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ВІТАННЯ 
УЧАСНИКІВ І ГОСТЕЙ XІ МІЖНАРОДНОЇ 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-
КОНФЕРЕНЦІЇ «ЕКОНОМІКА СЬОГОДНІ: 

ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ» 

Шановні учасники й гості XІ Міжнародної науково-практич-
ної інтернет-конференції «Економіка сьогодні: проблеми моде-
лювання та управління»! Вітаємо вас із початком роботи вже 
традиційної інтернет-конференції на теренах інформаційного 
простору. Організаційний комітет виступив з ініціативою при-
святити конференцію 60-річчю Вищого навчального закладу 
Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгів-
лі», що було підтримано ректоратом університету та партнерами 
з України, країн Європи та Азії. 

Дослідження проблем з управління та моделювання еконо-
мічних систем, теоретичних основ економічної кібернетики, 
формування механізмів та систем стратегічного розвитку 
суб’єктів господарювання, питання досліджень соціально-еко-
номічних проблем модернізації і розвитку кооперації, управ-
ління кооперуванням та інтеграційними процесами, цифрові 
трансформації в економіці, державному управлінні та місцевому 
самоврядуванні, інтелектуальний аналіз даних та знань (Data 
Mining), стратегічний розвиток, механізми й системи прийняття 
управлінських рішень в економіці, проблеми та перспективи 
електронної освіти й сучасних освітніх програм підготовки 
фахівців з економіки та менеджменту залишаються актуальними 
на сучасному етапі розвитку економіки та освіти.  

Особливість соціально-економічних проблем розвитку гро-
мад, територій та суб’єктів господарювання в сучасних умовах 
характеризується значним рівнем актуальності досліджень пере-
вагам кооперації, які надають можливість в умовах динаміки 
нестабільного розвитку знаходити шляхи стабілізації та пози-
тивних темпів розвитку через дослідження економічних та 
соціальних проблеми розвитку громад, територій, суб’єктів 
господарювання. 
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Особливості сучасного періоду формування економічних 
процесів характеризуються результатами досліджень на основі 
цифрових можливостей, які визначають завдання аналізу пози-
тивних проявів, наслідків, переваг упровадження таких техноло-
гій на рівні економіки та суспільства. Упровадження цифрових 
технологій у системи управління пов’язано, у першу чергу, з 
необхідністю формування соціального ефекту для бізнесу та 
суспільства у векторі їх розвитку. 

Сучасні процеси управління та діяльності економічних об’єк-
тів змушують дослідників знаходити підходи до розв’зання 
проблем підготовки фахівців, побудовані на системних принци-
пах формування їх компетенцій, використовуючи для цього 
міждисциплінарний характер формування освітніх програм. 
Фахівцями кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки 
та інформаційних систем запропоновано обговорити питання 
підготовки фахівців за спеціальністю 051 Економіка навчальні 
програми «Економічна кібернетика», «Бізнес-економіка», «Циф-
рова економіка» і разом із кафедрою менеджмента – освітню 
програму «Менеджмент інформаційних ресурсів». 

Наукові дослідження були проведені кафедрою економічної 
кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем Полтав-
ського університету економіки і торгівлі разом із Міжнародним 
центром дослідження проблем модернізації і розвитку коопера-
ції, Академією економічних наук України, Спілкою економістів 
України, Університетом імені Альфреда Нобеля (науково-
дослідний інститут розвитку економіки та суспільства та кафед-
ра міжнародної торгівлі та підприємництва (м. Дніпро), Дер-
жавним закладом «Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка» (м. Старобільськ), Сілезьким технологічним 
університетом – факультет організації та управління та кафедра 
прикладних соціальних наук (Silesian University of Technology 
Faculty of Organization and Management Department of Applied 
Social Sciences), Вищою державною професійною школою 
ім. Станіслава Сташица в Пилі (Stanislaw Staszic University of 
Applied Sciences in Piła), а також із Фундацією «Інститут розвит-
ку міжнародного співробітництва» (Foundation Institute for 
International Cooperation Development, Poznan, Poland), у рамках 
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міжнародної співпраці в галузі науки та спільних наукових 
дослідженнях. 

Обговорення матеріалів конференції стане запорукою загаль-
них майбутніх успіхів. Доповіді конференції спрямовані на по-
силення інтеграції та залучення широких кіл науковців, а також 
до вирішення широкого кола питань, пов’язаних з системних 
підходом до вирішення завдань, що постають перед сучасною 
економікою в непростий період світових економічних процесів. 
Шановні учасники та гості конференції! Ваша енергія, що 
спрямована на реалізацію нових ініціатив щодо втілення в життя 
програм оздоровлення економіки, поза всяким сумнівом послу-
гує зміцненню наукових, ділових зав’язків для розвитку іннова-
ційних та інтеграційних процесів в Україні, країнах Європи та 
Азії. Ми впевнені, що результати цьогорічної конференції знай-
дуть своє втілення в нових проєктах і програмах і в кінцевому 
підсумку слугуватимуть надійною сходинкою на шляху до 
процвітання нашої держави.  

Кафедра економічної кібернетики,  
бізнес-економіки та інформаційних систем  
Вищого навчального закладу Укоопспілки  

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Завідувач кафедри економічної кібернетики,  
бізнес-економіки та інформаційних систем  
Вищого навчального закладу Укоопспілки  

«Полтавський університет економіки і торгівлі»,  
заслужений діяч науки і техніки України,  

академік Академії економічних наук України та 
Міжнародної Академії Біоенерготехнологій,  

д. е. н., професор М. Є. Рогоза 

Рекомендовані статті учасників конференції  
будуть опубліковані у «Віснику ПУЕТ.  

Серія Економічні науки» 
(журнал входить до «Переліку наукових фахових видань, у яких 

можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття 
наукових ступенів доктора й кандидата наук») 

(вимоги до друку та оплати статей знаходиться на сайті 
http://puet.edu.ua/uk/zhurnal-naukovyy-visnyk).

http://puet.edu.ua/uk/zhurnal-naukovyy-visnyk
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GREETINGS TO THE PARTICIPANTS AND 
GUESTS OF THE X INTERNATIONAL SCIENTIFIC 

AND PRACTICAL INTERNET CONFERENCE  
“THE ECONOMICS TODAY: PROBLEMS 

OF MODELING AND MANAGEMENT” 

Dear participants and guests of the XІ International Scientific and 

Practical Internet Conference “The Economics Today: Problems of 

Modeling and Management” we greet you on the start of the tradi-

tional Internet conference in the field of information space. The 

Organizing Committee provided international status of the confe-

rence. This initiative was supported by rector’s office in University 

and partners from Ukraine, Europe and Asia.  

It is important to study the problems of management and mode-

ling of economic systems, the theoretical foundations of economic 

cybernetics, the formation of mechanisms and systems of strategic 

development of economic entities, research on socioeconomic prob-

lems of modernization and development of cooperation, cooperation 

management and integration processes.The level of relevance of 

these studies is determined by the advantages of cooperation, which 

provides an opportunity to build a socially oriented economy, the 

essence and form of which provides opportunities in the dynamics of 

unstable development to find ways of stabilization and positive rates 

of development. There were offered for discussion the problems of 

territories, economic entities and the formation of strategies for their 

socio-economic development, which has become especially relevant 

in the context of decentralization and international cooperation.  

The growth of knowledge and information about the management 

processes and activities of economic objects forces researchers to 

search for new management models and requires solutions to training 

problems based on systemic principles of formation of their com-

petencies in an interdisciplinary and practice-oriented approach. 

Specialists of the Department of Economic Cybernetics, Business 

Economics and Information Systems are invited to discuss the 

training of specialists in the specialty 051 Economics, education 
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programs: “Economic Cybernetics”, “Business Economics” and 

together with the Department of Management – education program 

“Information Resources Management”.  

The research was conducted by the Department of Economic 

Cybernetics, Business Economics and Information Systems of Polta-

va University of Economics and Trade together with the Interna-

tional Center for Modernization and Development of Cooperation, 

the Academy of Economic Sciences of Ukraine, the Union of 

Economists of Ukraine, Alfred Nobel University (Research Institute 

of Economic Development and Research). Society and Department 

of International Trade and Entrepreneurship (Dnipro), Silesian 

University of Technology Faculty of Organization and Management 

Department of Applied Social Sciences, Stanislaw Staszic University 

of Applied Sciences in Piła, as well as the Foundation Institute for 

International Cooperation Development, Poznan, Poland, in the 

framework of international cooperation in science and joint research.  

The urgency of the raised research problem remains the basis for 

the development of a new, contemporary concept for training 

specialists in economics, economic cybernetics, business intelligence 

and computer information technology and systems, solving problems 

of training scientific personnel for innovation.  

A significant level of relevance requires solving the problems of 

wide cooperation of universities and departments with local and 

international business to solve the problems of dual education as 

innovative educational projects in the field of economics and cyber-

netics. Discussion of the conference materials will be the key to 

overall future success. The reports of the conference are aimed at 

strengthening the integration and involvement of a wide range of 

scientists and to address a wide range of issues related to a syste-

matic approach to solving problems facing the modern economy in a 

difficult period of world economic processes, aimed at implementing 

new initiatives to implement economic recovery programs. It will 

undoubtedly serve to strengthen scientific and business ties for the 

development of innovation and integration processes in Ukraine, 

Europe and Asia.  
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We are confident that the results of this year’s conference will be 

embodied in new projects and programs, and, ultimately, will serve 

as a reliable step on the path to prosperity of our state.  

Department of Economic Cybernetics, Business Economics 
and Information Systems in HEI of Ucoopspilka “Poltava 

University of Economics and Trade” 

Head for the Department of Economic Cybernetics, Business 
Economics and Information Systems in HEI of Ucoopspilka 

“Poltava University of Economics and Trade” Honored 
Worker of Science and Technology of Ukraine, Academician 

of the Academy of Economic Sciences of Ukraine and the 
International Academy of Bioenergy Technologies,  

Doctor of Economics, Professor M. Ye. Rohoza 

Recommended studies by the conference participants will be  

published in the PUET Bulletin. Economic Sciences Series»  

(The journal is included in the “List of scientific professional publications 

with the results of dissertations for the degree of Doctor of Science and 

Candidate of Science (PhD)” published) 

(requirements for printing procedures and payment  

can be found on the site 

http://puet.edu.ua/uk/zhurnal-naukovyy-visnyk). 
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СЕКЦІЯ 1: 
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ  

СИСТЕМАМИ І ПРОЦЕСАМИ 

А. В. Васильченко, магістр  
М. Є. Рогоза, д. е. н., професор – науковий керівник  
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський універси-
тет економіки і торгівлі» 

АКТУАРНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ 
ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВОЇ ФІРМИ 

Перш за все слід означити актуарні розрахунки як систему 

математичних і статистичних закономірностей, яка регламентує 

взаємовідносини між страховиком та страхувальником. Під час 

здійснення актуарних розрахунків визначають витрати, необхід-

ні для страхування певного об’єкта, та собівартість і вартість 

послуги, яку надає страховик страхувальнику. За допомогою 

актуарних розрахунків визначають частку участі кожного стра-

хувальника у створенні страхового фонду, тобто визначають 

розміри тарифних ставок.  

Метою актуарних розрахунків є формування системи фун-

даментальних знань щодо сутності, побудови та аналізу мате-

матичних моделей і методів, що регламентують відносини між 

страховиками і страхувальниками. Економіко-математичні мо-

делі розрахунків страхових премій, запасів та резервів, динаміки 

фінансового стану страхових компаній є предметом актуарних 

розрахунків. 

Форма, у якій розраховуються витрати на проведення певно-

го випадку страхування, називають страховою (актуарною) 

калькуляцією. Актуарна калькуляція допомагає визначати стра-

хові платежі по конкретному договору страхування. Основні 

завданнями актуарних розрахунків подані на рис. 1. 

Актуарні розрахунки класифікують за галуззю страхування, 

часом проведення, ієрархічною рівністю [1]. 
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Рисунок 1 – Основні завдання актуарних розрахунків [1] 

Тарифна ставка, тобто ціна страхового ризику та інших 

витрат; адекватне грошове вираження зобов’язань страховика з 

укладеного договору страхування, називається брутто-ставкою. 

Брутто-ставка складається з двох частин: нетто-ставки та наван-

таження. Нетто-ставка становить ціну страхового ризику: поже-

жі, повені, вибуху тощо. Навантаження покриває витрати стра-

ховика з організації та проведення страхової справи, ураховує 

відрахування в резервні фонди, містить елементи прибутку. В 

основу побудови нетто-ставки за будь-яким видом страхування 

покладено ймовірність настання страхової події [2]. 

Імовірністю події А – позначається Р(А) – називається відно-

шення кількості позитивних для нього випадків M до загальної 

кількості всіх однаково можливих випадків N. 

Головний елемент навантаження – витрати на ведення спра-

ви. До них належать витрати, пов’язані з укладанням та обслу-

говуванням договору страхування.  

У страховій практиці розрізняють витрати на ведення справи 

внутрішньою службою страхової організації та витрати на ве-

дення справи зовнішньою мережею страхової організації. Виді-

ляють також постійні та змінні витрати на ведення справи стра-

ховиком. Змінні витрати на ведення справи відносять на окреме 

страхування (вид страхування, окремий страховий поліс). 

Дослідження та групування 
ризиків у межах страхової 
сукупності, тобто наукова 

класифікація ризиків з метою 
створення гомогенної 

підсукупності в межах загальної 
страхової сукупності 

Обчислення математичної 
ймовірності настання страхового 
випадку, визначення частоти та 
ступеня тяжкості його наслідків 
як в окремих ризикових групах, 

так і в цілому за страховою 
сукупністю 

Математичне обґрунтування 
необхідних витрат на ведення 

справи страховиком та 
прогнозування тенденцій їх 

розвитку 

Математичне обґрунтування 
розміру необхідних резервних 
фондів страховика, пропозиції 

щодо конкретних методів і 
джерел їх формування 
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Постійні витрати розподіляють на весь портфель укладених 

договорів страхування [1, 2]. 

Отже, складаючи страхові тарифи, слід брати до уваги той 

факт, що страховими внесками потрібно покривати не тільки 

страхові суми і відшкодування, а й витрати на утримання стра-

хової організації. На актуаріях перестрахувальної компанії ле-

жить відповідальність за проведення ефективної перестра-

хувальної політики. 

Список використаних інформаційних джерел 

1. Козьменко О. В., Кузьменко О. В. Актуарні розрахунки : навч. 

посіб. Суми : Університетська книга, 2014. 224 с. 

2. Основи актуарних розрахунків : навч. посіб. / І. О. Ковтун, 

М. П. Денисенко, В. Г. Кабанов ; Мін-во освіти і науки України, 

Київ : Професіонал, 2008. 480 с. 

А. О. Верес, студентка 
В. В. Антощенкова, к. е. н., доцент – науковий керівник  
Державний біотехнологічний університет, м. Харків 

СУЧАСНІ МЕТОДИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ 

Результативність діяльності конкретного працівника визнача-

ється передусім індивідуальними можливостями й особистою 

зацікавленістю, а також усвідомленням його власної ролі в ко-

лективних зусиллях. Мотивація персоналу в ефективно діючому 

підприємстві повинна базуватись на гармонізації інтересів 

підприємства та персоналу. Саме таке підприємство може пов-

ністю та ефективно використати здібності менеджерів для реалі-

зації власних цілей. 

Серед основних методів мотивації працівників варто виді-

лити матеріальні та нематеріальні.  

Матеріальна мотивація, до якої переважно відносять заробіт-

ну плату, премії, бонуси та надбавки, спрямована в основному 

на задоволення фізіологічних потреб. Не зважаючи на це, гроші 

не є єдиним і часто не найефективнішим способом мотивації 

працівників. Вважається, що нематеріальна винагорода часом 

може виявитись більш ефективною, оскільки спрямована на 
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задоволення психологічних та соціальних потреб людини. Ефек-

тивною ця мотивація виявиться лише для тих людей, які вже за-

довольнили свої базові потреби і впевнені в тому, що зможуть їх 

забезпечувати, та наступним етапом для них є самореалізація 

[1].  

Разом із тим, за всієї ефективності та універсальності грошо-

вих заохочень, обмеження системи мотивації лише матеріальни-

ми стимулами не дасть підприємству бажаного результату. Вар-

то враховувати, що персонал підприємства – це люди із різними 

життєвими цінностями та потребами. Більше того, матеріальні 

заохочення розраховуються на підставі результатів виконаної 

роботи і можуть змінюватись навіть у людей, що займають 

однакове положення в службовій ієрархії. Все це нерідко викли-

кає невдоволення і мало сприяє створенню здорової атмосфери 

в колективі [2]. 

До універсальних методів нематеріальної мотивації, які є 

ефективними як для великих підприємств, так і для середніх та 

дрібних, віднесемо наступні: покращення робочого місця; пози-

тивне ставлення керівництва до підлеглих; підвищення по служ-

бі; гнучкий графік; безкоштовне навчання; зайнятість працюю-

чих в робочий час [3, с. 31].  

Отже, система мотивації персоналу не буде достатньо ефек-

тивною, якщо вона базуватиметься лише на фінансових стиму-

лах і не включатиме нематеріальні складові. Збільшення на 

підприємстві мотивованих працівників надає більше можливос-

тей керівництву щодо його ефективного використання. Тому 

керівникам важливо зосередитись не лише на збалансованості 

системи стимулювання персоналу, а й на пошуку індивідуаль-

них важелів впливу на підлеглих. Неможливо постійно досягати 

високих результатів без поваги до особистості кожного праців-

ника. У свою чергу, у працівників повинна бути така мотивація: 

гарантоване робоче місце, у тому числі його збереження; мож-

ливість професійного зростання; задоволеність винагородою; 

наявність системи заохочень [4]. 

На жаль, в Україні, питанням мотивації праці працівників не 

приділяється належної уваги. Кількість методів та форм моти-
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вації праці, які використовується на практиці, незначна. Це при-

зводить до знецінення праці та зниження зацікавленості праців-

ників в отриманні більшого прибутку підприємством. Тому 

необхідно вдосконалювати діючу мотиваційну систему, спрямо-

вуючи дії власників та найманих працівників на реалізацію 

стратегії розвитку підприємства. 

Список використаних інформаційних джерел 

1. Універсальні методи нематеріальної мотивації співробітників 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.jobs.km.ua/ 

news/view_use. – Назва з екрана. 

2. Досвід мотивації праці у розвинутих країнах світу [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://agroua.net/economics/documents/ 

category-82/doc-242. – Назва з екрана. 

3. Нікіфорова Л. О. Тімбілдинг як основа ефективного розвитку 

колективу. Економічний простір. Дніпропетровськ: ПДАБА. 2012. 

№ 2. С. 24–31 

4. Климчук А. О. Мотивація персоналу як складова ефективного 
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5. Кравченко Ю. М., Антощенкова В. В. Фактори сталого розвитку 

економіки аграрного сектору Вісник Харківського національного 

технічного університету сільського господарства. Сер. Економічні 

науки. 2019. Вип. 200. С. 174–183. – Режим доступу: http://nbuv. 

gov.ua/UJRN/Vkhdtusg_2019_200_20. – Назва з екрана. 

6. Кравченко Ю. М. Антощенкова В. В. Екологічна безпечність та 

якість сільськогосподарської продукції та її конкурентоспро-

можність в умовах міжнародної інтеграції. Вісник Харківського 

національного технічного університету сільського господарства 

ім. П. Василенка. Сер. Економічні науки. 2019. Вип. 202. С. 84–92. 

7. Onegina V., Kravchenko J., Antoshchenkova V. Improving the 
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Т. В. Воронько-Невіднича, к. е. н., доцент; 
І. Я. Логінська, здобувач вищої освіти другого (магістер-
ського) рівня 
Полтавський державний аграрний університет  

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК 
БАЗИС ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНИХ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

За сучасних умов управління конкурентоспроможністю 
підприємства необхідно досліджувати з позицій складного про-
цесу формування внутрішніх і врахування зовнішніх чинників, з 
метою створення конкурентних переваг у нестабільних умовах 
господарювання на основі раціонального використання ресур-
сів, ефективного позиціонування продукції, забезпечення фінан-
сової стійкості тощо.  

Безумовно, здатність господарюючих суб’єктів вести конку-
рентне суперництво з іншими виробниками в межах певного 
ринкового простору визначає основу категорії «конкурентоспро-
можність». Тому є закономірним, що конкурентний статус ви-
робника впливає на розробку та вибір стратегічних управлін-
ських рішень в галузі формування конкурентних переваг 
[2, с. 251.] 

Оцінка рівня конкурентоспроможності підприємства дозволяє:  

 сформувати управлінські завдання: визначення підходів 
до виробництва, технології маркетингу, трудових ресурсів, фі-
нансування матеріального, інформаційного та організаційного 
забезпечення;  

 прийняти управлінське рішення: зменшення витрат, фоку-
сування на конкретний сегмент ринку, укладання контрактів;  

 розробити заходи розвитку конкурентних переваг: впрова-
дження інновацій, наступальні заходи в напрямку закріплення 
довгострокових переваг, захисні міри в напрямку попередження 
дій учасників, розробка програми виходу на нові ринки, залу-
чення коштів інвестора;  

 адаптувати підприємство до ринкових умов господарю-
вання, що в результаті дає перемогу в конкурентній боротьбі за 
споживача та ринки збуту [1]. 
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Серед найбільш застосовуваних методів можна назвати 
метод, що базується на теорії ефективної конкуренції. Відпо-
відно до теорії ефективної конкуренції, найбільш конкуренто-
спроможними вважаються ті підприємства, де найкращим 
чином організована робота всіх підрозділів та служб. В свою 
чергу на ефективність діяльності кожної зі служб впливає 
велика кількість факторів – ресурсів підприємства; а оцінка 
ефективності роботи кожного з підрозділів передбачає оцінку 
ефективності використання ними цих ресурсів. Конкуренто-
спроможність підприємства за цим методом може бути 
визначена як комплексна порівняльна характеристика підпри-
ємства по відношенню до сукупності показників конкурентів. 
До узагальнюючих факторів конкурентоспроможності підпри-
ємства слід віднести такі: товар; положення підприємства на 
ринку; можливості збуту товару; методи товароруху; виробни-
чий потенціал підприємства та інші, які в свою чергу на нашу 
думку треба доповнити складовими індексу KPI. Це дозволить в 
аналізі визначити рівень розвитку виробництва та відповідно і 
його конкурентоздатності [3]. 

Отож, конкурентна боротьба підприємств на ринку здійсню-
ється через ефективне використання ними комплексу своїх 
конкурентних переваг, рівень яких визначає поняття «кон-
курентоспроможності підприємства». На сьогодні відсутня 
єдина загальноприйнятна методика визначення та оцінки конку-
рентоспроможності підприємства, проте визначення його рівня 
сприяє прийняттю результативних стратегічних управлінських 
рішень. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ СТВОРЕННЯ МЕХАНІЗМІВ І 
МОДЕЛЕЙ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

Аналіз результатів наукових досліджень підтверджує можли-

вість у розвитку будь-якої системи ймовірність настання кризи, 

причинами якої можуть бути невдале керування або недоско-

нала стратегія організації для підтримання конкурентних пози-

цій на ринку, у вирішенні проблем, що формуються під впливом 

об’єктивними причин. Дослідниками також підкреслюється, що 

криза може виникати на рівні підприємства під впливом факто-

рів зовнішнього середовища, що формують кризу на рівні націо-

нальної економіки. Оскільки криза підприємства може мати ха-

рактер повторюваності, що формується під впливом обмеженос-

ті часу, то у керованості  підприємства необхідно враховувати 

стійкість коливань та їх вплив на параметри здатності підпри-

ємства адаптуватись до темпів і сили впливу екзо- та ендо-

генних змін середовища на макро- і мікрорівнях, а також іденти-

фікувати прогнозовані наслідки позитивного та негативного 

характеру[1, с. 12]. 

