного університету, 6 (2),
222-225.
2
Наказ про методику розрахунку обсягів туристичної діяльності, 2003 (Державна туристична
адміністрація України). Офіційний сайт Державного комітету статистики України.
<http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/sp/sp_3.htm> (2020, березень, 28).
3
Баранова, И. А., Савинова, Е. А. (2014). Механизмы оценки эффективности деятельности предприятий
сферы туризма по данным статистического учета. Гуманитарные, социально-экономические и общественные
науки, 5 (2), 131-133.
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обмежених ресурсів країн; оцінювання економічної та соціальної ефективності управління в туризмі,
синонімічної соціальної ефективності як головної ідеї задоволення потреб споживачів1 (Зеркин Д. П.,
Игнатов В. Г.), якості організаційної структури в сфері туризму2 (Очирова Т. Б.); підходу, що
ґрунтується на критеріях ефективності, які обчислюються окремо для народного господарювання,
сфери економіки та туристичної компанії3 (Шматько Л. П.).
Соловйов Д. І. вважає, що оцінку ефективності діяльності об’єктів туристичної сфери України
потрібно проводити на основі аналізу та співставлення показників, що характеризують: соціальноекономічний розвиток туризму; ефективність використання бюджетних коштів, вкладених в розвиток
туристичної сфери (визначається як співвідношення надходжень до бюджету до бюджетних
асигнувань на функціонування та розвиток туристичної сфери); хід виконання комплексу
запланованих заходів; витрати на виробництво туристичних послуг; ефективність і кінцеві результати
діяльності органів виконавчої влади. Показники ефективності потрібно виокремити на три групи:
показники економічної ефективності, показники соціальної ефективності та екологічні наслідки
здійснення туристичної діяльності (реалізація регіональних та міжрегіональних програм у сфері
розвитку туризму)4.
Окремі науковці розглядають потребу оцінювання привабливості туристичної сфери,
економічних одиниць (регіону, територій, дестинацій, кластерів) у сфері туризму, туристичної
інфраструктури, туристичного потенціалу в контексті дослідження системи менеджменту туризму.
Так, Гавран В.Я.5 досліджує привабливість об’єктів рекреаційно-туристичної сфери задля розвиток
туризму та залучення інвестицій. Автор наголошує на використанні таких критеріїв оцінювання
привабливості об’єктів рекреаційно-туристичної сфери: рівень інвестиційного потенціалу курорту;
потужність курорту та рівень обслуговування клієнтів; кліматичні умови і запаси рекреаційних
ресурсів; географічне розташування курорту; чисельність економічно активного населення; щільність
мережі автошляхів із твердим покриттям; бюджетні доходи; кількість малих підприємств, санаторіїв,
пансіонатів, готелів, баз6. Ця методологія ґрунтується на застосуванні методу експертних оцінок і
поєднанні таких орієнтирів: географічний, функціональний, кваліфікаційний, екологічний,
управлінський, економічний, комерційний, законодавчий.
Мокляк А.В.7 наводить оцінку та комплекс чинників, що розкривають привабливість системи
міжнародного туризму в Україні. Данильчук В. запропонував методику і провів оцінку привабливості
зон промислових територій та їхньої можливої наповненості туристами, інтересів туристів відповідно
до сегментів туристичного ринку8.
Кулєш В.9 вважає, що найкращим засобом дослідження системи управління у сфері туризму є
проведення маркетингових досліджень щодо виявлення перспектив розвитку туризму, на прикладі
промислового туризму. Автором проведено дослідження і встановлено чинники, які слугують
напрямом розвитку туризму.
Сараєв А. виокремлює три категорії індикаторів: показники, завдяки яким здійснюється
моніторинг і визначається стан туристичного ринку, показники для проведення оцінки економічного
значення туризму, показники, що означують забезпечення ресурсами у туристичній сфері10.
1

Зеркин, Д. П., Игнатов, В. Г. (2014). Основы государственного управления. Ростов-на-Дону: МарТ.
Очирова, Т. Б. (2012). Методы оценки эффективности системы государственного управления в сфере
туризма. Региональная экономика: теория и практика, 42 (273), 19-29.
3
Шматько, Л. П. (2015). Туризм и гостиничное хозяйство. Москва: МарТ.
4
Соловйов, Д. І. (2014). Вдосконалення моніторингу функціонування туристичної сфери на основі
впровадження системи показників її ефективності. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу,
1 (25), 63-66.
5
Гавран, В. Я. (2002). Управління інвестиційною діяльністю в рекреаційно-туристичній сфері: авторефат
дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук. Львів: ЛНУ ім. І.Франка.
6
Там само.
7
Мокляк, А. (2004). Туристські ресурси для потреб іноземного туризму в Україні (в контексті українськопольських туристичних зв’язків): автореферат дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата
географічних наук. Київ: КНЕУ.
8
Данильчук, В. Ф. (2011). Развитие рынка туристических услуг в условиях промышленных регионов
Украины, Вісник ДІТБ, 15, 283-290.
9
Кулєш, В. Г. (2011). Дослідження попиту та виявлення перспектив розвитку промислового туризму
в Донецькій області, Вісник ДІТБ, 15, 189-196.
10
Сараев, А. (2017). О показателях статистики туризма, Вопросы статистики, 9, 39-43.
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Яковлєв Г. класифікує показники для оцінювання ефективності фінансових результатів діяльності
туристичних підприємств, людських ресурсів, економічної ефективності туризму та макроекономічні
індикатори, що встановлюються на підґрунті системи національних рахунків1.
Музиченко-Козловська О.В.2 акцентує увагу на застосуванні системного підходу
до оцінювання туристичної привабливості регіонів та кластерів. Найбільш доречним автор вважає
використання показників щодо вирішення екологічних питань, тобто оцінювання якості довкілля.
Найкращим методом для цього вважає застосування експертно-статистичних методів на основі
переліку із 13 показників.
З метою проведення оцінки розвитку туристичного регіону Нездоймінов С.Г. застосовує такі
кількісні індикатори, як обсяг інвестицій в основний капітал; валовий регіональний туристичний
продукт; загальна кількість туристів, які обслуговуються; платежі до бюджету; загальна кількість
туристів у внутрішньому туризмі; кількість екскурсантів3.
Визначення ефективності діяльності кластера має суттєві відмінності від оцінки ефективності
підприємства, насамперед, через виникнення синергетичного ефекту. Діяльність кластерного
об’єднання оцінюється на основі комплексного аналізу кінцевих підсумків його ефективності.
Комплексна оцінка ефективності кластерної діяльності визначається в результаті поєднання
показників, сформованих на основі різних класифікаційних підходів до критеріїв оцінки: соціальноекономічних цінностей, якісних і кількісних параметрів, факторів екстенсивного і інтенсивного
розвитку тощо4.
Ковшова І.О. запропонувала проводити оцінку туристичного потенціалу держави, що
ґрунтується на дослідженні людського сприйняття за такимим сегментами: культура та історична
спадщина; туристично-рекреаційний потенціал країни; туристична індустрія; стан розвитку науки,
освіти і техніки; політичний стан у країні; культура туристичного обслуговування; економічний
розвиток у державі й досягнення у спорті, які утворюють так званий «восьмикутник»5.
Самко О. О. з метою оцінки туристичного потенціалу регіону пропонує обчислювати
інтегральний коефіцієнт, що складається із 16 показників, які поділені на п’ять груп індикаторів:
інвестиційна, інфраструктурна, інтелектуальна, інформаційна складова та історико-культурна
спадщина туристичного потенціалу регіону6. Глибовець В.Л. проводить оцінку туристичнорекреаційного потенціалу однакових за рангом і статусом поселень на підґрунті бальної (рейтингової)
оцінки відповідно до таких елементів: географічне положення; історико-культурний потенціал
(історичні передумови формування столичності даних міст; історико-культурний потенціал столиць);
кількість закладів розміщення; кількість закладів дозвілля; кількість туристичних організацій, що мають
представництва за кордоном; кількість міжнародних аеропортів, залізничних ліній, автомагістралей та
наявність морського або річкового порту7. Гайдук А. Б. вважає за доцільне здійснювати дослідження
туристичного потенціалу території (району, області) на підставі методу бальної оцінки якісних і
кількісних параметрів двох типів ресурсів: природних (лісових, бальнеологічних, водних ресурсів,
природно-заповідних об’єктів), історико-культурних (археологічних, архітектурних, історичних
пам’яток, пам’яток мистецтва, музеїв) туристичних ресурсів8.
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Для визначення конкурентного положення країни у сфері туризму експерти Всесвітнього
економічного форуму разом з міжнародними туристичними організаціями (IATA, IUCN, UNWTO,
WTCC) щорічно розробляють збірник індексу туристичної конкурентоспроможності. Методологія
розрахунку індексу туристичної конкурентоспроможності з 2017 р. зазнала деяких змін у порівнянні
з попереднім періодом, причиною цьому були останні події в світі. Тепер на основі 14 показників нова
методологія (TTCI) складається з чотирьох субіндексів: «Сприятливе середовище», «Політика
туризму і створення сприятливих умов», «Інфраструктура» та «Природні та культурні ресурси»1.
Аналізування головних теоретико-методологічних положень оцінювання системи
менеджменту туризму, вивчення емпіричного досвіду застосування методів та отриманих результатів
дало можливість здійснити узагальнення та надати висновки:
– Оцінювання системи менеджменту туризму відбувається через дослідження економічної
ефективності національного (внутрішньої) туризму, розрахунку обсягів туристичної діяльності,
оцінювання туристичної конкурентоспроможності та ефективності державного управління
(регулювання) сферою туризму; привабливості туристичної сфери, економічних одиниць (регіону,
територій, дестинацій, кластерів), туристичної інфраструктури, туристичного потенціалу;
туристичного ринку.
– З метою інформаційного забезпечення теоретико-методичних підходів науковці віддають
перевагу здебільшого експертним оцінкам, а ніж кількісним (статистичним) підходам. Використання
методів, які ґрунтуються на експертних оцінках дають змогу включити показники, які складно
виміряти кількісно. Однак мають обмеження через певну суб’єктивність, а, отже, можливо деяку
неточність отриманих результатів.
– Використання підходів, які ґрунтуються на основі рангового оцінювання є доволі
узагальненим явищем, відзначається більш справедливою оцінкою, дає можливість відображати
динаміку змін об’єкта дослідження у часі, однак займає багато часу у порівнянні із іншими
інструментами.
– Застосування інструментів економіко-математичного моделювання дає змогу більш точніше
підійти до одержання результатів оцінювання, однак, досить часто потребують особливих знань та
досвіду.
– Селекція нормативних значень показників та усталення їхньої ваги (вагомості) постає одним
із недоліків у процесі застосування комбінованих методів оцінювання.
– Проаналізовані теоретико-методичні підходи враховують різну за змістом кількість видів і
груп чинників, що декларує відсутність однозначної узгодженості думок відносно створення єдиного
науково-методичного положення щодо оцінювання системи менеджменту туризму.
– Процес формування комплексу показників, що визначають систему менеджменту туризму,
функціонування сфери туризму, пов’язано із з особливостями теоретико-методологічних підходів
до проведення статистичного обліку сфери туризму, отримання чітких, достовірних даних. Особливо
складно проводити оцінювання у порівнянні з іншими країнами, оскільки необхідна адаптація
показників до особливостей статистики інших держав. Внаслідок цього розроблення універсальної
методики стає складеним питанням.
Висновки. Враховуючи вищенаведений аналіз досвіду проблеми оцінювання розвитку сфери
туризму, в Україні постає нагальна потреба у розробленні теоретико-методичних положень щодо
оцінювання ефективності системи менеджменту туризму, проведенні оцінки стану розвитку
туристичного сегменту, виробленні на цій основі прогресивних, стратегічних організаційноекономічних та управлінських заходів, формуванні стратегії розвитку сфери туризму, удосконалені
політики держави в туристичному сегменті з метою активізації туристичної діяльності та підвищення
економічних надходжень до бюджету.
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THEORETICAL ASPECTS OF EFFICIENCY
MANAGEMENT OF LAND AND RENT RELATIONS
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES AND FARMS
Софія Іванів
Діана Шеленко, д.екон.н.
Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ)

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ
ЕФЕКТИВНІСТЮ ЗЕМЕЛЬНО-ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
І ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
The article considers approaches to the interpretation of the essence of lease and land relations
in agricultural enterprises and farms. The expediency of distinguishing between the concepts of
"lease" and "lease relations" is indicated. The relationships between the lease entities are
analyzed. The main elements of land lease relations of farms are determined; a general group of
factors influencing the formation and development of land-lease relations. The main shortcomings
of the legislative acts concerning the issues of land lease are pointed out. The main shortcomings
of the legislation related to land lease issues and the possibility of resolving problematic situations
between the tenant and local authorities are pointed out. Practical directions on improvement of
relations between farms and state bodies concerning land lease are formulated.
Keywords: rent-land relations, rent, lease agreement, sublease, farms.
Постановка проблеми. Україна є аграрною країною, тому діяльність сільськогосподарських
підприємств і фермерських господарств є важливою частиною економіки країни. Серед діяльності
сільськогосподарських підприємств, за останній період, досить об’ємну частку становлять
фермерські господарства. Вони виробляють велику кількість молочної продукції, вирощують фрукти
та овочі. І якщо говорити за всі трудомісткі процеси, то це в межах 70 %. Їхня діяльність потребує
земельних ресурсів. Земельні ресурси є важливою складовою національного багатства України Землі
сільськогосподарського призначення фермери більшим чином орендують і з кожним роком цей
відсоток зростає. Це спонукає фермерів вступати в земельно-орендні відносини, які на даний період
набувають розвитку в Україні та становлять основу діяльності фермерських господарств. Такі
відносини включаються до управлінської діяльності фермерських господарств, а саме розуміння
теоретичної частини орендно-земельних відносин дає можливість ефективно їх використовувати.
Таким чином теоретичні аспекти оренди землі потребують детальнішого вивчення і пошуку
шляхів їх удосконалення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Беручи до уваги те, що, сільського господарські
підприємства, а особливо фермерські господарства провадять свою діяльність на орендованих
земельних ділянках, питання земельно-орендних відносин постійно вивчаються економістамиаграріями. Вище зазначену проблематику досліджували такі вчені: С. В. Лойко, М. Й. Малік,
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В. М. Заяць, Р. М. Ступень, Л. В. Богач, О. В. Лазарєва, В. Д. Сидор, В. М. Власюк, О. А. Роєнко,
М. Й. Малік, О. Г. Шпикуляк, В. А. Мамчур. Однак, питання оренди з кожним роком набувають все
більшого зацікавлення та потребують більшого огляду та аналізу.
Постановка завдання. Мета статті – проаналізувати основні структурні елементи земельноорендних відносин у сільськогосподарських підприємствах та фермерських господарствах України.
Виклад основного матеріалу. Питання оренди землі постає практично перед кожним
фермерським господарством, якщо його власник не має у особистій власності необхідної земельної
ділянки для провадження своєї господарської діяльності. Дані питання відносяться до управлінського
апарату: з ким укладати договір оренди, на який термін, яка ціна орендної плати є прийнятною та яка
земельна ділянка є найбільш підходящою. Для цього їм необхідно знати, теоретичні особливості
елементів орендно-земельних відносин.
Фермерське господарство (ФГ) є формою підприємницької діяльності громадян, які виявили
бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, здійснювати її переробку та реалізацію
з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм у власність та/або користування,
у тому числі в оренду, для ведення фермерського господарства, товарного сільськогосподарського
виробництва, особистого селянського господарства, відповідно до закону1. Головним питанням, яке
постає перед менеджерами фермерського господарствами є джерело забезпечення землею, адже
здійснювати свою діяльність, зокрема вирощувати товарну аграрну продукцію без використання
землі є неможливим.
Враховуючи світовий і вітчизняний досвід, для фермерських господарств більш економічно
вигідним є саме оренда землі, ніж її безпосереднє придбання. Між землевласником (орендодавцем) та
землекористувачем (орендарем) виникають земельно-орендні відносини, які останнім часом,
враховуючи зміни в законодавстві України, викликають неабияку зацікавленість з боку економістіваграріїв. Враховуючи перехід економіки України на ринкову, у сільському господарстві орендні
відносини стосовно землі виступають передовими елементами, які формують нові умови
господарювання. Оренда на сьогоднішній день виступає основою земельних відносин фермерських
господарств в Україні.
Центральною категорією у земельно-орендних відносинах є земля. Землю можна розглядати як
основний фактор виробництва або ж ресурс для провадження діяльності. У фермерських
господарствах земля має важливе значення та виступає незмінно необхідним ресурсом, без її
наявності процес виробництва сільськогосподарської продукції практично неможливий. Земля, як
ресурс є найважливішим сільськогосподарським капіталом для країни, що сприяє її економічному
розвитку і є джерелом процвітання. Варто зазначити, що фактично на практиці фермерські
господарства в якості земельного ресурсу беруть до уваги земельну ділянку, а не саму землю. Дані
поняття не вважаються ідентичними або ж тотожними.
В свою чергу, в законодавстві України, що стосується земельно-орендних відносин
не відображено окреме тлумачення та розмежування між цими категоріями. Відповідно
до Земельного Кодексу України (ст. 31, п. 1) землі фермерського господарства можуть складатися із:
– земельної ділянки, що належить на праві власності фермерському господарству як
юридичній особі;
– земельних ділянок, що належать громадянам – членам фермерського господарства на праві
приватної власності;
– земельної ділянки, що використовується фермерським господарством на умовах оренди 2.
Орендно-земельні відносини з точки зору економічного підходу – це відносини між власником
землі (орендодавцем) і господарюючим суб’єктом, що безпосередньо її використовують (орендарем)
з приводу розподілу і привласнення в визначеної договором оренди пропорції доходу.
Богач Л. В., на теоретичному рівні, наполягає на розмежуванні таких понять як «оренда» та
«орендні відносини» у діяльності фермерських господарств, на його думку вони не є ідентичні. Він
зазначає, що розглядаючи визначення понять «оренда» і «орендні відносини» потрібно відзначити,
1

Закон про фермерське господарство, ст.1, 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради
України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973-15> (2020, травень, 12).
2
Земельний кодекс України, ст.31, п.1, 2002 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради
України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14> (2020, травень, 12).
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що це не тотожні поняття, адже орендні відносини є ширшим поняттям, аніж оренда1. Земельноорендні відносини вимагають взаємодії соціальних груп, враховуючи норми законодавства, закони
ринку, економічні зміни, тому варто зазначити, що на досліджуване нами поняття, впливають
чинники або ж фактори, які можна виокремити в наступні групи: фізичні, політичні, економічні,
організаційні.
Група фізичних включає: розташування, конфігурацію, розмір земельної ділянки, рельєф,
площу земельної ділянки, якість та родючість ґрунтів, вид угідь.2 Ще ці чинники, враховуючи їхню
специфіку, можна назвати географічними.
Політичні та економічні чинники можуть змінюватися та варіювати у залежності від змін
в політиці держави, внесення поправок до законодавства, перехід до того чи іншого типу економіки.
В узагальненому вигляді доцільно виокремлювати такі політичні чинники, як державне регулювання
земельних орендних відносин, форму власності на землю, механізм набуття прав на землю, права та
обв’язки землевласника та землекористувача, принципи користування землею та цільове призначення
земельної ділянки3. До групи економічних чинників слід віднести наступні: грошова оцінка землі,
конкуренція на ринку оренди землі, економічне становище фермерських господарств, ризики ведення
фермерської діяльності, стан ринків збуту фермерської продукції, витрати на поліпшення земельних
ділянок, раціоналізація використання земельних ділянок.
Організаційні фактори мають великий вплив на взаємозв’язки між суб’єктами земельноорендних відносин стосовно об’єкта оренди. До них відносять: принципи визначення орендної плати,
термін оренди, обмеження та обтяження що використання земельної ділянки, форма орендної плати,
доходи орендодавців та форма заробітної плати працівників, що є учасниками фермерських
господарств, умови договору оренди.
Процес оренди землі фермерськими господарствами передбачає строкове платне володіння,
на основі укладеного договору, земельною ділянкою, яка необхідна орендареві для проведення своєї
діяльності. Основними елементами орендних відносин є: об’єкти та суб’єкти оренди, договір оренди
землі, орендна плата за землю4.
Об’єктом земельно-орендних відносин виступає земельна ділянка, яку орендують в межах
території України. Суб’єктами вище зазначених відносин є фізичні чи юридичні особи, органи
місцевого самоврядування та громадяни-члени фермерського господарства, фермерське господарств
як юридична особа або фізична особа-підприємець (ФОП).
Договір оренди землі, на нашу думку, є одним із найважливіших елементів відносин між
землевласником та землекористувачем, адже саме в ньому прописуються основні вимоги щодо умов
користування земельною ділянкою, терміну використання, орендної плати, прав та обов’язків
орендодавців та орендарів, захист їх прав та інші істотні умови. Договір оренди земельної ділянки
на провадження сільськогосподарської діяльності укладається виключно у письмовій формі,
за бажанням однієї із сторін може засвідчуватися нотаріально. Відповідний договір має містити
тільки такі умови, які не суперечать чинному законодавству. Договір може містити істотні, звичайні
та випадкові умови.
Істотні умови договору – це такі необхідні умови, коли відсутність хоча б одної із них свідчить
про те, що договір є недійсним.
Істотними умовами договору оренди землі є:
– об’єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки);
– дата укладення та строк дії договору оренди;
– орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов розрахунків, строків,
порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату.