Тому, при формуванні методологічних засад оцінки ефектив-

ності механізмів і моделей антикризового управління підпри-

ємством необхідне теоретико-методологічне обґрунтування 

принципів діагностики, розробка методологічних засад оцінки 

ефективності антикризового управління як елемента системи 

стратегічного [2] та тактичного рівнів антикризового управління 

діяльністю підприємства. 
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З огляду на названі рівні управління, дослідниками виділено 

основні завдання, що характерні для мети свого функціонування 

як на тактичному та стратегічному рівні. Такими завданнями є 

максимізація прибутку, підвищення рівня конкурентоспромож-

ності, розширення сегменту ринку та життєвого циклу у часо-

вому вимірі. У зв’язку з цим, необхідно враховувати в антикри-

зовому управлінні вид кризи та етапи і глибина її розгортання. 

Як наслідок цього дослідниками досліджувались фази кризи  та 

їх розвиток на рівні підприємства, серед яких виділено такі [4]: 

прихована криза (або криза ефективності); криза платоспромож-

ності; криза розрахунку (загроза банкрутства, неплатоспромож-

ність). 

Аналіз результатів досліджень показав, що на життєзабезпе-

чення діяльністю підприємств впливають кількісні та якісні 

характеристики. У зв’язку з цим було запропоновано використо-

вувати поняття підприємливість, яку розглянуто з позиції якіс-

ної оцінки діловитості керівника на основі характеристики його 

ініціативності, готовності до ризику, креативності, вміння 

сприймати та використовувати ідеї, які протилежні власним, 

високий рівень адаптації та фахові компетенції (аналітичне 

мислення) [5, с. 17]. 

Для формування механізмів і моделей антикризового 

управління підприємством стає очевидним необхідність враху-

вання результатів досліджень фаз кризи та їх розвиток на рівні 

підприємства та факторів життєзабезпечення діяльністю підпри-

ємств. До факторів життєзабезпечення діяльністю підприємств 

необхідно віднести крім діловитості керівника на основі харак-

теристики його фахових компетенції також визначення потен-

ціалу персоналу підприємства. 
Головним завданням у процесі визначення механізмів анти-

кризового управління є визначення глибини кризи на підпри-
ємстві. Тому при виборі моделі виходу із кризи необхідно роз-
робити стратегію, яка необхідна для досягнення головної мети – 
стабільного функціонування підприємства. В ситуації, коли стан 
підприємства є кризовим (на межі банкрутства), необхідно 
застосовувати антикризові заходи в рамках стратегій антикри-
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зового управління. З цією метою дослідниками запропоновано 
здійснювати антикризове управління з урахуванням механізму 
поетапного виведення підприємства із стану кризи [1, с. 132–133]. 
Тому для цього у процесі фінансової діагностики підприємств 
дуже важливо вивчення динаміки основних показників діяль-
ності за останні 5–8 років з метою виявити терміни, в які підпри-
ємство почало погіршувати свої показники. Такий підхід забез-
печує ідентифікацію чинників та кількісне значення параметрів 
формування кризових явищ. Оскільки відомий приблизний ча-
совий проміжок, на якому сформувались причини кризи у 
діяльності підприємства, то на підставі зниження показників є 
можливість спостерігати за видами продукції та визначати рі-
вень попиту на неї [1, с. 132–133]. 

Практичне значення результатів проведеного дослідження є у 
розумінні розвитку теоретико-методичних положень для форму-
вання практичних рекомендацій та моделей підвищення ефек-
тивності механізму антикризового управління на підприємствах. 
Це забезпечило також досягнення визначеної мети у формуванні 
концептуальних положень створення механізму антикризового 
управління.  
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МЕХАНІЗМИ АДАПТАЦІЇ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ  

ДО ЗМІН У ЗОВНІШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

В умовах мінливого зовнішнього середовища, яке генерує 

безліч чинників впливу, адаптація виступає ключовим інстру-

ментом забезпечення гомеостазу підприємства. Являючись 

комплексним соціально-економічним явищем, вона потребує 

відповідного рівня організації процесів та систем, що в свою 

чергу передбачає формування механізму адаптації, за допомо-

гою якого вона і реалізується. Механізм адаптації по своїй суті 

являє собою пов’язану сукупність засобів, методик, інстру-

ментів та моделей управління підприємством, яка забезпечує та 

координує взаємодію з мінливим зовнішнім середовищем. Ана-

ліз основних аспектів такого механізму дозволить поглибити 

розуміння суті адаптаційних процесів та забезпечить їх раціо-

налізацію. 

За сучасних ринкових відносин, сільськогосподарське під-

приємство здатне успішно конкурувати тільки тоді, коли його 

система управління спроможна завчасно сприйняти та проаналі-

зувати специфічні інформаційні потоки макросередовища. В ре-

зультаті своєї діяльності воно безперервно контактує з факто-

http://www.ief.org.ua/new_1.htm
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рами впливу зовнішнього середовища, що відбувається в рамках 

усіх аспектів управління. Такі контакти супроводжуються двома 

пов’язаними між собою процесами: моніторингом мінливого 

середовища і протидією негативним факторам його впливу че-

рез зміну внутрішніх та зовнішніх умов. Дані процеси є основ-

ними в структурі механізму адаптації, оскільки становлять його 

основу та  визначають властивості [2]. 

З метою вчасного та успішного виявлення потенційно кри-

тичних змін зовнішнього середовища формують системи та від-

діли моніторингу, які зі сталою періодичністю проводять дослі-

дження факторів впливу, аналізуючи ризики та можливості, що 

пов’язані з ними. У більшості випадків подібні дослідження 

здійснюються керуючись індивідуальними для кожного аграр-

ного підприємства методиками, однак практично всі вони 

містять наступні етапи: 

1. Складення переліку чинників, що здійснюють вплив на 

підприємство. 

2. Створення методики та алгоритму для визначення ступеня 

змін у зовнішньому середовищі. 

3. Визначення інтервалу між дослідженнями та сукупності 

показників середовища, що мають бути промоніторені. 

Система моніторингу зовнішнього середовища дозволяє не 

лише отримати характеристику сучасного стану макросередови-

ща, але й здійснити прогнозування його еволюції в майбут-

ньому, що є критично важливим для ефективного стратегічного 

планування. 

Одним із ключових елементів механізму адаптації є її інстру-

менти, які виступають засобами реалізації. У сучасних ринкових 

умовах серед основних адаптаційних інструментів підприємств 

аграрного сектору можна виділити модернізацію, реструктури-

зацію, диверсифікацію і реінжиніринг [1]. 

Модернізація являє собою цілковите або часткове оновлення 

наявних систем та елементів організації. Вона може бути спря-

мована як на нематеріальні елементи організації, такі як орга-

нізаційна структура чи кадрове забезпечення, так і на засоби 

виробництва, обробки та збереження інформації тощо. Здійс-
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нення модернізації актуальне для забезпечення виживання орга-

нізації в перспективі, однак вона має нижчу ефективність в 

компенсації дії зовнішніх факторів в конкретний момент, тому 

сільськогосподарські підприємства здійснюють її частіше в пе-

ріоди стабільності та сталого розвитку, а не в якості антикри-

зових дій. 

Реструктуризація передбачає виконання заходів з реорганіза-

ції підприємства, цим самим дозволяючи віднайти приховані 

резерви, що сприяє підвищенню ефективності діяльності об’єкта 

господарювання. Реструктуризація може бути повною або част-

ковою в залежності від частки структури підприємства яка під-

дається перетворенню. Рішення про реструктуризацію прий-

мають на основі висновків про негативну динаміку загальної 

ефективності підприємства або його структурної частини, коли 

вони не в змозі відповідати на виклики середовища. В результаті 

реструктуризації аграрні підприємства часто здійснюють пере-

орієнтацію своєї діяльності, це може бути як зміна співвідно-

шення культур, що вирощуються, так і закриття збиткових 

напрямів. 

Диверсифікація дозволяє в короткі терміни підлаштувати 

свою діяльність відповідно до умов ринку шляхом розширення 

асортименту продукції, проникнення на нові ринки збуту, збіль-

шення спектру послуг, що надаються, тощо. Ефективно прове-

дена диверсифікація дозволяє оптимізувати використання ресур-

сів шляхом їх перерозподілу, забезпечити розширення можли-

вих стратегій розвитку та убезпечити підприємство від наслідків 

флуктуацій аграрного ринку.  

Реінжиніринг являє собою повну перебудову структури та 

процесів функціонування суб’єкту господарювання та є стрім-

ким процесом в якому задіяні всі або переважна більшість 

елементів підприємства. В результаті реінжинірингу організація 

отримує якісно нові властивості, що дозволяє ефективно проти-

стояти негативному впливу зовнішнього середовища. Реінжині-

ринг доцільно застосовувати в критичних випадках, коли 

підприємство втратило свої конкурентні переваги та має різко 
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негативну динаміку або як частину агресивної стратегії роз-

витку, що направлена на отримання значних переваг в перспек-

тиві. Реінжиніринг в галузі сільського господарства застосо-

вують досить обмежено, оскільки він потребує значних акуму-

льованих ресурсів або сторонніх інвестицій. 

Інструменти адаптації сільськогосподарських суб’єктів гос-

подарювання можуть використовуватися окремо або комплекс-

но в залежності від цілей, які переслідує організація впрова-

джуючи їх [3]. 

Таким чином, аграрні підприємства з метою підтримання 

сталості внутрішнього середовища та покращення результатів 

діяльності, ініціюють процеси адаптації які реалізуються шля-

хом певних засобів, методик та алгоритмів, що в сукупності 

утворюють механізми адаптації. Основними складовими меха-

нізму адаптації виступають процеси збору та обробки інформа-

ції, а також власне зміна внутрішнього середовища для приве-

дення його у відповідність до зовнішніх умов з використанням 

певного інструментарію. Створення оптимального механізму 

адаптації відіграє визначальну роль в ефективній реалізації 

адаптаційного потенціалу підприємства та дозволяє отримати 

значні конкурентні переваги, що є критично важливим для 

виживання аграрних підприємств в періоди флуктуації ринку та 

законодавчої перебудови. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБУТОВОЇ ЛОГІСТИКИ 

Збутова логістика – це комплекс взаємозалежних функцій, 
реалізованих у процесі розподілу матеріального потоку між 
різними оптовими покупцями. Функціональне забезпечення 
збутової логістики у взаємозв’язку з об’єктами й суб’єктами 
збуту на мікро- і макрорівнях представлене у табл. 1 [2, 3].  

Таблиця 1 – Функціональне забезпечення збутової логістики 
у взаємозв’язку з об’єктами й суб’єктами збуту 
на мікро- і макрорівнях 

Організаційно-
управлінські 

параметри збу-
тової логістики 

Характерний зміст параметрів 

1 2 

Об’єкт Товарно-матеріальний потік і супутні йому (гене-
ровані ним) – інформаційний, фінансовий, сервіс-
ний потоки 

Суб’єкт Учасники збутової мережі: 
виробники; посередницькі інститути, що агрегують 
різні функції просування товарно-матеріального 
потоку (торговельні й функціональні посередники); 
кінцеві споживачі 

На мікрорівні: 
відділ логістики; 
відділ збуту; 
склади; 
транспортний відділ; 
відділ інформаційного 
забезпечення; 
фінансовий відділ; 
відділ стандартизації і 
якості 

На макрорівні: 
збутові організації; 
розподільні центри й 
склади; 
транспортні організації; 
страхові компанії; 
компанії інформаційної 
підтримки; 
торговельні організації; 
консультаційні фірми; 
споживчі союзи 
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Продовж. табл. 1 

1 2 

Основні функції Збут (функції обміну – передачі власності) 
Зберігання 
Транспортування 
На мікрорівні: 
організація одержання й 
обробки замовлень;  
планування процесу реа-
лізації; вибір упакування 
продукції, її комплекта-
ція й консервування; ор-
ганізація відвантаження 
продукції; контроль над 
транспортуванням до 
місця споживання й дос-
тавка продукції спожи-
вачеві; організація після-
продажного обслугову-
вання; облік руху гото-
вої продукції на складах 

На макрорівні: 
побудова організаційної 
структури розподільних 
каналів і мережі; дисло-
кація дистриб’ютор-
ських центрів (баз, скла-
дів) і інших ланок логіс-
тичної мережі в розпо-
дільних каналах; транс-
портування готової про-
дукції, поворотної тари й 
відходів; складування, 
зберігання й вантажопе-
реробки готової продук-
ції в складській системі; 
керування запасами, 
консолідація й розосере-
дження товарів; переда-
ча прав власності на 
готову продукцію; забез-
печення схоронності й 
захисту товарів 

Функції 
забезпечення 

Стандартизація 
Фінансування 
Страхування від ризиків 
Інформаційне й наукове забезпечення 
Логістичний сервіс 
На мікрорівні: 
підтримка стандартів 
якості готової продукції; 
розрахунки податкових 
платежів і прибутки, 
бухгалтерський облік; 
моніторинг виконання 
плану поставок про-
дукції 

На макрорівні: 
страхування ризиків; 
ціноутворення; 
інформаційно-комп’ю-
терна підтримка збуту й 
спеціальних логістичних 
функцій 
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Таким чином, збутова логістика орієнтована на забезпечення 
раціоналізації процесу фізичного просування продукції до спо-
живача й формування системи ефективного логістичного серві-
су, а також служить невід’ємною частиною загальної логістич-
ної системи, забезпечуючи найбільш ефективну організацію роз-
поділу виробленої продукції. Вона охоплює весь ланцюг розпо-
ділу системи: маркетинг, транспортування, складування й ін. 
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УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ЛОГІСТИКОЮ 
ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Організація збуту в системі підприємства і його управління 
виконує вельми важливу роль в тому значенні, що здійснює 
зворотний зв’язок виробництва з ринком, є джерелом інформації 
про попит і потреби споживачів. 

Роль і значення збутової діяльності полягають в наступному: 

 збутова діяльність, будучи в певному значенні продов-
женням виробничої, не просто зберігає створену споживчу 
вартість і вартість товару, а створює додаткову, тим самим, 
збільшуючи його загальну цінність; 

 будучи однією з найважливіших функцій підприємства, 
збутова діяльність не тільки реалізує його корпоративну місію, 
але і певною мірою визначає її; 
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 збутова діяльність є результативною, бо до певної міри 

обумовлює і зрештою проявляє і реалізує всі економічні і 

фінансові результати діяльності підприємства; 

 збутова діяльність як вид функціональної діяльності 

підприємства у всьому ланцюжку і системі створення товару є 

одним з джерел його конкурентної переваги як прямого (в ме-

жах власної організації), так і непрямого (у системі організації 

його господарських зв'язків і ділових відносин з партнерами) 

ефектів [1]. 

Зміст комерційної діяльності підприємства по збуту визна-

чається сукупним змістом всіх взаємозв’язаних послідовних і 

цілеспрямованих функціональних дій по розподілу, доведенню і 

реалізації товару покупцям. 

Основною функцією збуту комерційного характеру є безпо-

середньо продаж продукції.  

Зміст роботи менеджера по збуту товарів ґрунтується на: 

 дослідженні ринку;  

 плануванні комерційної діяльності;  

 організації і веденні оперативно-збутової діяльності;  

 встановленні комерційних взаємостосунків з покупцями;  

 розробці збутової програми;  

 складанні графіків поставки продукції; веденні розра-

хунків тощо.  

Форма збуту визначається організаційно-правовими відноси-

нами суб’єктів збутової системи та обумовлює наступну класи-

фікацію збутових систем [2]: 

 власна збутова система виробничого підприємства; 

 зв’язана збутова система – система збуту, пов'язана з 

виробничим підприємством; 

 незалежна система збуту – система збуту, не пов'язана з 

підприємством. 

В процесі діяльності підприємства проблема управління збу-

том розв’язується вже на стадії розробки політики фірми. Мова 

про вибір найефективнішої системи, каналів і методів збуту 

стосовно конкретно певних ринків. Це означає, що виробництво 
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продукції із самого початку орієнтується на конкретні форми і 

методи збуту, найсприятливіші умови. Тому розробка збутової 

політики має на меті визначення оптимальних напрямів і засо-

бів, необхідних для забезпечення найбільшої ефективності про-

цесу реалізації товару. Це припускає обґрунтований вибір орга-

нізаційних форм і методів збутової діяльності, орієнтованих на 

досягнення намічених кінцевих результатів. 

Система збуту підприємства може бути побудована різним 

чином: 

1. Традиційна система збуту – складається з незалежного 

виробника, одного або декількох оптових торговців і одного або 

декількох роздрібних торговців. Всі учасники системи самостій-

ні і непідконтрольні іншим, переслідують мету максимізації 

прибутку тільки на своїй ділянці збутової системи. 

2. Вертикальна система збуту – діє як єдина система, вклю-

чає виробника, одного або декілька оптових і роздрібних тор-

говців, які переслідують загальні цілі. Як правило, один з учас-

ників виступає в очолюючій ролі. Вертикальні системи можуть 

бути корпоративними, договірними або адміністративними.  

3. Горизонтальна система збуту – об’єднання двох або більш 

фірм в сумісному освоєнні маркетингових можливостей, що 

відкриваються, на  конкретному ринку. 

Основні типи торгово-збутової діяльності наступні: 

1. Прямий збут – встановлення прямих контактів з покуп-

цями (звичайно застосовується при продажу засобів вироб-

ництва). 

2. Непрямий збут – продаж товару через торгові організації. 

Незалежні від виробника (для товарів широкого споживання). 

3. Комбінований, або змішаний збут припускає використо-

вування як прямих, так і опосередкованих зв’язків з покупцями. 

4. Інтенсивний збут – підключення до системи збуту всіх 

можливих торгових посередників (для товарів широкого спожи-

вання, марочних товарів). 

5. Селективний (вибірковий) збут – передбачає обмеження 

числа торгових посередників залежно від характеру клієнтури, 

можливостей обслуговування, рівня підготовки персоналу і т. п. 
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(застосовується для товарів, що вимагають спеціального обслу-

говування, а також для дорогих престижних товарів). 
6. Націлений збут – направлений на певну групу покупців 

(ринковий сегмент). 
7. Ненацілений збут – маркетингові заходи адресуються всім 

групам покупців [3]. 
Для досягнення комерційного успіху при використовуванні 

того або іншого типу торгово-збутової діяльності потрібно ре-
тельно проаналізувати всі фінансові питання, провести порів-
няльну характеристику витрат і результатів. 

Отже, управління збутовою діяльністю підприємства в умо-
вах загострення конкуренції на ринках збуту, збільшення вит-
рат, пов’язаних із реалізацією та просуванням товарів, а також 
підвищення вимог споживачів до якості обслуговування для віт-
чизняних виробників є одним з найважливіших завдань, від 
ефективності вирішення якого залежить результат діяльності 
підприємства.  

Список використаних інформаційних джерел 

1. Браун К. Практическое пособие по стимулированию сбыта. 
Москва : Консалтинговая группа «ИМИДЖ Контакт» ; ИНФРА-М, 
2003. 382 с. 

2. Абрютина М. С. Экономический анализ торговой деятельности: 
учебное пособие. Москва : Дело и сервис, 2000. 507 с.  

3. Болт Г. Дж. Практическое руководство по управлению сбытом ; 
пер. с англ. науч. ред. и авт. предисловия Ф. А. Крутиков. Москва : 
Экономика, 1999. 189 с. 

Ю. В. Дубєй, к. е. н., доцент 
Д. І. Сисоєв, студент, гр. 073-17-2, спеціальність Мене-
джмент 
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»  

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ 

ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

Проблема підвищення конкурентоспроможності є вирішаль-
ною при забезпеченні виживання та прибутковості підприємства 
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в ринкових умовах господарювання. Найперспективнішим шля-
хом підвищення якості продукції та забезпечення належного 
рівня конкурентоспроможності є управління ними. Управління 
якістю та конкурентоспроможністю є одним із найважливіших 
напрямків загального управління підприємством, яке визначає 
політику, цілі та відповідальність у цих сферах. 

У всьому світі забезпечення якості продукції визнано пріори-

тетним методом ведення конкурентної боротьби на насиченому 

споживчому ринку. Набули поширення стандартизація та серти-

фікація продукції. Для забезпечення якості та конкурентоспро-

можності на підприємствах розробляються та впроваджуються 

системи якості, які відповідають вимогам міжнародних стандар-

тів серії ISO 9000-10000. Недоліком цих систем є те, що вони не 

керуються функціоналом оптимізації якості продукції за еконо-

мічними показниками. Якість може мати величезний вплив на 

баланс доходів та витрат підприємства, що, відповідно, впливає 

на його прибуток та рівень цін на продукцію [1]. 

На підприємствах поряд з системою якості необхідно впро-

ваджувати системи, які взаємодіють і доповнюють її та забез-

печують якість та конкурентоспроможність при оптимальних 

витратах і, як наслідок, прибуток виробнику та конкуренто-

спроможну ціну якісних виробів [1]. 
Для досягнення оптимальності необхідно перш за все знати 

отриманий результат та понесені витрати. Витрати розрахову-
ються традиційними, відомими методами. Результатом є інте-
гральний показник, який поки що відображає тільки технічний 
рівень продукції. Цей показник ще не наповнено економічно 
вигідними споживачеві складовими. Тому необхідно розрахову-
вати систему показників конкурентоспроможності та соціально-
економічної ефективності виробу для споживача, які можуть 
використовуватись самостійно та при необхідності перетворю-
ватися у єдине число – рейтинг продукції, що означає міру пер-
шості одних товарів серед собі подібних. Цю систему показни-
ків та рейтинг продукції пропонується використовувати як кри-
терії при визначенні результату. Управління конкурентоспро-
можністю повинно бути рейтинговим, тобто таким, яке при 
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прийнятті управлінських рішень щодо забезпечення конкурен-
тоспроможності орієнтується на основний результат – рейтинг 
та порівнює його з необхідними витратами для досягнення 
ефективності [2]. 

Цивілізована конкуренція товаровиробників на ринку немож-
лива без вирішення таких завдань як встановлення вимог до 
якості та безпеки товарів, робіт та послуг, регламентація спосо-
бів формування відношень, які виникають у процесі торгівлі, 
наявності об’єктивної інформації про продукцію. Механізм кон-
куренції дозволяє вирішувати ці задачі без органів державного 
управління, проте, як показує досвід, без регулювання діяль-
ності виробників та продавців на сучасному етапі розвитку 
економіки України не обійтись. 

Конкурентоспроможність виступає не сама по собі, не як 
самоціль, а як засіб для створення визначеного товару (продук-
ції), послуг різного виду. У табл. 1 наведені критерії оцінки кон-
курентоспроможності підприємства [2]. 

Якщо говорити про поняття конкурентоспроможності на 
макрорівні, то воно відображає позиції національної економіки в 
системі міжнародних відносин, головним чином в сфері міжна-
родної торгівлі, і одночасно її здатність зміцнювати позиції. Це 
найбільш важливий, але не єдиний аспект поняття конкуренто-
спроможності нації. Слід враховувати здатність зберігати і 
нарощувати темпи економічного зростання, зайнятості, реальні 
доходи громадян [2]. 

Рівень конкурентоспроможності нації визначається такими 
основними факторами, як: 

− технологія; 
− наявність капіталів; 
− наявність людських ресурсів; 
− стан зовнішньої торгів. 

Таблиця 1 – Оцінка конкурентоспроможності підприємства 

Рівень конкурен-

тоспроможності 
Критерій оцінки 

Високий 
Частка ринку конкретної організації перевищує 

частку ринку пріоритетного конкурента 
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Продовж. табл. 1 

Рівень конкурен-

тоспроможності 
Критерій оцінки 

Середній 
Частка ринку конкретної організації дорівнює 
частці ринку пріоритетного конкурента 

Низький 
Частка ринку конкретної організації значно 
нижча, ніж частка ринку пріоритетного кон-
курента 

Нормативно-правова база управління конкурентоспромож-
ністю та якістю продукції включає нормативні акти, які вста-
новлюють чи відміняють юридичні норми (правила поведінки) і 
видаються уповноваженими органами. Загальна класифікація 
виділяє серед нормативних документів дві основні групи: Зако-
ни України, Укази Президента та підзаконні акти, до яких від-
несено Постанови Уряду, акти державних, регіональних та міс-
цевих органів, а також відомчі акти (галузеві та підприємств). 
До підзаконних нормативних актів, які встановлюють державні, 
регіональні та місцеві органи віднесено стандарти. В ринкових 
умовах саме стандарти та стандартизація є найважливішою 
складовою нормативного забезпечення управління якістю та 
конкурентоспроможністю продукції. У розвинених країнах світу 
стандартизація розглядається не лише як засіб отримання додат-
кового прибутку, а і як метод ведення конкурентної боротьби [3]. 

Отже, конкурентоспроможністю продукції підприємства 
необхідно управляти. Управління конкурентоспроможністю 
продукції підприємства – це цілеспрямований вплив на чинни-
ки, умови, джерела конкурентоспроможності з метою досяг-
нення великої кількості конкурентних переваг. Управління по-
винно бути рейтинговим, тобто таким, яке орієнтоване на ре-
зультат – рейтинг продукції на ринку, який враховує її конку-
рентоспроможність та соціально-економічну ефективність для 
споживача. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Ситуація на українському ринку, що пов’язана з низькою 

результативністю ЗЕД, багато в чому залежить від некомпе-

тентних дій підприємств на світовому ринку, які призводять до 

негативних наслідків, таких, як антидемпінгові розслідування та 

санкції з боку іноземних держав, обумовлених недобросовісною 

конкуренцією, збитки в результаті заниження цін. Це може 

свідчити про недостатній досвід роботи на міжнародних ринках, 

бажання отримати швидкі гроші шляхом продажу продукції, яка 

вже має популярність на ринку і не потребує додаткової рекла-

ми, відсутність спланованої зовнішньоторгової політики підпри-

ємства. 

Процес підготовки і здійснення зовнішньоторгових операцій 

вимагає знання інформації не тільки про своїх контрагентів, а й 

про партнерів. Вивчення діяльності, стратегії компанії, їх спо-

соби досягнення цілі є складовою частиною зовнішньоторгової 

операції, тому на ці моменти потрібно звернути особливу увагу. 

Партнер по бізнесу повинен бути надійним, тож не треба 

забувати про обережність. 

При виборі контрагента вітчизняні підприємства зіштовху-

ються з такою проблемою, як недостатня інформація про потен-

ційних партнерів. Особливу увагу треба приділити рекоменда-

ціям тих компаній, які співпрацювали з майбутнім контраген-
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том, треба розуміти, що це повинна бути не одна, і не дві 

компанії. Ідеальним варіантом було б знайти компанію, яка 

існує на світовому ринку більше десяти років та зарекоменду-

вала себе як надійний і чесний партнер. Не треба забувати, що 

найціннішу інформацію можна отримати лише при особистій 

зустрічі з представниками майбутніх контрагентів. 

Удосконалення механізму експортної діяльності підприємств 

має проводитись на належному рівні за допомогою відповідних 

законодавчих актів. Одним з перспективних шляхів удоскона-

лення експортної діяльності на підприємстві на майбутнє є роз-

робка стратегій розвитку виробництва на середньо та довгостро-

кову перспективу. Ефективна розробка даних стратегій можлива 

за умови застосування різних методів аналізу, наприклад, 

SWOT-аналізу. 

На підприємствах України є цілий ряд проблем, які змен-

шують ефективність від експортної діяльності підприємств, 

тому слід звернути увагу на способи удосконалення експортної 

діяльності українських компаній. 

Одним зі способів є удосконалення організаційно-еконо-

мічного механізму управління зовнішньоекономічної діяльності. 

Потрібно звернути увагу на організацію експортних опера-

цій, для початку виконати наступні заходи: обрати ринок збуту; 

провести на ньому маркетингове дослідження; якщо потрібно, 

то провести рекламну компанію; знайти потенційних партнерів; 

обрати найвигіднішого партнера та провести з ним переговори; 

скласти зовнішньоекономічний контракт та виконати його під-

писання; виконати всі митні оформлення; доставити продукцію 

до споживача. 

Удосконалення виконання експортної діяльності має бути 

виконано на належному рівні та з виконанням законодавчих 

актів. Пріоритетними повинні стати такі питання: спрощення 

митних процедур; зниження витрат на митне оформлення; усу-

нення зайвих витрат при експортуванні; скорочення докумен-

тації, що необхідна; зменшення затримок при перетині митного 

кордону; вирішення проблем зі зловживанням службового 

становища. 
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Для проведення ефективної розробки стратегії потрібно не 

забувати про застосування методів аналізу, наприклад, SWOT-

аналізу. 

Отже, для вдосконалення організації ЗЕД, потрібно приді-

лити увагу підготовці до експортно-імпортної діяльності. Розпо-

чати з вивчення ринку, конкурентів, потенційних партнерів, 

питань перевозу продукції через митний кордон і оформлення 

відповідних документів. Підготувавшись теоретично і прибрав-

ши зайві операції в зовнішньоекономічній діяльності, можна 

приступати до виконання міжнародних операцій. 

Список використаних інформаційних джерел 

1. Зовнішньоекономічна діяльність : навч. посіб. / Ю. Г. Козак, 

Є. В. Савельєв [та ін.]. – 6-е вид., перероб. та допов. ; ред. 

Ю. Г. Козак. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 292 с. 

2. Основи зовнішньоекономічної діяльності : підручник / О. П. Гре-

бельник. – 5-те вид., перероб. та допов. ; Університет ДФС України. 

Ірпінь : 2019. 410 с. 

Т. П. Житник, к. е. н., доцент 
М. О. Баздуганова, магістранта 
Білоцерківський національний аграрний університет 

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО 
МЕХАНІЗМУ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

Останнім часом досить гостро постають питання розвитку 

підприємств та формування відповідного організаційно-еконо-

мічного механізму управління ними. Це зумовлено тим, що 

сучасні умови діяльності багатьох підприємств характеризу-

ються наявністю конкуренції, динамічністю ринкової кон’юнк-

тури, значними змінами у макросередовищі, які представлені 

відповідними тенденціями науково-технічного прогресу, швид-

ким старінням знань, виникненням нових сфер економіки тощо. 

Теоретичні основи формування організаційно-економічного 

механізму закладено такими відомими зарубіжними науков-

цями, як І. Ансофф, А. Аронов, Г. Марковіц, М. Портер, 

Дж. Сакс, П. Самуельсон, А. Чандлер та ін. Суттєвий внесок у 
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створення й розвиток теорії і практики діяльності підприємств 

агропромислового комплексу, у т. ч. обґрунтуванню організа-

ційно-економічних засад цього процесу, зробили відомі вітчиз-

няні економісти-аграрники: В. Андрійчук, І. Баланюк, Н. Бо-

гацька, В. Брус, Н. Бутенко, Н. Добрянська, М. Корінько, 

М. Лендєл, О. Лемішко, Н. Мельник, Б. Пасхавер, С. Попова, 

І. Румик, Н. Степаненко, В. Ткачук, Д. Шеленко, О. Шпичак, 

Ю. Юрчишин, А. Ясько та ін. Відзначаючи цінність напрацю-

вань названих дослідників, слід зауважити, що окремі важливі 

аспекти зазначеної проблеми потребують подальших наукових 

досліджень з огляду на гостроту їх прояву в сучасних умовах. 

Для досягнення стійкого розвитку підприємствам необхідно 

розвивати: інвестиційно-фінансову та інноваційну сфери діяль-

ності, сукупність потенціалів стійкості, системи управління 

якістю, системи зв’язків і комунікацій, людського капіталу та 

самоорганізаційного потенціалу підприємства [2]. На нашу 

думку таке поєднання основних функціональних складових 

підприємства дозволить забезпечити його конкурентоспро-

можність. 

Застосування поняття стійкості обмежується характерис-

тиками стану системи, що забезпечує її незмінність у протидії 

кризовому середовищу (внутрішньому та зовнішньому) за умо-

ви визначених параметрів такого стану. 

Порівняння цих категорій окреслюється тим, що стійкість є 

не самоціллю й об’єктом стратегічного управління, а виступає 

ефектом дії механізму сталого розвитку. 

Водночас пріоритетною оперативною метою управління стій-

ким розвитком підприємства виступає поглиблення теоретико-

методичних положень та вдосконалення практичних рекоменда-

цій щодо забезпечення ефективного управління стійким розвит-

ком його локальних елементів, а також обґрунтування страте-

гічних напрямів їх розвитку. 

Для реалізації поставленої головної мети управління стійким 

розвитком підприємства необхідним є вирішення тактичних 

завдань: 
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 визначення напряму розвитку локальних складових стій-
кого розвитку підприємства; 

 визначення рівня стійкості локальних складових стійкого 
розвитку підприємств; 

 визначення можливих резервів зростання локальних 
складових стійкого розвитку підприємства; 

 ранжирування чинників впливу на локальні складові стій-
кого розвитку підприємства; 

 підвищення ефективності управління локальними складо-
вими на основі їх збалансованості; 

 забезпечення зацікавленості персоналу в підвищенні 
ефективності управління стійким розвитком [3]. 

Відповідно до визначеної головної мети та задач управління 
стійким розвитком підприємства, реалізацію теоретико-методоло-
гічних концептуальних положень треба здійснювати на трьох 
рівнях управління: оперативному (удосконалення поточної діяль-
ності); інноваційному (підвищення адаптації системи управління 
стійким розвитком до зовнішніх умов на основі внутрішніх 
можливостей); стратегічному (формування довгострокового 
напряму розвитку та його постійне оновлення). Стратегічний та 
інноваційний рівень управління системою стійкого розвитку 
забезпечують зовнішню результативність, а оперативне управ-
ління – внутрішню. 

Стійкість господарської діяльності підприємств доцільно 
представити як сукупність виробничої, маркетингової, соціаль-
но-економічної й екологічної стійкості. На основі відокремле-
них видів стійкості доцільно подати методику оцінки рівня 
стійкості господарської діяльності підприємства (табл. 1). 

Таблиця 1 – Стійкість господарської діяльності 
підприємства 

Вид стійкості Елементи стійкості 
Основні показники і 

коефіцієнти 

Виробнича 
стійкість 

Собівартість продукції, 
яка випускається 

Витрати на 1 грн продукції, 
яка випускається 

Якість продукції, яка 
випускається 

Коефіцієнт новизни системи 
контролю якості 
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Продовж. табл. 1 

Вид стійкості Елементи стійкості 
Основні показники і 

коефіцієнти 

Маркетингова 
стійкість 

Конкурентне 
середовище 

Показники конкурентоспро-
можності продукції: одинич-
ні, групові, інтегровані 

Сегментування ринку Фактична ринкова частка в 
загальному обсязі реалізації 
продукції 

Соціально-
економічна 
стійкість 

Кадрова стійкість Коефіцієнт обороту з прийо-
му працівників. Коефіцієнт 
плинності кадрів. Коефіцієнт 
постійності складу персо-
налу 

Екологічна 
стійкість 

 Інтегрований показник еко-
логічної стійкості підпри-
ємства 

Сформовано автором на основі [1–3; 6]. 

До аналітичного базису управління стійким розвитком 

підприємства віднесено такі процеси управління: аналіз тенден-

цій розвитку досліджуваної галузі; визначення типу розвитку 

бізнес-процесів за локальними складовими; оцінка рівня стій-

кого розвитку підприємства; визначення класу стійкості за 

локальними складовими стійкого розвитку підприємства. 

Комплексний підхід до визначення етапів робіт з розробки 

механізму стійкого розвитку підприємства, при якому визначені 

цілі, послідовність і значимість кожного з етапів, представлений 

на рис. 1. 

Основними економічними методами, що входять в механізм 

стійкого розвитку підприємства, є: 

 техніко-економічне планування, за допомогою якого 

визначається програма діяльності підприємства; 

 економічне стимулювання, вихідним положенням якого є 

формування доходів персоналу підприємства залежно від внеску 

в загальні результати праці; 

 економічна відповідальність за результати діяльності 

органів управління підприємством, що включає метод компен-
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сації втрат, які можуть виникнути з вини органів управління 

[4; 5]. 

 

Рисунок 1 – Основи адаптивного підходу  

до оцінки стійкості підприємств 

Cформовано автором на основі [2; 4]. 

Механізм управління сталим розвитком підприємства пови-

нен включати такі елементи: 

1. Оцінка процесів, що тривають на підприємстві, з погляду 

його сталого розвитку. 

2. Вибір стратегічного напряму сталого розвитку підпри-

ємства. 

3. Визначення додаткових тактичних пріоритетів сталого 

розвитку. 

4. Оцінка стратегічного й тактичного напрямків розвитку з 

позиції його сталості. 

Взаємопов’язаність і ефективність реалізації зазначених ета-

пів дозволяє сформувати комплексне уявлення про механізм 

стійкого розвитку підприємства. Комплексність реалізації тако-

го механізму забезпечить повноту можливостей відновлення ви-

робничих та господарських потужностей і забезпечення сталості 

розвитку підприємства. 

Таким чином, на стійкий розвиток підприємства впливає 

безліч факторів. Проте, для ефективного функціонування важли-
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вим є не тільки характер факторів, але й ефективний механізм, 

що забезпечує стійкий розвиток підприємства. Можливість оці-

нювання стійкості розвитку підприємства дозволяє управляти її 

рівнем, ефективно і адекватно ринковій ситуації використову-

вати свій потенціал і добиватися сприятливого результату. 

Запропоновану на рис. 1 схему методичного підходу доціль-

но трактувати як узагальнюючу систему аналітично-оціночних 

процедур для визначення рівня економічної стійкості підпри-

ємств. Опис сформованих етапів оціночного підходу дозволить 

зафіксувати процедурні особливості комплексної оцінки еконо-

мічної стійкості.  

Отже, аналіз існуючих підходів до вивчення поняття стій-

кості з позиції теорії систем, теорії організацій, економічної тео-

рії, теорії рівноваги показав, що стійкість характеризує не тільки 

можливість зберегти рівноважний стан при впливі зовнішніх і 

внутрішніх сил, але й можливість змінювати властивості й знову 

створювати стан рівноваги, тобто визначає можливість системи 

перейти на новий рівень рівноважного стану. Забезпечення стій-

кості підприємства відбувається шляхом змін у виробничій, 

фінансовій, організаційно-управлінській, інноваційній та інших 

видах діяльності, але таким чином, щоб зберегти та покращити 

економічні показники та збільшити потенціал й конкуренто-

спроможність. Необхідно організувати процес рішення комплек-

су окреслених завдань і забезпечити їх виконання, що реалізу-

ється на основі формування системи управління стійким 

розвитком підприємства. 

Під системою управління стійким розвитком підприємства 

нами розуміються організаційно-економічні й управлінські від-

носини у виробничо-господарській системі, що виникають із 

приводу досягнення динамічної рівноваги між параметрами кон-

курентного зовнішнього середовища й внутрішнього середови-

ща підприємства. Ці відносини реалізуються через сукупність 

функціональних блоків ресурсного забезпечення, організаційно-

управлінського забезпечення розвитку й власне управління 

розвитком, що дозволяє коригувати бізнес-процеси в умовах 

зміни параметрів зовнішнього середовища й забезпечувати 
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нарощування потенціалу стійкості й конкурентоспроможності 

підприємства. 
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ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ 
ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА  

ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО 
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

За сучасних умов глобалізації світової економіки перед кож-

ним виробничим підприємством постають питання щодо зрос-



42  – © ПУЕТ – 

тання ролі виробничого потенціалу в їх діяльності задля забез-

печення рівня конкурентоспроможності в галузі, виходу на ліди-

руючі позиції. Своєю чергою виробнича діяльність підштовхує 

підприємства до прийняття рішень, проте існує важкість прора-

хунку майбутніх подій, що впливають на розвиток підприємства 

у виробничій сфері. Саме тому необхідно узагальнити наукові 

підходи економістів, що вивчали цю проблему та виявити 

максимальний спосіб підвищення ефективності використання 

виробничого потенціалу підприємства. Він досягається шляхом 

постійних удосконалень механізму управління виробничим 

потенціалом підприємства, вивченню різноманітних трактувань, 

що пов’язані з цим терміном, адже саме до цієї складової 

існують різноманітні підходи та кожен з науковців виділяє 

окремі елементи, що потребують узагальнення. 

Дослідженню механізму управління виробничим потенціа-

лом підприємства приділялась увага з боку і вітчизняних, і зару-

біжних науковців, що, своєю чергою, призвело до виникнення 

суперечностей між їх думками. В Україні проблеми механізму 

управління потенціалу підприємства розглядали такі вчені: 

Н. С. Краснокутська, І. П. Отенко, Л. М. Малярец, М. С. До-

роніна, А. А. Малицький, Н. А. Бочарова, Л. Г. Дончак та інші. 

Все ж багато питань залишаються невирішеними та потребують 

подальшого уточнення та удосконалення для забезпечення зрос-

тання механізму управління виробничим потенціалом підпри-

ємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Доволі склад-

ним в економічній науці є поняття «механізм управління». 

Проте, для його розуміння варто проаналізувати визначення 

«механізм», «управління», які є основоположними для поняття 

«механізму управління виробничим потенціалом підприємства». 

Механізм є черговістю процесів, які визначають порядок дій, 

або процесу. Також механізм може проявлятись у вигляді послі-

довності станів через дії. Якщо ж механізм поєднувати з по-

няттям ресурсів, то це сукупність форм і методів створення і 

використання ресурсів з метою забезпечення потреб підпри-

ємства. 
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Управління ж є дещо подібним до менеджменту, проте знач-

но ширшим поняттям, що виявляє себе, як цілеспрямований 

процес дії суб’єкта на об’єкт управління. Якщо об’єднати ці два 

визначення, то сукупність взаємопов’язаних дій, що потребують 

використання різноманітних форм і методів із залученням ре-

сурсів через вплив суб’єкта на об’єкт і є механізмом управління. 

Багато науковців у своїх працях висловлювали думки щодо 

поняття «механізм управління». Тому, вважаємо за доцільне, 

проаналізувати існуючі підходи до тлумачення цього поняття 

(табл. 1). 

Таблиця 1 – Визначення поняття «механізм управління» 

Автор Механізм управління 

Дороніна М. С., 

Коротков Е. М. 

Займає центральне місце в системі управління 

підприємством, а його призначенням є вплив 

суб’єкта управління на об’єкт управління 

Малицький А. А. Має охоплювати принципи, завдання, економічні 

та юридичні методи й обмеження, організаційну 

структуру органів управління, персонал, інфор-

мацію і технічні засоби її оброблення 

Садєков A. A., 

Цурик В. В. 

Це система впливу на об’єкт управління з метою 

досягнення бажаного результату. Механізм 

управління варто розглядати як складову системи 

організації господарського процесу, що представ-

лена комплексом факторів, що є взаємодоповню-

вальними і взаємозалежними та мають власні 

форми управлінського впливу 

Пігуль Н. Г. Це найбільш активна частина системи управ-

ління, що забезпечує вплив на фактори, від стану 

яких залежить результат діяльності об’єкта, яким 

управляють 

Складено на основі аналізу економічної літератури. 

Узагальнюючи викладене у табл. 1 можна стверджувати, що 
механізм управління – це центральна ланка у системі управління 
підприємства, яка охоплює об’єкт та суб’єкт, принципи і зав-
дання з метою досягнення бажаного результату діяльності. На 
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нашу думку, доречно розглядати механізм управління через 
метод ієрархій та найдоцільнішим буде використання домінант-
ної ієрархії, адже її побудова починається з окреслення порів-
няно складної проблеми дослідження, де вищий рівень ієрархії 
займатиме система управління виробничим потенціалом (вер-
шина ієрархії). Система управління – це сукупність елементів, 
що об’єднують ціль, підцілі та альтернативи, зв’язків між ними, 
а також процесів, що забезпечують подальший розвиток підпри-
ємства. Проміжний рівень між ціллю та альтернативами займа-
тимуть підсистеми, підцілі, чинники, критерії, сукупності, які 
виділяються за принципом значущості та ведуть до найнижчого 
рівня, яким зазвичай є перелік альтернативних рішень (стра-
тегій). 

На нашу думку, механізм управління виробничим потенціа-
лом підприємства є складною моделлю, адже вміщує багато ск-
ладових, до яких можна зарахувати: функції, форми, методи, 
інструменти, важелі. Схематично сутнісну характеристику меха-
нізму управління виробничим потенціалом підприємства зобра-
зимо у табл. 2. 

Аналізуючи табл. 2, можемо стверджувати, що механізм 
управління виробничим потенціалом підприємства є комплекс-
ною системою, яка зосереджує в собі багато різноманітних 
складових. Варто виділити шість функцій, кожна з яких виконує 
механізм управління виробничим потенціалом підприємства. 
Пояснення функцій, що міститься під їх назвою, допомагає 
зрозуміти її суть та вказує на основні напрямки їх дій. Форми 
механізму варто розрізняти залежно від управління ресурсами: 
виробничими, трудовими та фінансовими. Також з табл. 2 мож-
на виокремити методи, інструменти (плани, прогнози, прий-
няття рішень тощо) та важелі впливу (стимули та санкції), які 
може застосовувати підприємство при здійсненні механізму 
управління виробничим потенціалом. 

Сучасний механізм управління виробничого потенціалу під-
приємства повинен не лише брати за основу традиційні методи 
та інструменти управління, але і враховувати новітні управлін-
ські технології для успішності у досягненні поставлених цілей і 
завдань щодо підвищення рівня ефективності його виробництва. 
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До новітніх управлінських технологій можна зарахувати: кор-
поративне управління, особистісно-орієнтоване управління, стра-
тегічне управління, систему збалансованих показників тощо. 

Корпоративне управління об’єднує: організацію спільної 
діяльності для досягнення стратегічної мети, творчий підхід до 
управління з делегуванням повноважень, аналіз сильних і слаб-
ких аспектів діяльності, підвищення стійкості підприємства до 
ризикових факторів, динамічне прийняття управлінських рішень. 

Особистісно-орієнтоване управління проявляється через 
прогнозування результатів діяльності, здійснення різких змін з 
пристосуванням до мінливого середовища, здатність прорахун-
ку майбутніх подій, готовність до втрат від ризику та швидкого 
прийняття рішень. 