1

Богач, Л. В. (2016). Теоретичні засади розвитку орендних земельних відносин у аграрній сфері. Вісник
АПСВТ, 1-2, 51-55.
2
Богач, Л. В. (2014). Організаційно-економічна оцінка функціонування аграрних формувань на основі оренди
сільськогосподарських земель. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і
природокористування України, 200 (1), 41-47.
3
Ступень, Р. М. (2016). Чинники розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення.
Землекористування, 1, 141-145.
4
Сакаль, О. В. (2016). Сучасні проблеми орендного землекористування в Україні. Reporter Of The Priazovskyi
State Technical University, 32, 42-48.
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Відповідно до Закон України «Про оренду землі» визначається наступний порядок укладення
договору оренди земельної ділянки:
– укладення договору оренди земельної ділянки із земель приватної власності здійснюється
за згодою орендодавця та особи, яка згідно із законом вправі набувати право оренди на таку земельну
ділянку.
– укладення договору оренди земельної ділянки із земель державної або комунальної
власності здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу
місцевого самоврядування – орендодавця, прийнятого у порядку, передбаченому Земельним
кодексом України, або за результатами аукціону.
– укладення договору оренди земельної ділянки може бути здійснено на підставі цивільноправового договору або в порядку спадкування.
– зміна найменування сторін договору оренди землі, зокрема внаслідок реорганізації
юридичної особи або зміни типу акціонерного товариства, не є підставою для внесення змін
до договору оренди землі та/або його переоформлення.
– зміна власника всього майна боржника у вигляді цілісного майнового комплексу відповідно
до затвердженого судом плану санації не є підставою для внесення змін до договору оренди землі
та/або його переоформлення 1.
Починаючи з квітня 2015 року мінімальний термін укладення договору оренди земельних
ділянок сільськогосподарського призначення для здійснення сільськогосподарського виробництва,
фермерського господарства, особистого селянського господарства (ОСГ) складає 7 років.
Градація договорів оренди землі виглядає наступним чином: 7 років – короткострокові договори;
7-10 років – середньострокові, від 10 років – довгострокові договори. Протягом останніх двох років
(2018-2019 рр.) спостерігається тенденція до збільшення укладання договорів довгострокового
характеру, що, на наш погляд, є позитивним явищем. Враховуючи те, що фермер-орендар тривалий час
буде використовувати одну й ту саму земельну ділянку, він зможе вкладати більше коштів у її
удосконалення (збереження ґрунтів, їх охорону), що призведе до раціонального використання землі.
Оброблення землі буде відбуватися з використанням інтенсивного методу, тобто застосування новітніх
технологій фермерськими господарствами, а не екстенсивного – збільшення площ земельних ділянок
для отримання необхідної продукції, що має низьку економічну ефективність. Також, враховуючи
тенденцію до укладення довгострокових договорів, можна говорити про розвиток фермерської
діяльності в Україні, адже фермери, укладаючи такі типи договорів оренди, планують здійснювати
фермерську діяльність тривалий період. Оренда таким чином, при не зміні власника, сприяє переходу
землі до ефективного фермера, який зможе раціонально користуватися нею.
Окрім оренди фермерські господарства можуть передавати земельні ділянки у суборенду.
Суборенда земельної ділянки – це передача в платне користування земельною ділянкою орендарем
іншій фізичній або юридичній особі без зміни її цільового призначення для використання на строк та
на умовах, визначених договором оренди. В цьому випадку уже вступають в орендні відносини не два
об’єкти, як при оренді, а три: орендодавець, орендар, суборендар (рис. 1.)
На практиці часто постає проблема з використанням земельних ділянок фермерами та
здійсненням орендної плати, коли договір оренди укладено фізичною особою або учасникомфермерського господарства з органами місцевого самоврядування. Фактично орендарем виступає
людина (фізична особа), а не фермерське господарство, як юридична особа, яке фактично
користується цією землею. Перед ФГ постає з питання, хто повинен сплачувати орендну плату.
Відповідно до Закон України «Про оренду землі» (стаття 5) орендарями земельних ділянок є
юридичні або фізичні особи, яким на підставі договору оренди належить право володіння і
користування земельною ділянкою. Проте згідно статті 8 Закон України «Про оренду землі» орендар
може передати ділянку в суборенду, якщо це передбачено договором оренди, або за письмовою
згодою орендодавця2. Найбільша проблема полягає в тому, що укладаючи договори особи, не маючи
юридичного досвіду та будучи не кваліфікованими рідко звертають увагу на те, що в договорі оренди
землі між фізичною особою та органами місцевого самоврядування є пункт про заборону суборенди
та заборону внесення права оренди до статутного капіталу.
1

Закон про оренду землі, ст.16, 1998 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-14> (2020, травень, 01).
2
Закон про оренду землі, ст.5, 8, 1998 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-14> (2020, травень, 12).
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Суборенда

Орендар
(землекористувач)

Суборендар

Земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

Рис. 1. Взаємозв’язок суб’єктів суборенди *
* Джерело: розробка авторів.
Виходить, що передати у використання фермерського господарства людина не має права
відповідно до умов договору, якщо вона буде користуватися одноосібно без реєстрації статусу ФОП,
це також буде вважатися порушенням, адже не буде відповідати цільовому використанню
орендованої земельної ділянки. Фактично і по закону використовувати земельну ділянку, взяту
в оренду і справляти за неї орендну плату повинна фізична особа (людина) з якою укладено договір
оренди.
У земельно-орендних відносинах важливу і чи не найпершу роль відіграє питання оплати.
Елементом, що регулює цю фінансову сторону є орендна плата за землю – платіж, що сплачується
орендарем власнику земельної ділянки за можливість та право користуватися нею, враховуючи
істотні умови договору оренди землі, що укладений між ними.
ЇЇ рівень залежить від ряду факторів: рівня якості землі, місця розташування земельної
ділянки, конкуренції, цільового призначення, ціни на продукцію, що буде вироблятися
фермерським господарством та рівнем очікуваного прибутку від її продажу.1 Це той самий елемент
в орендних відносинах, який виступає стимулом для власника землі передавати свою земельну
ділянку в оренду. Адже за рахунок отримання орендної плати: юридичні та фізичні особи
отримують дохід, а органи місцевого самоврядування мають можливість наповнювати місцеві
бюджети. В свою чергу орендар, сплативши орендну плату, отримує право розпоряджатися цією
землею, вільно нею користуватися.
Орендна плата може справлятися в грошовій або у натуральній формі, за згодою сторін. Якщо
розрахунок проводиться в натуральній формі, то він має дорівнювати грошовому еквіваленту вартості
товарів за ринковими цінами на дату внесення орендної плати. Однак, орендуючи землю, яка
перебуває в державній або ж комунальній власності розрахунки потрібно здійснювати тільки
у грошовій формі. Як вже зазначалося раніше, брати в оренду земельну ділянку фермери, члени
фермерського господарства можуть як у фізичних, юридичних осіб, так і у державних чи
комунальних структур. В залежності від типу орендодавця є особливості щодо змін умов оплати.
Орендна плата за землю, що є власністю юридичних чи фізичних осіб, переглядається за згодою
сторін. Також землекористувач має право вимагати зменшення орендної плати у випадку, якщо
погіршився стан земельної ділянки не з його вини, що вимагає довготривалого доказового процесу.
Плата за оренду землі, що перебуває у державному чи комунальному володінні, передана
в оренду на земельних торгах, не може бути зменшена за згодою сторін до завершення терміну дії
договору оренди.
В Україні за перший квартал 2019 року територіальні органи Держгеокадастру на земельних
торгах реалізували 594 права оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення
(включаючи фермерські господарства) державної власності. Загальна площа земельних ділянок, що
1

Ходаківська, О. В. (2016). Особливості регулювання орендної плати за землі державної власності. Економіка
АПК, 6, 49-58.
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були передані орендарям становила 10,66 тис. гектарів. За аналогічний період попереднього року ця
цифра становила 529 прав оренди1.
Варто зазначити, що початкова ціна у порівнянні з попереднім 2018 роком почала
збільшуватися, до прикладу у першому кварталі 2018 року стартова ціна у середньому становила
8,25 % від нормативної грошової оцінки (НГО), а у аналогічному періоді 2019 року ціна стартувала
від 8,30 % від НГО що приблизно становить 15,77 млн. гривень.
У середньому розмір орендної плати вдалося підвищити до 23,68 % від НГО, що додатково
дозволяє збільшити обсяг наповнення місцевих бюджетів на 44,96 млн. гривень.
Лідерами серед найбільш активних аукціонів з реалізації прав оренди на земельні ділянки
сільськогосподарського призначення були такі області України: Одеська, Сумська, Кіровоградська,
Миколаївська (рис. 2).
Важливо зазначити, що логічно продумана стратегія щодо суми середньої орендної плати може
позитивно впливати як на місцеві бюджети, так і на фермерські господарства.
Проте, на сьогоднішній день, приділяється мало уваги щодо покращення умов діяльності
фермерських господарств. Особливо в плані орендної плати: не спостерігається збільшення пільг для
фермерів з боку держави2.

Області-лідери

Одеська

Сумська

101 земельна
ділянка загальною
площею
2065,70 га

49 земельних
ділянок
загальною
площею 885,54 га

Кіровоградська

43 земельні
ділянки
загальною
площею 765,58 га

Миколаївська

43 земельні
ділянки
загальною
площею 891,32 га

Рис. 2. Області-лідери реалізації прав оренди на земельні ділянки
сільськогосподарського призначення
Джерело: розробка авторів*
Схожу думку поділяє І. Ф. Томич – перший фермер України. Він говорить, що навіть попри
те, що фермерські господарства разом з одноосібними селянськими господарствами виробляють
вагому частку сільськогосподарської продукції: 98 % картоплі, 90 % овочів і фруктів,
майже 80 % молока, завжди були і є обділені увагою з боку як місцевої, так і центральної

1

Офіційний сайт Держгеокадастру (2019). За результатами земельних торгів, проведених у першому кварталі
2019 року, місцеві бюджети отримають майже втричі більше прогнозованого<https://land.gov.ua/
za-rezultatamy-zemelnykh-torhiv-provedenykh-u-pershomu-kvartali-2019-roku-mistsevi-biudzhety-otrymaiutmaizhe-vtrychi-bilshe-prohnozovanoho/> (2020, травень, 10).
2
Неміш, Д. В., Савка, М. В., Баланюк, І.Ф. та інші (2020). Розвиток особистих селянських господарств та
трансформація їх у фермерські. Економіка АПК, 2, 54.
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влади1. Як вважають самі фермери, що одним із можливих вирішень проблеми – гармонізація
українського законодавства з європейським.
Варто зазначити, що будь-які зміни, які будуть відбуватися у законодавстві, що стосується
землі, можуть вплинути на структуру і елементи земельно-орендних відносин.
Висновки. Отже, земельно-орендні відносини є важливою частиною діяльності
сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств. Вони мають свою структуру та
складаються з елементів таких як: суб’єкт, об’єкт, договір оренди, орендна плата, особливості яких
визначені законодавством України. Розуміння кожного з них є важливо необхідним як для
орендодавців, так і для орендарів, особливо для працівників управлінського апарату.
Земельне законодавство потребує перегляду та внесення змін, які спростять умови отримання
земельної ділянки в оренду. Удосконалення умов оренди земельних ділянок уможливлює покращення
їх використання фермерами.
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SMART SPECIALIZATION AS A MODERN APPROACH
OF CREATION THE INVESTMENT AND INNOVATION
POLICY OF THE REGIONS` ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT1
The article defines the relationship of essence the innovative approach to regional spatial
development with the specifics of shaping the investment and innovation policy of regions`
environmental management. It is substantiated that in the conditions of aggravation and
deepening of ecological problems, degradation of environment and natural resources in Ukraine,
one of the instruments contributing to the implementation of European standards in the economy
of regional nature management is eco-innovation. The practical solution to this problem should
be based on defining a modern approach to the regional innovation and investment policy of
nature management, taking into account the existing natural resource potential of the region. It
is determined that the implementation of SMART-specialization best practices is an appropriate
approach.
Keywords: smart specialization, regional policy, investment, innovation, environmental
economics.
Introduction. Exacerbation and aggravation of environmental problems, degradation of the
environment and natural resources have continued in Ukraine over the past decades. The reason for this is
that Ukraine does not sufficiently consistently implement a single state (national) environmental policy, does
not introduce the principles of nature rational use and minimize the negative impact on environmental objects
when conducting anthropogenic activities at the regional level.
An important component of national environmental policy is the state’s regional environmental policy.
The main tendencies of regional policy development testify to the lack of attention of the need to ensure the
regional policy greening in the conditions of "green" growth and qualitative restoration of the regions
potential on ecological, socio-economic bases, harmonization of geo-spatial relations between the country
and regions, which requires significant changes in the context of regional policy reform and in the system of
formation and implementation of state environmental policy. Environmental innovation is recognized as one
of the instruments contributing to the implementation of European standards in the regional economy, as an
indicator of sustainable and balanced development in a competitive environment. This is confirmed by
international programmatic documents and statistical reports that treat eco-innovations as innovations that
increase the efficiency of natural resource use from an economic point of view, reduce the negative impact
of human activity on the environment or increase the sustainability of the ecological system to the load. The
introduction of eco-innovation contributes to the development and expansion of the market for eco-friendly
1

Дослідження виконано в межах НДР " Домінанти інвестиційно-інноваційної політики природокористування
національної економіки" бюджетної програми "Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових
досліджень" (КПКВК 6541230) / Research performed within the RDW" Dominants of the investment-innovation
policy of the nature management of national economy "budget program" Support for the development of priority areas
for scientific research" (CTCC 6541230)
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goods and services1. The practical implementation of this policy should be based on defining a modern
approach to the regional innovation and investment policy of nature management, which take into account
the existing natural resource potential of the region. To this approach, the authors consider it appropriate to
refer the implementation of EU best practices in SMART – specialization.
Aim. The purpose of the research work is to determine the relationship of essence the innovative
approach to regional spatial development with the specificity of the formation of investment and innovation
policy of regions environmental management.
Under the investment and innovation policy of environmental management of the region, the authors
understand the activities of state and regional bodies aimed at creating favorable regulatory and economic
conditions for environmental investments in general and investments in environmental innovations,
stimulating the process of formation of investment conditions of environmental management, as well as the
formation of environmental markets environmental investments.
Materials and methods. Among the scientific papers dealing with the methodology and method
of regional smart specialization are the works of Ortega A.R., McCann, P., Perianez-Forte, I., Cervantes,
M., Larosse, J., Sanchez, L.2, Sugimoto, C.R., Robinson-Garcia, N. Costas, R.3, Delaney, K. and Osborne, L.4
and others, which discuss the basic conceptual provisions and provide recommendations for their
implementation. The smart specialization concept that underpins the European Commission’s regional
development policy was first developed by the European Commission’s Knowledge for Growth Expert Group
on Knowledge for Growth in the process of forming a single European Research Area (ERA). The regulations
governing the procedures and procedures for regional smart specialization in the EU are presented on the S3
platform, established by the European Commission in 2011. Smart specialization combines industrial,
innovation and education policies aimed at selecting a limited number of priority areas for investment within
the region, focusing on its strengths and comparative advantages.
Results and discussion. The concept developers were tasked with extending public investment
in knowledge and innovation. Support for business research in areas such as biotechnology, nanotechnology
by state and especially regional authorities had to complement other productive areas in order to discover
domestic potential and gain benefits already on the international market. The initial idea was quite simple:
the concentration of public resources in investment, in knowledge, in relation to specific enterprises in order
to strengthen the comparative advantage in existing or new areas. However, the conceptual and political
implications of "smart specialization" are much more complex and extend to three distinct areas: the primary
role of scientific, technological and economic specialization in the development of comparative advantage
and economic growth; policies aimed at identifying priority areas of activity and management decisions that
shift the leading role to the regions, to private shareholders and entrepreneurs, in the process of transforming
specialization policies into real socio-economic outcomes. Thus, "smart specialization" is a concept
of economic growth driven by innovation, and many of its main elements have repeatedly been mentioned
in the context of regional development, innovation, industrial policy.
The basic principles of smart specialization that should underpin the regional strategy are
the following:
1) smart specialization is a local approach, which means that it builds on the assets and resources
available to regions and Member States and their specific socio-economic challenges to identify unique
opportunities for development and growth;
2) formulate your own strategy means choosing investment priorities: Member States and regions
should only support a limited number of clearly defined investment priorities based on knowledge and / or
clusters; specialization means focusing on competitive forces and realistic growth potentials supported by
a critical mass of activity and entrepreneurial resources;

1

Martiienko, A. I., Bondarenko, S. A. (2015). Ekolohichni innovatsii v rehional’niy innovatsiyniy systemi [Ecological
innovations in the regional innovation system]. Efektyvna ekonomika [An efficient economy], 8.
<http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4232> (2020, April, 06).
2
Ortega, A. R., McCann, P., Perianez-Forte, I. and others (2013). Innovation-driven growth in regions: the role
of smart specialisation. OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, 12. Paris: OECD/ODCE.
3
Sugimoto, C. R., Robinson-Garcia, N., Costas, R. (2016). Towards a Global Scientific Brain: Indicators of
Researcher Mobility using co-affiliation Data. Paper presented at the OECD Blue Sky Conference. Ghent, Belgium.
4
Delaney, K., Osborne, L. (2013). Public sector horizon scanning-stocktake of the Australasian joint agencies
scanning network. Journal of Futures Studies, 17 (4), 55-70.
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3) priority setting should not be top-down – It should be an inclusive and interactive stakeholder
process where market forces and the private sector identify and produce information on new developments,
and the government evaluates the results and empowers the actors to realize this potential;
4) the strategy should cover a broad view of innovation, support for technological as well as practical
and social innovation, enabling each region and the Member States to make policy choices according to their
unique socio-economic context;
5) a quality strategy should include a robust monitoring and evaluation system as well as a review
mechanism for updating strategic choices1.
The European Commission has now identified four major challenges to addressing smart specialization
strategies, promoting new growth patterns at the regional level and directing investment in innovative sectors
with significant growth potential and high added value. These challenges are attributed2:
– further reform of research and innovation systems in the regions;
– enhanced cooperation in innovative investments between regions;
– the use of research and innovation in less developed and industrial transitional regions;
– use of synergies and complementarity between EU policies and instruments.
Ukraine started the process of implementing the smart specialization approach in 2016, headed by its
Ministry of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine. The main partners of smart specialization
implementation in Ukraine are the Directorate General of the European Commission and its Joint Research
Center, which owns the smart specialization methodology in the EU and beyond. In 2018, a Cabinet
resolution came into force requiring all regions to define at least one strategic goal based on smart
specialization within the framework of a regional development strategy. Thereafter, relevant trainings were
held for representatives of all regions. The first stage of smart specialization implementation, i.e. analysis of
economic, innovative and scientific potential of the regions, has partially completed. The next is a process of
further research based on an analysis with representatives of business, the public, science and local
authorities, which can be priorities for innovative development of the region, based on its strengths and
available resources.
A key difference between so-called "smart specialization" from traditional industrial policy, even
innovative, is the interactive process, labeled by the concept authors as "entrepreneurial search", in which the
market and the private sector are exploring new business opportunities while the government supports actors,
the largest to the extent capable of realizing new potential.
The authors believe that the implementation of the innovative approach of regional smart specialization
should be oriented to the investment-innovation policy of nature management and be based on the definition
of investment-innovative and natural-resource potentials. The natural resource potential of the state (region)
is a collection of identified and suitable for use natural resources of the state (region) at a given level of
production. It is an essential part of the national wealth of the country (region) and provides them with raw
material and fuel independence and security.
The criteria for assessing the natural resource potential are: the cost of primary production, which can
be obtained with its full and rational use over a certain period (for example, per year) and its share of GDP;
the share of raw materials and fuel in the country (region) in their world stock (or in the stock of the country
as a whole); number of years of possible extraction of resources in the volume and assortment required for
the country (region); the specific value of resources per 1 person or per km2 of territory.
It should be noted that, according to domestic analysts, the weaknesses of Ukraine in terms of
innovative activity in international indexes are recognized as: "environmental sustainability",
institutions, protection of intellectual property rights, state of development of clusters, development of
broadband Internet, innovative environment. In Ukraine, systemic obstacles that impede the formation
of "reasonable specialization" are related to the centralized and universal nature of strategic planning for
economic development, which does not take into account the conditions and needs of specific regions
(Tables 1, 2).