Стратегічне планування передбачає формування стратегій 
для прийняття управлінського рішення на підприємстві, які 
спрямовані на розподіл ресурсів, зміну середовища функціо-
нування, адаптацію до конкуренції. 

Система збалансованих показників відбувається шляхом 
зміни підходів до своєї діяльності та актуалізації найважли-
віших показників. За цієї системи керівництво зміщує свою 
увагу з суто фінансових показників. 

На нашу думку, для покращення механізму управління 
виробничого потенціалу варто: 

 постійно здійснювати дослідження за зміною ресурсної 
складової, яка прямо впливає на розвиток механізму управління 
виробничим потенціалом підприємства; 

 здійснювати практичну реалізацію функцій та форм за 
допомогою методів, інструментів та важелів, що входять до 
сутнісної характеристики; 

 забезпечувати розробку новітніх інструментів, методів та 
важелів, які будуть виникати в разі зміни внутрішнього і 
зовнішнього середовища існування підприємства; 

 удосконалювати механізм управління виробничим потен-
ціалом підприємства для окремо взятих підприємств із враху-
ванням специфіки їх діяльності; 

 задля підвищення рівня ефективності виробництва 
підприємства залучати новітні управлінські технології. 

Отже, механізм управління виробничим потенціалом підпри-
ємства – це складна економічна категорія, яка потребує деталь-
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ного вивчення та постійного удосконалення, адже за правиль-
ного використання, підприємство може виявити резерви для 
покращення механізму управління виробничим потенціалом 
підприємства. Сутнісна характеристика елементів механізму 
управління виробничим потенціалом підприємства є доволі 
складною. Вона містить: функції, форми, методи, інструменти 
та важелі. Сучасні механізм управління об’єднує і традиційні 
методи, і новітні управлінські технології. У подальших дослі-
дженнях необхідно поєднувати теоретичне опрацювання даного 
питання з практичними аспектами на прикладі використання 
цих підприємств, що функціонують на економічному ринку. 
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CТРАТЕГІЧНА КАРТА ЯК ІНСТРУМЕНТ  
ПОЛІПШЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ 

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

Стратегічні карти – це інструменти системи управління 
підприємством, що допомагають активувати стратегію організа-
ції та перетворити її в дії, а дії – в конкретні результати. Впро-
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вадження стратегічних карт на підприємствах відбувається для 
трансляції єдиного погляду на стратегію організації. Варто від-
значити, що стратегічна карта підприємства не тільки визначає 
загальний стратегічний напрям руху компанії, а і увідповіднює 
внутрішні бізнес-процеси, стратегічні цілі, заходи, ключові по-
казники та цільові значення цих показників. Запровадження 
стратегічних карт як інструменту сприяє підвищенню ефектив-
ності управління фінансовою результативністю, покращенню 
рівня фінансової результативності за різними видами діяльності, 
поширенню стратегії розвитку підприємства серед працівників 
та зростанню їх індивідуальної результативності [2–4]. 

Стратегічні карти забезпечують розуміння векторів розвитку 
стратегії, ідентифікацію пріоритетів для досягнення місії 
підприємства та участь кожного працівника у її досягненні.  

Методика побудови стратегічної карти підприємства включає 
такі етапи: цілепокладання, поєднання стратегічних цілей при-
чинно-наслідковими зв’язками, переведення стратегічних цілей 
у площину конкретних показників, визначення заходів із досяг-
нення цілей [1]. 

Розробляючи алгоритм побудови стратегічної карти як скла-
дової частини стратегічного управління фінансовою результа-
тивністю діяльності підприємства, враховується послідовність 
реалізації проведеної оцінки фінансової результативності та 
виявлені негативні фактори впливу на її стан.  

Відзначимо, що структура стратегічної карти має чотири 
рівні, через які реалізується стратегія товариства: фінанси, 
клієнти, внутрішні бізнес-процеси та персонал [2–4]. 

Наочно зобразимо стратегічну карту управління фінансовою 
результативністю ТОВ «Пирятинський сирзавод» на рис. 1.  
Група компаній «Молочний альянс», до складу якої входить 
аналізоване нами ТОВ «Пирятинський сирзавод», об’єднує по-
тужні підприємства з виробництва та реалізації основних видів 
молочної продукції, лідер молочної галузі України. Товариство 
знаходиться в безперервному пошуку нових прогресивних рі-
шень і нових продуктів. Впроваджуються інноваційні техноло-
гії, постійно удосконалюються принципи управління бізнесом, 
зокрема проведено сертифікацію за міжнародними стандартами 
управління та контролю якості ISO 9000 та HACCP, що дозволяє 
відповідати сучасним вимогам ринку. 
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Філософія ТОВ «Пирятинський сирзавод» – успішний розви-

ток компанії протягом усіх років обумовлено чітким дотри-

манням пріоритетів, визначених на початку діяльності компанії 

з турботою про здоров’я своїх споживачів і про здоров’я всієї 

нації; натуральністю продукції та її високою якістю; постійним 

оновленням технологічних процесів та обладнання. 

Перша частина стратегічної карти управління фінансовою 

результативністю ТОВ «Пирятинський сирзавод» формує проек-

цію фінансів товариства. Через збільшення виручки від реалі-

зації, чистого прибутку, частки власного капіталу, зменшення 

операційних витрат та загального підвищення рівня рентабель-

ності товариство зможе покращити стан фінансової результа-

тивності. 

Наступна проекція стратегічної карти управління фінансовою 

результативністю ТОВ «Пирятинський сирзавод» показує клієн-

тів товариства, або як товариство хоче виглядати в їх очах та 

чого хоче досягти для їх задоволеності. Так, в цьому напрямі 

досліджуване товариство прагне до: оптимізації цінової та збу-

тової діяльності, розширення клієнтської бази та збереження 

наявної, забезпечення стабільного рівня якості продукції, зрос-

тання задоволеності клієнтів, розширення асортименту про-

дукції.  

Рівень бізнес-процесів ТОВ «Пирятинський сирзавод» знач-

ною мірою визначається перспективою клієнтів. Бізнес-процеси 

визначають ключові внутрішні процеси, в яких досліджуване 

нами товариство повинно перевершити конкурентів, щоб вико-

нати завдання, виражене в конкурентній пропозиції. Так, до них 

відноситься: ефективне впровадження стандартів якості продук-

ції, модернізація технологічного устаткування, підвищення ре-

зультативності діяльності, оптимізація бізнес-процесів та забез-

печення самофінансування. Рівень стратегічної карти – персо-

нал, визначає основні елементи культури, технології та навичок 

робітників підприємства. У межах цієї перспективи ТОВ «Пиря-

тинський сирзавод» повинен реалізувати цілі підвищення про-

дуктивності праці шляхом мотивації персоналу та підвищенню 

його кваліфікації. 
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Впровадження стратегічної карти управління фінансовою 

результативністю ТОВ «Пирятинський сирзавод» дасть можли-

вість доступно донести до всіх співробітників місію товариства, 

стимулюючи їх при цьому до самостійного встановлення осо-

бистих цілей, що узгоджені з цілями компанії. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛІ ТА 
ЗАВДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

Актуальність інформаційно-аналітичного забезпечення має 

значний рівень оскільки інформаційно-аналітичними засобами 
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надається можливість вирішення проблем своєчасності іденти-

фікації причин та захисту від загроз, що виникають у діяльності 

підприємства, на основі достовірності та об’єктивності інфор-

мації. Особливе місце займає інформаційно-аналітичне забезпе-

чення при формуванні управлінських рішень при визначення 

стратегічних цілей та в управлінні як виробничими та опера-

тивними завданнями. 
В умовах інтеграційних процесів, що відбуваються в епоху 

інформаційної боротьби здійснюваних супротивниками чи кон-
курентами, для формування елементів цілісної системи управ-
ління найефективнішим засобом протидії цьому є аналітичні 
технології. Ключовим елементом для того, щоб інформаційно-
аналітичні технології забезпечували достовірною інформацією, 
є контроль з боку аналітика за процесами у діяльності еконо-
мічного об’єкта та формування достовірної інформації про їх 
стан і відхилення від запланованих (проектних). 

Проблеми, що пов’язані із ускладнення функціонування під 
впливом постійного пристосовування спричиненими пандемією 
Covid-19, ставлять необхідність адаптації суб’єктів господарю-
вання до мінливих умов діяльності, визначають ключову роль 
інформаційного забезпечення також. Досліджуючи такі процеси 
науковцями для ухвалення інноваційних рішень запропонували 
напрямки удосконалення формування інформаційно-аналітично-
го забезпечення на основі розширення кола задач та розвинення 
структури ІС підприємства, використання моделей математич-
них, статистичних та економічного прогнозування, створення 
довідкового та аналітичного характеру відповідно типам вирі-
шуваних проблем, створення єдиної інформаційної мережі, яка б 
об’єднувала підприємство з його партнерами тощо [1]. 

В сучасних умовах існування несприятливого впливу чинни-
ків зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства від-
бувається погіршення їхніх результатів діяльності. При оцінці 
рівня інформаційного забезпечення особливої актуальності на-
бувають процеси аналізу результатів діяльності підприємств з 
метою виявлення причин погіршення рівня показників діяльнос-
ті. Забезпечення успіху можливо при наявності необхідного рів-
ня достатності інформаційного забезпечення і використання 
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інформаційних даних та знань, які необхідно сформувати як 
наслідок аналітичного процесу з інформацію про стан показ-
ників діяльності.  

Аналіз результатів наукових джерел показав, що викорис-
тання інформаційних технологій на підприємствах, різних гал-
узей має різний рівень забезпеченості сучасними технологіями, 
програмним забезпеченням, кваліфікованим персоналом у сфері 
інформаційно-комунікаційних технологій. Але, необхідно від-
значити, стабільно формується тенденція покращення викорис-
тання інформаційних ресурсів, впровадження інноваційних тех-
нологій. Наслідком цього є розуміння актуальності інформацій-
ного забезпечення та ефективність результатів змін у прийнятті 
рішень, результативності функціонування підрозділів. Подаль-
шими завданнями у інформаційно-аналітичному забезпеченні 
діяльності підприємств в умовах інтеграційних процесів зали-
шаються задачі по забезпеченню необхідною інформацією для 
формування конкурентних переваг, зростання прибутковості, 
стабільності розвитку. Слід відзначити, що система інформацій-
но-аналітичного забезпечення підприємств направлена на сис-
темність управління всіма процесами на підприємстві та узго-
дженість взаємодії із зовнішнім середовищем, визначення 
напрямів розвитку. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДІЇ ЗАКОНУ СПАДНОЇ  
ВІДДАЧІ В ТЕОРІЇ А. МАРШАЛА 

Проблема окупності витрат була, є і буде залишатися в якості 
однієї з провідних в економічній науці і практиці. Серед провід-
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них орієнтирів стратегії розвитку сільського господарства 
України є послідовна орієнтація на підвищення інтенсивності 
виробництва як продукції рослинництва, так і тваринництва. 
Практична реалізація цього принципу передбачає суттєве збіль-
шення витрат у розрахунку як на одиницю земельної площі, так 
і на одного працівника. Однак, на шляху до зростання рівня 
інтенсивності виробництва постає суттєвий обмежувальний 
фактор – закон спадної віддачи. В теоретико-методологічному 
плані підвищення окупності витрат забезпечується зменшенням 
їх величини на одиницю ефекту (продукції) і максимізацією 
виручки від його реалізації. А це, в свою чергу, зумовлює 
необхідність управління витратами та цінами. У зв’язку з цим 
слід зазначити, що з часів появи у 1766 р. праці Тюрго «Роздуми 
про створення  і розподіл багатства» в економічній науці почала 
стверджуватися думка, що додаткові витрати можуть включати 
механізм зниження їх окупності, тобто появи тенденції, яка 
згодом набула статусу закону. Тюрго фактично сформулював 
принципи спадної віддачі від капіталу. Він стверджував, що за 
неодноразових витрат рівних кількостей капіталу на оброблення 
даної ділянки землі, спочатку ми будемо отримувати все більшу 
кількість продукції, але потім цей приріст почне зменшуватися. 

Загальне визнання отримало положення, що Альфред Мар-

шалл в історію економічної науки увійшов як видатний англій-

ський економіст. Серед його найважливіших теоретичних здо-

бутків, зокрема, вказується на нове трактування предмета еконо-

мічної науки та розвиток методології економічних досліджень 

[1, с. 478]. Саме ним було запропоновано замінити вузький 

термін «політична економія» на більш широкий – «економікс». 

Головна праця А. Маршалла «Принципи економікс» вперше 

була видана в 1890 р. Вона затвердила його положення як ви-

знаного лідера економічної науки кінця XIX – початку XX сто-

ліття. Існують найвищі оцінки цієї праці, у тому числі, окремих 

підходів до вирішення завдань, які ставив перед собою автор. 

Так, вказується на те, що А. Маршалу вдалося створити дійсно 

синтетичну працю. У його книзі можна знайти посилання на 

праці економістів різноманітних поглядів, прихильників різних 

теоретичних напрямків від класичної школи і раннього маржи-
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налізму – до історичної школи. Причому Маршалл, як правило, 

не критикує, а спирається на них, знаходить у їх концепціях те, 

що допомагає створити цілісну картину економічного світу.  

Відносно позиції самого А. Маршала у цьому питанні, то 

вона чітко визначена такою констатацією: закон або формулу 

тенденції спадної віддачі можна сформулювати таким чином і 

далі дається розгорнута характеристика закону. Він вважає мож-

ливим ототожнювати закон і тенденцію в понятійному плані. У 

теперішній час відносно тенденції таке твердження відсутнє, в 

крайньому разі, якщо виходити з трактовки даного поняття в 

словниках. Так, в сучасному економічному словнику визначено 

два підходи до визначення змісту цього поняття: 1) виявлені в 

результаті економічного аналізу стабільні співвідношення, якос-

ті притаманні економічній системі; 2) спрямованість економіч-

них процесів, яка склалася під впливом сукупності чинників.  

Щодо безпосередього трактування змісту закону спадної 

віддачі, то воно знайшло у А. Маршала таке визначення: «Кож-

не збільшення капіталу і праці, які вкладаються в обробку землі, 

породжує в цілому пропорційно менше збільшення кількості 

продукту, що при цьому отримується, якщо тільки вказане 

збільшення не співпало у часі з удосконаленням агротехніки 

[2, с. 220]. Тому, вважає А. Маршалл, землероб повинен розра-

ховувати, яка площа оброблюваної землі забезпечить йому 

найбільшу віддачу. Далі він показує, що зростаюча віддача може 

частково відбуватися із удосконаленням форм організації вироб-

ництва, а також внаслідок того, що коли земля дуже слабко 

обробляється, фермерським посівам можуть сильно зашкодити 

бур’яни. Ці міркування спонукали А. Маршала розглянути мож-

ливість прояву закону зростаючої віддачі, який він формулює 

таким чином: зростання обсягу витрат праці і капіталу зазвичай 

веде до удосконалення організації виробництва, що підвищує 

ефективність використання праці і капіталу.  

Але якщо тільки вірна оцінка витрат та отриманих в ре-

зультаті їх здійснення є проблемою, вирішення якої потребує 

значних зусиль, то в ще більшій мірі вона ускладняється у разі 

необхідності визначення шляхів забезпечення зростання окуп-
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ності витрат. Перехід у площину забезпечення зростання ефек-

тивності зовсім не означає зменшення уваги до точності вимірів 

показників, з використанням яких визначається ефективність. Бо 

як абсолютно вірно зазначав відомий чеський філософ Карел 

Берка, досвід світової науки і практики переконливо свідчить: 

органічне поєднання якісного і кількісного аналізу, все більш 

широке застосування вимірювань, особливо якщо воно базу-

ється на поглибленому вивченню закономірностей розвитку 

предмета вимірювання, має виключно важливе значення [3]. 

Повертаючись до розгляду А. Маршалом тих варіантів, коли 

додаткові витрати пов’язуються із землею, вважаємо за доцільне 

звернути увагу на ту роль, яку він надає ініціативі та розуму 

фермерів як чинникам підвищення ефективності витрат. Він 

робить висновок, який в повній мірі зберігає свою актуальність 

до теперішнього часу: «Дуже можливо, що праві ті, хто вважає, 

що якби всі англійські фермери були в такій же мірі здібні, 

розумні і енергійні, як кращі з них, вони могли б з вигодою 

застосувати удвічі більше праці і капіталу, ніж тепер [2, с. 222]. 

Дане положення є ще одним, додатковим свідченням того, що 

А. Маршал, підкреслюючи незворотність дії закону спадної від-

дачі при збільшенні витрат на одній і тій же земельній ділянці, 

разом з тим стверджував, що така ситуація є типовою у випадку, 

коли не використовуються наявні можливості більш раціональ-

ного використання ресурсів.  

Викладене дає підстави для декількох висновків. По-перше, у 

А. Маршала не викликало сумнівів щодо дії закону спадної 

віддачі. По-друге, він, як і попередники, пов’язував його дію з 

сільським господарством, а ще точніше – з землеробством. По-

третє, ним не виключалася можливість того, що удосконалення 

агротехніки може нейтралізувати дію закону. Більше того, ним 

не виключається можливість такого варіанту, коли на фоні не-

достатньої обробки земельної ділянки внаслідок обмеженої 

кількості праці і капіталу, їх додаткові вкладення можуть давати 

зростаючу віддачу. 
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ПОДАТКОВА КУЛЬТУРА, ПРОБЛЕМИ ЇЇ  
ФОРМУВАННЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ  

ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ РІВНЯ В УКРАЇНІ 

На сучасному етапі економічного розвитку України постає 

проблема необхідності вдосконалення системи оподаткування 

та аналіз її не тільки з фінансово-політичної сторони, а й в 

аспекті соціальних проблем. Частина населення не сприймає 

сучасну систему оподаткування, це проявляється в низькій по-

датковій культурі, недовірі до податкових органів, і в результаті, 

у приховуванні доходів та ухиленні від сплати податків. Все це 

підтверджується даними контролюючих органів, які показують, 

що останнім часом почастішали правопорушення та злочини, 

пов’язані із приховуванням чи поданням недостовірної інфор-

мації про отримані доходи. Як наслідок, держава зазнає великих 

збитків. Усе це вимагає формування та розвитку податкової 

культури населення. 

Податкова культура – це сукупність цінностей, переконань, 

поведінкових норм та дій суб’єктів економічних відносин щодо 

системи оподаткування. Податкова культура є складовою еконо-

мічної культури і проявляється через поведінку та відносини 

платників податків з органами оподаткування щодо виконання 

свої податкових зобов’язань.  

Важливою складовою податкової культури є не тільки став-

лення платників податків до свого обов’язку сплачувати кошти 
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до державного бюджету, а й повага до платників з боку праців-

ників податкових органів, адже для того, щоб будь-яка система 

працювала ефективно, їй потрібно мати кваліфікованих праців-

ників, які відповідально ставляться до своєї роботи, володіють 

необхідними морально-етичними принципами та особистими 

рисами. 

Ефективність податкової системи держави залежить саме від 

рівня податкової культури. Це призвело до необхідності сфор-

мувати державну стратегію підвищення податкової культури 

платників податків, адже зараз її рівень все ще є досить 

низьким. Частина населення ухиляється від сплати податків, 

вважаючи, що вона не повинна їх сплачувати. Держава також не 

дає їм чіткого пояснення, що сплачені до бюджету податки 

витрачаються на підвищення рівня життя всього населення [1]. 

Процес формування та підвищення податкової культури 

зіштовхується з низкою проблем, які заважають змінити став-

лення громадян до оподаткування. Вони спричинені: нестабіль-

ним податковим законодавством в державі; недосконалою сис-

темою інформування та консультування населення; великою 

плинністю кадрів та низькою мотивацією працівників податко-

вої служби; недовірою населення до податкових органів [2]. 

Також важливими культуроформуючими чинниками є рівень 

загального податкового навантаження, ефективність витрачання 

бюджетних коштів державними інститутами, стабільність, 

прозорість та справедливість  системи оподаткування.  

Законодавча база у сфері оподаткування в Україні складна, а 

протягом останніх років ще й дуже нестабільна, що має нега-

тивний вплив на податкову культуру громадян. Адже часто 

населення ухиляється від оподаткування не тому, що не хоче 

платити податки, а тому, що просто не розуміє деякі норми 

законодавства.  

Для того, щоб підвищити рівень податкової культури в 

Україні, необхідно: 

1) вдосконалити та спростити податкове законодавство; 
2) краще інформувати населення про наявні в системі опо-

даткування проблеми та важливість сплати податків, використо-
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вуючи загальнодержавні та місцеві засоби масової інформації, 
які б транслювали інформаційно-навчальні програми на дану 
тематику; 

3) почати надавати платникам податків консультаційні 
послуги щодо особливостей системи справляння податків;  

4) вжити заходів, спрямованих на зростання довіри до 
податкових органів;  

5) підвищити імідж податкової служби та престижу роботи у 
контролюючих органах;  

6) удосконалити систему взаємодії податкових органів із 
платниками податків та підвищити її ефективність;  

7) продовжувати розвивати електронні сервіси для надання 
послуг податковими органами;  

8) створити основи для виховання податкової культури в 
нового покоління, включаючи економічне виховання молоді, 
соціальну рекламу на податкову тематику; громадські тематичні 
заходи) [3]. 

Отже, в основі податкової культури лежить усвідомлення 
громадянами усієї важливості сплати податків і знання своїх 
прав та обов’язків щодо системи стягнення податків, яка діє в 
країні. В Україні податкова культура поки залишається досить 
низькою. Це пов’язано з недосконалістю податкового законо-
давства та відсутністю довіри до податкових органів. Існує 
багато способів підвищення податкової культури та мотивації 
платників податків сплачувати податки. Головними з них є 
вдосконалення законодавства, краще інформування населення 
засобами масової інформації щодо важливості сплати податків 
для розвитку держави та суспільного добробуту, підвищення 
довіри до податкових органів, спрощення та якісна цифровізація 
системи оподаткування. В Україні зараз відбувається реформу-
вання податкової системи згідно з європейськими нормами та 
стандартами. Це дає надію, що скоро українська податкова 
культура відповідатиме рівню передових держав Європи.  
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КРАУДФАНДИНГ: СУТНІСТЬ ТА  
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

В сучасних умовах функціонування більшість суб’єктів гос-

подарювання, представники малого та середнього бізнесу фінан-

сово обмежені для проведення інвестиційної діяльності. Відпо-

відно зростає їх потреба у додатковому залученні ресурсів, яке 

дасть змогу або розширити обсяги своєї діяльності або підви-

щити ефективність вже існуючих засобів. В умовах розвитку 

цифрової трансформації з’являється можливість залучення цих 

ресурсів без загрози своєму фінансовому стану, що виникає при 

запозиченні ресурсів у банку. Потреба у додаткових ресурсах 

виникає не тільки для юридичних осіб, безліч ідей стартапів не 

змогли втілитись у життя внаслідок недостатньої підтримки, що 

полягає у відсутності спонсорів. Інструментом, який дасть змогу 

уникнути цих проблем виступає краудфандинг. 

Не існує чіткого визначення до трактування поняття крауд-

фандинг, одним із найпопулярніших є: 
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Краудфандинг ( від англ. Crowd funding, crowd – «натовп», 

funding – «фінансування») – колективна співпраця людей, які 

добровільно об’єднують свої гроші або інші ресурси разом, як 

правило, через Інтернет, щоб підтримати проєкти інших людей 

та організацій [1]. 

Слід зазначити, що краудфандинг є механізмом залучення 

фінансування не лише для стартапів чи інноваційних ідей, його 

можуть використовувати для збільшення обсягів виробництва 

(побудова нової фабрики) чи покращення інфраструктури насе-

леного пункту (створення парку) на благодійній основі тощо. 

Проекти, що залучають ресурси можуть мати різний характер – 

політичний, комерційний, соціальний і тд. 

Свій проект фірми чи фізичні особи можуть запустити без-

коштовно, але також їм обов’язково необхідно провести мас-

штабну роботу по залученню «донорів». Донор (бекер) – фізич-

на особа, що здійснює пожертву з метою отримання фінансової 

(акції, роялті) чи нефінансової (подарунок, попереднє замов-

лення продукту) винагороди. 

Розрізняють різні типи краудфандингу залежно від винаго-

роди для спонсора (рис. 1). 

Краудфандинг виник у США і був спрямований на підтримку 

некомерційних проєктів – мистецьких або благодійних, які не 

могли б бути реалізованими без фінансової підтримки. Проте з 

розвитком комп’ютерно-інформаційних технологій термін набу-

вав більшої популярності, його почали використовувати старта-

пери як інструмент залучення коштів для фінансування своїх 

проєктів, розширювалися географія його використання та сфери 

застосування. На сучасному етапі розвитку краудфандингу най-

більш популярними його напрямами у світі є: соціальні проєкти, 

кіно- і відеоіндустрія, музика, видавництво, технології, дизайн, 

мистецтво, винаходи [2]. 

В основі краудфандингової діяльності лежить добровільний 

збір коштів громадою однодумців, що переконані у важливості 

даного інноваційного проєкту та впевнені у його успіху. 

Краудфандинг проводиться за допомогою спеціалізованих 

платформ, на яких здійснюється реєстр проєктів з метою 
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залучення якнайбільшої кількості людей, що можуть вкласти 

вільні ресурси з метою їх підтримки. 

Краудфандингова платформа є майданчиком для зустрічі 

автора проєкту та інвестора [2].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Види краудфандингу 

Автором проєкту може стати кожен, для цього необхідно 

зареєструватися на краудфандинговій платформі, подати інфор-

мацію про мету проєкту, вказати необхідну для його реалізації 

суму та створити презентацію своєї ідеї. Успішність проєкту буде 

залежати від якості подання інформації, насиченості презентації, 

донесення його важливості до інвесторів або соціально-еконо-

мічного розвитку суспільства. Першочерговий внесок фінансових 

ресурсів повинен бути за рахунок автора проєкту. Заохочення 

інвесторів (донорів, бекерів) є головним завданням розміщенням 

проєкту на краудфандинговій платформі. 

В останні роки з’явилося кілька українських краудфандін-

говіх платформ, спрямованих на вирішення різних завдань, 

зокрема на надання гуманітарної допомоги постраждалим під 

час євромайдану і в конфлікті на сході України, бізнес-стартапи 

та інноваційні проекти з розвитку громадянського суспільства і 

громад. 
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Українські краудфандінговие платформи можна класифіку-

вати відповідно до їх спеціалізації: надання гуманітарної допо-

моги, неприбуткові організації та соціальне підприємництво. 

Найбільш популярними українськими краудфандинговими плат-

формами є «Спільнокошт» (2012), «На старте» (2014), «Куб» 

(2016), «RazomGo» (2018). 

Оскільки краудфандинг по своїй суті є інвестиційною діяль-

ністю, то йому притаманна значна кількість ризиків, які сповіль-

нюють його розвиток в Україні. 

Особливостями українського краудфандингу є: 

– фінансування відбувається переважно у галузі охорони 

здоров’я, культури та освіти; 

– підприємницькі проєкти є затребуваними, але не знахо-

дять належної підтримки, тому фінансуються лише на зарубіж-

них краудфандингових платформах; 

– відсутність ефективного державного регулювання. Це яви-

ще не є самостійно врегульованим та краудфандингові платфор-

ми не повністю легалізовані у зв’язку із відсутністю закону 

«Про краудфандинг». 

– недостатній рівень доходів населення і низька популяри-

зація інвестування фізичними особами, як наслідок, низька 

платоспроможність, а у разі її достатностнього рівня відсутність 

добровільних вкладів. 

– відсутність культури колективних приватних інвестицій, 

що обмежує розвиток краудфандингу як масового напрямку 

інвестицій в цілому (низький рівень знань в сфері краудфан-

дингу; наявність недовіри до даного способу фінансування 

серед населення; брак підприємницьких ініціатив, пов’язаних з 

відсутністю необхідних знань про здійснення інвестиційної 

діяльності на базі інтернет-платформ). 

– нерозвиненість краудфандингової інфраструктури. 

– значна кількість ризиків як для інвестора, так і автора 

проєкту. Інвестор має ризик неповернення коштів в разі недос-

татньо зібраної суми, а з боку автора – відсутність гарантій 

щодо захисту інтелектуальних прав, тобто існує можливість 

викрадення ідей. 
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Хоча краудфандинг набирає популярності в Україні, темпи 

його росту є нижчими ніж у зарубіжних країнах, що в першу 

чергу пов’язано із скептичним відношенням до цього виду 

інвестиційної діяльності, низьким рівнем довіри та відсутністю 

державного врегулювання. 

Незважаючи на його повільний розвиток в Україні крауд-

фандинг є ефективним інструментом фінансування стартап-

проєктів для всіх бажаючих, що дозволяє залучити необхідну 

кількість ресурсів та реалізувати креативні ідеї, що мають змогу 

покращити культурне, наукове та соціально-економічне життя в 

країні. Розвиток цього напряму має визначальне значення для 

цифрової трансформації України та її інтеграції у міжнародну 

спільноту. 

Список використаних інформаційних джерел 

1. Мачуський В. Краудфандинг: сутність, стан та особливості діяль-

ності в Україні. КНЕУ. 2019 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://www.businesslaw.org.ua/craundfunding-v-ukraini-t/.– 

Назва з екрана. 

2. Іващенко А. І. Перспективи розвитку краудфандингу в Україні як 

інструменту залучення коштів для підприємств малого та серед-

нього бізнесу. Інвестиції: практика та досвід. 2016 (№ 21). С. 35–37. 

3. Гвоздь М. Я., Бондаренко Ю. Г., Кулиняк І. Я. Краудфандинг як 

інструмент залучення коштів для фінансування стартап-проєктів: 

аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду. Економіка та управ-

ління підприємствами. м. Львів, 2020. (№ 43). С. 132–133. 

Ж. А. Кононенко, к. е. н., доцент 
В. М. Гаврилюк, освітньо-професійна програма Фінанси, бан-
ківська справа та страхування спеціальність 072 Фінанси, бан-
ківська справа та страхування, здобувач вищої освіти СВО 
«Магістр» 
Полтавський державний аграрний університет 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 

Стрімкий розвиток інформаційного забезпечення удоскона-

лює спосіб, у який люди здійснюють свою ділову активність у 
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економічному та соціальному секторах, застосовують, ство-

рюють, та поширюють освітній та культурний контент, власні 

ідеї, приймають участь у суспільному та культурному житті. Це 

зумовлює перехід основних господарських операцій та послуг в 

інтернет-середовище, що сприяє поширенню новітніх цифрових 

технологій на усі сфери та ланки суспільного життя.  

Діджиталізація, яка займає позицію якісно нового типу ін-

формаційних та телекомунікаційних технологій, що охоплює і 

змінює всі сфери сучасного господарського та суспільного жит-

тя, хоча і перебуває в процесі формування, вже сьогодні володіє 

потужним потенціалом, що надає можливість на досягнення і 

компаніями, і країнами лідируючих позицій за ключовими на-

прямами соціально-економічного розвитку. 

Метою діджиталізаціі є аналіз і задоволення потреб спожи-

вача, які мають тенденцію до змін з розвитком технологій, а 

саме – створення більш комфортної і оперативної взаємодії. Для 

досягнення поставленої цілі і реалізації прогресивного розвитку 

діджиталізації України потрібен широкомасштабний цифровий 

стрибок у всіх ключових сферах життя суспільства [3].  

Широке застосування цифрових технологій та цифрових 

систем управління має безпосередній вплив на якість товарів та 

послуг, сервісне обслуговування клієнтів та інформаційне забез-

печення відносин між суб’єктами ринку. Без винятку як і у всіх 

сферах економіки можуть виникати проблеми на різних етапах, 

що стосуються питань економічної безпеки, технологічного на-

повнення мереж, правильності управлінських рішень щодо 

впровадження єдиної цифрової інфраструктури. 

В Україні розвиток діджиталізації відбувається дещо повіль-

ними темпами в порівнянні з західним ринком. Однією з основ-

них проблем на шляху до цифрової трансформації постає обме-

жене коло бюджету країни та несучасна мережева інфраструк-

тура. Також не слід забувати про непрозорість роботи кінцевих 

споживачів, низьку кваліфікацію кадрів, невисоку обізнаність 

керівництва в проведенні робіт щодо даної сфери та недоскона-

лість публічного управління [5]. 
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Діджиталізація має стати одним з основних орієнтирів для 

того, щоб досягти стратегічної мети України, а саме підвищити 

ВВП до 2030 року у восьмикратному розмірі, а саме до 1 трлн 

дол., гарантувати добробут, комфорт громадян та покращити 

якість життя на значення, вище за середнє у Європі. Згідно з 

оцінками Українського інституту майбутнього частка цифрової 

економіки у ВВП найбільших країн світу у 2030 році сягне  

50–60 %. В Україні цей показник, за їх показниками, може бути 

на ступінь вищим, а саме 65 % ВВП (за реалізації форсованого 

сценарію розвитку цифрової економіки в Україні) [4]. 

Крім того, зростання темпів розвитку діджиталізації безпосе-

редньо залежить від потенціалу економічного середовища краї-

ни, що стосується державної політики, законодавчих та норма-

тивних актів, фіскальної політики. На практиці, прямий вплив та 

участь держави у впровадженні новітніх технологій може знач-

ним чином забезпечити розвиток різних її галузей. Через впро-

вадження цифрових додатків чи інших розробок для удоско-

налення роботи держорганів, можливо досягти значних зрушень 

в державному секторі. 

Для досягнення достатнього рівня розвитку економічного 

середовища за допомогою впровадження та покращення техно-

логій цифрової трансформації та її завдань необхідно: 

 усунути законодавчі, інституційні, фіскальні та інші пере-

шкоди на шляху розвитку цифрової трансформації;  

 мотивувати суб’єктів управління до застосування новітніх 

технологій; 

 підвищувати попит і потреби суспільства на діджита-

лізацію;  

 поглиблювати цифрові компетенції громадян з ціллю 

підготовки їх до оптимального застосування інформаційно-ко-

мунікативних технологій у повсякденному житті, аналіз супут-

ніх ризиків;  

 розвивати цифрове підприємництво через впровадження 

аналогових інфраструктур для інноваційної діяльності, викорис-

товувати сучасні технології [1]. 
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Таким чином, покращення якості цифрових трансформацій у 

сфері економіки сприяє появі великої кількості нових потенцій-

них можливостей розвитку. Цифрові дані можуть застосовува-

тися з ціллю розвитку, а також для вирішення соціальних проб-

лем. Ефективна обробка даних сприяє покращенню економічних 

і соціальних показників, розвитку інноваційних технологій й 

підвищенню продуктивності. Цифрові платформи забезпечують 

простіше здійснення операцій, ідентифікацію мережевих зв’яз-

ків та обмін інформацією. 

Діджиталізація має всі можливості та перспективи для по-

дальшого розвитку в Україні. З метою переходу вітчизняного 

суспільства на міжнародні фінансові ринки, підвищення якіс-

ного рівня соціально-економічного розвитку, конкурентоспро-

можності національної економіки. 
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РИЗИКИ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Загалом, ризик, як економічна категорія, є невідривною час-

тиною функціонування банківської системи. Вчасний аналіз ри-

зику допомагає сприятливому функціонуванню банківського 

прибутку. Вибираючи коректну методику оцінки ризиків, можна 

сприяти зменшенню витрат в незапланованих ситуаціях. Отже, 

ризик банківської діяльності – це вірогідність того, що очікувані 

або неочікувані події можуть мати негативний вплив на капітал 

або надходження банку [1]. 

З точки зору саме банку, ризик – це прихована можливість 

недоотримання доходів або зменшення ринкової вартості капі-

талу банку через несприятливий вплив зовнішніх або внутріш-

ніх факторів. Відповідні збитки поділяють на прямі (втрата 

доходів або капіталу) або непрямі (накладення обмежень на 

здатність банку досягати своїх бізнес-цілей).  

Загалом, у банкiвcькiй cферi можна помiтити надзвичайно 

вищий cтупінь ризикованоcтi, у порівнянні з iншими cферами 

економiчної дiяльноcтi. Це пояснюється характеристикою всіх 

тих функцій, які виконує кожний комерційний банк. Всі банки 

мають безліч клієнтів, позичальників, партнерів, і фінансовий 

стан кожного з них безпосередньо впливає на роботу банку. За-

галом, діяльність банку має безліч фінансових операцій (ви-

пуск/купівля цінних паперів, видача кредитів, лізинг, факторинг, 

забезпечення клієнтів готівкою тощо), які несуть за собою 

можливість реалізації кількох ризиків [2]. 

Причини банківських ризиків поділяють на внутрішні та зов-

нішні. Зовнішні – це ризики, які відбуваються у зовнішньому 

середовищі щодо банку і на пряму не залежить від його діяль-

ності. До факторів таких ризиків можна віднести: загальноеко-

номічні та фінансові, політичні, правові, соціальні інформаційні, 
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конкурентні, стихійні лиха. Зовнішні ризики досить високо 

впливають на роботу банку і керувати цими ризиками дуже 

складно, а іноді навіть неможливо. Для оцінки таких ризиків 

використовують загалом логічні методи аналізу. Внутрішні – це 

ризики, які виникають в діяльності якогось конкретного банку. 

Це може бути недостатній професіоналізм співробітників банку, 

неефективно вироблені керівництвом банку стратегія і політика, 

неефективна структура власного капіталу, активів, пасивів, по-

гане забезпечення фінансової, інформаційної та інших безпеки 

банку, можливий збій роботи в комп’ютерній системі банку 

тощо. Чим більше клієнтів, партнерів, банківських операцій, 

послуг, тим більше внутрішніх ризиків. Ціль менеджменту 

стоїть в тому, щоб виявити, оцінити та контролювати внутрішні 

ризики за допомогою підходящих методів.  

Якщо досить пильно дивитися на проблему, можна виявити, 

що видів банківських ризиків є дуже багато. Саме це підкреслює 

важливість їх більш конкретного та уважного вивчення.  

Визначити рівень (ступінь) банківських ризиків можна за 

трьома категоріями. 1. Повний ризик. Операції характеризу-

ються 100 %-им ризиком, а прибуток від таких операцій банк не 

отримує. 2. Помірний ризик. Банк втрачає відносно невелику 

(близько до 30 %) частину суми, витраченої на операцію. 

3. Низький ризик. Банк отримує високий прибуток практично 

без втрат [3]. 

В будь-якому випадку ризики обов’язково мають бути чітко 

визначені та кількісно виміряні. Аналіз ризиків та їх оцінка 

покладені на систематичному статистичному визначенні того, 

що якість значні події для банку відбудуться в майбутньому. 

Переважно дана ймовірність виражається в відсотках. Дана ро-

бота в банку може вестися, якщо визначені критерії, що допус-

кають ранжувати альтернативні події в залежності від ступеня 

ризику. Головними пунктами в такому випадку є збір банком 

потрібної статистики по всіх операціях якомога швидше та по-

передній аналіз одержаної інформації. При цьому використову-

ються три методи:  
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1. Статистичний метод, який за якомога більший відрізок 
часу визначає аналіз статистичних рядів. Метою цього методу є 
визначення прийнятної й неприпустимої зони ризику для даного 
банку. В основі даного методу, який може використовуватися 
для оцінки різних видів банківських ризиків, лежать зіставлення 
ймовірностей виникнення втрат з часткою їх фактичної появи.  

2. Аналітичний метод, який визначає поглиблений аналіз 
знайдених зон ризиків (із застосуванням двох інших методів) з 
метою встановлення більш кращих рівнів прийнятних ризиків 
для кожного виду операцій банку або для їх сукупності.  

3. Метод експертних оцінок, який містить в собі збір та 
обробку думок експертів, складає підсумковий рейтинг оцінок 
(коефіцієнтів) та їх «прив’язку» до певних зон ризиків. 

Кожен банк обов’язково має думати про зведення до мініму-
му своїх ризиків (втрат) та управління ними. Дана робота вико-
нується в три етапи. 1. Прогноз та ідентифікація ризиків. 
2. Визначення їх можливих розмірів та наслідків. 3. Розробка та 
застосування заходів, які спрямовані на відведення або мініміза-
цію втрат. Все це можливо, якщо банк володіє продуманою 
політикою управління ризиками, яка дає право йому поетапно 
використовувати всі існуючі можливості розвитку і водночас 
тримати ризики на контрольованому рівні та має організаційні 
механізми відстеження та управління ризиками.  

З даного проведеного аналізу на рахунок поняття «банків-
ський ризик» та його класифікація можна зробити наступні 
висновки:  

− більшість досліджень показують те, що банківські ризики 
– це фінансові ризики які все ж таки призводять до втрат та 
збитків. 

− розглянуті та наведені класифікації банківських ризиків є 
нестандартними рамками для систематизації ризиків. Тому що 
використання детальних класифікацій, які враховують всі види 
банківських ризиків, в банківських установах спричинить втрату 
керованості. 

− у кожному конкретному випадку необхідність та критерії 
класифікації мають бути визначені чіткою спеціалізацією банку 
і задачами аналізу. 
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БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ 

Банківська система як складова економічної системи приваб-
лює багатьох учасників оточуючого середовища. Тлумачення 
цієї категорії має такі особливості. Банківська система склада-
ється з: Національний банк України, резиденти та нерезиденти, 
зареєстровані у встановленому законодавством порядку на тери-
торії України, інші небанківські фінансові установи, до яких 
належать установи щодо виконання функцій з прийняття вкла-
дів, розміщення кредитів або ведення рахунків клієнтів, Фонд 
гарантування вкладів фізичних осіб, та фінансові і нефінансові 
установи, що забезпечують налагодження та підтримку зв’язки 
та взаємини між ними [2]. 

Сьогодні банківська система займає один із найрозвинутіших 
елементів національного механізму. Це відбулося в наслідок ре-
формування, що розпочалося раніше за інші сектори національ-
ної економіки. За рахунок цього визначалися ключові аспекти 
банківського сектору при вирішенні питань переходу до ринку. 

Зміст категорії банк розкривається в наступному: основна 
його функція є надання кредитів суб’єктам господарської діяль-
ності та суспільству за рахунок залучення грошових активів 
підприємств, установ, організацій, населення та інших кредит-
них ресурсів, касове та розрахункове обслуговування юридич-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
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них та фізичних осіб, виконання валютних, обмінних та інших 
банківських операцій, передбачених цим законом. 

Банки є юридичними особами. Вони є економічно самостій-
ними і повністю незалежними від виконавчих та розпорядчих 
органів державної влади в рішеннях, пов’язаних з їх оператив-
ною діяльністю, а також щодо вимог і вказівок, які не відпо-
відають чинному законодавству. 

До банківської діяльності належить система операцій, що 
може включати наступні елементи: 

− приймати готівкові вклади від клієнтів; 
− надавати користувачам банківських послуг позички, або 

налагоджувати нові платіжні засоби; 
− проводити розрахункові операції між клієнтами, тощо. 
Сучасні вимоги щодо надійності банку потребують визна-

чення ступеню платоспроможності та визначення величини 
запасу ліквідності.  

Критерії надійності банку включають три складові (рис. 1). 
За вище названими критеріями надійності банків було складено 
таблицю Топ-20 банків України, які зазначені в табл. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Рисунок 1 – Критерії надійності банку 

Джерело: [5]. 
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Саме банкам належить провідна роль в організації та утри-

манні оптимального фінансового середовища для збору та кори-

гування вільного потоку капіталів, нарощування грошових інст-

рументів для збалансованої адаптації економіки. Названі крите-

рії надійності акцентують увагу на позиціях, що розкривають 

зміст основних характеристик щодо умов фінансової привабли-

вості, і як результат, отримання довіри з боку користувачів та 

клієнтів даної сфери економіки. 

Водночас врахування максимальної кількості факторів, що 

спрямовані на розкриття перспективних можливостей у здійс-

ненні умов фінансового посередництва на ринку зосереджена на 

встановленні особливостей структурної організації банківської 

сфери держави. Остання зорієнтована на забезпечення складно-

го механізму практичної реалізації взаємозалежності між банків-

ськими установами та ефективність фінансово-кредитного 

обслуговування усіх ланок суспільного життя. Банки займають 

місце посередника між надходженням суспільних заощаджень 

та раціональним розміщенням капітальних надбань в економіці. 

Як результат маємо підвищення ефективності національної еко-

номіки. Опираючись на отриманий досвід розвитку та функціо-

нування банківського сектора в передових країнах, нашій дер-

жаві варто акцентувати увагу на ключові аспекти банківської 

системи щодо зміцнення законодавчої бази як в діяльності 

Національного центрального банку, так і роз’яснень в законо-

давчих актах і нормативних документах у регулюванні діяльнос-

ті комерційних банків, фінансових  установ та інших кредитно-

фінансових інститутах. 
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ  
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

Внаслідок рішучого переходу від сировинної економіки до 

високотехнологічного виробництва, набуває актуальності дослі-

дження проблем та перспектив розвитку цифрової економіки в 

Україні. Головним інструментом економічного зростання шля-

хом підвищення ефективності, продуктивності та конкуренто-

здатності є цифровізація. Крім того, ефективне використання 

інструментів цифрової економіки є засобом забезпечення інфор-

маційної безпеки та стабільності. Ці фактори спричиняють 

суттєвий інтерес до вивчення цієї сфери. 

У зв’язку з тим, що достатній розвиток цифрової економіки 

розпочався зовсім недавно, жоден з науковців не виділяв еконо-

мічну діяльність, здійснювану шляхом використання інформа-

ційно-комунікаційних та цифрових технологій, в якій основ-

ними засобами (факторами) виробництва є цифрові (електронні, 

віртуальні) дані, в окрему галузь економіки. Проте слід зазна-

чити, що з початком нового століття в розвинених країнах світу 

виникають нові способи галузевого структурування економіки 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text
https://biz.nv.ua/ukr/finance/nadiyniy-bank-yak-vibrati-de-pereviriti-vsyu-
https://biz.nv.ua/ukr/finance/nadiyniy-bank-yak-vibrati-de-pereviriti-vsyu-
https://biz.nv.ua/ukr/finance/nadiyniy-bank-yak-vibrati-de-pereviriti-vsyu-informaciyu-pro-bank-50027514.html
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відповідно до цього контексту, а також нові перспективи її 

розвитку [2]. 

Як наслідок, Організація економічного співробітництва та 

розвитку (ОЕСР) створила власну методологію структурування 

економіки. Відповідно до неї в економіці виділяють шість стра-

тегічних секторів: перший та другий сектори охоплюють галузі 

високотехнологічної та середньо-високотехнологічної промис-

ловості, четвертий і п’ятий – ділові послуги, а шостий – со-

ціально спрямовані види діяльності сфери послуг, що забез-

печують повноцінний розвиток людини [1].  