1

European Commission website (2020). Knowledge for Growth: European Issues and Policy Challenges
<http://ec.europa.eu/invest-inresearch/pdf/download_en/knowledge_for_growth_bat.pdf> (2020, April, 06).
2
Access to European Union law (2020). Communication from the commission to the еuropean parliament, the
council, the european economic and social committee and the committee of the regions. A Budget for Europe 2020 –
Part II: Policy fiches. COM (2011) 500 final <https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d0e5c248-4e35-450f8e303472afbc7a7e.0011.02/DOC_4&format=PDF> (2020, April, 06).
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Table 1
Dynamics of the rating of some countries according to the Innovation Efficiency Index
for 2010 – 2018
Country

2010

2012

2014

2015

2016

2017

2018

Ukraine

54

14

14

15

12

11

5

Kazakhstan

77

131

118

124

108

116

111

China

14

1

2

6

7

3

3

USA

63

70

57

33

25

21

22

Germany

56

11

19

13

9

7

9

Poland

85

80

76

93

66

48

42

India

101

2

31

31

63

53

49

Japan

18

88

88

78

65

49

44

Switzerland

15

5

6

2

5

2

1

Luxembourg

5

8

9

3

1

1

2

Source: generated based on

1

Existing mechanisms aimed at economic development do not have mechanisms that take into account
the specific features of regions: geographical, resource, environmental, existing production and
infrastructure.
Table 2

Overall index

Intensity of research and development
(R&D expenditure relative to GDP)

Productivity

High technology penetration
(share of innovative companies in total
enterprises)

Concentration of researchers
(number of scientists
per 1 million inhabitants)

Value-added production
(value added of production relative
to GDP)

Higher education efficiency
(proportion of graduates of HLS
in the total number of graduates
of educational institutions)

Patent activity

Ukraine’s Ranking by Bloomberg Innovation Index 2018-2019

Ukraine 2018

46

47

50

32

46

48

21

27

Ukraine 2019

53

54

60

37

46

58

28

35

Source: generated based on2

1

Global Innovation Index (2020). The Global Innovation Index 2010-2018. <http://www.globalinnovationindex.org>
(2020, April, 06).
2
Pysarenko, T.V., Kvasha, T.K. and others (2019). Stan innovatsiynoyi diyal’nosti ta diyal’nosti u sferi transferu
tekhnolohiy v Ukraini u 2018 rotsi: analitychna dovidka [State of innovation and technology transfer activities
in Ukraine in 2018: analytical report]. Kyiv: UkrINTEI.
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The room for maneuver available to regional authorities within national strategies remains too small
to really take into account all of these factors.
Within the framework of regional economic strategies, there are two significant problems: first, they
are focused, first of all, on the creation of new industries, not taking into account the development and
restoration of existing ones, which would allow efficient use of natural resources of a particular region.
Secondly, in many cases, when drafting socio-economic development strategies, their authors seek to cover
the largest number of spheres, neglecting the natural-resource and nature-specific nature of the region, an
understanding of which is one of the key aspects of “smart specialization”.
In Ukrainian practice, there are no specialized mechanisms and methodological support for analyzing
the economic conditions in the region, which would allow to identify and focus on the most promising areas
of activity. Finally, there is no mechanism for establishing links between the Ukrainian entities to form
production in such a way that involvement of industries in other regions could be attracted for the purpose of
technological processes optimization, logistic and other costs reduction. The Ukrainian system of economic
development differs in fragmentation and isolation of regions from each other, where interregional production
chains are not always formed. However, these problems, although systemic, can be solved in the presence of
a comprehensive approach, which comes primarily from the regions and the entrepreneurs themselves within
the framework of an “entrepreneurial search” for a balanced investment and innovation policy for the use of
the regions.
Conclusions. Regional smart-specialization is a model of structural change that leads to diversification
of the region’s economy based on the development of new directions of production activity. Its result is much
broader than the simple technological modernization of basic industries. Rather, it is a structural evolution of
the entire regional economy as a cumulative process that links the present and future strengths of the regional
economy to a particular field of activity and knowledge.
It should be noted that the modern view of the implementation of the European approach to regional
smart – specialization of Ukraine should be combined with the formation of a balanced environmentally
oriented investment and innovation policy based on the assessment of the existing natural resource
potential.
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1. Martiienko, A. I., Bondarenko, S. A. (2015). Ekolohichni innovatsii v rehional’niy innovatsiyniy systemi
[Ecological innovations in the regional innovation system]. Efektyvna ekonomika [An efficient economy], 8.
<http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4232> (2020, April, 06). [in Ukrainian].
2. Ortega, A. R., McCann, P., Perianez-Forte, I. and others (2013). Innovation-driven growth in regions: the role
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SOCIO-INFRASTRUCTURE SUPPORT
OF RURAL AREAS
Леся Газуда, д.е.н.
Вікторія Герцег
ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

СОЦІОІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
The current state of Ukraine’s economy and the desire to integrate into the European Community
requires significant changes in the field of governance at all levels, requires the development of
measures and mechanisms for sustainable development of the Ukrainian countryside. Socioinfrastructure support of rural areas is a necessary prerequisite for the existence and reproduction
of human potential in rural areas.
It is worth noting that social infrastructure is a rather complex object of research and
management, so there is a need to assess its condition to overcome the negative trends that
hinder its development.
The article considers the main components of socio-infrastructure support of rural areas, analyzes
their condition, outlines the main problems and areas for improvement. It is necessary to monitor
the process of the formation and implementation of state strategies for rural development.
Keywords: socio-infrastructure support, rural areas, development, tendencies, population.
Мета статті – дослідження стану соціоінфраструктурного забезпечення сільських територій та
обґрунтування можливих перспективних напрямів розбудови українського села.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку соціоінфраструктури сільських
територій розглянуто у наукових працях вчених-економістів, зокрема В. Андрійчука, О. Бородіної,
П. Гайдуцького, І. Гончаренка, М. Кропивки, О. Павлова, П. Саблука, В. Юрчишина та інших.
Більшість досліджень стосуються як окремих елементів інфраструктури сільських територій, так і
загальних питань забезпечення сільського розвитку.
Постановка проблеми. Соціальна інфраструктура відіграє важливу роль у соціальноекономічному зростанні як регіону, так і держави в цілому. Вона є одним із вагомих чинників
забезпечення якості та кращого рівня життя сільських жителів, задоволенні їх матеріальних і
духовних потреб, розбудови та розвитку сільської місцевості.
Сучасний стан соціоінфраструктурного забезпечення сільських територій є близьким
до критичного й занепадає, тому потребує інституційної та матеріальної підтримки з боку держави.
Державна політика розвитку села повинна базуватися на поєднанні зусиль органів державної влади
та органів місцевого самоврядування у розв’язанні соціальних проблем розвитку сільських територій.
Через неналежне соціоінфраструктурне забезпечення значна частина сільських мешканців
змушена покидати власні домівки та від’їжджати у міста чи взагалі закордон у пошуках кращого
життя, що призводить до відпливу працездатного населення із сільських територій та деградації села.
Реалізація багатофункціональної ролі соціоекосистеми, що включає сільське господарство,
сільську місцевість і сільську спільноту, спрямовує на розв’язання проблем і завдань розвитку села
на засадах пріоритетності і збалансованості економічної, соціальної та екологічної складових1
1

Газуда, Л. М., Ерфан, В .Й., Газуда, С. М. (2015). Сільський розвиток регіону. Ужгород: Сабов А. М., 10.
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Сільська територія – це не тільки просторовий базис виробництва, а й природне середовище та
місце життєдіяльності людей. Саме тому від людини, її культурно-освітнього рівня, професійної
підготовки, навичок, вмотивованості, бажання і вміння працювати визначається ефективність
використання території.1
Забезпечення збалансованого розвитку сільських територій не варто розглядати лише з точки
зору підтримки аграрної сфери, це – покращення умов життя, праці, побуту, дозвілля сільських
мешканців, забезпечення високої якості людського потенціалу, вирішення питань оздоровлення та
демографічної ситуації.
В умовах активізації євроінтеграційних процесів сучасне українське село потребує ефективних
зрушень та реформувань, зосереджених на покращення умов та рівня життя мешканців сільських
територій, вирішення проблем соціальної та виробничої інфраструктури.
Дослідження В. Рябоконя базується на виокремленні галузевого та територіального підходів
до забезпечення розвитку сільських територій.2
Галузевий підхід спрямований на розвиток аграрної сфери та агробізнесу в сільській місцевості.
При цьому, основні напрями підтримки стосуються забезпечення конкурентоспроможності
сільськогосподарського виробництва, підвищення доходів суб’єктів аграрного господарювання,
розв’язання проблем зайнятості, зокрема створенню нових робочих місць у сільській місцевості.
Територіальний підхід зумовлюється інтегрованим підходом, оскільки передбачає
комплексний розвиток сільських територій з урахуванням їх природно-кліматичного,
демографічного, соціально-економічного потенціалу. До основних напрямів підтримки належить:
диверсифікація сільської економіки, поліпшення якості людського життя, соціально-орієнтована
підтримка різних верств населення, раціональне використання природних ресурсів, підтримка
соціальних ініціатив сільських мешканців.
Саме комплексний розвиток сільських територій є передумовою забезпечення якісного життя
та добробуту сільського жителя. Аграрне виробництво повинно розглядатися як складова частина
розвитку сучасного села.
Соціоінфраструктурне забезпечення сільських територій зумовлюється сукупністю об’єктів
соціальної сфери, що надають послуги з обслуговування сільського населення, зокрема: житлове та
комунальне господарство, транспорт і зв’язок, торгівля, громадське харчування, охорона здоров’я,
освіта, культура, мистецтво та спорт.
Житлове та комунальне господарство є основними елементами сільської соціальної
інфраструктури, де здійснюється обслуговування житлового фонду населеного пункту, надання
комунальних послуг, виконання робіт у житлових будинках та на прибудинкових територіях,
проведення технічної політики з питань теплофікації, електропостачання, модернізації, оснащення їх
інженерним устаткуванням.
Житловий фонд України, на початок 2018 р., становив 933,3 млн. м2, з якого 39 % – житловий
фонд сільської місцевості (табл. 1).
Таблиця 1
3

Житловий фонд за 2010-2018 рр.

(млн.м2 загальної площі)
2010

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Житловий фонд

1079,5

1094,2

1096,6

966,1

973,8

977,9

984,8

993,3

Житловий фонд у сільській
місцевості

386,5

393,5

396,5

378,0

381,3

383,9

385,4

387,8

1

Барановський, М. О. (2009). Наукові засади суспільно-географіного вивчення сільських депресивних
територій України. Ніжин: Лисенко М. М.
2
Рябоконь, В. П., Рарок, Л. А. (2016). Розвиток соціальної інфраструктури сільських територій. Економіка
АПК, 4, 56-57.
3
Державна Служба Статистики України (2019). Статистичний щорічник України за 2010-2018 рр.
<https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/01/Arch_zor_zb.htm> (2020, травень, 24).
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Порівняльний аналіз динаміки житлового фонду за період 2010-2018 рр., засвідчує його
тенденцію до зменшення (на 86,2 млн.м2), а стосовно житлового фонду сільської місцевості, тут
помітне незначне зростання – на 1,3 млн.м2.
Наявність будинків та їх площа не дають вичерпної характеристики житлового фонду.
Важливими тут є якісні показники з облаштування житла комунальними зручностями. Вагоме
значення при цьому відіграє комунальна послуга, спрямована на забезпечення комунальними
зручностями об’єктів виробничого та соціально-культурного призначення. Наданням житловокомунальних послуг у селі можуть займатися сільськогосподарські чи спеціально створені для цього
підприємства або приватні особи. Обладнання житлового фонду сільської місцевості наведено
у табл. 2.
Таблиця 2
Обладнання житлового фонду у сільській місцевості
за період 2010-2018 рр.1
(відсотків)
Частка загальної житлової
площі, обладнаної:
водопроводом
каналізацією
опаленням
газом
гарячим водопостачанням

2010

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

27,1
23,2
36,1
84,5
11,5

30,3
26,4
40,4
84,4
14,6

31,5
27,7
42,0
84,2
15,9

33,4
29,9
53,1
84,2
21,0

34,3
30,9
53,9
84,1
21,8

35,4
31,9
54,2
84,2
22,7

36,6
33,0
54,9
84,3
24,0

37,4
33,8
55,4
84,3
24,0

За показниками табл. 2 частка житлової площі, обладнаної водопроводом, у сільській місцевості
у 2018 р. становила 37,4 %, каналізацією – 33,8 %, опаленням – 55,4 %, газом – 84,3 %, гарячим
водопостачанням – 24,0 %. Аналіз змін зазначених вище показників, за період 2010-2018 рр.,
засвідчує тенденції до їх підвищення, крім показника щодо гарячого водопостачання, рівень якого
знизився на 12,5 %. Незважаючи на те, що спостерігається повільне поліпшення благоустрою
сільського житлового фонду, його рівень значно поступається міському.
Необхідними складовими соціоінфраструктури сільських територій є транспорт і зв’язок.
Транспортна мережа представлена в Україні залізничним, автомобільним, повітряним та
трубопровідним видами транспорту. У сільській місцевості головним засобом транспортного
обслуговування є приміське автобусне сполучення (табл. 3).
Таблиця 3
Динаміка перевезення пасажирів автобусами приміського сполучення
за період 2010-2018 рр.
(млн.осіб)

Приміське сполучення,
автобуси

2010

2013

2014

2015

2016

2017

2018

655

621

539

460

407

392

349

Кількість перевезених пасажирів у 2018 р. становила 349 млн. осіб, що порівняно з 2010 р.
майже на половину менше (655 млн. осіб). Динаміка перевезення пасажирів автобусами приміського
сполучення засвідчує тенденцію до зменшення кількості таких перевезень. Це може бути зумовлено
погіршенням стану доріг та зменшенням кількості громадських транспортних засобів у сільських
населених пунктах. Недостатність державного фінансування для будівництва та реконструкції
автомобільних доріг гальмує розвиток дорожньої інфраструктури сільських територій, створює
окремі незручності для сільських жителів щодо транспортного обслуговування.
1

Державна Служба Статистики України (2019). Статистичний щорічник України за 2010-2018 рр.
<https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/01/Arch_zor_zb.htm> (2020, травень, 24).
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Однією з найважливіших галузей соціальної інфраструктури є зв’язок, який задовольняє
потреби споживачів, органів державної влади, місцевого самоврядування, оборони і безпеки держави
у засобах і різноманітних послугах зв’язку.1 Зв’язок є необхідним елементом комунікації та
інформування населення, а також допоміжним засобом у сфері торгівлі, освіти, культури та інших
галузях. В Україні діє розвинена система зв’язку, міжнародна система телефонної комунікації,
комп’ютерного, мобільного зв’язку, світова мережа Інтернет. Згідно із статистичними даними станом
на 2018 р. обсяг реалізованих послуг населенню у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку
в містах та селах України становив 2066 млн. грн. Серед вище згаданих послуг зв’язку – міжміські
(включаючи міжнародні), кур’єрська діяльність, проводове мовлення та інші.2 У сільській місцевості
досить потужно розвивається комп’ютерний та мобільний зв’язок, доступною є мережа Інтернет.
Важливою складовою соціальної інфраструктури є сфера торгівлі і громадського харчування,
що охоплює підприємства роздрібної торгівлі й ресторанного господарства. У загальному обсязі
роздрібного товарообороту підприємств у 2018 р. продовольчі товари становили 43,3 %,
непродовольчі – 56,7 %, у 2010 р. – продовольчі товари – 39 %, непродовольчі – 61 %. Сума
роздрібного товарообороту підприємств у 2018 р. становила 668,4 млрд. грн, а у 2010 – 280,9 млрд.
грн.3 Таким чином, простежується тенденція розширеного відтворення роздрібного товарообороту.
У торговій мережі сільських територій за спеціалізацією переважають продовольчі магазини,
магазини та заклади швидкого харчування, які належать приватним підприємцям. Основну мережу
ресторанного господарства у селі становлять кафе, бари, буфети.
Необхідна умова торгівлі на селі – забезпечення сільського населення продовольчими
товарами, товарами народного споживання, культурно-побутового призначення і господарського
вжитку. Для розширення торгової мережі у сільській місцевості варто реалізовувати програми
стимулювання розвитку малого та сімейного бізнесу.
Важливу роль для інтелектуального розвитку суспільства, духовного та фізичного збагачення,
формування індивіду як особистості відіграє освіта. Потреба в освіті є однією з найперших
суспільних потреб, оскільки вона становить основу духовного, соціального, економічного розвитку
суспільства і держави. Функціональне призначення освіти як ланки соціальної інфраструктури
полягає у нагромадженні знань, створенні умов для їх засвоєння кожним членом суспільства.4 Серед
важливих показників забезпеченості населення освітніми послугами є наявність об’єктів освіти
в межах сільських територій. При цьому, освітні заклади є закладами, які надають освітні послуги
суспільству, зокрема заклади дошкільної освіти (дитячі ясла і садки), заклади загальної середньої
освіти (школи), заклади професійної та вищої освіти (університети, інститути та ПТУ).
Дошкільні заклади освіти – первинна ланка освіти. Їх кількість, кількість місць та дітей
у закладах наведено у табл. 4.
Таблиця 4
Дошкільні навчальні заклади за період 2010-2018 рр.

Кількість закладів, тис
у сільській місцевості
У них місць, тис.
у сільській місцевості
Кількість дітей у закладах,
тис. осіб
у сільській місцевості

2010

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

15,6
8,9
1136
315

16,4
9,5
1204
340

16,7
9,8
1236
356

15,0
9,3
1077
329

14,8
9,1
1105
333

14,9
9,2
1125
340

14,9
9,1
1141
347

14,9
9,1
1156
350

1273

1428

1471

1295

1291

1300

1304

1278

261

313

326

310

310

316

319

309

1

Саблук, П. Т., Орлатий, М. К. (2002). Соціальна інфраструктура села. Київ: Ін-т аграрної економіки УААН, 336.
Державна Служба Статистики України (2019). Статистичний щорічник України за 2010-2018 рр.
<https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/01/Arch_zor_zb.htm> (2020, травень, 24).
3
Державна Служба Статистики України (2020). Внутрішня торгівля.
<http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publtorg_u.htm> (2020, травень, 28).
4
Саблук, П. Т., Орлатий, М. К. (2002). Соціальна інфраструктура села. Київ: Ін-т аграрної економіки УААН,
185.
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Станом на 2018 рік в Україні нараховувалося 14,9 тис. дошкільних навчальних закладів, серед
них у сільській місцевості – 9,1 тис. У них місць у загальному – 1156 тис., а у сільській місцевості –
350 тис. Кількість дітей, які виховуються в закладах – 1278 тис, у сільській місцевості – 309 тис. Якщо
проаналізувати зазначені показники з попередніми роками, то порівняно з 2010 р. загальна кількість
закладів скоротилася на 0,7 тис., у сільській місцевості – на 0,2 тис. збільшилася. Кількість місць
збільшилася на 20 тис., а в сільській місцевості – на 35 тис. Водночас кількість дітей у дошкільних
закладах також зросла відповідно на 5 тис. та 48 тис. осіб.
Заклади загальної середньої освіти є основною складовою серед елементів освіти (табл. 5).
Показники табл. 5 свідчать, що за період 2010-2018 рр. кількість закладів освіти зменшилася
на 4,3 тис., а у сільській місцевості – на 2,3 тис.
Таблиця 5
Заклади загальної середньої освіти за період 2010-2018 рр.
Показники

2010/11

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

Кількість закладів, тис.

20,3

17,6

17,3

16,9

16,2

у сільській місцевості

12,9

11,9

11,7

11,2

10,6

Таким чином, спостерігається тенденція до скорочення кількості шкіл у сільській місцевості.
Значна частина закладів освіти вимагає капітального ремонту, що потребує відповідного
фінансування. Ці питання органи державної влади вирішують двома шляхами: виділенням коштів
на відновлення та ремонт вищезгаданих об’єктів, або закриттям малоперспективних сільських шкіл
та організацією довозу учнів для навчання в сусідніх закладах освіти.
Заклади вищої освіти здебільшого функціонують у містах чи районних центрах регіонів.
Сільська молодь по закінченню закладів загальної середньої освіти обирає ВУЗ, до якого прагне
вступити, та майбутню професію, яка їй більше до вподоби.
Галузь освіти тісно пов’язана з розвитком культури і мистецтва у сільській місцевості. При
цьому, культура є сферою діяльності, яка забезпечує задоволення духовних потреб населення, формує
здібності та естетичні смаки, створює умови для творчого розвитку.
Кількість закладів культури за період 2010-2018 рр. (табл. 6) помітно зменшується, таке
зменшення простежується і у сільській місцевості, аналогічна ситуація й щодо кількості бібліотек.
Станом на 2018 рік в Україні нараховувалося 17017 клубів, з них у сільській місцевості – 15431,
кількість бібліотек – 16601, у селах – 13311. Значна частка закладів культури через дефіцит коштів
закривається, наявна матеріальна база культурних установ не відповідає вимогам, а низький рівень
платоспроможності населення зумовлює втрату інтересу до існуючих форм проведення дозвілля і
відпочинку.
Таблиця 6
Кількість закладів культури та бібліотек за період 2010-2018 рр.