У більш деталізованому вигляді до складу стратегічних сек-

торів згаданої методології входять такі види економічної 

діяльності:  

1) виробництво фармацевтичної продукції, виробництво 

обладнання для офісів, лічильних машин та комп’ютерів, 

виробництво обладнання для комунікацій;  

2) виробництво хімікатів, виробництво машин та устаткуван-

ня, виробництво електричних машин та апаратури, автомобіле-

будування, залізничного та транспортного обладнання;  

3) послуги пошти та телекомунікації; 

4) фінансове посередництво, страхування та пенсійне фінан-

сування, допоміжна діяльність у сфері фінансового посеред-

ництва;  

5) оренда машин та обладнання, комп’ютерне та телекомуні-

каційне обслуговування, дослідження та розробки, інші ділові 

послуги (за винятком операцій з нерухомістю);  

6) освіта, охорона здоров’я, соціальна допомога.  

Як можна помітити, збільшення частки стратегічних галузей 

економіки є показником розбудови економіки, що заснована на 

новітніх досягненнях у сфері інформаційних та комунікаційних 

технологій.  

Однак галузі, напряму пов’язані з використанням цифрових 

комп’ютерних технологій, в які входять сервіси з надання 

онлайн-послуг, електронні платежі, інтернет-торгівля, інтернет-

банкінг, краудфандинг тощо, тобто основні сегменти цифрової 

економіки, невідображені в жодному секторі [3]. 
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В результаті дослідження для прискорення реалізації цифро-

вої економіки в Україні існує очевидна необхідність підвищення 

рівня орієнтованого розвитку телекомунікаційних підприємств в 

процесі формування цифрової економіки як цілісної системи.  

Встановлено, що першочергового покращення потребують 

такі складові, як: запровадження технологій, що забезпечують 

швидкість передачі інформації та підвищення загального рівня 

стратегічної цифровізації підприємств. Поряд з цим, компаніям 

слід задовольняти підтримку вже досягнутого високого рівня 

конвергентної орієнтації у частині рівня якості телекомуні-

каційних послуг та поглиблення об’єднання шляхом розши-

рення пакетних послуг різного роду споживачам.  

Отже, нині неможливо не враховувати такий великий та важ-

ливий сектор економіки, як цифрова економіка. На чолі цієї еко-

номіки стоять інформаційні та комунікаційні технології, а також 

всесвітня мережа Інтернет, що дає можливість здійснювати 

різносторонній розвиток, утворювати нові ринки, здійснювати 

обмін досягненнями та іншим досвідом учасників.  

Зі зростанням населення й споживання ресурсів у сучасному 

світі цифрова економіка не обмежує свого впливу тільки сфе-

рою бізнесу й торгівлі. Вона також має вагомий вплив на сектор 

освіти та банківську сферу. Зрозуміло, що це стосується лише 

високорозвинених країн, але все більше охоплює країни так 

званого другого й третього світу. 
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ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ЯКОСТІ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

Підвищення рівня якості аграрної продукції, є одним з фак-

торів підвищення її конкурентоспроможності. Більш якісна про-

дукція має більш вагомі конкурентні переваги та здатна задо-

вольнити потреби споживачів на вищому рівні порівняно з ана-

логічною продукцією. Якісна аграрна продукція сприяє підви-

щенню попиту та збільшенню прибутку завдяки збільшенню 

обсягів продажу. 

О. М. Царенко, В. П. Руденко основними факторами форму-

вання та забезпечення якості агропромислової продукції вва-

жають техніко-технологічні (вид продукції, періодичність її 

виробництва, рівень механізації та автоматизації, метрологічне 

забезпечення, стан технічного обладнання тощо), організаційні 

(планомірність і ритмічність робіт, наявність політики щодо 

якості, забезпечення матеріалами, сировиною, нормативне і ін-

формаційне забезпечення), економічні (характер зв’язку спожи-

вач-виробник, фінансування, форма оплати праці, собівартість, 

ціна), екологічні (природні, стан навколишнього середовища, га-

рантування безпеки праці тощо), соціальні (підбір та розста-

новка кадрів, організація освіти і підвищення кваліфікації, умо-

ви праці, побуту, громадська свідомість) [1, с. 45].  

Глобалізаційні процеси в економіці та посилення нецінової 

конкуренції стимулюють сільськогосподарські підприємства до 

пошуку інноваційних шляхів розвитку, які, в першу чергу, 

пов’язані з проблемами підвищення якості виготовленої продук-

ції, адаптації її до міжнародних вимог. Тому вдосконалення 

механізму формування системи управління якістю у агропро-

мисловому комплексі, яка виступає гарантом здатності, органі-

зації стабільно виробляти та постачати продукцію визначеної 

якості, набуває пріоритетного характеру. Розробка, впроваджен-

ня, сертифікація та підтримання системи управління якістю в 

стані дієздатності є одним із стратегічних напрямів діяльності 
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господарюючих суб’єктів, що значно підвищує їх результатив-

ність, економічну ефективність та конкурентоспроможність на 

світовому ринку [2]. 

В. Г. Андрійчук [3] зазначає, що для забезпечення конкурен-

тоспроможності товарів за якістю необхідно, насамперед, визна-

чити чіткі цілі щодо неї і розробити на кожному підприємстві 

технічні умови, а також вжити інших заходів, що забезпечують 

якість товарів згідно з визначеними цілями. Лише ті підпри-

ємства можуть розраховувати на успіх, в яких виробничий про-

цес орієнтований на постійне забезпечення якості, її підтримку. 

Але при цьому основну увагу слід звертати на функціональний 

аспект якості, що вказує, наскільки продукція підприємства 

задовольняє сучасні потреби споживачів. Адже якість продукції 

може відповідати внутрішнім технічним умовам підприємства, 

встановленим стандартам, але якщо їх конструкція (набір вимог 

і характеристик, що містяться в цих технічних умовах і стан-

дартах) відстала від вимог споживачів, така продукція не 

користуватиметься попитом. 

На теперішній час, переважна більшість агропромислової 

продукції України не є конкурентоспроможною на світовому 

ринку, причиною цього є неналежний контроль за впливом 

виробництва на екологію, та також за всіма етапами вироб-

ництва харчової продукції. Суттєвою проблемою є і невідповід-

ність харчової продукції Європейським стандартам. Міжнарод-

ний досвід не широко впроваджується в практику українського 

виробництва сільськогосподарської продукції, бо пов’язаний з 

фінансовими витратами, що без підтримки держави позначиться 

на її конкурентоспроможності. Проблема збереження екології 

навколишнього середовища є глобальною і потребує вирішення 

на світовому рівні, контроль за екологічною безпекою продукції 

це справа держави і політики, що вона впроваджує.  

Першочерговим завданням для України є контроль за безпе-

кою виробництва харчових продуктів, удосконалення норматив-

но-правової бази та запровадження ефективного міжнародного 

досвіду екологічного виробництва. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ 
СТРУКТУРОЮ КАПІТАЛУ ЕКОНОМІЧНОГО ОБ’ЄКТА 

Розвиток економіки зумовлює ускладнення розуміння змісту 

капіталу та механізму управління його структурою. Управління 

структурою капіталу підприємства відбувається за допомогою 

системи методів і принципів розробки управлінських рішень, які 

мають тісний зв’язок з ефективністю його використання. До 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vkhdtusg_2019_200_20
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сучасних методів управління структурою капіталу підприємства 

можна віднести управління на основі використання механізму 

фінансового левериджу, обрання типу фінансування залежно від 

принципів менеджменту та розрахунку вартості капіталу. 

До важливих параметрів оцінювання структури капіталу вар-

то віднести показник рівня фінансового ризику, що обґрунто-

вується існуванням і дією факторів ризику у процесі здійснення 

фінансово-виробничої діяльності підприємства [1]. 

Питання теорії структури капіталу господарюючих суб’єктів 

є одними з активно досліджуваних напрямків у фінансовій нау-

ці. Оптимально сформована структура капіталу надає можли-

вість підприємству повною мірою реалізувати власні виробничі 

та фінансові можливості, проте сучасні економічні умови викли-

кають необхідність у оптимізації структури капіталу і удоскона-

ленні управління нею. 

Наявність на підприємстві оптимальної структури капіталу 

забезпечує змогу знижувати витрати виробництва, підвищувати 

віддачу від інвестицій, прискорювати кругообіг і оборот капіта-

лу, збільшувати доходи. Одночасно, існування факторів фінан-

сових ризиків і невизначеності економічного середовища зумов-

люють до проєктування та застосування управлінських рішень з 

урахуванням впливу даних чинників, і рішення в управлінні 

структурою капіталу підприємства не є винятком [2]. 

Пріоритетні напрями дослідження процесу формування 

структури капіталу полягають у розвитку методик економічного 

аналізу оцінки фінансового стану підприємств, які формуються 

на обґрунтованих організаційних засадах. Це спричинено не-

спроможністю раціональної оцінки стану підприємства, оскіль-

ки неадекватністю західних методик розрахункам фінансових 

коефіцієнтів, несистематизованістю напрямків аналізу фінан-

сового стану підприємства. 

Функціонування системи стратегічного управління структу-

рою капіталу підприємства ускладняється відсутністю регламен-

тованої чинним законодавством методики аналізу оптимізації 

структури капіталу суб’єкта господарювання.  
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На основі існуючих підходів до оптимізації структури капі-
талу підприємств варто здійснювати комплексні заходи щодо 
оптимізації, які б містили збалансування декількох критеріїв. 
Найбільш раціональним щодо досягнення оптимального співвід-
ношення структурних компонентів капіталу підприємства мож-
на вважати метод, який базується на рівночасній максимізації 
рентабельності власного капіталу та мінімізації середньозваже-
ної вартості капіталу. Саме тому потрібно виявляти таку струк-
туру капіталу, за якої середньозважена вартість капіталу та 
величина фінансового левериджу будуть мати найоптимальніші 
значення [3]. 

Оскільки окремі методики мають і окремі комплекси коефі-
цієнтів, виникає необхідність дослідження комплексу показни-
ків для побудови методики аналізу формування оптимального 
балансу між власним та позиковим капіталом, а також отри-
мання доступу до повної та достовірної інформації про фінансо-
во-майновий стан підприємства. Значна кількість існуючих ме-
тодик містять комплекси аналітичних коефіцієнтів, що, у свою 
чергу, свідчить про те, що до сьогоднішнього часу відсутня уні-
версальна методика оцінки фінансової стійкості підприємства. 

Отже, оптимальною є структура капіталу, яка дасть можли-
вість мінімізувати середньозважену вартість капіталу і, водно-
час з цим, підтримувати кредитну репутацію підприємства на 
рівні, який б дозволяв залучати нові капітали на задовільних 
умовах. Оптимізація структури капіталу – це важливий етап 
стратегічного аналізу капіталу, за якого досягається максималь-
на ефективність діяльності компанії. 
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СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ БІЗНЕС-МОДЕЛІ 

Бізнес – це налагоджена модель організації роботи, якісна 

взаємодія з клієнтами та стабільний розвиток і нарощення 

потужностей. 

Наявність системного підходу до управління компанією є 

необхідною передумовою її успішного розвитку в довгостроко-

вій перспективі. І саме керуючись системним баченням, форму-

вання бізнес-моделі компанії дає можливість будувати бізнес. 

Системний підхід до управління компанією дозволяє враху-

вати всі чинники, які впливають на її діяльність, та підтри-

мувати оптимальну і доцільну для неї бізнес-модель. 

Розробка бізнес-моделі , тобто концептуального опису того, 

як саме конкретна компанія заробляє гроші – це процес трива-

лий, який неминуче вимагає постійних правок і коригувань. 

Бізнес-модель служить логічним і наочним відображенням того, 

як компанія функціонує на всіх своїх рівнях, як створює вигідні 

умови для клієнтів, що забезпечує необхідний рівень продажів і 

відповідний прибуток. 

На сьогоднішній день більшість компаній застосовує най-

більш актуальні з уже існуючих, перевірених на практиці бізнес-

моделей, адаптуючи і вдосконалюючи їх під індивідуальні 

особливості та конкурентні переваги. 

Наведемо найбільш поширені варіанти бізнес-моделей та 

приклади компаній, які за цими моделями працюють: 

 виробник: виготовляє готову продукцію із сировини (Ford, 

CocaCola); 

 дистриб’ютор: купує продукцію у виробника та продає 

(автосалони); 

 роздрібний продавець: купує товар у дистриб’ютора та 

реалізує за роздрібними цінами (Amazon); 
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 франшиза: одна компанія надає іншій право працювати 

під своїм брендом, і за це отримує винагороду – роялті 

(McDonald’s); 

 E-комерція: продаж онлайн (усі інтернет-магазини); 

 Bricks-and-clicks: компанія поєднує традиційний офлайн-

бізнес та елементи E-комерції (виробники одягу, котрі мають як 

стаціонарні торгові мережі, так і онлайн-магазини); 

 підписка: ця модель передбачає утримання клієнтів на 

основі довготривалого контракту та отримання прибутку за 

рахунок повторного придбання (Netflix); 

 агрегатор: компанія об’єднує суб’єктів, котрі можуть 

запропонувати послуги з однієї сфери та реалізує це під власним 

брендом (Uber); 

 дропшипінг: модель працює в рамках E-комерції, але у 

вужчому сегменті, адже тут компанія виконує роль посередника 

між оптовим продавцем та покупцем (значна частина онлайн-

магазинів). 

Але на сьогоднішній день у сфері управління бізнесом най-

кращий інструмент для вирішення найважчого завдання компа-

нії – це створення інноваційної бізнес-моделі. 

Довгостроковий успіх компанії залежить від її вміння ство-

рювати і переробляти інноваційну бізнес-модель. І головне 

запитання, яке повинні ставити собі великі компанії, звучить 

так: як я можу змінити правила гри? А це означає заміну заста-

рілої бізнес-моделі більш сучасною. 

У нинішніх умовах вже не можна обмежитися інноваційним 

продуктом або процесом. Вони обидва застарівають з дедалі 

більшою швидкістю. Дослідження свідчать, що в інноваційну 

бізнес-модель закладено набагато більший потенціал успіху, ніж 

в інноваційний процес або продукт. Тому лідери у різних сферах 

оновлюють свою бізнес-модель удвічі частіше за інші компанії. 

Ми живемо у світі короткочасних конкурентних переваг. Утри-

мати успіх можна лише в тому випадку, якщо його першо-

причини постійно аналізуються й переглядаються. 

На думку О. Гассмана концепція сучасної бізнес-моделі 

складається з чотирьох елементів: 
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1. Клієнт (хто?). Хто є нашими цільовими клієнтами? На які 

споживчі сегменти потрібно націлюватися, й які з них будуть 

охоплені бізнес-моделлю? 

2. Ціннісна пропозиція (що?). Що ми пропонуємо клієнтам? 

Визначення пропозиції компанії і опис того, як компанія 

задовольняє потреби цільових клієнтів. 

3. Ланцюжок створення цінності (як?). Як ми створюємо свої 

продукти? Процеси та дії у поєднанні з відповідними ресурсами 

і засобами. 

4. Механізм отримання прибутку (чому?). Чому компанія є 

прибутковою? Структура і механізми генерування прибутку. 

Інакше кажучи, бізнес-модель визначає, хто ваші клієнти, що 

ви продаєте, як формуєте пропозицію і чому ваш бізнес при-

носить прибуток. 

Інноваційне перетворення бізнес-моделі вимагає зміни що-

найменше двох із чотирьох елементів. Наприклад, виробник 

авіадвигунів Rolls-Royce впровадив бізнес-модель «Оплата за 

льотну годину». Клієнти не викуповували двигун, а купували 

льотні години. Компанія залишала за собою право володіння і 

несла відповідальність за обслуговування і ремонт. Тобто Rolls-

Royce, не змінивши профіль клієнта (авіакомпанії), змінила 

ціннісну пропозицію (що?), ланцюжок створення цінності (як?) і 

механізм отримання прибутку (чому?). 

Бізнес-модель – це загальна картина того, як інноваційна кон-

цепція формуватиме економічну цінність для покупця, компанії 

і партнерів. Вона бере до уваги інфраструктуру, необхідну для 

просування продукту або послуги на ринок, просту для покупця, 

і водночас зручну і прибуткову для компанії. 

За останні 100 років бізнес-моделі пройшли шлях від такої як 

«власник магазину» до такої як «посередник у доступі до емо-

цій». Інноваційні бізнес-моделі здатні не просто вивести компа-

нію на ринок, а повністю змінити правила гри на певному рин-

ку. Тому бізнес-модель за вмілого застосування може стати діє-

вим інструментом у досягненні комерційного успіху та запору-

кою системності в управлінні діяльністю компанії. 

 



86  – © ПУЕТ – 

Список використаних інформаційних джерел 

1. https://bakertilly.ua/news/id49637. 

2. https://feu.kneu.edu.ua ›get_file. 

3. http://loveread.ec/view_global.php?id=65954. 

4. Швиданенко Г. О. Формування бізнес-моделі підприємства : навч. 

посіб. / Г. О. Швиданенко, Н. В. Ревуцька. – Київ : КНЕУ, 2013. – 

423 с. 

Р. Остапенко, к. е. н., доцент 
Державний біотехнологічний університет, Харків 

МОНІТОРИНГ ЕКОНОМІЧНОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

У системі організаційно-економічного забезпечення розвитку 

підприємства економічну діагностику слід розглядати через 

оцінку параметрів розвитку кризи, виявлення проблем підпри-

ємства, відхилення фактичних характеристик його розвитку від 

нормативних у порядку розробляти корекційні рішення. Однак, 

зведення діагностики лише до пошуку негативних тенденцій та 

процесів видається недостатнім. Перш за все, якщо діагностика 

не виявляє значних негативних процесів і тенденцій, то за тако-

го підходу виявляється, що діагностику не слід було проводити, 

оскільки її результат дорівнює нулю. Тому цілісне розуміння 

економічної діагностики передбачає врахування не тільки 

негативних, 

Під час аграрної реформи в Україні більшість селян набули 

права власності на майно та землю, отримавши відповідні сві-

доцтва. Але стати справжнім власником і власником можна 

лише за певних умов, дуже важливою з яких є вибір органі-

заційно-правової форми господарської діяльності, адаптованої 

до вимог ринку. 

Виробнича діяльність зводиться до використання технічно 

можливих комбінацій факторів виробництва для виробництва 

продукції в межах певних організаційно-правових форм. 

У сучасній економічній літературі широко використовується 

поняття потенціалу: економічне, ринкове, науково-технічне, 
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кадрове, організаційне, управлінське, виробниче і т. д. Однак 

єдності у визначенні понять немає. Це, зокрема, стосується 

виробничого потенціалу. У процесі діагностики ми пропонуємо 

виходити з концепції потенціалу, яка охоплює не тільки ресурси 

підприємства, а й результат їх використання. 

Діагностику потенціалу підприємства слід проводити з ме-

тою виявлення невикористаних резервів, оцінки їх стану та тен-

денцій розвитку. Резерви – це невикористаний потенціал. Якщо 

прийняти, що потенціал є певним оптимальним станом ресурсів 

з точки зору кінцевого результату діяльності підприємства, то 

резерви – це не що інше, як різниця між цим оптимальним та 

фактичним станом. Потенційна діагностика дозволяє діагносту-

вати резерви, без яких неможливо розробити стратегію розвитку 

підприємства. 

Проводячи порівняльний аналіз відповідності темпів та особ-

ливостей розвитку суб’єктів господарювання, ми визначаємо 

діапазон показників, який корелює зі значеннями показників 

інших сільськогосподарських підприємств. Так само показники 

розвитку галузі корелюють із економікою в цілому. В результаті 

такого підходу можна виявити специфіку динаміки ринкової 

ефективності окремих груп підприємств галузевого та регіо-

нального рівнів. Встановлено, що ефективність функціонування 

значної кількості підприємств нижча за галузеву або коливалася 

порівняно з нею. Водночас існує певна група підприємств, які 

протягом тривалого часу досягають виняткових показників 

ефективності ринку. 

Галузеві показники за останні три роки дають підстави зро-

бити висновок, однак, що сільськогосподарські підприємства 

відрізняються низькою ефективністю, а кожне третє є збит-

ковим. 

Протягом останніх десяти років рентабельність виробництва 

основних видів продукції в сільському господарстві, що визна-

чають рентабельність функціонування сільськогосподарських 

підприємств, залишалася вкрай низькою. І на сьогодні перелом-

ний момент ще не настав. 
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Враховуючи сучасну ситуацію в галузі та різні тенденції 
розвитку сільськогосподарських підприємств, товариства з 
обмеженою відповідальністю залишаються визначальною орга-
нізаційно-правовою формою ведення сільського господарства в 
сільській місцевості. Це те, що дає нам основу для аналізу 
організаційних та економічних аспектів їх економічної діяль-
ності на регіональному рівні. 

Ефективність функціонування підприємств у сучасних умо-
вах визначається новим механізмом управління, який знахо-
диться на стадії становлення. Економічний механізм – це систе-
ма взаємопов’язаних організаційних, економічних та правових 
відносин, що визначають кінцевий результат діяльності підпри-
ємства [1]. Його недосконалість і неоднозначність використання 
в системі управління підприємством проявляється в ефектив-
ності виробництва. 

Протягом останніх десяти років рентабельність виробництва 
основних видів продукції в сільському господарстві, що визна-
чають рентабельність функціонування сільськогосподарських 
підприємств, залишалася вкрай низькою. І на сьогодні перелом-
ний момент не настав. 

Зарубіжний досвід управління нестабільністю галузі базу-
ється на моделях конкуренції [2]: економія від масштабу (у ви-
робництві, дослідженнях, маркетингу, обслуговуванні); асорти-
ментна політика; інноваційний менеджмент (придбання не тіль-
ки засобів виробництва, а й реклами, досліджень та розробок, 
компенсація збитків, пов’язаних з організацією нового підпри-
ємства тощо); управління витратами; доступ до каналів розпов-
сюдження; державна політика (уряд може впливати на такі ме-
тоди, як ліцензування, обмеження доступу до джерел сировини, 
стандарти забруднення води та повітря та стандарти безпеки). 

Враховуючи сучасну ситуацію в галузі та різні тенденції 
розвитку сільськогосподарських підприємств, товариства з 
обмеженою відповідальністю залишаються визначальною орга-
нізаційно-правовою формою ведення сільського господарства в 
сільській місцевості. Це те, що дає нам основу для аналізу орга-
нізаційних та економічних аспектів їх економічної діяльності на 
регіональному рівні. 
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ  
У ДИНАМІЦІ ЇЇ СУБ’ЄКТІВ ТА ОБ’ЄКТІВ 

На сьогодні зовнішньоекономічна діяльність набуває важли-

вості для розвитку національної економіки та її господарюючих 

суб’єктів в процесі відносин, що виникають на території та за 

межами України. 

Як показує аналіз статистичної інформації, зовнішньотор-

говельний оборот товарів у 2020 р. у порівнянні з 2019 р. змен-

шився на 10,2 % (на 13,5 млрд дол.) і становив 118,3 млрд дол. 

та на 26,2 % (на 36,7 млрд дол.) порівняно з 2013 р. (рис. 1) [1].  