Кількість закладів культури
(клуби)
у сільській місцевості
(клуби)
Кількість бібліотек
у сільській місцевості

2010

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

18593

18476

18452

16823

17195

17133

17090

17017

16471

16396

16395

15302

15591

15534

15491

15431

19487
14870

19216
14673

19135
14631

16889
13532

17272
13710

17003
13524

16824
13393

16601
13311

Запорукою зміцнення здоров’я, покращення рівня працездатності людини є заняття спортом та
фізичною культурою. Можливості оздоровлення сільського населення через спорт та фізкультуру
досить обмежені, оскільки функціонуюча мережа спортивних споруд перебуває в аварійному стані, а
спортивні майданчики необладнані належним чином. У сільській місцевості України функції
спортивно-масової роботи виконує фізкультурно-спортивне товариство «Колос», яке здійснює
організацію та проведення фізкультурно-спортивних заходів на селі. Через низький рівень
матеріально-технічної бази, ефективно здійснювати цю роботи неможливо. Водночас, недостатньої
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уваги розвитку фізичної культури і спорту на селі приділяють громадські організації фізкультурноспортивної спрямованості.
Медичне обслуговування на селі має особливу специфіку. Це ціла система взаємопов’язаних
закладів охорони здоров’я, що об’єднує обласні, центральні районні, районні, дільничні лікарні,
диспансери, спеціалізовані лікарні. Мережа лікувально-профілактичних закладів, розташованих
у сільській місцевості, має негативну тенденцію до зменшення за період 2010-2017 рр. (табл. 7). Так,
кількість лікарняних закладів за аналізований період скоротилася з 543 до 52, що водночас
спричинило зменшення кількості ліжок з 12277 до 2734. Також зменшилася кількість районних
лікарень на 15 од., дільничних лікарень на 471 од., кількість самостійних лікарських амбулаторій та
поліклінік – на 2966 од., кількість фельдшерсько-акушерських пунктів – на 1929 од., диспансери та
спеціалізовані лікарні взагалі закрили.
Таблиця 7
Мережа лікувально-профілактичних закладів, розташованих
у сільській місцевості1
(заклади, що перебувають у сфері управління Міністерства охорони здоров’я України)
(на кінець року, од.)
Кількість лікарняних закладів
у них ліжок
Із загальної кількості
лікарняних закладів
центральні районні лікарні
районні лікарні
дільничні лікарні
диспансери
спеціалізовані лікарні
інші заклади
Кількість самостійних
лікарських амбулаторій та
поліклінік
Кількість фельдшерськоакушерських пунктів

2010

2012

2013

2014

2015

2016

2017

543
12277

268
6486

114
3832

104
3385

74
3128

63
2768

52
2734

6
28
497
3
8
1

8
19
238
2
1
-

8
16
88
1
1

28
14
60
1
1

9
14
49
1
1

9
14
37
1
2

10
13
26
3

3440

2988

911

591

525

468

474

14934

11553

14154

13295

13205

13133

13005

Таким чином, у сільській місцевості відсутня належна мережа медичних закладів, вона
характеризується територіальною віддаленістю від сільських мешканців, за рахунок цього практично
відсутня служба швидкої допомоги на селі. Незадовільне надання медичних послуг, застаріле
медичне устаткування, нерозвинена мережа аптек, брак медичного персоналу призводять
до підвищення захворюваності та рівня смертності сільського населення.
До найгостріших проблем розвитку соціоінфраструктури сільських населених пунктів України,
варто віднести: неналежне державне фінансування об’єктів соціальної інфраструктури для їх
ефективного функціонування та розвитку; відсутність дієвих стимулів залучення коштів з інших
джерел; недосконала система територіального розміщення об’єктів соціальної інфраструктури;
незадовільні умови й низька мотивація праці для працівників соціальної сфери в сільській місцевості;
низька якість послуг, що надаються населенню об’єктами соціальної інфраструктури та інші.
Основними напрямами вирішення питань соціоінфраструктурного забезпечення сільських
територій повинні стати:
– удосконалення системи управління соціальною сферою в сільській місцевості;
– нормативно-правове та фінансово-економічне забезпечення;
– моніторинг та контроль відновлення об’єктів соціальної інфраструктури;
1

Державна Служба Статистики України (2020). Охорона здоров’я.
<http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/15/Arch_zozd_bl.htm> (2020, травень, 28).
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– забезпечення доступності, у сфері охорони здоров’я, обсягу медичних послуг і лікарських
засобів, оскільки мова йде про найцінніше – життя і здоров’я людини, зокрема сільських мешканців.
Напрями розвитку соціальної інфраструктури повинні бути системою взаємозв’язаних заходів,
спрямованих на вирішення конкретних завдань та досягнення цілей у задоволенні життєвих потреб
сільських мешканців.
Необхідним є розроблення соціальної програми розвитку і розміщення сільської соціальної
інфраструктури та належна фінансова підтримка, спрямована на поліпшення умов праці й життя
сільського населення. Важливого значення набуває взаємоузгодженість міжбюджетних відносин,
збалансоване поєднання виділення фінансових ресурсів із державного бюджету та коштів із місцевих
бюджетів для розвитку соціоінфраструктури на селі.
Висновки. Розвиток сільських територій значно залежить від соціоінфраструктурного
забезпечення. Комплексна оцінка розвитку сільської місцевості дає можливість проаналізувати
систему державного управління розвитком сільських територій; визначити систему цілей, головну
мету і проміжні результати; врахувати причинно-наслідкову залежність, виявити особливості
управлінського впливу на функціонування та ефективність розвитку українського села. При цьому,
соціальна інфраструктура є складною системою, яка створює необхідні передумови для
життєдіяльності та відтворення робочої сили, підвищення рівня освіти, культури та охорони здоров’я,
обслуговування житлового фонду, забезпечення населення продовольчими та непродовольчими
товарами через мережу торгових установ, надання транспортних та комунікаційних послуг, тобто
задоволення потреб сільського населення. Оцінювання об’єктів соціальної інфраструктури сільських
територій дало можливість окреслити основні проблеми та тенденції соціоінфраструктурного
забезпечення сільських територій.
Подальших досліджень потребує виокремлення інноваційних шляхів і підходів
до соціоінфраструктурного забезпечення сільських територій та вивчення міжнародного досвіду
щодо покращення рівня життя сільських мешканців.
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Based on a comparative analysis of profile-like monocities in other countries that have undergone
developmental stages within their own life cycle, either succeeded or degraded to default or
complete elimination, it has been determined that the historically prioritized orientation of Kryvyi
Rih to single-industry is a challenge for the existence of the city, the health, and population of the
residents. The reasons for the threat to the city with a focus on the single-industry, which are due
to external and internal factors, are presented in the scheme of causation. The need to implement
the changes, based on a large number of stakeholders, led to the choice to transform the «expert
strategy with elements of a negotiation strategy and a participation strategy». The context, design
options, and stages of change based on the Six Steps model are analyzed.
Keywords: monocity, single-industry, local self-government, strategic priority, development,
project, program.
Formulation of the problem. According to many researchers, monocities are a phenomenon that is
inherent in the industrial stage of development of many countries, especially in its early stages. The process
of emergence and creation of monocities is characteristic of economic development at the stage of
industrialization, when cities arose around one large production or a group of similar industries. In modern
Ukraine, almost every second small and medium-sized city and every fourth large city belong to the category
of single-industry 1.
As part of a comprehensive research on «Formation of a regional support system for local
development projects», which is carried out by the author since 2014 during the research work of the
Department of Project Management and Management Dnipropetrovsk Regional Institute of Public
Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine
«Development of a project approach in the field of public administration», «Innovative tools for strategic
management of territorial development», «Problematic aspects of management of development and
cooperation of united territorial communities», proposals were made on the possible composition
of the elements of such a regional system, namely:
– developed association of local governments;
– network of resource centers;
– network of territorial project offices;
– subsystem of involvement of local self-government bodies and self-organization of the population
in participation in competitions of projects of development of local self-government of various levels;
– stakeholder interaction management subsystem (stakeholders), which should include a set
of agreements with donor organizations;
– subsystem of monitoring the implementation and evaluation of the success of projects and programs
for the development of local self-government;
– subsystem of staffing of innovative development of the territory;

1

Бабаніна, К. В., Радіонова, Л. О. (2018). Фактори детермінації життєдіяльності монопрофільних міст.
Перспективи розвитку територій: теорія і практика: матеріали всеукраїнської науково-практичної
конференції (22-23 листопада 2018 р., м. Харків), 93-95.
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– a specialized Internet resource with a platform for forming communities of practice1,2.
Taking into account the acceleration of decentralization processes in Ukraine, on the one hand, and
current challenges regarding the need to ensure innovative development of territories – on the other hand, we
propose to supplement the list of previously defined elements of this complex with a subsystem for
programming specific regions.
In our opinion, such a subsystem should be formed taking into account the unique features of each
region. Thus, for many industrial regions such specific territories are monocities.
Scientific background. In recent decades, the problem of stimulating the development of monocities
has been the subject of research and government programs in many countries. This topic has been studied in
detail on the examples of monocities in Kazakhstan, Canada, Norway, USA, Sweden, Japan and other
developed and developing countries. The main results of these investigations are presented in the papers of
S. Brletich3, R. Bullock4, S. Commander5, O. J. Dinius and A. Vergara6, I. L. Grønlund7, B. Johannisson8,
S. Kulay9, M. M. Mulrooney10, N. Nurlanova11, M. Oborin, M. Sheresheva and S. Ivanova12, F. Önnerberg
and L. Forsén13, M. Rama and K. Scott14, I. Turgel, L. Bogco and L. Suy15 etc.
The collective monograph «Urban Ukraine: at the epicenter of spatial change» emphasizes
that single-industry determines the rigid dependence of opportunities, rates and directions of development
of such settlements on the financial and economic condition of enterprises in one industry or even
one enterprise16.
According to O. Kravtsova, the system «city-forming enterprise – a monocity» is more vulnerable to
the threat of bankruptcy than the system in cities with adaptive multifunctional economy. She also believes
that the introduction of public-private partnership programs, which will accept the implementation of such
innovative mechanisms as «industrial diversification», «stable monocity», «managed compression», will
1

Удод, Є. Г. (2015). Проектний підхід щодо підсилення спроможності територіальних громад в умовах
децентралізації. Аспекти публічного адміністрування, 3 (4), 6-13. doi:https://doi.org/10.15421/151527.
2
Udod, Y.G. (2017). Community-led local development approach principles implementation when forming a regional
local development projects support system in Ukraine. Public Administration Aspects, 4 (11-12), 63-69.
doi:https://doi.org/10.15421/15201663.
3
Brletich, S. (2015). Kazakhstan’s Urban Development Struggles with Mono-cities. Moderndiplomacy.
<https://moderndiplomacy.eu/2015/10/26/kazakhstan-s-urban-development-struggles-with-mono-cities/>
(2020, April, 14).
4
Bullock, R. (2013). Mill town’ identity crisis: reframing the culture of forest resource dependence in single industry
towns. Social transformation in rural Canada: new insights into community, cultures and collective action. Toronto:
UBS Press, 269-290.
5
Commander, S. (2018) One-company towns: Scale and consequences. IZA World of Labor 2018: 433.
doi: https://doi.org/10.15185/izawol.433.
6
Dinius, O .J., Vergara, A. (eds.). (2011). Company towns in the Americas: landscape, power, and working-class
communities. Athens: University of Georgia Press.
7
Grønlund, I. L. (1994). Restructuring One-Company Towns: The Norwegian Context and the Case of Moi Rana.
European Urban and Regional Studies, 1, 2, 161-168.
8
Johannisson, B. (2015). Entrepreneurship in a corporatist state: the case of Sweden. Entrepreneurship in Europe:
The Social Processes. New York : Routlege, 131-142.
9
Кулай, С. В. (2019). Зарубежный опыт модернизации и реструктуризации экономики моногородов.
Государственное управление, 73, 224-248.
10
Mulrooney, M. M. (1991). A legacy of coal: the coal company towns of Southwestern Pennsylvania. Perspectives
in Vernacular Architecture, 4, 130-137.
11
Нурланова, Н. К. (2016). Города как точки роста экономического пространства Казахстана: тенденции
и перспективы развития. Проблемы развития территории, 5 (85), 201-215.
12
Оборин, М. С., Шерешева, М. Ю., Иванова, С. А. (2018). Анализ результатов государственной поддержки
и тенденций развития моногородов РФ. Государственное управление, 68, 211-241.
13
Önnerberg, F. (2015). Vulnerability in Small Single Industry Towns in Sweden: A Case Study of Hofors
Municipality < http://www.divaportal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A821538&dswid=5365>. (2020, April, 14).
14
Rama, M. (1999). Labor earnings in one-company towns: theory and evidence from Kazakhstan. The World Bank
Economic Review, 13 (1), 185-209.
15
Тургель, И. Г., Божко, Л. Л., Сюй, Л. (2016). Государственная поддержка моногородов России и Казахстана.
Вестник Финансового университета, 1, 22-32.
16
Мезенцев, К., Олійник, Я., Мезенцевa, Н. (ред.). (2017). Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових
змін. Київ: Фенікс.
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promote self-development of settlements and their flexible adaptation to environmental change without
constant recourse to resources of the state to improve the quality of life1.
Thus, within the study of approaches to the formation of a regional system of support for local
development projects, the need to solve such scientific problems as the development of typologies
of transformation models based on the analysis of world-famous cases of transformation of monocities
with further definition of criteria for selecting appropriate models as a basis and projects at the regional
and local levels.
Setting paper objectives (aim). The purpose of this article is to propose a conceptual approach
to the development of a program for the transformation of a monocity into a harmoniously structured
economy on the example of the city of Kryvyi Rih.
Presentation of the main results and their substantiation. Given the profile of Kryvyi Rih
as a single-industry, focused almost entirely on the mining and metallurgical industry of the city, similar cities
of other countries were analyzed and the answer was given: to predict where Kryvyi Rih will be in 30 years
you need to look at the experience of cities of Japan, America, Germany, Australia, which are at later stages
of the life cycle. A comparative analysis of similar monocities in other countries, which have passed the stages
of development within their own life cycle, and either, became successful or degraded to the stage of default
or complete liquidation (Table 1).
Table 1
Models of adaptation of monocity to changes
in the economic system and globalization
А. Adaptation
to the environment

B. Innovative activity

C. Grants and
subsidies

D. Resettlement

E. Service orientation

It is based
on the formed
branch
specialization
Modernization
of existing
productions
Orientation
of production to new
market niches
Identification
of «growth points»
Changing
the organizational
structure
of enterprises
towards a more
flexible one

Development
of fundamentally
new high-tech
industries
Creation
of diversified
innovation clusters
Development
of research institutes
Moving heavy
industry
to the suburbs
Implementation
of proactive
environmental
policy

Refusal to develop
the production
sphere
Support
for monocities
through government
subsidies and grants
«Manual»
management
of the regional
economy
Creating
a mechanism
to control
the spending
of allocated budget
funds

Liquidation
of production
Relocation
of the population
to more prosperous
areas
Assisting the
population in
finding new work
places
Providing severance
pay to employees
of closed enterprises

Changing
the structure
of the economy,
emphasis
on services, culture,
education, tourism
Clusters
of post-industrial
development
Tourism is a quick
way to stimulate
the creation
of a large number
of urban spaces
and change
the structure
of the economy

Ingolstadt
(Germany),
Essen (Germany),
Sheffield (England)

Pittsburgh (USA),
Baltimore (USA),
Miyata (Japan)

Cleveland (USA),
Detroit (USA),
Yubari (Japan)

Woodcaters
(Australia),
Flint (USA),
Hashima (Japan)

Lowell (USA),
Ostrava (Czech
Republic),
Tomioka (Japan)

According to the analysis of the life cycle of similar cities, the cities of Pittsburgh (formerly a monocity
with an emphasis on metallurgy) and Detroit (a monocity with an emphasis on engineering) were chosen,
while the first was a successful example of survival, and the second – not. The success of cities is well
illustrated in the diagram of population dynamics (Fig. 1).

1

Кравцова, О. М. (2014). Інноваційні підходи до подолання загрози банкрутства мономіст. Вісник
Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 2 (26), 38-42.
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Fig. 1. Population dynamics of analogous monocities and the city of Kryvyi Rih
Detroit’s population has declined almost threefold, and Pittsburgh (due to some transformational
changes) has reversed the declining population and reached a «plateau» in terms of population 20 years after
the change began.
The dynamics of the number of work places in the city of Kryvyi Rih for the period from 1991 (collapse
of the Soviet Union) to the current period is studied (Fig. 2).

Fig. 2. Dynamics of the number of work places in the city of Kryvyi Rih
It is determined that the negative dynamics of the number of work places (from 360 thousand people
in 1991 to 160 thousand people in 2020 – minus 200 thousand people) is ahead of the rate of decline
in the number of city residents in 2 times (1991 – 750 thousand people, 2020 – 650 thousand people –
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minus 100 thousand people). At the same time, if nothing is done, in 2035 the city may cease to exist.
The structure of employment in Kryvyi Rih and Pittsburgh has been studied. In fig. 3 shows, that Pittsburgh’s
heavy industry sector employs only about 5 % of the population and Kryvyi Rih’s – 38 %. At the same time
in Pittsburgh, a large share of human resources is involved in innovative segments (science and medicine),
and in Kryvyi Rih – an order of magnitude lower.

Fig. 3. Comparison of the employment structure in Kryvyi Rih and Pittsburgh
In our opinion, the existing problem can be formulated as follows: «Historically, the priority orientation
of Kryvyi Rih to the single-industry is a challenge to the existence of the city, health and population». This
problem is exacerbated by the deterioration of railway transport: the ability to export products of the mining
and metallurgical complex (MMC) is limited by the wear of rolling stock and track. The study of the influence
of external factors indicates that the city does not respond well to changes in the environment, there is
a possibility of depopulation and labor migration due to the critical state of the three components of the socioeconomic system of the city: ecology; infrastructure; salary.
The main priorities of the city development strategy were formulated in 2012: environmental safety;
diversification of the economy; effective and open city management1.
However, due to lack of flexibility, the stated goals within the priorities were not fully achieved.
The available tools of city management are not able to provide: to the residents – a decent environment,
infrastructure, salary; to the state – a consistently high contribution to the country’s economy, due
to the inability to change the economic system, prone to external crises. The urban supersystem is in a state
of strategic drift, the external environment has changed significantly, the gap between these states is a threat
to the city.
The results of the study indicate that different subsystems have their own strategies and priorities that
are not synchronized with the strategy of development of the supersystem. If we can know about the strategies
of city-forming business, the strategies of almost 30,000 small and medium-sized businesses (SMEs) are not
known at all. In addition, there are some organizations, communities and groups whose strategies are not
described, priorities and goals arise situationally.
The city, as a supersystem, takes into account in its strategy only the strategies of the city-forming
business, which, in turn, is the most sensitive to crises in the mining and metallurgical complex. SMEs and
science, as the least sensitive to fluctuations in the world MMC, are almost not considered. The existing
hierarchical structures in the subsystems are not able to respond flexibly to the interaction with each other
and to changes in the external environment. The structure of local government focuses mainly on interaction
with the structure of city-forming business.
1 Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету (2015). Стратегічний план
розвитку міста Кривого Рогу на період до 2025 року <https://kr.gov.ua/ua/st/pg/100415583959267_s/>
(2020, April, 14).
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This allows to formulate a preliminary conclusion of the influence of internal factors: the city,
as a supersystem, in its development relies primarily on sensitive to crisis fluctuations city-forming business.
There is no synchronization of strategies, interaction at the level of structures and management systems
between subsystems: local government, SMEs, science, communities.
The scheme of cause-and-effect relations of the problem is given in fig. 4.

Fig. 4. The scheme of cause-effect relationships of the monocity
of Kryvyi Rih development problem
Reasons for the threat to the city with a focus on the single-industry (interaction only with
the subsystem «city-forming business»):
1. Impact on the single-industry (city-forming business) of external independent factors that cannot be
controlled (example: the global crisis has led to falling prices for metals and iron ore).
2. A large share of the single-industry in the city budget (60%) means that even insignificant
fluctuations immediately and significantly affect the city’s economy.
3. The impact of the single-industry on the labor market in the city through the environment,
infrastructure, wage level.
4. The labor market affects the subsystems «SME», «Science», «Others» (40 % of the city budget) by
reducing the size of business segments, the outflow of population and reducing the solvency of the population.
5. In the event of a «fall» of the city-forming business, the entire supersystem of the city is destroyed.
Thus, the relevance of the problem «Historically priority orientation of Kryvyi Rih to the singleindustry is a challenge to the existence of the city, health and population» due to external and internal factors
and is explicitly presented in the cause-effect scheme.
In order to conceptualize the solution to the problem, the context was diagnosed and selected from
several possible options, the one that best fits the current situation.
As the changes stem from a technical problem – «Orientation of Kryvyi Rih to the single-industry» –
there is a need to implement changes based on a large number of stakeholders. This leads to the choice
of an «expert strategy with elements of a negotiation strategy and a participation strategy».
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The essence of the proposed changes can be formulated as follows: to ensure in Kryvyi Rih
dynamic growth of production of goods and services that are not related to the single-industry,
due to the transformation of the socio-economic system of the city from single-industry to harmoniously
structured.
A rational vision of the future can be represented through the achievements of the prototype city –
Pittsburgh, where the emphasis has been changed from the single-industry to the development of private
medicine, innovative developments in science and technology. Metaphor of transformational change:
«We create an ecosystem for the realization of ideas».
Strategic indicators of the success of the transformation program are presented in the diagram (fig. 5).
The growth of the city’s GDP by 1.5 times in 10 years, provided the growth of the single-industry is not more
than 1.5% per year and the growth of unrelated industries by 5 % per year, which will reduce the impact
of the single-industry from 60 % to 40 % on the city budget.

Fig. 5. Strategic indicators of success of the program of transformation
of the single-industry socio-economic system of Kryvyi Rih
The concept of transformational change provides for the implementation of the model «Six Steps».
Step 1. Forming awareness of the need for change.
Step 2. Create a support team.
Step 3. Formulating a vision of the future.
Step 4. Actualization of values of local culture.
Step 5. Transition management.
Step 6. Keep pace.
The implementation of these steps is possible through the formation of the matrix structure of project
management and transformation programs in the subsystem "Local Government", based on the existing stable
hierarchical structure (Fig. 6).
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Combined management structure
Project management structure

Existing hierarchical management structure

Project Portfolio
Management Office

External expertise

project 1
project 2

project 3
project 4
project 5

Fig. 6. Matrix structure of Kryvyi Rih single-industry socio-economic system
transformation’s projects and programs management
Conclusions and perspectives for further research. Based on a comparative analysis of similar
monocities in other countries, which have passed stages of development within their own life cycle, have
either become successful or degraded to the stage of default or complete liquidation, it is determined that
the historically priority orientation of Kryvyi Rih to the monocity is a challenge the existence of the city,
the health and population size. The reasons for the threat to the city with a focus on the single-industry, which
are due to external and internal factors, are presented in the scheme of cause-effect relationship. The need
to implement the changes, based on a large number of stakeholders, led to the choice to transform the «expert
strategy with elements of a negotiation strategy and a participation strategy». The context, design options and
stages of change based on the «Six Steps» model are analyzed.
Areas of further research include: elaboration of probable scenarios of transformational changes;
identification of risks that may arise at the implementation stage, and development of a management
system; development of a model of interaction of subsystems with a single decision-making center
in the transformation period.
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BUSINESS PROCESSES
OF AN ENTERPRISE: THEORETICAL ASPECT
AND EFFICIENCY EVALUATION
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БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ ПІДПРИЄМСТВА:
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ
The article explores the theoretical aspects of business processes implementation at enterprises.
It is revealed that there is no established definition of the essence of the category «business
process». The classification of the business processes of the enterprise is investigated. The basic
components are analyzed and the general scheme of business is created. It is often noted that
business processes are not as effective as possible. The reason is that business processes in
enterprises exist in the traditional form without changes and flexible adaptations to the dynamic
development and changeability of the present. This leads to internal conflicts, unproductive waste
of time, duplication of employee responsibilities, and uncertainty. The article outlines an
algorithm for determining business process performance criteria and outlines basic methods for
optimizing and improving them.
Keywords: process approach, business process, business process optimization, benchmarking,
reengineering.
Постановка проблеми. На сучасному етапі динамічного розвитку світової економіки для
підвищення конкурентоспроможності та оптимізації діяльності суб’єктів господарювання
необхідним є пошук нових методів та інструментів управління виробничими процесами. Потреба
об’єднання всіх видів діяльності підприємства та недопущення розриву ланцюга стало причиною
виникнення та поширення процесного підходу до управління. Процесно-орієнтоване управління
може оптимізувати господарську та інноваційну діяльність підприємств, підвищити
конкурентоспроможність та якість виготовленої підприємством продукції.
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Загалом більшість сучасних підприємств являють собою єдину бізнес систему, тобто певну
сукупність бізнес-процесів які пов’язані та взаємодіють один з одним. Таким чином, актуальним є
вивчення науково обґрунтованого підходу до ідентифікації, класифікації та оцінки ефективності
бізнес-процесів підприємства, що у довгостроковій перспективі може стати його важливою
конкурентною перевагою не тільки на вітчизняному, а й на світовому ринках.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням теоретичного дослідження бізнеспроцесів підприємства, їх видів, а також виокремленню підходів до оцінки їх ефективності
присвятили свої наукові праці багато дослідників, зокрема: Башинська І.О., Вергун А.І., Гайдаєнко
О.М., Ковальчук Т.М., Коюда В.О., Литвин З.Б., Мулик Т.О., Оксенюк К.І., Ольшанський О.В.,
Павлюк Л.В., Стець І.І., Юрчук Н.П. та інші. Інтеграція процесного і системного підходів, як
зазначають науковці, дозволяє розглядати процеси у їх взаємозв’язку. Тому при розв’язанні навіть
окремих завдань оптимізації виробництва потрібно виходити з загальної стратегії, а не інтересів
кожного структурного підрозділу.
У сучасній літературі відсутній єдиний підхід до трактування сутності поняття бізнес-процесу,
класифікації видів зазначеної категорії, основних характеристик, визначення рівня ефективності та
оптимізації управління бізнес-процесами підприємства. Незважаючи на велику зацікавленість
науковців і дослідників питаннями визначення сутності та вдосконалення бізнес-процесів,
комплексний підхід до зазначених питань у науковій літературі практично відсутній.
Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження теоретичних та практичних основ,
виокремлення основних видів та оцінка ефективності бізнес-процесів підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Перш ніж досліджувати бізнес-процеси
підприємства, варто звернути увагу на визначення процесу як окремої понятійної категорії. Так,
процес – це сукупність послідовних дій чи послідовна зміна предметів і явищ, станів об’єкта
в часі, спрямованих на досягнення певного (очікуваного) результату. Відмінною особливістю
бізнес-процесу є його бізнес-спрямованість у будь-якій господарській діяльності та отримання
прибутку (чи доходу) на основі ефективного використання потенціалу підприємства. І саме
тому це потребує поглибленого і детального дослідження сутності та характеристики бізнеспроцесу 1.
Уперше поняття бізнес-процесу ввели М. Хаммер і Дж. Чампі у монографії «Реінжиніринг
корпорації: Маніфест революції у бізнесі» 2. Надалі цій проблемі було присвячено багато праць інших
авторів. У науковій літературі не існує загальноприйнятого визначення категорії бізнес-процесу,
науковці наводять тлумачення поняття по-різному. Аналіз підходів до визначення даного поняття
наведено у табл. 1.
Узагальнюючи думки науковців, під бізнес-процесом варто розуміти сукупність
взаємопов’язаних дій, які відбуваються послідовно та нерозривно, що призводить до перетворення
потоків ресурсів (матеріальних, фінансових, трудових) на бажані кінцеві результати, які
задовольнятимуть потреби клієнта (споживача).
Базуючись на загальноприйнятих підходах до тлумачення бізнес-процесу, встановлено
наступний перелік його характерних рис:1) визначність (має бути чітко визначені межі, вхід і
вихід); 2) послідовність; 3) споживча спрямованість (повинен бути одержувач результату процесу);
4) забезпечення висхідного результату та додаткової вартості (перетворення, що відбуваються
у бізнес-процесі повинні нести додаткову вартість (цінність) для споживача); 5) інтегрованість
(бізнес-процес повинен бути вбудованим в організаційну структуру підприємства);
6) крос-функціональність (бізнес-процес може регулярно, але не примусово, охоплювати декілька
функцій)3.
Загалом бізнес-процес підприємства можна представити у вигляді схеми, яка наведена
на рис. 1.

1

Коюда, В. О. (2018). Характеристика та наповнюваність бізнес-процесів як бази ефективного використання
потенціалу підприємства. Бізнес-навігатор, 1-1, 140-147.
2
Hammer, M., Champy, J. (1993). Reengineering the corporation: A manifesto for business revolution. New York :
Harper Collins, 32.
3
Юрчук, Н. П. (2018). Інформаційні системи і технології як інновація у системі управління бізнес-процесами.
Ефективна економіка, 5. <http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2018/56.pdf> (2020, січень, 10).
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Таблиця 1
Аналіз підходів до трактування сутності категорії «бізнес-процес»
№ з/п

Автор(и), джерело

Визначення

1

Стандарт ISO
9000:20001

Сукупність різних видів діяльності, у рамках якої «на вході»
використовуються один чи більше видів ресурсів, а в результаті цієї діяльності
«на виході» створюється продукт, що становить цінність для споживача.

2

Литвин З.Б.2

Систематичне і послідовне виконання певних операцій, які спрямовані
на створення конкретного продукту для задоволення споживачів.

3

Мулик Т.О.3

Сукупність взаємопов’язаних заходів або завдань, спрямованих на створення
певного продукту або послуги для споживачів. Для наочності всі бізнеспроцеси візуалізують за допомогою блок-схеми бізнес-процесів.

4

Оксенюк К.І.4

Сукупність певних дій, успішне здійснення яких призводить до перетворення
вхідних ресурсів (сировини, матеріалів, інформації) до вихідних результатів
(готової продукції чи послуг) з подальшою їх реалізацією аж до виникнення
цінності та отримання чистого прибутку.

5

Павлюк Л.В.5

Взаємопов’язаний комплекс певних дій, що призводить до перетворення
вхідних ресурсів (сировини, матеріалів, інформації) до вихідних результатів
(готової продукції чи послуг) з подальшою їх реалізацією аж до виникнення
економічної цінності та отримання чистого прибутку. Причому, ці дії мають
бути узгоджені з цілями та метою функціонування підприємства.

6

Стець І.І.6

Стійкий, цілеспрямований, структурований потік взаємозв’язаних дій
(операцій, робіт, процедур, кроків, переділів), виконуваних послідовно або
паралельно, продиктованих життєвим циклом виробу й спрямованих
на перетворення «входів» – інформаційних, трудових, матеріальних потоків
ресурсів з метою отримання бажаного «виходу» – заданого кінцевого
результату бізнес-процесу – задоволення потреб зовнішнього або
внутрішнього клієнта (споживача) тим, що являє цінність для нього і має
більшу вартість.

Джерело: узагальнене авторами на основі опрацьованих джерел
Власник бізнес-процесу (відповідальний за результат виконання бізнес-процесу) – це посадова
особа, яка за допомогою виділених йому ресурсів управляє ходом його реалізації, а також несе
відповідальність за результат і ефективність його виконання.
Входом є ресурси (інформаційні, матеріальні, трудові), які надходять з навколишнього
середовища в бізнес-процес і перетворюються в рамках його реалізації на вихід. Виходом є
результат виконання бізнес-процесів (продукція, послуга, документ, внесена інформація в базу
даних, тощо).
Для кращого розуміння бізнес-процесів підприємства, точного визначення їх функцій і
призначення, оцінювання структури підприємства в рамках процесного підходу до управління
важливо класифікувати бізнес-процеси за різними критеріями. Найпоширенішою є класифікація
бізнес-процесів за функціями, що виконуються в межах бізнес-процесів підприємства (рис. 2).
1

ISO (2020). The ISO 9000:2000 guidance modules –Guidance on the Terminology used in ISO 9001:2000
<http://www.iso.org/> (2020, березень, 03).
2
Литвин, З. Б. (2017). Доцільність діагностики бізнес-процесів у сучасних умовах господарювання.
Причорноморські економічні студії, 22, 205-208.
3
Мулик, Т. О. (2019). Організація діагностики діяльності підприємства та його бізнес-процесів: теоретикометодичні підходи. Modern Economics, 17, 158-164.
4
Оксенюк, К. І., Павлюк, Л. В. (2017). Теоретичні основи дослідження бізнес-процесів на підприємстві.
Економічний форум, 4, 148-151.
5
Юрчук, Н. П. (2018). Інформаційні системи і технології як інновація у системі управління бізнес-процесами.
Ефективна економіка, 5. <http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2018/56.pdf> (2020, грудень, 10).
6
Стец, І. І. (2019). Ідентифікація бізнес-процесів підприємства. Інфраструктура ринку, 33, 233-240.
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Власник бізнес-процесу (відповідальний)
планування, організація, розподіл та
перерозподіл ресурсів, контроль та аналіз
Управлінський вплив

Постачальник

Бізнес-процеси
підприємств:
головні, допоміжні,
ті, що забезпечують,
розвитку

Вхід

Вихід
(результат)

Отримувач
(користувач
результату)

Ресурси
матеріальні, фінансові, трудові

Рис. 1. Схема бізнес-процесу підприємства
Джерело: розроблено авторами на основі дослідженої літератури

Класифікація бізнес-процесів підприємства
за функціями

основні

вважаються критично важливими
для досягнення мети підприємства;

процеси управління

призначені для управління бізнеспроцесами, визначення цільових
показників, видачі вказівок та оцінювання
результатів основних бізнес-процесів;

допоміжні

відіграють підпорядковану роль,
забезпечуючи відповідні умови для
виконання основних бізнес-процесів і
функціонування інфраструктури
підприємства;

процеси розвитку

забезпечують не організацію поточної
діяльності підприємства, а її розвиток чи
вдосконалення в довгостроковій
перспективі.

Рис. 2. Види бізнес-процесів підприємства залежно від функцій
Джерело: сформовано авторами на основі вивчених літературних джерел
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Також варто звернути увагу на класифікацію бізнес-процесів підприємства, яку наводить
у своїх працях Литвин З.Б. 1. Автор поділяє бізнес-процеси на три види:
1. Керуючі – бізнес-процеси, які керують функціонуванням системи (стратегічний
менеджмент, корпоративне управління, тощо).
2. Операційні – бізнес-процеси, які складають основу діяльності підприємства, створюють
основний потік доходів.
3. Підтримуючі – бізнес-процеси, які обслуговують основний бізнес (бухгалтерський облік,
підбір кадрів, тощо).
Науковці поділ бізнес процесів, наприклад, здійснюють за видами діяльності, за напрямом
діяльності, за рівнем складності, за орієнтованістю, за місцем у ланцюгу формування вартості,
за рівнем деталізації, за рівнем реалізації, за ступенем часу тощо. Тобто, кожен створений бізнеспроцес є тільки подібним на попередні, але обов’язково має свої відмінні риси, саме тому на сьогодні
і виникла така кількість класифікацій бізнес-процесів підприємства.
Разом з тим до цих пір не вирішена проблема щодо визначення критеріїв оцінювання ефективності
бізнес-процесів підприємства. З огляду на зазначене в роботі пропонується алгоритм визначення критеріїв
оцінки ефективності бізнес-процесів підприємства, який складається з п’яти етапів:
1) визначення стратегічних цілей підприємства і вимог споживачів;
2) визначення складу бізнес-процесів, їх класифікація та взаємодія;
3) ідентифікація бізнес-процесів підприємства;
4) визначення цілей бізнес-процесів підприємства;
5) визначення критеріїв оцінки ефективності бізнес-процесів підприємства2.
Виконання цих етапів вимагає застосування певного набору інструментів і методів
вдосконалення бізнес-процесів, які, за рівнем підтримки, діляться на групи3:
1) стратегічні – призначені для визначення проблем, можливостей і цілей, для підтримки
планування дій;
2) тактичні – для аналізу поточного процесу та вирішення поточних проблем;
3) експлуатаційні – використовуються протягом всього процесу вдосконалення для підтримки
управління процесом і вирішення відповідних проблем;
4) генерації ідей і досягнення консенсусу – для підтримки взаємозв’язку між учасниками
процесу вдосконалення;
5) організаційні – для організації людей у процесі вдосконалення.
Для дослідження ефективності бізнес процесів підприємства використовують дві групи
показників оцінювання. Перша група (показники «зовнішньої конкурентоспроможності)
характеризує успішність реалізації бізнес-процесу, оскільки відносні показники цієї групи найчастіше
являють собою порівняння з аналогічним бізнес-процесом на інших підприємствах або певним
стандартом. Друга група характеризує місце процесу в загальній системі, його вагомість, частку,
стратегічну важливість, внесок у результат діяльності тощо, тому вважаємо за доцільне називати цю
групу «структурні показники»4 (рис. 3).
Часто бізнес-процеси не є максимально ефективними. Причина полягає у тому, що бізнеспроцеси на підприємствах існують у традиційному вигляді без змін і гнучких пристосувань
до динамічного розвитку та мінливості сьогодення. Це призводить до внутрішніх конфліктів,
непродуктивних втрат часу, дублювання обов’язків працівників і невизначеності. Для оптимізації
бізнес-процесів доцільно проводити:
– аналіз та оптимізацію організаційної структури підприємства;
– розробку системи показників для визначення ефективності;
– реінжиніринг і формалізацію бізнес-процесів підприємства;
– автоматизацію бізнес-процесів підприємства.
1

Литвин, З. Б. (2017). Доцільність діагностики бізнес-процесів у сучасних умовах господарювання.
Причорноморські економічні студії, 22, 205-208.
2
Ольшанський, О. В. (2018). Оцінка ефективності бізнес-процесів підприємства. Вісник Сумського
національного аграрного університету, 6, 53-55.
3
Башинська, І. О. (2019). Формування системи управління бізнес-процесами промислового підприємства
з ідентифікацією чинників та індикаторів економічної безпеки. Бізнес Інформ, 8, 211-217.
4
Прохоренко, О. В., Брінь, П. В. (2018). Формування системи структурних показників оцінки бізнес-процесів
на підприємстві. Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки, 29 (1), 202-207.
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Групи показників оцінки
ефективності бізнес-процесів
підприємства

Зовнішньої конкурентоспроможності:
дозволяють оцінити бізнес-процес з точки
зору його результативності та ефективності

Структурні: дозволяють здійснити оцінювання
бізнес-процесу з точки зору його величини,
частки чи вагомості в системі

Рис. 3. Методи оцінювання ефективності бізнес-процесів підприємства
Джерело: розроблено авторами
Виходячи із того, що всі підприємства є досить різноманітними та індивідуальними не тільки
за видами своєї діяльності, але і за її результатами, бізнес-процеси в них мають різну ступінь
ефективності. Саме через зменшення ефективності бізнес-процесів підприємства та з метою
покращення якості ведення бізнесу керівництво та відповідальні особи здійснюють заходи
оптимізації бізнес-процесів. Для одних підприємств необхідна кардинальна перебудова, для інших
достатньо здійснити діагностику та провести формалізацію процесів.
Серед основних принципів оптимізації бізнес-процесів слід виділити такі:
1) відповідність поліпшення бізнес-процесів стратегічним цілям підприємства;
2) орієнтація на внутрішніх та зовнішніх споживачів;
3) наявність критеріїв оптимізації бізнес-процесів;
4) наявність власників бізнес-процесів, відповідальних за оптимізацію1.
Оптимізацію потрібно сприймати як інструмент, як новий рівень ефективності для поліпшення
результатів діяльності.
Методи оптимізації бізнес-процесів можна поділити на три групи. Перша група методів
базується на досвіді. Вони є універсальними та підходять будь-якому підприємству. Друга група
методів характеризується методами бечмаркінгу. Підприємства здійснюють аналіз і копіювання
діяльності успішних компаній-конкурентів. Третя група методів характеризується технологіями
командної роботи2.
Після того як будуть виконані всі необхідні процедури щодо оптимізації бізнес-процесів,
обов’язково потрібно зафіксувати проведені зміни, тобто описати оновлену систему бізнес-процесів
з метою аналізу та оцінки ефекту від проведених змін.
У сучасних умовах удосконалення бізнес-процесів здійснюється за допомогою низки методів.
Зарубіжні фахівці виділяють п’ять основних методів досягнення цілей удосконалення бізнес-процесів
підприємств3:
1. Методика швидкого аналізу рішення (FAST), в основі якої лежать інтуїтивні методи
прийняття рішень (спирається на «проривний» підхід, який концентрує увагу групи на певному
процесі в ході одно-дводенної наради, для визначення способів, якими група може поліпшити цей
процес протягом наступних 90 днів; перед закінченням наради керівництво схвалює або відхиляє
запропоновані поліпшення).
2. Бенчмаркінг бізнес-процесу підприємства (заснований на порівняльному аналізі
господарських процесів організації з еталонними процесами організацій, які виконують однакові або
схожі процеси, але краще функціонують). Метою бенчмаркінгу є визначення причин кращого

1

Литвин, З. Б. (2017). Доцільність діагностики бізнес-процесів у сучасних умовах господарювання.
Причорноморські економічні студії, 22, 205-208.
2
Демченко, Б. А., Кудрицька, Ж. В. (2017). Особливості оптимізації бізнес-процесів на підприємствах
України. Причорноморські економічні студії, 23, 71-74.
3
Башинська, І. О. (2019). Формування системи управління бізнес-процесами промислового підприємства
з ідентифікацією чинників та індикаторів економічної безпеки. Бізнес Інформ, 8, 211-217.
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функціонування бізнес-процесів «еталонних» організацій і запобігання небажаним розбіжностям
із ними.
3. Перепроектування бізнес-процесу підприємства концентрує увагу і зусилля на вдосконаленні
існуючого процесу. Перепроектування зазвичай застосовують до тих процесів, які успішно
працюють, але вимагають корекції у зв’язку з тим, що змінилися вимоги і потреби клієнта або
споживача. Під час перепроектування процесу розробляється імітаційна модель його поточного
стану. Перепроектування має досить широкий спектр застосування.
4. Інжиніринг бізнес-процесу підприємства як метод удосконалення процесів організації
сприймається сьогодні неоднозначно. Деякі дослідники розглядають інжиніринг процесів як загальне
поняття, яке включає реінжиніринг бізнес-процесів і вдосконалення бізнесу.
5. Реінжиніринг бізнес-процесів підприємства (BPR). Під реінжинірингом бізнес-процесів
автори розуміють «фундаментальне переосмислення і радикальне перепроектування бізнес-процесів
для досягнення істотних поліпшень у таких ключових для сучасного бізнесу показниках
результативності, як витрати, якість, рівень обслуговування та оперативність». Із цього часу BPR
викликає активний інтерес фахівців у сфері менеджменту та інформаційних технологій.
Удосконалені бізнес-процеси повинні відповідати сучасним вимогам до якості, сервісу,
гнучкості і низької вартості, а також бути зрозумілими. Незважаючи на інтеграцію робіт, у бізнеспроцесах повинна зберігатися вимога простоти конкретного завдання.
Висновки. Обов’язковим заходом при використанні підприємствами процесного підходу є
дослідження низки бізнес-процесів, вивчення їх класифікації та систематизація залежно від
специфіки і потреб підприємства, визначення основних параметрів, з метою регламентування та
оцінювання пріоритетності бізнес-процесів для подальшого вдосконалення.
Узагальнюючи тлумачення поняття, під «бізнес-процесом» будемо розуміти цілеспрямований,
стійкий, структурований потік взаємозв’язаних послідовних і паралельних дій, виконуваних для
перетворення «входів» (ресурсів) у бажані «виходи» (кінцеві результати) – задоволення ціннісних
потреб зовнішніх або внутрішніх споживачів.
Від підбору найбільш результативних методів удосконалення бізнес-процесів підприємства та
їх оптимізації безпосередньо залежить прибутковість самого підприємства. Серед найбільш
поширених методів удосконалення бізнес-процесів підприємств виокремлено наступні: методика
швидкого аналізу рішення (FAST), бенчмаркінг бізнес-процесу підприємства, перепроектування
бізнес-процесу підприємства, інжиніринг та реінжиніринг бізнес-процесів підприємства.
Здійснене дослідження теоретичних аспектів упровадження процесного підходу до управління
підприємствами в Україні показало, що це впровадження обмежується описом і автоматизацією
бізнес-процесів. Але в реальній дійсності для ефективної реалізації цього підходу необхідне
проходження повного циклу управління бізнес-процесами.
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OF THE ENTERPRISE’S ACTIVITIES
Олександр Грабовенко
Олена Гребешкова, к.е.н.
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»,
Україна