 

Рисунок 1 – Обсяг експорту-імпорту  

товарів в Україні, млн дол. США  
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Згідно з рис. 1 сальдо зовнішньоторговельного балансу това-

рів у 2020 р. є від’ємним у сумі 5,1 млрд дол., але покращилось 

у порівнянні з 2019 р. на 1,0 млрд дол. [2], а порівняно з 2013 р. 

– на 8508 тис. грн. 

Експорт товарів у 2020 р. зменшився у порівнянні з 2019 р. 

на 1,7 % (на 841,7 млн дол.) і становив 49,2 млрд дол. Порівняно 

з 2013 р. експорт зменшився на 14,1 млрд дол., а відносно 

2015 р. – на 11 млрд дол. 

Імпорт товарів у 2020 р. зменшився у порівнянні з 2019 р. на 

11,0 % (на 6,7 млрд дол)., з 2013 р. – на 29,4 % (на 22,6 млрд 

дол), з 2015 р. збільшився на 44,8 % (на 16,8 млрд дол). 

Все це свідчить про стрибкоподібний характер розвитку зов-

нішньої торгівлі України, що викликає необхідність спеціально-

го дослідження факторів, які формують зовнішньоторговельний 

оборот та впливають на природу балансу товарів і його сальдо.  

Що стосується кількості країн-партнерів України, з якими 

ведеться зовнішня торгівля, то їх динаміка свідчить про зміну 

відповідно до зовнішньоторгової політики та внутрішньої со-

ціально-економічної ситуації (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Динаміка кількості країн-партнерів  

України по зовнішній торгівлі [1] 
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Так, у 2020 р. кількість країн-партнерів України по зовнішній 
торгівлі становила 175, у 2019 р. – 174. У 2013 р. кількість парт-
нерів становила 180. В результаті тимчасового окупованих тери-
торій України у 2015–2017 рр. партнерів по міжнародній 
торгівлі зменшилося до 159, що на 9,1 % менше, ніж у 2020 р. та 
11,7 % у 2013 р. 

Найбільшими торговельними партнерами України є країни 
Європейського Союзу (28 партнерів) з питомою вагою зовніш-
ньоторговельному обороті товарів і послуг у 2020 р. 40,7 %. 

Таким чином, для розвитку міжнародних економічних зв’яз-
ків важливим є як входження вітчизняних підприємств у систе-
му міжнародної торгівлі, так і залучення іноземних підприємців 
до діяльності в Україні. 
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СУТНІСТЬ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
ЕКСПОРТНИМ АСОРТИМЕНТОМ  

ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

Управління товарним асортиментом є однією з найважливі-
ших складових конкурентної стратегії підприємства. Особливо 
важливим воно є для підприємства, яке працює на зарубіжних 
ринках. Питання про розширення або звуження асортименту 
продукції, що продається, може мати різні рішення залежно від 
цілого комплексу конкретних умов: галузь, конкуренти, розміри 
підприємства та інші кон’юнктурні складові. 
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Формуванню асортименту передує розробка підприємством 

асортиментної концепції. Вона являє собою спрямовану побудо-

ву оптимальної асортиментної структури, товарної пропозиції, 

при цьому за основу приймаються, з одного боку, споживчі 

вимоги певних груп (сегментів ринку), а з іншого боку – необ-

хідність забезпечити найбільш ефективне використання підпри-

ємством сировинних, технологічних, фінансових й інших ресур-

сів для того, щоб виробляти продукцію з витратами. 

Управління асортиментом припускає координацію взаємоза-

лежної діяльності – науково-технічного й проектної, комплекс-

ного дослідження ринку, організації збуту, сеанси реклами, 

стимулювання попиту тощо. 

Один з важливих елементів асортименту й у цілому товарної 

політики – вилучення із програми неефективних товарів. Вилу-

чатися можуть товари морально застарілі й економічно неефек-

тивні, хоча й, можливо, що користуються деяким попитом. 

Загалом асортиментна політика – визначення набору товарних 

груп, найкращих для успішної роботи на ринку, що забезпечує 

економічну ефективність діяльності підприємства в цілому. 

Асортиментна політика визначає оптимальне співвідношення 

виробів, що знаходяться на стадіях життєвого циклу, але одно-

часно перебувають на ринку. Оптимізація номенклатури виро-

бів, що одночасно перебувають на ринку, але розрізняються за 

ступенем новизни, дозволяє гарантувати підприємству відносно 

стабільні загальні умови забезпечення обсягів реалізації, 

покриття витрат і досягнення прибутку. 

Як правило, управління товарним асортиментом з метою під-

вищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підпри-

ємства на зарубіжному ринку включає нижче перераховані 

етапи: 

 Визначення існуючих та нових потреб закордонних спо-

живачів, аналіз способів використання товару на зарубіжному 

ринку. 

 Критична оцінка експортної продукції з позиції зарубіж-

ного споживача.  

 Оцінка конкуруючих виробів.  
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 Додавання нових функцій до товару, вилучення, дифе-
ренціація (в т. ч. новий профіль).  
 Пропозиція по новим виробам, модифікаціям, новим 

способам використання товару.  
 Аналіз можливостей виробництва, цін, собівартості, 

рентабельності. 
 Ринкові тести нової продукції (за кордоном).  
 Пропозиції по параметричним рядам товару (ціна, упа-

ковка, сервіс). 
 Оцінка та коригування експортного асортименту [1]. 
Широта товарного асортименту частково визначається ціля-

ми, які підприємство ставить перед собою. У підприємств, які 
мають на меті стати постачальниками вичерпного асортименту 
або тих, що допомагають завоювати велику частку ринку чи 
його розширення, товарний асортимент звичайно широкий. Їх 
менше хвилює положення, коли ті або інші з вироблених ними 
товарів не дають прибутку. Підприємства, зацікавлені насампе-
ред у високій прибутковості свого бізнесу, мають зазвичай 
звужений асортимент дохідних виробів. 

Розширення товарних асортиментів може відбуватися також 
за рахунок додавання нових виробів у вже існуючих рамках, 
тобто за рахунок насичення асортименту – вертикальної зміни. 
Є декілька причин, за яких прибігають до насичення асорти-
ментів: 

 прагнення одержати додатковий прибуток; 

 спроби задовольнити дилерів, що скаржаться на пробіли в 
існуючому асортименті; 

 прагнення повністю задіяти виробничі потужності; 

 спроби стати провідним підприємством з вичерпними 
асортиментами; 

 прагнення ліквідувати ніші з метою недопущення 
конкурентів.  

Так, якщо підприємство має сформований експортний асор-
тимент, то через певний час виникне необхідність його оптимі-
зувати в наслідок плинності часу та ринкових змін. В загально-
му вигляді О. Савинкін виділяє у процесі оптимізації асорти-
менту 3 основні етапи [2]. 
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1 етап. Аналіз динаміки ринку й структури попиту. 

Підрозділ, відповідальний за управління асортиментом (як 

правило, це маркетингова служба), із установленою періодич-

ністю ініціює процес оптимізації. Маркетинговий підрозділ ана-

лізує динаміку продажу по товарних групах (окремим товарам) 

на закордонних ринках, оцінює перспективи зміни попиту й 

конкуренції в сегментах, на яких представлена або куди збира-

ється виходити компанія зі своєю продукцією (послугами). На 

підставі отриманої інформації фахівці з маркетингу готовлять 

варіанти рішень по зміні структури асортименту, спрямовані на 

підвищення задоволеності споживачів, зміцнення конкурентної 

позиції компанії й збільшення частки ринку. 

2 етап. Фінансовий аналіз розроблених пропозицій.   

Планово-економічна служба аналізує фінансові показники по 

товарних групах або окремих товарах і виносить свої висновки 

про зміну структури асортименту. 

3 етап. Затвердження остаточного варіанту структури асорти-

менту. 

Робоча група, у яку входять фахівці маркетингового, еконо-

мічного й іншого підрозділів (виробництво, закупівлі, логісти-

ка), розробляє й погоджує остаточний варіант рішення по 

оптимізації асортиментів продукції компанії. 

Слід зазначити, що управління товарним асортиментом є 

обов’язковою роботою, до того ж спільною діяльністю багатьох 

спеціалістів підприємства: економістів, маркетологів, працівни-

ків відділів експорту та імпорту, технічних спеціалістів, керівни-

ків відділу продажу та закупівель тощо. Оптимальна структура 

асортименту має забезпечувати максимальну рентабельність то-

варів та стабільність компанії на ринках за кордоном і загалом. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ 
ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Успішність експортної діяльності підприємства залежить від 

багатьох внутрішніх та зовнішніх чинників, серед яких одним із 

ключових є формування та реалізація ефективної стратегії зовніш-

ньоекономічної діяльності, яка являє собою план розвитку підпри-

ємства стосовно діяльності пов’язаної з виходом на зовнішній 

ринок, завоюванням бажаної частки ринку, розширення та під-

тримання своїх позицій. Крім цього – це комплекс управлінських 

рішень, які звужують всю множину можливих зовнішньоеконо-

мічних дій підприємства до сукупності найбільш ефективних з 

точки зору довгострокових цілей сформульованих у загальній 

стратегії.  

Формування стратегії експортної діяльності відбувається під 

впливом як внутрішніх, так і зовнішніх чинників, які в свою чер-

гу формують експортний потенціал підприємства, що є основою 

для формування стратегії. До внутрішніх чинників відносять: 

організацію управління підприємством; інформаційне забезпе-

чення зовнішньоекономічної діяльності; планування експортно-

го виробництва; облік та аналіз експортних поставок; кадровий 

менеджмент [1]. Серед зовнішніх чинників формування стратегії 

експортної діяльності можна виділити: економічні (рівень та 

темпи інфляції, зростання та спад виробництва, коливання курсу 

національної та іноземної валюти, оподаткування, умови одер-

жання кредиту і процентна банківська ставка, рівень динаміки 

цін, попит покупців, платоспроможність контрагентів тощо); 

демографічні (кількість населення, його вік, стать, сімейний 

стан тощо); політико-правові (сприятливість наявної законодав-

чої бази, її стабільність, політичний лад, стосунки, які склались 

у країни на світовій арені тощо); соціокультурні (відмінності у 
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ставлення людей до самих себе і до інших, ставлення до 

суспільних інститутів, природи, основних культурних ціннос-

тей, відмінності у сприйнятті та у потребах тощо); науково-тех-

нічні (рівень розвитку науки і техніки у країні, рівень впрова-

дження досягнень НТП у виробництво, доступність новітніх 

технологій тощо) тощо.  

Формування стратегії експортної діяльності, як правило, 

складається з наступних етапів: 

− початковий – здійснення аналізу зовнішнього середовища, 

прогнозування майбутнього розвитку підприємства, виявлення 

можливостей і загроз, сильних і слабких сторін, оцінювання 

конкурентоспроможності і прогнозування її зміни; 

− на другому етапі або паралельно (на новоствореному 

підприємстві – на першому) визначають місію, мету і цілі зов-

нішньоекономічної діяльності підприємства; 

− на третьому етапі здійснюють стратегічний аналіз, який 

полягає в порівнянні мети і цілей зовнішньоекономічної діяль-

ності з результатами аналізу середовища зовнішньоекономічної 

діяльності, виявленні і усуненні розривів між ними і, головне, у 

виробленні альтернативних стратегій – варіантів стратегічного 

розвитку; 

− на четвертому етапі моделюються варіативні сценарії роз-

витку подій (оптимістичний, песимістичний та найбільш віро-

гідний) і досліджується вплив кожного на сформульовані аль-

тернативні стратегії зовнішньоекономічної діяльності. Визнача-

ється конкурентоспроможність підприємства у разі реалізації 

тієї чи іншої стратегії експортної діяльності за певним сцена-

рієм; 

− на п’ятому етапі здійснюється вибір найбільш прийнятної 

стратегії зовнішньоекономічної діяльності з альтернативних; 

− на шостому – готується кінцевий варіант стратегічного 

плану зовнішньоекономічної діяльності підприємства; 

− на сьомому етапі на базі стратегічного плану розробля-

ються тактичні середньострокові плани зовнішньоекономічної 

діяльності; 
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− на восьмому етапі розробляються оперативні плани та 

проекти, і на цьому процес стратегічного планування зовніш-

ньоекономічної діяльності завершується [2]. 

Процес реалізації стратегічного плану (процес стратегічного 

управління) передбачає не лише організацію реалізації стратегії 

експортної діяльності (9-й етап) але і її практичну оцінку, конт-

роль за виконанням (10-й етап) і зворотний зв’язок, якщо вияв-

ляються помилки, недоробки у формуванні стратегічного плану 

на будь-якому із етапів. Інколи такий зворотний зв’язок перед-

бачає часткові зміни місії і цілей зовнішньоекономічної діяль-

ності, якщо вони виявилися до певної міри нереальними. Зво-

ротний зв’язок можливий на будь-якому з етапів формування 

стратегії. Все це свідчить про те, що і формування, і реалізація 

стратегії становлять єдиний процес, який є безперервним, 

оскільки середовище експортної діяльності, а, відповідно, і 

умови діяльності підприємства постійно змінюються, стратегіч-

ний план регулярно коригується.  

Таким чином, у сучасних умовах глобалізації економічних 

відносин перед вітчизняними підприємствами постало питання 

консолідації в міжнародний економічний простір. Для досяг-

нення даної мети необхідна насамперед ефективна стратегія 

ведення експортної діяльності, яка повинна розроблятися лише 

у комплексі із загальним стратегічним планом функціонування 

підприємства. Лише розробка конкретного плану заходів дозво-

лить вітчизняним підприємствам визначитися з основними вида-

ми дій щодо виходу на зовнішні ринки та закріпити свої позиції 

як конкурентоспроможних господарюючих суб’єктів. 
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ЕКОНОМІЧНИЙ ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ НА МАЛИЙ  
ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ 

From the end of 2019 to the present, the world is experiencing a 

pandemic of COVID-19. This situation has changed all spheres of 

life, and, of course, influenced the economic situation of small and 

medium-sized businesses. When in Ukraine introduced a state of 

quarantine, most small entrepreneurs did not have sufficient resour-

ces, including financial to ensure stable work in quarantine or to 

withstand a forced closure, to withstand imposed conditions for at 

least one or two months and not to bankrupt. When the authorities 

reduced the pressure on entrepreneurs and they only began to 

recover from the lenses, a new quarantine wave took place. 

Moreover, he could not stand many entrepreneurs. 

З кінця 2019 року – по наш час, світ переживає пандемію 

COVID-19. Ця ситуація змінила усі сфери життя, і, безумовно, 

вплинула на економічне становище малого та середнього біз-

несу. Коли в Україні ввели стан карантину, більшість малих 

підприємців не мала достатніх ресурсів, у тому числі фінансо-

вих, щоб забезпечити стабільну роботу в умовах карантину або 

витримати вимушене закриття, витримати нав’язані умови про-

тягом хоча б одного-двох місяців і не збанкрутувати. Коли влада 

зменшила тиск на підприємців і вони лише почали оговтуватися 

від зазнаних збитків, відбулася нова хвиля карантину. І її вже не 

витримало багато підприємців. Спалах пандемії COVID-19 для 

людства став випробуванням, що значною мірою вплинуло на 

всі сфери життя, і, безумовно, на економіку світу в цілому і 

окремих країн. Як свідчить досвід розвинених країн, здійснення 

виваженої державної фінансової політики підтримки малого 

бізнесу є необхідною складовою сучасної фінансової політики в 

публічній сфері. В кризових умовах розвитку економіки саме 

допомога держави малому підприємництву може призвести до 
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поліпшення економічної ситуації як в регіонах, так і в країні в 

цілому. Сьогодні саме з малим та середнім підприємництвом 

держава пов’язує надію на швидкі позитивні структурні зміни в 

економіці, вихід з економічної кризи та створення умов для 

економічного зростання. Зазвичай суб’єкти малого підприєм-

ництва починають зазнавати фінансових втрат вже на 2–3 місяць 

фінансової кризи. Великих збитків мале підприємництво зазнало 

від запровадження карантину внаслідок COVID-19.  

Так, за даними Спілки українських підприємців України [1] у 

кризовий березень 2020 року збанкрутіли і закрили свій бізнес 

приблизно 6 % суб’єктів малого підприємництва, що є величез-

ною проблемою для держави. Третина власників бізнесу (пере-

важно мікро-), заявляють про падіння доходів на 90–100 % за 

березень – квітень 2020 року. Ці ж підприємці вже звільнили до 

50 % штату співробітників. Власники малого та середнього 

бізнесу констатують факт зменшення доходів на 25–50 % порів-

няно з докарантинним періодом і вже звільнили від 10 до 25 % 

працівників. Для порівняння, втрати прибутків великих підпри-

ємств становлять 10–25 %, там прогнозується скорочення штату 

на 25 % до кінця обмежувальних заходів. Крім того, склалося 

додаткове навантаження на державу щодо соціальних виплат та 

відбулося погіршення криміногенної ситуації через те, що бага-

то громадян опинились без доходу. За прогнозами, у разі якщо 

карантин буде продовжено, 51 % суб’єктів малого підприєм-

ництва – це мікро та малий бізнес, зможуть працювати не 

більше 1 місяця, 2–3 місяця – 25 %, 4–6 місяців – 4 %, до 1 року 

– 1 % [2].  

Дослідження діяльності малого підприємництва в умовах 

пандемії COVID-19 дозволило визначити такі ризики: зупи-

нення діяльності; дефіцит ліквідності; масштабне скорочення та 

звуження структури споживчого попиту; розірвання ланцюгів 

створення доданої вартості і постачання; втрата внутрішнього 

ринку збуту; невизначеність на зовнішніх ринках, насамперед 

щодо посткарантинних обсягів, строків та можливостей віднов-

лення експорту.  
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Проте є й сфери, для яких коронавірус став додатковою мож-

ливістю, це насамперед: сервіси онлайн-навчання, індивідуальні 

тренування і персональне навчання; сервіси для віддаленої 

роботи (телефонія, сервіси командної роботи, внутрішні CRM 

і т. д.); послуги з доставки їжі і товарів першої необхідності; 

продаж товарів он-лайн (одяг, взуття, косметика, ювелірні 

прикраси) тощо. Незважаючи на скрутну економічну ситуацію 

для малих підприємств у зв’язку з COVID-19, ми вважаємо, що 

навіть у таких умовах малий бізнес повинен розвиватися та 

зростати, адже саме малий бізнес – найбільш гнучкий, креатив-

ний сектор економіки, який може швидко відреагувати на 

умови, що змінилися. 

 

Рисунок 1 – Чисельність ФОП на карантині за галузями, осіб [3] 

Дослідження діяльності малого підприємництва в умовах 

пандемії COVID-19 дозволило визначити що потрібно для подо-

лання наслідків пандемії COVID-19 та запобігання поширення 

кризового стану, суб’єктам малого підприємництва необхідно: 

максимально швидко адаптуватися до нових викликів в умовах 

світової пандемії; інтенсивно працювати над цифровими страте-

гіями, щоб адаптуватися до нових форм споживання; присут-

ність у цифровому форматі і брендинг допоможуть у боротьбі за 

нові проекти; перевести певні процеси бізнесу в онлайн-режим; 

зробити переоцінку фінансування; розробити нову стратегію 

розвитку, враховуючи поточну ситуацію; зосередитися на тій 

галузі, яка є найприбутковіша для малого підприємництва. 
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КОНТРОЛІНГ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У 
СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТА НЕОБХІДНІСТЬ 

На сучасному етапі розвитку науки управління, контролінг 

визначають інструментом управління, застосування якого мож-

ливе в усіх сфер та на всіх ієрархічних рівнях системи управ-

ління. Завдяки цілеспрямованим збору та обробці інформації 

саме цей інструмент підвищує ефективність та результативність 

процесу прийняття і реалізації управлінських рішень та управ-

ління підприємством в цілому. Якість збору, обробки та пере-

дачі інформації у процесі управлінні підприємством залежить 

від ефективності функціонування системи інформаційного 

забезпечення та, зокрема, такого її елементу, як інформаційні 

технології. 
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Проблематику впровадження та функціонування інформацій-

них технологій в процес контролінгу на підприємстві відобра-

жено в роботах вітчизняних і зарубіжних вчених. Формуванню 

та розвитку контролінгу як концепції сучасного менеджменту 

підприємств присвячено дослідження багатьох науковців та 

практиків, зокрема, Ю. Вебера, А. Градова, А. Дайле, Р. Манна і 

Е. Майера, В. Ньюмана, О. Оліфірова, Ю. Орлова, Г. Ортмана, 

Г. Піча, Т. Писаревської, Т. Скоуна, В. Ситника, І. С’юрца, 

О. Терещенка, В. Ткаченко, Д. Хана, П. Хорвата, Х. Хунгенберг, 

Х. Фольмута, Д. Шнейдера, І. Шрайога, Х. Штайнмана тощо. 

Питання використання інформаційних технологій у процесі 

управління підприємством висвітлювалися в працях Т. Ба-

рановської, С. Войтко, С. Діордіци, А. Литвака, Н. Кирич, 

Н. Меджибовської, Т. Сакалош, З. Соколовської, М. Хамера, 

Дж. Чампі тощо. Оскільки, в сучасних умовах інформаційні 

технології розвиваються прискореними темпами, актуальність їх 

оновлення і інтеграції в процес контролінгу на підприємстві 

завжди лишається актуальним питанням у наукових колах. 

Інформаційні технології є ключовим елементом системи 

інформаційного забезпечення контролінгу на підприємстві і 

перебувають із ним у взаємозв’язку. Дієвий і ефективний 

контролінг в управлінні підприємством взаємопов’язаний із 

отриманням, обробкою, узагальненням, порівнянням й аналізом 

значних масивів інформаційних даних щодо внутрішнього і 

зовнішнього середовища підприємства. Тому виконання функ-

цій і завдань контролінгу неможливе без застосування сучасних 

інформаційних технологій, використання яких дозволяє підви-

щити якість інформаційного забезпечення контролінгової діяль-

ності завдяки прискоренню обробки й узагальнення інформації 

та забезпечити автоматичне проведення необхідних аналітичних 

розрахунків. Цю тезу підтримує багато науковців і практиків, 

зокрема, Д. Хан і Х. Хунгенберг зазначають, що для ефек-

тивного застосування інструментів контролінгу в управлінні 

підприємством необхідна автоматизована обробка економічних 

даних [1, с. 223]. 
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Основними елементами системи інформаційного забезпе-

чення контролінгу в управлінні підприємством є інформація про 

стан зовнішнього середовища, отримана через моніторинг 

основних його факторів; інформація про стан внутрішнього 

середовища, яка формує масив інформаційних даних із внут-

рішніх джерел; інформаційні потоки, які забезпечують опти-

мальну комунікацію та фізичне переміщення повідомлень; 

інформаційні технології, які забезпечують взаємодію сукупності 

засобів і методів збирання, накопичення, переміщення, обробки 

інформації. 

На сьогодні одним із розповсюджених підходів до інфор-

маційного забезпечення контролінгу на підприємстві є ство-

рення електронних документів різних форматів, водночас засоби 

управління ними, майже, відсутні. Тому, актуальним і диску-

сійним питання сьогодення для будь-якого підприємства неза-

лежно від форми власності та організаційно-правової форми, є 

впровадження чи удосконалення діючої системи електронного 

документообігу. Це зумовлено бажанням користувачів органі-

зувати й приборкати потік електронних документів за рахунок 

системи електронного документообігу, що зумовить подальші 

дослідження за розглянутою проблематикою. 
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ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ 
ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ ТА ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ 

Досліджуючи статистичні джерела [1] встановлено, що 

підприємства будь-якого регіону відрізняються рівнем іннова-
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ційної активності, але особливістю обліку інноваційних показ-

ників залишається проблема такого обліку заради формування 

статистичних документів для бухгалтерської звітності. Це фор-

мує рівень складності аналізу процесів інноваційної діяльності у 

розрізі не тільки окремих досліджуваних підприємств, але за 

недостатністю даних унеможливлює використання єдиного під-

ходу для визначення інноваційної діяльності підприємств та 

регіону в цілому. 