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО
УПРАВЛІННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЄЮ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
This article is devoted to the problems of management by diversification activities at enterprises
as an alternative to its development. The authors purposed to use the concept of economic
management as management based on the use of economic metrics in order to achieve the goals
of diversification as an enterprise development strategy. An economic management conceptual
model of diversification of the enterprise’s activities are developed and described. It is based on
five key prerequisites, such as 1) the diversification process has two levels: strategic and tactical;
2) the diversification as a strategic process has a cyclical nature; 3) the diversification of
enterprise’s activities is accomplished by the achievement of a balance of its key stakeholders;
4) integration of a diversification objects assessment metrics based on the strategic controlling
methodology at every stage of the management cycle; 5) the scaling of strategic changes in the
company influenced by diversification through economic drivers in the planning, current and
analytical projections. Modeling of diversification process management at the enterprise allows
us to streamline the processes and procedures of making managerial decisions, reduce the risks
of making unreasonable decisions, and increase the effectiveness of the development of the
enterprise from a strategic perspective.
Keywords: diversification, economic management, conceptual model, strategy, development,
enterprise.
Постановка проблеми. За умов урізноманітнення діяльності господарюючих суб’єктів різних
бізнес-профілів та масштабів, що має місце в постіндустріальному світі, гостро постає проблема
керованості цими процесами. Представники різних наукових напрямів намагаються виявити значущі
чинники успіху підприємств, зокрема, в аспекті ухвалення рішень щодо диверсифікації їх діяльності.
Напрацювання в цій сфері спираються на широкий спектр теоретичних підвалин – від соціальних і
поведінкових наук до математичного моделювання і системно-кібернетичного підходу. Проте
основне питання залишається в колі активних дискусій: чи варто підприємству вдаватися
до диверсифікації та як забезпечити високу результативність такого розвитку? Для вирішення цього
завдання необхідно запропонувати концептуальне бачення управління диверсифікацією як способом
розвитку підприємства за умов зростаючої невизначеності та змінності середовища його
господарювання.
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Розгляд цього завдання ускладнюється самою природою диверсифікації, яка є складним,
багатоаспектним явищем в сучасній управлінській теорії і практиці.
Як стратегія розвитку підприємства, диверсифікація діяльності підприємства формується під
впливом численної кількості чинників ендогенного та екзогенного характеру, які складно піддаються
ідентифікації, оцінюванню та прогнозуванню. Відповідно, менеджмент підприємств зацікавлений
в набутті формалізованого методичного інструментарію, який дозволятиме моделювати ймовірні
сценарії розвитку подій у разі прийняття (чи неприйняття) тих чи інших управлінських рішень у сфері
диверсифікації задля забезпечення успішного довгострокового розвитку підприємства.
У той же час, успішність диверсифікації може мати різні цільові функції, що ґрунтуються
на використанні різноманітних показників – від таких, що мають суто економічну природу та
піддаються об’єктивному оцінюванню (дохідність, прибутковість, продуктивність, вартість тощо),
до таких, які мають неекономічну природу та спираються переважно на експертні оцінки
(узгодженість інтересів стейкхолдерів, формування ділової репутації тощо).
Очевидно, що наведені питання не охоплюють всього спектру полемічних позицій в управлінні
диверсифікаційними процесами на підприємстві, а тому зосередимо увагу лише на тих завданнях, які
стосуються саме економічних аспектів управління диверсифікацією діяльності підприємства.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Питанню диверсифікації діяльності підприємств як
стратегії розвитку присвячено чимало публікацій зарубіжних дослідників. Вже класичними стали
роботи, в яких детально розкриваються стратегічні аспекти диверсифікації, зокрема передумови, що
зумовлюють успішність стратегії диверсифікації (спорідненої і неспорідненої) і отримання синергії
внаслідок диверсифікації (Д. Аакер1), ризики виходу на нові географічні ринки та ринкові продуктові
сегменти у стратегічній перспективі (І. Ансофф2, М. Горт3), формування інвестиційного портфелю
на основі оптимального вибору активів за критерієм співвідношення доходності і ризику
(Г. Марковіц4).
У царині дослідження диверсифікації діяльності підприємств українськими вченими і
практиками залишаються актуальними такі напрями дискусій: 1) пошук підприємствами джерел
нових конкурентних переваг шляхом управління стратегіями диверсифікації при формуванні
маркетингової товарної політики (С. Ілляшенко та ін.5, Н. Куденко6); 2) формування та реалізація
стратегії диверсифікації діяльності підприємства на основі оцінки пріоритетності її варіантів шляхом
аналізу ієрархій (Н. Бутенко7); 3) економічна ефективність діяльності диверсифікованого
підприємства та економічний ефект від впровадження стратегії диверсифікації (О. Цогла8);
4) організаційно-економічні та управлінські аспекти диверсифікації промислового підприємства
(М. Гурнак9, Г. Пересадько10, Н. Кизим і Т. Клебанова11). Завдяки цим та багатьом іншим науковим
дослідженням маємо сутнісне прирощення теоретичного базису управлінської діяльності в сфері
диверсифікації підприємства та його діяльності.
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Що ж до економічного управління як специфічної предметної сфери менеджменту, що
спирається на оперування економічними параметрами діяльності підприємства, цей тематичний
напрям розвивається здебільшого українськими науковцями. Теоретичні та прикладні аспекти
економічного управління доволі ґрунтовно описані в публікаціях І. Анічкіної та Л. Ларкої1,
Л. Лігоненко2, О. Кизенко3, А. Колосова4, Т. Харчук5, Л. Мельничук6 та ін. У контексті нашого
дослідження результати цих розробок утворюють методологічне підґрунтя формування
концептуальної моделі управління диверсифікаційними процесами на підприємстві на основі
економічних параметрів його діяльності.
Постановка завдання. Спираючись на вивчені публікації, маємо констатувати, що увага
дослідників здебільшого прикута до питань обґрунтування доцільності диверсифікації і
прогнозування її результатів (ефектів від запровадження). Проте, економічна оцінка імплементації та
результативності диверсифікації діяльності підприємства, на чому ґрунтуються ухвалення
відповідних управлінських рішень, залишається дискусійною. Також фрагментарно дослідженими
слід визнати питання практичної апробації методології економічного управління, що впливає
на повноту визначеності його ключових складових. Також відсутнє чітке уявлення про межі й місце
економічного управління диверсифікацією у загальній системі управління підприємством, що
створює додаткові перешкоди у його застосуванні в господарській практиці підприємств або окремих
сфер їх бізнес-активності.
Зважаючи на недостатню розробленість методології економічного управління, а також
відсутність цілісного уявлення про практичну дієвість управління диверсифікацією на кожному етапі
циклу управління, маємо за мету розробити концептуальну модель економічного управління
диверсифікацією діяльності підприємств, що дозволить: 1) сформувати комплексне уявлення про
змістовність економічного управління у прикладанні до сфери диверсифікації діяльності
підприємства як способу його розвитку; 2) визначити необхідні та достатні умови для формування
відповідного управлінського механізму в загальній системі управління підприємством; 3) виявити та
означити взаємозв’язки між визначальними складовими системи економічного управління
диверсифікацією діяльності підприємства.
Виклад основного матеріалу. Диверсифікація як урізноманітнення діяльності підприємства
за рахунок виходу на нові ринки (сегменти ринку) і розширення галузевого діапазону його діяльності
внаслідок випуску нових продуктів або застосування технологій, що раніше не використовувалися
підприємством, є комплексним багатоаспектним процесом, моделювання якого уявляється
надскладною задачею. Полісемія поняття диверсифікації, яка існує в науковому дискурсі, пов’язана
з тим, що дослідники розглядають диверсифікацію як стратегію розвитку (зростання) підприємства
або як бізнес-проєкт. У першому випадку стратегія диверсифікації є комплексом управлінських
рішень на найвищому рівні системи управління підприємства, тоді як проєкти диверсифікації можуть
залишатися в зоні відповідальності середньої управлінської ланки. Спираючись на стратегічний
характер диверсифікації у будь-яких її формах (у т.ч. інсорсингового та аутсорсингового типів7),
надалі будемо виходити з того, що диверсифікація діяльності підприємства проявляється у якісно
нових стратегічних змінах його внутрішніх підсистем, має як управлінські, так і економічні
результати (ефекти) і являє собою урізноманітнення усіх елементів господарської системи
1
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підприємства – «входів» (ресурсів), «процесів» (бізнес-процесів, бізнес-моделей, бізнес-технологій)
та «виходів» (результатів діяльності) 1.
Важливість визначення диверсифікації як стратегії обумовлюється наступним. У господарській
практиці диверсифікація здебільшого не є термінальною подією, не припиняється після досягнення
певних результатів, а зміни, спричинені нею, зачіпають усі елементи системи підприємства – ресурси,
процеси та результати його діяльності. Диверсифікуючи свою діяльність, підприємство
урізноманітнює ці елементи доти, допоки таке урізноманітнення задовольняє виконання цільової
функції (генеральної цілі) диверсифікації – забезпечення результативного розвитку підприємства
на основі збалансованості інтересів усіх стейкхолдерів. Отже, приходимо до висновку про те, що
диверсифікацію діяльності підприємства варто розглядати як іманентний безперервний стратегічний
процес, який має циклічну природу.
Як стратегія диверсифікація спрямована на формування та/або посилення конкурентних
переваг підприємства, природа яких різноманітна. Конкурентні переваги забезпечують поновлювану
відмінність підприємства, досягнення якої досліджується як окремий результат стратегії, поряд
із забезпеченням прибутковості як економічного завдання реалізації стратегії2.
Економічне управління в широкому сенсі слід розглядати як спосіб управління, що
здійснюється шляхом впливу на діяльність підприємства економічними важелями, спираючись
на економічну оцінку ключових параметрів діяльності підприємства, які є зрозумілими для усіх
ключових стейкхолдерів підприємства.
Управлінська модель повинна забезпечувати механізм підтримки та ухвалення управлінських
рішень. Відповідно, рішення в управлінні диверсифікацією діяльності підприємства є
неструктурованими (неформалізованими, якісно вираженими), для яких описані лише важливі
ресурси, ознаки і характеристики, а кількісні залежності між ними не виявлені. Оскільки
до вирішення таких задач належить прогнозування, перспективне планування (постановка цілей
розвитку підприємства) і організаційне перетворення (вибір і реалізації способів досягнення
встановлених цілей) в межах диверсифікації діяльності підприємства, наполягаємо на перевазі
евристичних методів у їх вирішенні.
Модель диверсифікації, як поля слабко структурованих управлінських проблем, може бути
створена, переважно, на основі неструктурованої та неформалізованої інформації, що надходить від
особи, яка бере участь у вирішенні проблеми34. Отже, у моделюванні подібних процесів застосування
математичних методів їх побудови значно обмежене. Здебільшого моделі управління опираються
на опис етапів, якими потрібно управляти, а їх ключові елементи залежать від ключових параметрів
господарської діяльності, які визначають суть об’єкта управління, а також встановлюють
взаємозв’язки всередині системи.
Виходячи із зазначеного вище, вважаємо за можливе визначити вихідні умови моделювання
системи управління диверсифікацією діяльності підприємства.
По-перше, модель має відображати цілі розвитку компанії, в які трансформовано інтереси,
очікування й потреби ключових внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів підприємства. Такі цілі, в той
же час, мають бути підпорядковані генеральній цілі диверсифікації.
По-друге, варто розуміти, що така модель формується виключно для диверсифікації діяльності
підприємства (або диверсифікації інсорсингового типу) і не зачіпає міжфірмові комунікації, які
виникають при диверсифікації аутсорсингового типу.
По-третє, модель повинна враховувати урізноманітнення усіх функціональних сфер
господарської діяльності підприємства та забезпечувати комплексний підхід до фіксації усіх
можливих змін.
1

Грабовенко, О. В. (2016). Диверсифікація у розвитку підприємства постіндустріальної епохи. Економіка та
підприємництво, 36-37, 14-24.
2
Наливайко, А. П. (2001). Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку. Київ:
КНЕУ, 27.
3
Kyzenko, O., Grebeshkova, O. (2014). Enterprise strategic controlling: challenges, application tools and practice
in Ukraine. In Zarzаdzanie kosztami przedsiebiorstwa w warunkach ryzyka. Aspekty teoretyczne, 94-101. Warsaw:
Redakcja naukowa Kozminski University.
4
Kyzenko, O., Hrebeshkova, O. (2018) Transformation of the Strategic Controlling System under the Influence
of the Digital Economy: The Experience of Ukrainian Enterprises. Zeszyty Naukowe Politechniki Czestochowskiej
Zarzadzanie, 30, 155-162.
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По-четверте, диверсифікація як стратегічний процес проявляється на двох рівнях управління –
стратегічному і тактичному, що обумовлює системну інтеграцію інструментарію стратегічного та
проєктного менеджменту1.
По-п’яте, впорядкування управлінського і економічного аспектів диверсифікації на рівні
функцій менеджменту має ґрунтуватися на застосуванні економічних важелів управлінського впливу,
а оцінка процесів диверсифікації – на економічних параметрах (показниках) господарської системи.
По-шосте, послідовність стратегії диверсифікації обумовлена цілепокладанням, вибором
способів їх досягнення і безпосереднім досягненням результатів встановлених цілей та має циклічний
характер.
Відповідно до визначених вихідних умов, пропонуємо наступну концептуальну модель системи
управління диверсифікацією діяльності підприємства (рис. 1).
Як випливає з представленої моделі, основні етапи управлінського циклу пов’язані
інформаційними потоками, які відповідають підтримці управлінських рішень та їх ухваленню через
збір, аналіз та оцінку економічної інформації, що забезпечується засобами стратегічного
контролінгу2, який зумовлює економічну оцінку диверсифікаційних процесів стратегічного і
тактичного (проєктного) рівнів, а також параметризацію цілепокладання у фінансових і нефінансових
економічних показниках, наприклад, за допомогою концепції збалансованої системи показників
(BSC) Д. Нортона і Р. Каплана3.
Модель економічного управління диверсифікацією діяльності підприємства має триматися
на метричній системі, яка, враховуючи ціннісну орієнтацію економічного управління, повинна
спиратися на економічні параметри цінності для стейкхолдерів, описаних у BSC. Також, метрична
система має описувати економічні важелі управлінського впливу, що складають суть економічного
управління, а також параметри процесів впливу, проміжні та результативні параметри. В
представленій моделі агрегованими об’єктами економічного управління диверсифікацією діяльності
підприємства є ресурси, процеси та результати, які описуються відповідно через три групи метрик:
1) метрики ресурсної ємності, яка включає сукупність вимірників, що віддзеркалюють ресурсну
(у першу чергу інтелектуальну) насиченість ресурсів, процесів та результатів диверсифікації (у т. ч.
показники кваліфікації персоналу, автоматизації або комп’ютеризації процесів, патентоємності
продукту тощо);
2) метрики трансформаційності, що складаються з вимірників, які відображають здатність
ресурсів, процесів та результатів диверсифікації діяльності підприємства до перетворення у нові
форми та їх сполучення з виникненням нової якості (у т. ч. показники ресурсозаміщення,
реконфігурації процесів, зміни ціннісного профілю продукту тощо);
3) метрики результативності на основі вимірників, що характеризують результати (наслідки)
диверсифікації порівняно з витраченими на їх досягнення зусиллями (витратами).
Показники, що складатимуть дану метричну систему, повинні якнайточніше відображати увесь
перебіг стратегічного процесу диверсифікації діяльності, які, крім планування і оцінки результату,
також зумовлюють відстеження досягнення цілей. Тобто, для оцінки диверсифікаційних процесів, її
метрики повинні розглядатися принаймні у трьох періодичних значеннях – цільовому
(запланованому), поточному (обліковому) та оціночному (аналітичному, що базується на аналізі
відхилень). Для поточного значення доцільним буде також визначення не лише досягнутого, а й
динамічного параметрів показників, що дозволятиме відстежувати хід виконання окремих процесів
диверсифікації, зокрема, в межах кожного проєкту розвитку.
Таким чином, ключовим завданням економічного управління диверсифікації діяльності
підприємства на засадах стратегічного контролінгу4 є забезпечення усіх зацікавлених сторін (у першу
чергу – менеджменту) інформацією для подальшої підготовки і реалізації управлінських рішень щодо
доцільності диверсифікації діяльності, коригуючих дій щодо її перебігу задля досягнення
результативності діяльності підприємства у стратегічній перспективі.
1

Грабовенко, О. В. (2019). Економічні виміри диверсифікації діяльності підприємств. Економіка та
підприємництво, 43, 80-92.
2
Там само.
3
Kaplan, R. S., Norton, D. P. (1992). The Balanced Scorecard –Measures then drive Performance. Harvard Business
Review, 70, 1, 71-79.
4
Грабовенко, О. В. (2019). Концепція економічного управління диверсифікацією діяльності підприємств
на засадах стратегічного контролінгу. Стратегія економічного розвитку України, 45, 55-66.
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Досягнення результативності диверсифікації спрямоване відповідно на:
– раціональне використання ресурсів (оптимізація ресурсного портфелю, мінімізація витрат,
варіативність/замінність або унікальність) у відповідності до цілей диверсифікації;
– ефективну реконфігурацію бізнес-моделі (моделей) підприємства;
– отримання проміжних (поточних тактичних, проєктних) та кінцевих (стратегічних)
результатів диверсифікації.
Висновки. Описана модель економічного управління диверсифікацією діяльності
підприємства відображає особливості управління диверсифікацією інсорсингового типу
на підприємствах та дає концептуальне уявлення про його здійснення задля отримання цільових
результатів діяльності. Практичною цінністю даної моделі є: по-перше, всебічне описання перебігу
диверсифікаційних процесів в компаніях, які розвиваються за рахунок застосування стратегії
диверсифікації своєї діяльності; по-друге, розкриття дієвості економічного управління
диверсифікацією діяльності підприємства, що полягає в ідентифікації необхідних умов з визначенням
вхідних параметрів, за яких можливе ухвалення і підтримка управлінських рішень про
диверсифікацію, та взаємозв’язків між складовими системи економічного управління.
У межах запропонованої концептуальної моделі успішність економічного управління
диверсифікацією діяльності підприємства забезпечується внаслідок: 1) циклічності диверсифікації як
стратегічного процесу; 2) балансування цілей диверсифікації діяльності підприємства з інтересами
ключових стейкхолдерів; 3) охоплення стратегічним контролінгом усіх функціональних сфер
господарської діяльності підприємства, які зачіпає диверсифікація діяльності; 4) розгортання двох
рівнів диверсифікації – стратегічного і тактичного; 5) запровадження економічних важелів
управлінського впливу та метрик для економічної оцінки їх результатів у плановій, поточній та
оціночній проєкціях.
На подальші дослідження заслуговують питання апробації запропонованої моделі в практиці
господарювання українських компаній, дослідження набору ключових показників (метрик) для
оцінки диверсифікаційних процесів на кожній фазі управлінського циклу для різних типів
підприємств.
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COMMODITIES AS AN OBJECT
OF MANAGEMENT OF A RETAIL
ENTERPRISE
Олена Кудирко, к.е.н.
Ірина Крупельницька, к.е.н.
Інна Копчикова, к.е.н.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна

ТОВАРНІ ЗАПАСИ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
The article deals with the essence and peculiarities of management by commodity operations as
a structural component of the object of the financial cycle of a trading enterprise. The place of
commodity transactions in the economic activity of trading enterprises is determined. Theoretical
provisions of the development and implementation of the commodity operations management
policy are studied. It is substantiated that the central object of commodity transactions is the
stock, whose essential characteristics are determined according to the classification groups, which
can be attributed to them. Therefore, for the purpose of full disclosure of the economic essence
of the commodity of the retail enterprises, their classification has been carried out, which at the
same time will allow to significantly expand the characteristics reflecting the essence of the
commodity of the retail enterprise.
Keywords: commodity operations, inventories, retail, pharmaceuticals, turnover.
Постановка проблеми. Розвиток торговельної галузі як системи неможливий без участі
роздрібної торгівлі, яка виступає в ролі активного учасника споживчого ринку й сполучною ланкою
між виробником і споживачем. У сучасних умовах господарювання роздрібна торгівля
характеризується все більшим ускладненням структури, обумовленим розширенням масштабів
діяльності, ростом обсягу циркулюючих по її каналах мас товарів, збільшенням числа структурних
елементів і різноманіттям їх зв’язків між собою й постачальниками. Усі ці обставини вимагають
нових підходів до управління товарними запасами і торговельним підприємством в цілому.
Мета статті. Виявлення особливостей управління товарними запасами підприємств роздрібної
торгівлі та обґрунтування шляхів удосконалення торговельних операцій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань з управління товарними
операціямии в торгівлі присвячено праці багатьох відомих вітчизняних науковців: М.Т. Білуха,
Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, В.П. Завгородній, М.В. Кужельний, В.Д. Лагутін, Л.О. Лігоненко,
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А.А. Мазаракі, Є.В. Мних, Н.І. Морозова, Л.В. Нападовська, В.О. Озеран, К.С. Олініченко,
Ю.І. Осадчий, М.С. Пушкар, О.Ю. Редько, В.С. Рудницький, В.В. Сопко, Б.Ф. Усач, а також
зарубіжних: X. Андерсен, М.І. Баканов, В.Б. Івашкевич, Б. Нідлз, В.В. Патров, та інші. Проведений
аналіз виявив потребу в подальшому досліджені теорії й методології управління товарними
операціями в сучасних умовах. Сьогодні, коли зв’язки та інтереси торгівлі перетинаються майже
з усіма галузями економіки країни, розробка гнучкого механізму управління процесом формування
й використання запасів в торгівлі, їх регулювання, що забезпечує прискорення оборотності
оборотних коштів, стає невід’ємною частиною проблеми підвищення ефективності економіки
держави в цілому.
Виклад основного матеріалу. Процеси, пов’язані із придбанням товарів, їх зберіганням, рухом
та подальшою реалізацією називаються товарними операціями1.
Індустрія роздрібної торгівлі знаходиться в постійній динаміці. Сучасні рітейлори постійно
адаптують свої стратегії, що передбачає комплексний підхід в організації та управлінні
торговельними операціями. Наприклад товари можуть частково виготовлятися на підприємстві, або
удосконалюватися, що обумовлює класифікацію такого підприємства як торговельно-виробничого.
Товарні операції, що відбуваються на підприємствах торгівлі, передбачають використання
наступних способів їх здійснення:
– стаціонарна реалізація – товарні запаси продаються в спеціалізованих приміщеннях –
магазинах через посередника – продавця;
– дистанційна стаціонарна торгівля – товари продаються на спеціалізованих, як правило,
великих торгівельних площах, де їх покупець самостійно, без продавця, бере товар та розраховується
на касі через касира;
– стаціонарна торгівля без візуального представлення товарів – торгівля здійснюється
в складських приміщеннях, характеризується виносом товару зі складу та зниженими, порівняно
із ринком, цінами продажу;
– інтернет-торгівля – торгівля із використанням віртуальних інтернет-площ для реалізації
товарів, що супроводжується виключно візуальною оцінкою товару та його характеристик в описовій
формі;
– каталогова торгівля – представлення товарів за допомогою спеціально макетованих
каталогів, що використовуються продавцями для забезпечення візуалізації товарів, що пропонуються
покупцям;
– торгівля із використанням інструментів автоматизації – товари продаються через спеціальні
пристрої – автомати, що не потребує використання послуг продавця та касира.
Варто відзначити, що з розвитком торгівлі постійно змінюються та удосконалюються канали
представлення та продажу товару покупцеві. При цьому відбувається постійне зростання кількості
об’єктів торгівельної інфраструктури.
Центральним об’єктом товарних операцій виступає товар, який розглядають в якості товарного
запасу, якщо він придбавається та зберігається на підприємстві і не пройшов всі стадії підготовки для
подальшої реалізації.
Визначення поняття товарів наявне в П(С) БО 9, згідно якого товари – це складовий елемент
запасів, представлений у вигляді матеріальних цінностей, що придбані (отримані) та утримуються
підприємством з метою подальшого продажу2.
Поняття товару виникло із зародженням торгівлі та протягом тривалого періоду її розвитку
суттєво еволюціонувало в частині розуміння об’єктів, які можуть виконувати роль товарів. Варто
відзначити, що твердження, яке наведене в П(С)БО 9 не завжди є вірним, тому що сучасний об’єкт
купівлі-продажу може не мати матеріальної форми, що обумовлюється розвитком нових сфер та видів
торгівлі. Відповідно, наведення у положенні визначення потребує осучаснення.
Трактуючи поняття товарних запасів, згідно якого запаси не потребують подальшого
дороблення та перероблення також не є цілком вірним. Адже товарні запаси можуть змінюватися
на підприємстві з метою підвищення їх якості та рівня цінової пропозиції на нього. Проте в такому
1

Дзюба, О. М. (2016). Товарні операції підприємства: особливості обліку з урахуванням вітчизняного та
міжнародного досвіду. Науковий вісник Херсонського державного університету. 17, 1, 134-137.
<http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_17/1/37.pdf> (2020, травень, 05).
2
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку, 9 «Запаси», 1999 (Міністерство фінансів України).
Офіційний сайт Верховної Ради України <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99> (2020, травень, 05).
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випадку може виникнути ситуація, коли товари будуть переведені в склад виробничих запасів
підприємства. Це зумовлюватиме виникнення на підприємстві виробничої діяльності.
Таким чином, товари, як центральний об’єкт управління товарними операціями можна
визначити як сукупність ресурсів. Що мають, або не мають матеріальну форму та придбаваються
підприємством з метою їх подальшого перепродажу з, або без дій із їх додаткового опрацювання.
Товари, як об’єкт управління перебувають в процесах постійного руху та проходять різні стадії
товарних операцій. Перша стадія стосується виробництва товарів. Процес їх створення відбувається
на виробничих підприємствах.
Розроблений готовий продукт підприємства реалізується на ринку за певну винагороду, яка
визначається в ціні продукту. У разі придбання його торгівельним підприємством, не з метою
споживання, а в цілях подальшої реалізації із використанням різних способів здійснення цього,
готовий продукт набуває форми товару.
Товар набуває форми товарного запасу торгівельного підприємства та при придбанні
переміщується на складське зберігання ( у випадку, якщо між придбанням та виставленням товару
на продаж є часовий лаг). При настанні періоду реалізації товару по відношенню до нього
відбувається внутрішнє переміщення, яке передбачає вилучення товарного запасу із складського
господарства в торгівельну мережу.
В торгівельній мережі товар також зберігається із дотриманням належних умов ( в разі потреби
кліматичних: дотримання норм вологості, температури повітря; способу розміщення).
Після обрання товару покупцем він реалізується та вибуває із торгівельного підприємства.
У разі проведення торгівлі товаром із використанням інтернет-торгівлі, алгоритм руху
товарного запасу дещо змінюється. Після отримання товару на підприємство він фотографується.
Інформація про нього розміщується на сайті магазину, а сам товар знаходиться на складському
зберіганні.
Після отримання запиту на придбання товару він знімається із складського зберігання та
передається по каналу збуту (яким, як правило виступає поштовий посередник) до покупця, таким
чином вибуваючи із підприємства. В даному випадку товар не перебуває в торгівельній мережі
підприємства торгівлі.
Таким чином, якщо товарний запас проходить через посередника, тобто підприємство торгівлі,
його вартість для кінцевого покупця – споживача збільшується на суму націнки, яка формується
торгівельним посередником з метою отримання економічної вигоди від здійснюваної діяльності.
Товарні запаси за своїм складом та характеристиками, особливостями зберігання та
використання, збуту суттєво відрізняються. З метою повноцінного розкриття економічної сутності
товарних запасів підприємства торгівлі, для ефективного управління, необхідно здійснити їх
класифікацію, що одночасно дозолить суттєво розширити характеристики, які відображають сутність
товарних запасів (рис. 1.)
Класифікація товарних запасів за ознакою завезення та зберігання на підприємстві товарів, які
потребують попереднього завозу, оскільки виробляються лише протягом певного періоду, а
споживаються протягом всього року. Товарні запаси сезонного характеру потребують завезення лише
на сезон, коли є активний споживчий ринок. Поточні товарні запаси передбачають постійне
поновлення. Товарні запаси спеціалізованого призначення мають цільовий характер та продаються
лише окремим видам споживачів (наприклад продукція військово-промислового характеру).
За принципом нормованості, виділення нормованих запасів пов’язане із використанням
на підприємстві системи нормування, яка дозволяє мінімізувати надлишкове надходження товарних
запасів та зменшити ризики втрат підприємства у зв’язку із недостатністю постачання товарних
запасів та невідповідності пропозицій підприємства торгівлі сформованому попиту.
Не нормовані товарні запаси передбачають відсутність єдиного нормативу щодо їх кількості, яка
знаходиться на підприємстві. Відсутність нормованості в товарних запасах може супроводжуватися
перебоями в їх постачанні. Поряд із тим є товарні запаси, які не потребують суворого нормування,
у зв’язку із їх невисокою вартістю. Витрати на нормування таких товарних запасів можуть
перевищувати очікуваний ефект від даної процедури, що є економічно невигідним для підприємства.
Розподіл товарних запасів за асортиментом та товари продовольчого та непродовольчого
характеру проводиться із урахуванням сутнісних характеристик товарних запасів. Дана класифікація
є досить важливою в макроекономічній статистиці для визначення структури оптового та роздрібного
товарообороту.
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За періодом завезення та
зберігання

Товарні запаси поточні
Товарні запаси сезонні
Товарні запаси попереднього завозу
Товарні запаси спеціалізованого призначення

За принципом нормованості

Товарні запаси нормовані
Товарні запаси ненормовані

За асортиментом

Товарні запаси продовольчого характеру
Товарні запаси непродовольчого характеру

За залежністю від зміни
обсягу товарообороту

Товарні запаси умовно-постійні
Товарні запаси умовно-змінні

За рівнем попиту

Товарні запаси високого попиту
Товарні запаси низького попиту

За ціновою пропозицією

Товарні запаси високовартісні
Товарні запаси низької вартості

Рис. 1. Класифікація товарних запасів підприємств торгівлі
До товарів продовольчого характеру належать товарні запасі, що використовуються як
продукти споживання. Вони характеризуються специфічними властивостями та, в багатьох випадках,
потребують спеціалізованого зберігання і є обмеженими в терміні використання. Товари
продовольчого характеру є об’єктом більш прискіпливого та детального контролю, порівняно
із другою групою товарів.
Товарні запаси непродовольчого характеру не передбачають їх одноразового споживання, а
можуть використовуватися в побуті неодноразово. Вони характеризуються відсутністю спеціальних
вимог до кліматичних умов їх зберігання (у більшості випадків) та використанням механізму
гарантування придатності та ефективної роботи товару протягом певного періоду.
В складі непродовольчих товарів окремо варто виділити фармацевтичні препарати. Вони
формують спеціалізовану групу непродовольчих товарів. Їх характеристики передбачають
використання спеціальних умов зберігання, що зумовлено відповідними фармацевтичними та
медичними нормами, а також спеціалізованими якостями окремих видів медичних препаратів.
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На фармацевтичні препарати не поширюється механізм гарантування. У випадку втрати
препаратом актуальності для споживача він не може бути повернений в збутову мережу.
В залежності від зміни обсягу товарообороту товарні запаси можна поділити на умовнопостійні та умовно-змінні. Перша група товарів не змінюється протягом релевантного періоду при
зміні обсягів товарообороту, що обумовлюється стабільністю попиту на товари, або зміною їх
вартісної пропозиції, яка супроводжується відсутністю зниження попиту.
Умовно-змінні товарні запаси – це такі товари, які знаходяться у прямій залежності та в тісній
кореляції із обсягами товарообороту підприємства. При потребі збільшення обсягу реалізації
на підприємствах торгівлі роблять акцент саме на дані види товарних запасів. При цьому варто
відзначити, що споживчий ринок щодо таких товарів має бути гнучким та спроможним поглинути
збільшену кількість товарної пропозиції. Останнє може бути характерним для товарів першої
необхідності, а бо для умов, що характеризуються виходом на нові споживчі ринки та ніші.
За рівнем попиту товарні запаси можна класифікувати на товари високого попиту, що
характеризуються постійною потребою у покупців, або знаходяться на етапі введення на ринок, що
викликає зацікавленість споживачів у них. Як правило, інноваційні продукти характеризуються
високим попитом. Проте із розвитком сучасного автоматизованого суспільства тривалість такого
високого попиту поступово скорочується.
До товарів низького попиту відносяться товарні запаси, які знаходяться на кінцевому етапі
свого життєвого циклу. Також до них можуть відноситися дороговартісні товарні запаси та товари
не першої потреби.
Варто відзначити, що розподіл товарних запасів, на такі, що характеризуються високим
попитом, та такі, що мають низький рівень попиту є досить умовним та залежить від рівня
платоспроможності населення.
Розподіл товарних запасів за класифікаційною ознакою залежності від попиту також можна
здійснити на такі групи як товари стабільного попиту – це товарні запаси, що належать до групи
першої необхідності та товари нестабільного попиту, потреба яких у споживачів знаходиться у тісній
прямій залежності від рівня реальних доходів.
За ознакою цінової пропозиції товарні запаси можна поділити на дорого-вартісні та товарні
запаси, що характеризуються низькою вартістю. Чим вищої вартості є товарний запас, тим більшу
націнку на нього робить торгівельне підприємство, що супроводжується подальшим зростанням ціни
такого товарного продукту.
Варто відзначити, що формувати високі показники доходів від реалізації товарів можна як
на основі продажу дорого-вартісних, так і шляхом продажу дешевих товарів. В даному випадку
визначальними факторами виступають обрана підприємством маркетингова політика, система
позиціонування продукції, сформована збутова мережа, політика після продажного обслуговування,
система гнучких знижок та акційна політика, аукціонні та ярмаркові продажі, рекламна політика
підприємства тощо.
В системі управління товарними операціями підприємства вагоме значення мають наступні
аспекти:
– виважений та обґрунтований підхід до обрання постачальника товарних запасів, визначення
каналів отримання товарів на підприємство, формування ефективної системи закупівельних цін;
– забезпечення ритмічності та рівномірності поставок товарних запасів на підприємство;
– визначення та економіко-аналітичне обґрунтування системи нормування товарних запасів;
– встановлення методик формування націнки на товарні запаси, що передаються
на реалізацію;
– визначення системи побудови збутової мережі підприємства;
– обрання способів позиціонування та рекламування підприємства та продукції, що
реалізується підприємством;
– визначення політики після продажного обслуговування, якщо така може мати місце,
враховуючи різновидність та структуру асортименту продукції.
Управління товарними операціями проводиться з метою забезпечення синхронності роботи
підприємства сфери торгівлі, покриття витрат на придбання товарних запасів та формування
належного рівня рентабельності товарообігу підприємства. Управління товарними операціями є
однією із складових системи управління підприємством. Важливим елементами управлінської
політики є визначення методів оцінки вибуття товарних запасів із підприємства та формування
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методики і встановлення розміру націнки на підприємстві. Саме від останньої залежить рівень
рентабельності підприємства.
На нашу думку , щодо управління важливими аспектами, що забезпечують стабільність та
ефективність торговельної діяльності є наступне:
1. Із зростанням обсягів товарних запасів необхідно посилити контроль за їх класифікацією,
ассортиментом та чітким розподілом на всіх етапах – від придбання до передачі споживачеві.
2. Застосовуючі декілька каналів продажу (магазин, інтернет- як особистий сайт, так і
різноманітні мережі, на замовлення, тощо) – рівень відслідковування руху товарних запасів повинен
бути автоматизованим і відповідати якісному оперативному контролю.
3. Повний та точний контроль – як засіб ефективного управління, дасть можливість
регулювання товарними запасами на предмет своєчасного надходження товарів, що користуються
попитом та зменшення обсягів непопулярних товарів.
4. Наявність системи відстежування руху товарів: продаж, обмін, повернення, особливо через
декілька каналів реалізації, дасть можливість швидко та ефективно проводити миттєві перевірки
наявності товарних запасів, з метою виявлення залишків, зникнення, пересортиці та ін.
5. Наявність ефективної системи управління, забезпечує попит споживачів швидко і якісно,
спонукає до подальшої співпраці, що сприяє зростанню доходів підприємства.
Запаси – це поняття, що характеризується нагромадженням певних об’єктів. В даному випадку
не так яскраво виділяється факт необхідності їх переробки або доопрацювання, що є більш
характерним для товарів. Тому, вважаємо за доцільне використовувати поряд із поняттям товару
такий синонім як товарний запас. На користь такого трактування також виступає облікова система,
яка передбачає врахування товарів у склад запасів підприємства (згідно плану рахунків)1.
Товарні запаси, як об’єкт управління торговельного підприємства, виконують певні функції:
забезпечують безперервність розширеного виробництва й обігу, в процесі яких відбуваються їхнє
систематичне утворення і витрачання; задовольняють платоспроможний попит населення, оскільки є
формою товарної пропозиції; характеризують співвідношення між обсягом та структурою попиту і
товарної пропозиції. При цьому підприємство, як правило, не вносить суттєвих змін у фізичну форму
товарних запасів, вже при придбанні вони є готовою продукцією.
Висновки. Таким чином, товарні операції є важливим господарським елементом, що забезпечує
здійснення торговельної діяльності та реалізуються підприємствами торгівлі відповідно
до визначеного алгоритму дій, що відповідає стратегії управління товарними ресурсами.
Центральним об’єктом товарних операцій витупають товарні запаси, сутнісні характеристики яких
визначаються в залежності від класифікаційних груп, до яких їх можна віднести. Саме товарні запаси
забезпечують безперервність товарних операцій на підприємстві.
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CONCEPTUAL MODEL OF MANAGEMENT
BY СUSTOMER ORIENTATION
OF A HOTEL SERVICE
Наталія Савицька, д. екон. наук
Харківський державний університет харчування та торгівлі, Україна
Наталія Джгуташвілі
Київський державний коледж туризму та готельного господарства, Україна

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ
КЛІЄНТ-ОРІЄНТОВАНІСТЮ СЕРВІСУ ГОТЕЛЮ
The article is devoted to the conceptual development of the model that manages customer
orientation of hotel service. The features, types, and levels of customer orientation of the hotel
industry have been determined. The authors have developed the concept of management by
customer orientation of hotel service, which integrates the principles of marketing management,
human resources management, total quality management, and management by organizational
behavior of the service product’s consumer value. The principles of management by customeroriented service have been determined. The authors have offered the system of management by
client orientation of hotel service, which includes four subsystems: formation of functional quality
of service product; service product support; support of external and internal customer orientation;
diagnostics and monitoring of customer orientation. A model of management by customer
orientation has been developed, which allows determining the degree of customer orientation at
the level of interpersonal interactions and at the level of the organization.
Keywords: hotel industry, hotel service product, customer orientation, principles of customer
orientation management, conceptual model.
Вступ.
Клієнт-орієнтованість
для
готельної
індустрії
ключовий
елемент
конкурентоспроможності, філософія бізнесу та стратегія побудови взаємовідносин всіх
заінтересованих сторін. Проблема клієнт-орієнтованості у сервісній індустрії з моменту введення Р.
Норманном1 у науковий обіг поняття сервісний менеджмент не перестає бути актуальною. Увага
зарубіжних та вітчизняних вчених зосереджена переважно на питаннях якості сервісу готелю, серед
останніх досліджень праці Г. Бедрадіна2, Y. Gao, A. Mattila3. Вирішення суперечності між доцільністю
стандартизації готельних послуг та необхідністю забезпечення індивідуального, клієнт-орієнтованого
підходу розглядається у праці О. Волк, Н. Харитонової4. Серед вітчизняних вчених питання
1

Normann, R. (1991). Service management: strategy and leadership in service business. Wiley.
Бедрадіна, Г.К. (2019). Методика service quality в оцінюванні якості готельних послуг. Приазовський
економічний вісник, 5 (16), 113-119.
3
Gao, Y. L., Mattila, A. S. (2014). Improving consumer satisfaction in green hotels: The roles of perceived warmth,
perceived competence, and CSR motive. International Journal of Hospitality Management, 42, 20-31.
4
Волк, Е. Н, Харитонова, Н. В. (2019). Управление созданием впечатлений в сервисе через творческий подход
в работе. Современные проблемы сервиса и туризма, 13 (2), 42-53.
2
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клієнтоорієнтованості розкрито у працях О. Моргулець1, Н. Краснокутської, С. Тихонченка2,
О. Жегус3, М. Михайлової4 та інших.
Фрагментованість досліджень у царині взаємодії з клієнтами створює значні проблеми для
теорії та практики сервісної діяльності, відповідно перешкоджає концептуальному просуванню в цій
області.
Постановка завдання. У вітчизняній практиці управління ще не сформовано
загальноприйнятий підхід до оцінки клієнт-орієнтованості як на рівні міжособистісних взаємодій, так
і на рівні організацій. У зв’язку з чим вибудовування концептуальних засад управління клієнторієнтованістю становить базис такої оцінки, принципи, критерії, індикатори та безпосередньо
систему важелів впливу. Отже, метою дослідження є побудова концептуальної моделі управління
клієнт-орієнтованістю готелю, що дозволить визначити фактори підвищення рівня сервісу,
сприйманої споживчої цінності сервісного продукту.
Методологія. Теоретичним підґрунтям формування системи управління клієнторієнтованістю сервісних організацій стали інституційна теорія фірми О. Уілмсона5: концепція
специфічних та інтерспецифічних ресурсів, логічним продовженням якої стала теорія динамічних
можливостей Д. Тісса, Г. Пізано, Е. Шуєна6, що розвинула ресурсний підхід стратегічного
менеджменту7 у напрямку створення інтегральної компетентності організації, так званої
корпоративної маневреності. Іншими теоретичними витоками проведеного дослідження стали
холістична теорія маркетингу, парадигма сервісного менеджменту. Саме теорія та практика
сервісного менеджменту покладена в основу управління клієнт-орієнтованістю підприємств
готельної індустрії. Сервісний менеджмент виник на стику різних галузей знань, базуючись
на міждисциплінарному підході, поєднав методологію маркетингового менеджменту з акцентом
на управління споживчим досвідом (СEM Customer Experience Management)8 та маркетингом
взаємодії; управління людськими ресурсами (HRМ Human Resource Management); операційного
менеджменту, зокрема тотального управління якістю (TQM Total Quality Management); управління
організаційною поведінкою (ОВМ – Organizational Behavior Management) в трактуванні М. Біра9,
Д. Надлера і М. Тушмана10, ідеї взаємообумовленості розвитку інституційного середовища і
поведінки людини, методологічного принципу холістичного персоналізму11.
В основі нашого дослідження покладено критерії якості послуг, задані К. Гренроосом, який
виділив технічну і функціональну сторони якості12, що діють на сприйняття споживачем отриманої
1

Моргулець, О. Б. (2014). Клієнтоорієнтована модель сервіс-менеджменту. Науковий вісник Херсонського
державного університету, 9 (4), 111-115.
2
Краснокутська, Н. С., Тихонченко, Р. С. (2014). Особливості клієнтоорієнтованого управління
на підприємствах. Науковий вісник Херсонського державного університету, 9 (2), 33-36.
3
Apelt, H., Velykochyy, V., Zhehus, O., Zhumbei, M. (2019). Formation of a Strategy for Providing CustomerOriented Tourist Services. Academy of Strategic Management Journal <https://doi.org/10.1007/s11747-019-00718-x>
(2020, травень, 04).
4
Жегус, О. В., Михайлова, М. В., Дібрівський, В. І. (2015). Клієнтоорієнтований підхід до маркетингової
діяльності на підприємствах ресторанного господарства. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія,
освіта, здоров’я: матеріали ХXІІI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 20-22 травня
2015 р.), 3, 143.
5
Williamson, O. E. (2002). The theory of the firm as governance structure: from choice to contract. Journal
of Economic Perspectives, 16 (3), 171-195.
6
Teece, D., Pisano, G., Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. Strategic Management
Journal, 18 (7), 509-533.
7
Eisenhardt, K. M., Martin, J. A. (2000). Dynamic Capabilities: What Are They? Strategic Management Journal, 21
(10-11), 1105-1121.
8
Becker, L., Jaakkola, E. (2020). Customer experience: fundamental premises and implications for research. Journal
of the Academy of Marketing Science <https://doi.org/10.1007/s11747-019-00718-x> (2020, травень, 07).
9
Beer, M. (1998). Organizational behavior and development. Harvard Business School.
10
Nadler, D. A., Tushman, M. L. (1980). A model for diagnosing organizational behavior. Organizational Dynamics,
9 (2), 35-51.
11
Савицька, Н. Л. (2014). Холістичний персоналізм як методологічна основа дослідження людини
в господарському розвитку. Вісник Одеського національного університету, 19 (1/1), 15-18.
12
Grönroos, C. (1994). From Scientific Management to Service Management: A Management Perspective for the Age
of Service Competition. International Journal of Service Industry Management, 5 (1), 5-20.
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послуги. Також використано розширену модель якості послуг Ю. Ліхтінена і Я. Ліхтінена, яка
включає матеріальну (що саме отримує споживач); інтерактивну (як відбувається обслуговування);
корпоративну (вплив іміджу, репутації) та функціональну – сприйману споживачем якість послуги1.
За даного підходу функціональна якість інтегрує всі інші сторони якості послуги.
Окрему важливість має методичний підхід SERVQUAL запропонований А. Парасураман,
В. Зайтамл і Л. Беррі для оцінювання якості послуг. Авторська група запропонувала 22 маркери якості
послуги, об’єднаних у 5 критеріїв: надійність як здатність надати всі обіцяні послуги точно в строк і
в повному обсязі; чуйність, тобто готовність персоналу співпрацювати з клієнтом, швидке
обслуговування і щире бажання керівництва і персоналу допомогти; індивідуальний підхід
до кожного покупця на основі його особистих потреб (кастомізація); критерій відчутності
(матеріальність), тобто очікування клієнтів від оточуючого середовища надання послуги (сучасне
обладнання, інтер’єр, зовнішній вигляд персоналу); переконаність: компетентність, відповідальність
і впевненість обслуговуючого персоналу фірми. Даний метод заснований на оцінці розривів між
очікуваною та сприйманою якістю послуг. Його цінність полягає у інтеграції маркетингових методів
анкетного опитування із управлінськими методами подолання виявлених розривів2.
Результати досліджень. Відповідно до логіки дослідження продуктом діяльності готельної
індустрії виступає сервісний продукт, що являє собою комплексну послугу, яка цілісно інтегрує
матеріальні й нематеріальні складові процесу гостинності через взаємодію персоналу і клієнта
та передбачає цілеспрямоване клієнт-орієнтоване обслуговування3.
Клієнт-орієнтованість реалізується на різних рівнях та в різних формах. Розрізняють
міжособистісний та організаційний рівні. Міжособистісна клієнт-орієнтованість встановлюється як
результат окремих, точкових взаємодій між клієнтом та персоналом, сервісним персоналом і
управлінським персоналом. Тоді як організаційний рівень – відображає цілісну стратегічно скеровану
організаційну поведінку клієнт-орієнтованості сервісу. Враховуючи двоїстість розуміння клієнта,
виділяють внутрішню клієнт-орієнтованість, яка націлена на формування лояльності персоналу
до корпоративних цінностей організації і зовнішню – зорієнтовану на позитивний клієнтський досвід,
поведінкову та емоційну лояльність споживача готельних послуг.
Якість сервісу та клієнт-орієнтованість сервісу – пов’язані питання, проте не тотожні. Якість
сервісу передбачає точність, швидкість обслуговування, компетентність персоналу, повторюваність
однакового рівня обслуговування тощо. Якість лежить в основі процесного підходу та виражається
у функціональній цінності, що визначає задоволеність клієнта наданою послугою готелю на рівні
стандарту обслуговування.
Клієнт-орієнтованість сервісу спирається на якісний сервіс, але й враховує враження клієнта,
потребує специфічних організаційних компетентностей: відчуття (знання та розуміння) клієнта
(Customer Insights), наявність організаційної культури клієнт-орієнтованої поведінки всередині
організації, що передбачає застосування інструментів внутрішнього маркетингу, способів реально
існуючого співробітництва між працівниками, а також корпоративної культури, яка визначає
стандарти поведінки сервісного персоналу, орієнтири організаційних змін і розвитку. Ціннісні
орієнтації, установки і стереотипи, мотивація, компетентності (знання і можливість навчання)
персоналу, особливо сервісного персоналу (фронт-персонал) готелю, виступають базовою складовою
орієнтації на клієнта.
Таким чином, фокус управління клієнт-орієнтованістю сервісу (СОSМ Сustomer-oriented
Service Management) спрямовується на стандартизацію якості сервісу з одного боку та моніторинг й
оцінку клієнтського досвіду з іншого. Указані процеси мають циклічний характер та тісно
взаємопов’язані. Досвід клієнтів можна розглядати двоїсто: як відчуття клієнтів у результаті процесів
споживання продукту та як відповіді на управлінські стимули. Бернанд Херберт Шмітт визначив
ключовим завданням маркетингу – створювати «цінний клієнтський досвід»4, який становить основу

1

Lehtinen, U., Lehtinen, J. (1982). Service quality: a study of quality dimensions. Service Management Institute.
Раrаsurаmаn, А., Zеitаml, V., Bеrry, L. (1985). Соnсерtuаl mоdеl оf sеrviсе quаlity аnd its imрliсаtiоns fоr furthеr
rеsеаrсh. Thе Jоurnаl оf Mаrkеting, 49 (4), 41-50.
3
Джгуташвілі, Н. М. (2020). Сутність та особливості сервісного продукту готелю. Інфрастуктура ринку.
<http://www.market-infr.od.ua/uk/43-2020> (2020, травень, 05).
4
Schmitt, B. H., Rogers, D. L. (2008). Handbook on Brand and Experience Management. Edward Elgar.
2
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для управління враженнями клієнтів – Customer Experience Management1. Він виокремив п’ять різних
типів досвіду, назвавши їх стратегічними експериментальними модулями (SEM):
– сенсорний досвід (SENSE);
– афективні переживання (FEEL);
– творчий пізнавальний досвід (THINK);
– фізичний досвід, поведінку і спосіб життя (ACT);
– досвід соціальної ідентичності, що виникає в результаті відносини до референтної групи або
культури (RELATE)2.
Головним завданням управління клієнтським досвідом є створення незабутніх вражень,
позитивного досвіду на всьому шляху взаємодії із клієнтом. Інструментом виявлення точок дотику
із клієнтом є карта шляху клієнта (CJM Customer Journey Mapping), в якій зазначаються споживчі
реакції на взаємодію із персоналом. У готельній індустрії застосовується карта досвіду клієнта (GEJ
Guest Experience Journey).
На рис. 1 наведено логіку взаємозв’язку сфер формування сервісного продукту (матеріальні
умови; процеси обслуговування; персонал; інститути гостинності), із інструментарієм відстеження
клієнтського досвіду GEJ (Guest Experience Journey) за точками контакту.
Очікування від сервісу, формують очікувану цінність від споживання сервісного продукту
готелю і становлять критеріальну основу бажаного клієнтського досвіду. На наш погляд, можна
виділити чотири рівня клієнтського досвіду:
– очікуваний (бажаний) формується маркетинговими стимулами (репутацією, рекламою,
відгуками клієнтів) або вже наявним власним досвідом відвідування готелю;
– статичний – у даний момент часу, може стосуватись окремих процесів у ланцюгу взаємодії
із клієнтом (на рис. 1. наведено точки контакту Guest Experience Journey (пошук готелю, проживання,
харчування тощо);
– динамічний – загальний погляд, що виявляється під час перебування в готелю, в результаті
споживання сервісного продукту;
– сприйманий – цілісне враження від взаємодії із сервісним продуктом готелю після виселення
з нього.
Guest Experience Journey показує точки контакту з клієнтом, відображає шлях від вибору
(пошуку) готелю, що є своєрідним входом у клієнтський досвід, оскільки саме на цьому етапі
формується очікувана цінність сервісного продукту, до перебування в готелі, користування всіма
послугами та виселення, тобто набуття конкретного клієнтського досвіду. Бажаний (очікуваний)
клієнтський досвід у готельній індустрії включає мінімальні вимоги щодо безпеки перебування
у закладі; чистоти та комфорту номерного фонду і прилеглої території; професійності персоналу;
якості обслуговування.
У процесі взаємодії клієнта з сервісним продуктом кристалізується його сприймана цінність,
оцінюється якість та орієнтованість персоналу на потреби, інтереси клієнта, що в результаті
виражається у поведінкових характеристиках: позитивному клієнтському досвіді, задоволеності,
лояльності, бажанні рекомендувати готель іншим. Сприймана якість сервісного продукту, на відміну
від товарного продукту, є непостійною, суттєво варійованою і залежить як від особистісних рис
клієнта, (психотип особистості, цінності, звички, колишній досвід отримання аналогічних послуг),
так і від організаційної компетентності, психологічної стійкості та позитивної емоційності персоналу.
Відповідно до поведінкової теорії, сприйняття – суб’єктивна категорія, що відображає дійсність
у формі чуттєвого образу об’єкта. Тому один і той же сервісний продукт може викликати у різних
клієнтів різновалентні емоції та відчуття: захоплення, задоволення, незадоволення, або
роздратування. Рівень якості, в свою чергу, залежить від ступеня відповідності уявлень клієнта про
реальний і бажаний рівень обслуговуванні в готелі. Критерієм ступеня задоволеності клієнта є його
поведінкова реакція – бажання повернутися в готель ще раз, або емоційна – порадити це зробити
своїм друзям і знайомим.

1

Schmitt, B. H. (2003). Customer experience management: A revolutionary approach to connecting with your
customers. John Wiley & Sons.
2
Schmitt, B. (1999). Experiential marketing. Journal of marketing management, 15 (1-3), 53-67.
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Рис. 1. Логіка взаємозв’язку сервісного менеджменту
та клієнтського досвіду*
*авторська розробка
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Якість сервісних послуг є динамічним процесом, отже потребує перманентного підвищення
рівня наданих готелем гарантій і довіри до неї з боку клієнтів, що адекватно описується моделлю
безперервного вдосконалення PDCA Демінга – Шухарта1 (Plan – Do – Check – Act) планування –
здійснення – перевірка – коригуюча дія, або моделлю DMAIC (англ. define – визначати, measure –
вимірювати, analyze – аналізувати, improve – вдосконалювати, control – контролювати). При цьому
важливо враховувати вихідні положення тотального управління якістю сервісного продукту (TQM),
які спираються на наступні принципи та лягли в основу міжнародну стандарту ISO 9000:20152, що
визначає систему управління якістю, зокрема в сфері готельних послуг.
1. Орієнтація на споживача – є фундаментальним принципом TQM, який розкривається в тому,
що споживач оцінює сервісний продукт через призму власного сприйняття рівня якості.
2. Залучення персоналу – забезпечує постійну спільну роботу всіх співробітників готелю
із створення цінності сервісного продукту та постійному його вдосконаленню.
3. Процесний підхід розглядає діяльність організації як набір дій, що перетворюють вкладені
ресурси в сервісний продукт – послугу, що реалізується споживачам.
4. Холістичність системи полягає в інтеграції процесів окремих підрозділів, що дозволяє їй
досягати стратегічних цілей.
5. Безперервне поліпшення якості та процесів дозволяє організації бути динамічною і гнучкою,
постійно застосовувати нові методи підвищення своєї конкурентоспроможності та ефективності.
6. Прийняття управлінських рішень на основі фактів, підтверджених свідоцтв про діяльність
організації, які постійно збираються й аналізуються задля поліпшення роботи.
7. Комунікації та взаємовідносини із внутрішніми та зовнішніми заінтересованими сторонами,
управління і підтримка зворотного зв’язку із клієнтами, постачальниками, мотивація співробітників
усіх рівнів управління.
Коригування якості сервісного продукту відбувається циклічно, а відстеження якості сервісу
в точках взаємодії, побудова карти досвіду клієнта (GEJ) дозволяють: по-перше, вивчити споживчі
переваги і оцінки якість сервісу; по-друге, визначити розриви між очікуваною та сприйнятою
цінністю сервісного продукту; по-третє, здійснити контроль якості роботи фронт-персоналу; почетверте, відкоригувати сервісний продукт відповідно до клієнтської моделі його сприйняття.
Враховуючи вище викладене, ознаки клієнт-орієнтованості підприємств готельної індустрії
включають наступні.
1. Наявність місії і стратегії, орієнтованих на потреби (запити) клієнта. Організація націлена
на розвиток довготривалих відносин із клієнтами, місія є зрозумілою для кожного співробітника.
2. Цінність клієнта як домінанта корпоративної культури реалізується на всіх рівнях
управління, в усіх підсистемах та підрозділах організації. Цінність клієнта проявляється на двох
рівнях: внутрішньому – персонал і зовнішньому – гостя готелю.
3. Суб’єктом реалізації сервісу – є персонал готелю.
4. Готелі створюють корпоративну культуру уважного ставлення до клієнта як людини – і
внутрішнього, і зовнішнього. Задоволеність і залученість персоналу становить підґрунтя якісного
сервісу, а задоволеність гостя готелю, його лояльність та прихильність – джерело доходу підприємства.
5. Знання і розуміння потреб кожного окремого клієнта дає можливість формувати унікальні
пропозиції, надавати якісний сервісний продукт, що як найменше відповідає очікуваній цінності та
слугує компасом покращення клієнтського досвіду.
6. Створюються можливості і умови для виробництва сервісного продукту (забезпечення
навченим персоналом, матеріальними ресурсами, технологіями). Враховуються цілі та інтереси всіх
залучених у сервісну діяльність сторін.
Управління клієнт-орієнтованим сервісом – багатоетапний безперервний процес прийняття та
реалізації управлінських функцій (планування, організація, мотивація, контроль) щодо виробництва
та просування сервісного продукту з підвищеною споживчою цінністю, спрямування зусиль
на забезпечення задоволеності клієнтів, формування їх довіри, лояльності та прихильності до готелю.
На рис. 2 подано авторське концептуальне бачення процесів управління клієнт-орієнтованістю
сервісу в закладах готельної індустрії.
1

Деминг, Э. (2011). Выход из кризиса: Новая парадигма управления людьми, системами и процессами.
Москва: Альпина Паблишер.
2
Международный стандарт ISO 9000 (2015). Системы менеджмента качества. Основные положения и
словарь <http://iso-management.com/wp-content/uploads/2018/09/ISO-9000-2015.pdf> (2020, травень, 05).
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Рис. 2. Концепція управління клієнт-орієнтованістю сервісу готелю*
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Зображена на рис. 2 концепція управління клієнт-орієнтованістю сервісу готелю являє собою систему теоретичних і методологічних поглядів на визначення змісту, цілей, сутності, завдань,
критеріїв і методів створення споживчої цінності сервісного продукту. Метою управління клієнторієнтованістю сервісу є формування позитивного клієнтського досвіду, вражень і емоцій клієнта при
взаємодії із закладом готельної індустрії задля досягнення бізнес-цілей через високі значення ключових поведінкових характеристик.

Наведені нижче принципи управління клієнт-орієнтованим сервісом інтегрують методологічні
засади маркетингового менеджменту, управління персоналом, тотального управління якістю та
управління організаційною поведінкою.
1. Цілісність системи клієнт-орієнтованості, її зв’язок з іншими процесами і характеристиками
підприємства,
оскільки окремо її елементи не дають результату.

2. Цінність зовнішнього та внутрішнього клієнта – пріоритет діяльності організації. Розуміння
клієнта та відстеження його споживчих переваг на постійній основі.
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3. Моніторинг оцінки якості сервісного продукту та діагностика задоволеності клієнта
з використанням моделі сприйняття якості.
4. Формування цінностей клієнт-орієнтованості в організації (виховання культури).
5. Навчання персоналу та розвиток компетентностей, упровадження методів взаємодії.
6. Стандартизація роботи персоналу та контроль якості роботи фронт-персоналу.
7. Лояльність до співробітників та створення дієвої системи мотивації персоналу.
8. Організація управління процесом клієнт-орієнтованості (наявність центру відповідальності
за клієнтський сервіс).
9. Упровадження технологій клієнт-орієнтованості (CRM, системи лояльності клієнтів).
10. Наявність внутрішнього сервісу та внутрішнього маркетингу.
11. Формування соціально-відповідальних комунікацій, брендінг та управління репутацією.
12. Періодична діагностика і постійний моніторинг ступеня клієнт-орієнтованості.
13. Динамічність та гнучкість організаційних змін забезпечує гарантії сервісу, його надійність,
тобто дієвість на постійній основі.
14. Оціночні показники клієнт-орієнтованості визначаються через результативність
управлінської діяльності.
Концепція управління клієнт-орієнтованістю розробляється з урахуванням поточних змін
потреб, вимог, поведінки споживачів, технологій гостинності, а також конкурентного середовища
готельного бізнесу. На основі викладеної вище концепції запропоновано систему управління клієнторієнтованістю сервісу, наведену на рис. 3, що включає наступні підсистеми.
1. Формування функціональної якості сервісного продукту. Функціональна якість включає
матеріальні (відчутні) та невловимі якості послуг готелю. До неї відноситься: комфортність
матеріальних умов проживання; якість процесів обслуговуванням, сучасність технологій; якість
взаємовідносин з персоналом.
2. Підтримка сервісного продукту. Забезпечується задоволеністю персоналу умовами праці,
соціально-психологічним кліматом в колективі, перспективами кар’єрного росту, стилем та методами
управління в цілому; взаємодією у колективі. Також дана підсистема забезпечує безпроблемність
взаємодії клієнта зі службами готелю, визначає на скільки мінімальними є зусилля клієнта на всьому
шляху клієнтського досвіду.
3. Підтримка клієнт-орієнтованості відбувається на двох рівнях: зовнішньому та
внутрішньому. У першому випадку здійснюється завдяки формуванню у персоналу компетентностей
клієнт-орієнтованого сервісу, зокрема залученості персоналу (проявляється у обізнаності із місією та
цілями клієнт-орієнтованості організації та щоденній трансляції корпоративної культури; чутливості
(емпатії) персоналу до проблем гостя, важливості інтересів клієнтів для готелю. У другому випадку
підтримка проявляється у формуванні внутрішньої клієнт-орієнтованості, тобто опікуванні
керівництва готелю питаннями навчання персоналу, комфортності умов праці, цінності зусиль
працівників тощо.
4. Діагностика та моніторинг клієнт-орієнтованості. Дана підсистема ґрунтується
на відстеженні на постійній основі ключових метрик клієнт-орієнтованості, встановлення
взаємозв’язку між факторами, індикаторами та поведінковими реакціями клієнтів. За результатами
даних процедур здійснюється оцінка управління клієнт-орієнтованістю організації, для проведення
якої застосовуються емпіричні маркетингові дослідження споживчого сприйняття клієнтського
досвіду, на основі яких вносяться корективи у стандарти обслуговування, дії фронт-персоналу,
заходи управління взаємовідносинами із клієнтами.
Наведена на рис. 3 система управління дозволяє визначити ступінь клієнт-орієнтованості
на рівні міжособистісних взаємодій та на рівні організації.
CОS = f (К1; К2),
де CОS – ступінь клієнт-орієнтованості сервісу готелю;
К1 – клієнтський досвід (враження клієнта від споживання сервісного продукту);
К2 – рівень клієнт-орієнтованості персоналу.
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Клієнт-орієнтованість
сервісу готелю
Внутрішня клієнторієнтованість
Клієнт-орієнтованість персоналу

Зовнішня клієнторієнтованість
Клієнтський досвід

Клієнт-орієнтованість готелю
Сприйняття клієнтського досвіду
Поведінкова лояльність
Емоційна лояльність (адвокація)
Надійність клієнтів
Підсистема діагностики
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ
КЛІЄНТ-ОРІЄНТОВАНІСТЮ СЕРВІСУ ГОТЕЛЮ

Планування

Організація

Мотивація

Контроль

Підсистеми забезпечення:
Функціональної якості сервісного продукту
Підтримки сервісного продукту
Підтримка клієнт-орієнтованості (відчування клієнта)
Рис. 3. Складові системи управління клієнт-орієнтованістю сервісу готелю*
* авторська розробка
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Висновки. Методологія проведеного дослідження ґрунтується на інтеграції методів
маркетингового менеджменту, управління людськими ресурсами, організаційною поведінкою та
операційного менеджменту.
У результаті проведених досліджень концептуальних засад управління клієнт-орієнтованістю
сервісу готелю виокремлено ознаки клієнт-орієнтованості: щирий інтерес до клієнта; створення
культури клієнт-орієнтованості; управління на основі постійного моніторингу даних і фактів,
підтримки зворотного зв’язку; орієнтованість на процес, управління процесом і вдосконалення
процесу; проактивне (випереджаюче) управління; врахування запитів клієнтів (внутрішніх і
зовнішніх); прагнення до досконалості через впровадження стандартів обслуговування; взаємодія без
кордонів, залученість персоналу (топ-менеджменту, фронт-персоналу, забезпечуючого персоналу)
в завдання, пов’язані з клієнтським досвідом (прозорість внутрішньо-корпоративних бар’єрів,
регулярне навчання).
Поєднання процесного, ціннісного та поведінкового підходу дозволило сформулювати
принципи управління клієнт-орієнтованістю сервісу готелю: цілісності; цінності клієнта
(внутрішнього і зовнішнього); співробітництва та лояльності до працівників; стандартизації якості;
соціальної відповідальності в комунікаційній та організаційній діяльності; результативності
управлінської діяльності; динамічності та гнучкості організаційних змін.
Запропоновано систему управління клієнт-орієнтованістю сервісу, що включає такі підсистеми:
формування функціональної якості сервісного продукту; підтримка сервісного продукту; підтримка
зовнішньої та внутрішньої клієнт-орієнтованості; діагностика та моніторинг клієнт-орієнтованості.
Для вимірювання результативності управління клієнт-орієнтованістю сервісу готелю розроблено
функціональну модель, що дозволяє визначити ступінь клієнт-орієнтованості на рівні
міжособистісних взаємодій та на рівні організації.
Одержані результати можуть бути використані в подальших дослідженнях для розробки
інструментальних методик управління клієнт-орієнтованістю закладів готельної індустрії.
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