Дослідженнями [2] підтверджується необхідність зростання 

ролі регіонального рівня державної влади. Це необхідно з 

позиції того, що найефективнішим впливом на інноваційний 

розвиток території, за умови прийнятої стратегії інноваційного 

розвитку, є необхідність управління процесами виявлення сис-

темних змін в інноваційному розвитку регіону, але головним 

залишатиметься  управління цим розвитком і відслідкувано 

впливати на досягнення поставлених рівнів у меті розвитку 

регіону. Серед проблем розвитку регіону  дослідниками було 

виділено проблему пов’язану з неефективною системою управ-

ління на регіональному рівні. Наслідком цьому є потенційні 

ризики, що зумовлюють формування несприятливості до ново-

введень і, головне, низьку результативність інноваційної діяль-

ності на основі відсутності стимулюючого попиту на вітчизняну 

інноваційну продукцію, послуги, нових видів продукції і тех-

нологій, спрямованих на імпортозаміщення [2].  

Переважаючим чинником у визначенні переваг розвитку 

регіону є визначення того, що ефективною позицією держави 

має бути її зацікавленість у забезпеченні економічної самостій-

ності регіонів та ефективності регіональної інноваційної 

політики. 

Оскільки регіональна інноваційна політика в умовах процесів 

розвитку економіки повинна передбачати основні цілі регіо-

нального інноваційного розвитку, визначати шляхи активізації 

суб’єктів-учасників регіонального інноваційного процесу, необ-

хідне глибоке розуміння концепції формування та розвитку 

високоефективних регіональних інноваційних систем різнопла-

нового характеру. Розвиток і розуміння складності таких про-



– © ПУЕТ – 105 

цесів потребує використання необхідної методології створення 

науково-методичного забезпечення моделей формування регіо-

нальних інноваційних систем економічного району. 

Напряцьованим досвідом у цьому напряму вирішення проб-

леми є пропозиції науковців по розробці концепції інституцій-

ного забезпечення формування регіональної інноваційної 

екосистеми на прикладі Придніпровського наукового центру 

НАН України та МОН України [3, с. 36–69]. Метою такої 

концепції розробниками було визначено «…розширення функ-

ціоналу регіональних наукових центрів НАН України та МОН 

України шляхом націлювання їх на науково-методичне забез-

печення та супровід створення сучасної моделі збалансованого 

сталого розвитку та інтеграції до європейських науково-освіт-

нього та інноваційного просторів на базі формування регіональ-

них інноваційних екосистем економічних районів України (які 

відповідають рівню NUTS-1 територіальних одиниць статистики 

ЄС) шляхом розвитку людського капіталу і спроможного до 

інновацій трудового потенціалу, формування інституційних 

передумов неоіндустріальної модернізації економіки і промис-

лових секторів, виявлення логістичних переваг (на основі 

створення відповідних транспортно-логістичних кластерів), 

ефективного використання виробничих, природних і трудових 

ресурсів областей та задіяння невичерпних резервів нефор-

мальної складової економіки в умовах децентралізації, модер-

нізації та смарт-спеціалізації» [3, c. 36]. 

В процесі розробки науково-методичних розробок дослідни-

ки акцентували увагу на тому, що у процесі децентралізації в 

Україні та розвитку регіонів необхідно враховувати  терито-

ріальний рівень у виді економічних районів на основі об’єд-

нання декілька областей [3]. Констатація цього фактору побу-

дована на тому, що економічні райони утворилися не адмініст-

ративним шляхом, а виникли в ході історичного, соціально-

економічного та культурного розвитку, розміри яких за тери-

торією є як соціально-економічні та культурні простори. Особ-

ливістю їх є те, що вони об’єднані спільним географічним 

розташуванням, культурними і ментальними характеристиками, 
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подібним природно-ресурсним забезпеченням та структурою 

економіки [3]. 

Характерними особливостями для інновайної активності 

підприємств різних регіонів, які були встановлені науковцями 

[4] за дослідженнями харківського регіону за результатами ана-

лізу значення показників на досліджуваних підприємствах за 

даними первинної звітності, є такими, що мають хаотичний 

характер. 

Динаміка коефіцієнту ефективності використання витрат на 

інноваційну діяльність по досліджуваним підприємствам комп-

лексно характеризує їх інноваційну активність, що проявляється 

через активності впровадження науково-дослідних розробок, а 

як наслідок, інноваційної продукції і технологій та зміни у 

обсягах реалізованої інноваційної продукції. Визначення зна-

чень таких показників як наукоємність виробництв, коефіцієнт 

введення нової продукції та експортоспроможність продукції 

надає можливості для створення характеристики інноваційного 

потенціалу кадрів підприємства. Рівень показників інноваційної 

активності підприємств визначається рівнем витрат для цього, 

так як, фінансування є основним фактором інноваційної діяль-

ності за рахунок власного фінансування для виконання науково-

дослідницьких робіт та впровадження результатів. Пасивність 

державної політики для підтримки інноваційної активності 

підприємств не створює умови для економічного розвитку 

національної та регіональної економіки, економічного району як 

частин національної економіки. Для сприяння економічного 

розвитку економічного регіону інноваційна активність повинна 

бути одним із цільових показників інноваційної політики в стра-

тегіях діяльності регіональних державних структур в напрямі 

активізації процесів інвестування. Така політика необхідна для 

створення умов мінімізації ризиків, пов’язаних з фінансуванням 

інноваційної діяльності, для формування стабільності законо-

давчої та політичної ситуації. 
Практична значущість результатів дослідження визначається 

констатацією доцільності створення національної інноваційної 
системи, що обумовлено недостатністю науково-дослідних робіт 
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на рівнях економічного району і економіки регіону. Актуаль-
ність розробки методології для вирішення проблем інновайної 
активності суб’єктів економічної діяльності підтверджує необ-
хідність розширення функціоналу регіональних наукових цент-
рів НАН України та закладів вищої освіти шляхом націлювання 
їх на науково-методичне забезпечення створення сучасної моде-
лі збалансованого сталого розвитку та інтеграції до європей-
ських науково-освітніх та інноваційних просторів.  
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КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОБЛЕМ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ УПРАВЛІННЯ КРИТИЧНИМИ  

БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ 

Актуальність класифікації бізнес-процесів за базовими кате-
горіями та за ступенем деталізації і рівнем вимог до інформа-
ційного забезпечення залишається основою для моделей складу 
бізнес-процесів. 
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При створенні бізнес-процесної організації використову-

ються відомі еталонні моделі, що об’єднують  в собі набутий 

досвід і експертні знання з переходу на системи процесного 

управління. В основу таких моделей було покладено трьохрів-

неву модель бізнес-процесів Американської бенчмаркетингової 

палати (Internation Benchmarking Cleavinghouse) у Хьюстоні та 

Європейського фонду управління якістю (EFQM) [1]. Викорис-

товуючи методологію таких підходів було запропоновано на її 

основі свою класифікацію бізнес-процесів [2]. 

Еволюційний розвиток у наукових дослідженнях про управ-

ління пов’язаний із необхідністю розуміти всі глибинні процеси, 

які пов’язані насамперед із розумінням структури об’єкта і 

предмета дослідження, але потребують досліджень пов’язаних із 

розумінням класифікації бізнес-процесів і, як наслідок, кла-

сифікації проблем в інформаційному забезпеченні управління 

критичними бізнес-процесами. Метою класифікації бізнес-про-

цесів є визначення груп в межах цілого окремих схожих за 

певною ознакою елементів [3]. Головною особливістю вибору 

класифікаційної ознаки бізнес-процесів є необхідність визна-

чення способу управління ними. Тому класифікаційні ознаки 

визначено як сукупності видів бізнес-процесів підприємства, але 

підходи до управління бізнес-процесами в системі процесно-

структурованого менеджменту завжди будуть потребувати 

необхідної методології на підставі цілісного уявлення про це [3].  

Метою класифікації проблем в інформаційному забезпеченні 

управління критичними бізнес-процесами є формування ціліс-

ного уявлення про управління критичними бізнес-процесами в 

системі процесно структурованого менеджменту та створення 

цілісної структури бізнес-процесів підприємств.  

У такій структурі, яка може бути виражена як комплекс 

самого підприємства, ієрархією процесів якого формують за 

принципом визначення групи універсальних процесів. Така 

ієрархічна структура бізнес-процесів дає змогу визначати сфери 

контролю керівників в організаційній структурі, які направлені 

на ефективність управління загалом за рахунок підвищення 

узгодженості бізнес-процесів у межах одного підприємства [3]. 
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Різноплановість управління економічною системою з проб-

лем обліку, аналізу і контролю, планування, регулювання забез-

печують оперативне керівництво бізнес-процесами, які спрямо-

вані на досягнення значущих цілей суб’єкта господарювання, 

що особливо важливо, при цьому, розуміти та враховувати  

проблеми в інформаційному забезпеченні управління критич-

ними бізнес-процесами. Управлінська інформація є складовим у 

процесах виробництва, розподілу, обміну та забезпечує вирі-

шення завдань організаційно-економічного управління суб’єк-

тами господарювання та їх структурними підрозділами. Дослі-

дження логістики інформації в інформаційних процесах показує 

результативність впровадження і використання інформаційних 

систем за умови адаптації ІС до особливостей за класифікаціями 

бізнес-процесів підприємства, яка визначає їх призначення. 

Серед таких ІС виділяють ІС прийняття рішень і ІС підтримки 

виконання. 

Вирішення задач інформаційного забезпечення управління 

критичними бізнес-процесами потребують використання ІС під-

тримки прийняття рішень, які відносяться до класу експертних 

систем, і представляють собою комплекс інструментальних 

засобів підтримки процесу формування та прийняття рішень. До 

таких систем відносяться управлінські ІС (ІС менеджменту), ІС 

підтримки прийняття рішень, ІС виконання рішень, але розвиток 

управлінських технологій та використання в якості засобів 

управління комп’ютерних інформаційних технологій визна-

чають актуальність їх впровадження для оперативного прийнят-

тя управлінських рішень в умовах перманентно зростаючого 

інформаційного потоку і конкурентного середовища, що зали-

шається актуальним для управління критичними бізнес-процеса-

ми підприємства. 

Вирішення задач класифікації проблем в інформаційному 

забезпеченні управління критичними бізнес-процесами пов’язу-

ється із використанням ІС, що реалізують інформаційні техноло-

гії, які умовно поділено на основні класи (фінансово-управ-

лінські, виробничі системи та ін.). 
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Розуміння того, що однією з найважливіших вимог до інфор-

мації, використовуваної в управлінні, є її оптимальність і повно-

та, вирішує проблему оптимізації інформації по всіх керованих 

параметрах. Об’єктивність, відповідність інформації про реаль-

ний стан справ і стан керованого об’єкта, визначає проблему 

визначення інформаційної надійності та рівень відсутності 

викривлень. Третя вимога при визначенні класифікації проблем 

в інформаційному забезпеченні управління критичними бізнес-

процесами це є забезпечення інформації з необхідним рівнем 

точності. Така вимога у класифікації названих проблем харак-

теризує ступінь деталізації інформації, її наближення до реаль-

ного стану керованого об’єкта. Важливим параметром у інфор-

маційному забезпечення управління критичними бізнес-проце-

сами є своєчасність і оперативність інформації. 

Визначення переліку вимог до інформаційного забезпечення 

надає можливості до проектування інформаційних систем 

управління критичними бізнес-процесами, що необхідно також і 

для підтримки виробничого циклу. Для цього історично першим 

типом ЕІС були системи типу MRP (Material Requirements 

Planning), які використовувались для автоматизації планування 

матеріальних потреб підприємства. 

Процеси оптимізації завантаження виробничих потужностей 

вирішувались на умовах використання системи MRP (Material 

Requirements Planning) як системи планування вимог на мате-

ріали, що дозволяє оптимально завантажувати виробничі потуж-

ності, закуповуючи матеріали та сировину в обсягах, які забез-

печують виконання поточного плану замовлень, а це також 

особливо важливо і для обробки їх за відповідний цикл вироб-

ництва.  

Аналіз інформаційних систем було проведено для визначення 

проблем пов’язаних не тільки із виробництвом, а й для розу-

міння стану відносин із покупцями і постачальниками.  

Вирішення проблем аналізу комерційних і виробничих про-

цесів можливо на умовах використання MRPII (Manufacturing 

Resources Planning) як система планування виробничих ресурсів, 

основне завдання якої – враховувати і аналізувати всі комер-
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ційні та виробничі події у виробництві. Об’єктивні потреби 

виробництва в подальшій автоматизації управління, бізнес-

планування, обліку, бухгалтерії, а також розрахунків з покуп-

цями і постачальниками в 90-х роках призвели до створення 

нового класу систем – ERP-систем. ERP (Enterprise Resource 

Planning) – система комплексного планування ресурсів підпри-

ємства. 

Система CRM (Customer Relationship Management), викорис-

товується як система управління відносинами з клієнтами, а 

система SCM (Supply Chain Management) – як системи управ-

ління ланцюгами поставок, призначені для автоматизації та 

управління всіма етапами постачання підприємства і для конт-

ролю за все руху товару на підприємстві. 

Для відслідковування процесів підтримки виробничого циклу 

ERPII (Enterprise Resource Planning) використовується система 

ERP, що реалізує модель взаємодії між компаніями в рамках 

спільної комерції, тобто дає підприємству вихід за рамки зав-

дань оптимізації та автоматизації процесів всередині підпри-

ємства. 

В результаті проведеного аналітичного дослідження вста-

новлено, що управління такими процесами в економічних сис-

темах, якими є підприємство, передбачає ідентифікацію проб-

лем в інформаційному забезпеченні управління критичними 

бізнес-процесами для контролю і ходом діяльності на умовах 

виробництва, відтворення та застосування різних видів інфор-

мації для цього. Воно включає знання про виробництво інфор-

мації, практичного досвіду в області виробництва, збір, відбір, 

оцінку інформації, необхідної для управління, переробку інфор-

мації, зберігання та пошук інформації, розмноження інформації 

та передача її споживачеві, використання інформації, контроль 

ефективності використання інформації. Якісними параметрами 

інформаційного забезпечення, що необхідне для управління, є її 

оптимальність і повнота, об’єктивність, відповідність реальному 

стану справ і станом керованого об’єкта, надійні дані, що не 

містять викривлень відомостей. 
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Практична значущість результатів дослідження визначається 

знаннями розуміння  вимог зі сторони  керуючої системи до 

інформації, яка надходить в її розпорядження, на основі назва-

них якісних параметрів інформаційного забезпечення та рівня 

точності, що характеризує ступінь деталізації інформації, її 

наближення до реального стану керованого об’єкта, яке вона 

виражає. При прийнятті управлінських рішень особливе зна-

чення залишать за собою такі вимоги до інформаційного забез-

печення як своєчасність і оперативність інформації, що потребує 

необхідного рівня кваліфікації кадрів відповідальних за даний 

процес. Тому, формування інформаційного забезпечення на 

основі застосування інформаційних управляючих систем та 

технологій створює нові можливості для підвищення ефектив-

ності управлінської діяльності, але переваги часто можуть бути 

знівельовані через проблему, що пов’язана із комп’ютерною 

грамотністю, яка в більш широкому і істотному сенсі впливає на 

грамотність управлінських кадрів в області сучасних інфор-

маційних технологій. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ УПРАВЛІННЯ 
ПРОЦЕСАМИ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІЧНОГО ОБ’ЄКТА 

Концептуальні підходи інноваційного розвитку економічного 
об’єкта передбачають подання такого розвитку як процесу якіс-
них змін його інноваційного стану із врахуванням динамічного 
підходу до інноваційної діяльності на класичних етапах іннова-
ційного процесу, які передбачають формування та перетворення 
новації в нововведення, комерціалізацію цього нововведення [1]. 
Такі етапи перетворення новацій в інновацію потребують фор-
мування теоретико-методичних підходів управління процесами 
економічного об’єкта на основі розвитку науково-технологіч-
ного потенціалу. Це пов’язано з тим, що економічний об’єкт 
необхідно розглядати з позиції виробничо-технологічної систе-
ми в основі якої є сукупність елементів і процесів. Особливістю 
такої системи є також те, що ці елементи та процеси є взаємоза-
лежними та взаємодіючими між собою на основі зв’язків, 
оскільки існує вплив керуючої системи на об’єкт керування (а 
також вплив зворотного зв’язку), але, при цьому, потребують 
врахування  інноваційних процесів та їх зв’язків в процесі 
реалізації інноваційних механізмів функціонування, що тісно 
пов’язані із розвитком науково-технологічного потенціалу еко-
номічного об’єкта. Оскільки розвиток науково-технологічного 
потенціалу економічного об’єкта вимагає нового підходу до 
вибору моделей управління, тому для розуміння таких особли-
востей необхідно визначити теоретико-методологічну базу для 
цього [1, с. 126]. Таким чином, залишається актуальним дослі-
дження еволюції поглядів на проблеми функціонування й роз-
витку економічного об’єкта [1, с. 126], що особливо важливо для 
розуміння управління процесами економічного об’єкта на основі 
розвитку науково-технологічного потенціалу. 
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У нестабільних динамічних умовах успіх розвитку науково-

технологічного потенціалу економічного об’єкта залежить не 

тільки від правильного вибору управлінського рішення, а також 

від сучасних методів ухвалення таких рішень  для виконання 

сформованого завдання. Еволюція поглядів на проблеми роз-

витку економічного об’єкта пов’язана із пошуком нових методів 

управління його процесами, що актуалізують необхідність онов-

лення матеріальної бази, зростання ефективності виробництва, 

здійснення інновацій у технологіях та випуску продукції, яка 

була б конкурентоспроможною на світових ринках [2, 3]. Ефек-

тивна інноваційна діяльність, що направлена на розвиток науко-

во-технологічного потенціалу, завжди залежала від чинників, 

серед яких дослідниками виділялись такі як управління не 

тільки виробничими структурами, а й окремими їх одиницями. 

Це вимагало у сучасному мінливому ринковому середовищі, 

таким чином, формування складних процесів, які передбачали 

врахування управління ризиками на умові використання сучас-

ного математичного інструментарію, інформаційних технологій 

і комп’ютерних засобів [3, с. 312].  

З позиції стратегії технологічної модернізації економіки 

України дослідниками виділено систему управлінських и орга-

нізаційних рішень, які направлені на зміну матеріально-техніч-

ної бази не тільки окремого суб’єкта економічної діяльності, а 

комплексу галузей на основі впровадження технологічних інно-

вацій [4, с. 143]. Такі підходи обґрунтовані дослідниками на ро-

зумінні того, що в результаті розвитку регіональних міжгалузе-

вих інноваційних зв’язків надають переваги та завдання на 

інноваційні зміни по специфічним напрямам в рамках конкрет-

них виробництв. Розуміння цього з позиції формування теоре-

тико-методичних підходів управління процесами економічного 

об’єкта забезпечує підстави для управління процесами іннова-

ційного розвитку на основі розвитку науково-технологічного 

потенціалу господарюючого суб’єкта. Формування теоретико-

методичних підходів управління процесами економічного об’єк-

та на основі розвитку науково-технологічного потенціалу по-

винно бути в рамках стратегії технологічної модернізації 
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економічного об’єкта та можливо представити у виді переліку 

процесів:  

 аналіз стану технологічної модернізації за видами вироб-

ничої діяльності економічного об’єкта;  

 дослідження динаміки індикаторів структури реалізованої 

продукції (робіт);  

 дослідження  затрат на інновації та технологічні зміни для 

визначення напрямів покращення інноваційних активностей на 

підставі технологічних, організаційних інновацій;  

 визначення пріоритетів і виробництв для впровадження 

технологічних інновацій з метою формування внутрішніх та 

зовнішніх інвестицій в основний капітал суб’єкта господа-

рювання;  

 визначення науково-технологічного потенціалу з метою 

розуміння можливостей для інноваційного розвитку та обґрун-

тування напрямів і обсягів інноваційних змін.  

Практична значущість результатів дослідження процесів 

управління економічним об’єктом визначається доцільністю ро-

зуміння процесів еволюції на проблеми функціонування та того, 

що економічний об’єкт при визначенні інноваційних змін, його 

науково-технологічного потенціалу необхідно розглядати з по-

зиції виробничо-технологічної системи в основі якої є взаємо-

пов’язана сукупність елементів і процесів, що потребують по-

етапного рішення для технологічної, організаційної модер-

нізації. 

Список використаних інформаційних джерел 

1. Федулова Л. І. Концептуальні засади управління інноваційним 

розвитком підприємств [Електронний ресурс] / Л. І. Федулова // 

Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2014. – № 2. – С. 122–135. – 

Режим доступу: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi 

2014_2_122_135.pdf. – Назва з екрана. 

2. Технологічний імператив стратегії соціально-економічного розвит-

ку України : монографія / Л. І. Федулова та ін. ; за ред. д-ра екон. 

наук, проф. Л. І. Федулової; НАН України ; Інститут економіки та 

прогноз. – Київ, 2011. – 656 с. 



116  – © ПУЕТ – 

3. Юринець З. В. Інноваційні стратегії в системі підвищення конку-

рентоспроможності економіки україни [Електронний ресурс] / 

З. В. Юринець / дис. … докт. екон. наук : 08.00.03. – Львів. 2016. – 

режим доступу: https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/11/ 

dis_yurynets.pdf. – Назва з екрана. 

4. Резниченко А. В. Формирование стратегии технологической модер-

низации региональных промышленных комплексов Украины 

[Електронний ресурс] / Резниченко А. В. / Маркетинг і менеджмент 

інновацій, 2013, № 2. – С. 142–149. – Режим доступу: https://mmi. 

fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2013_2_142_149.pdf. – Назва 

з екрана. 

М. Є. Рогоза, д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки 
України 
В. М. Рогоза, аспірант  
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський універ-
ситет економіки і торгівлі» 

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ АНАЛІЗУ 
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ ОБ’ЄКТОМ 

Процеси модернізації діяльності економічного об’єкта 

передбачають впровадження сучасних інформаційних техноло-

гій. В основі таких процесів завжди стоятиме завдання пере-

осмислення функцій та структуризацію завдань у функціональ-

них підрозділах організації. Оскільки інформація в процесах 

модернізації систем управління набула статусу капіталу, можна 

стверджувати, що питання формування інформаційної бази 

стало основним для аналітики діяльності економічного об’єкта 

та формування управлінських рішень при визначенні напрямів 

розвитку так як  інформаційно-аналітична діяльність направлена 

на одержання нових знань [1], тому основні завдання і вимоги 

до формування аналітичної інформації для досліджуваного 

об’єкта будуть в основі методології створення для цього необ-

хідних технологій. 

Особливістю сучасного періоду формування вимог до інфор-

маційно-аналітичних технологій є використання інформаційних 

систем з елементами штучного інтелекту. Штучний інтелект вже 
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визначено як галузь комп’ютерної науки, що використовується 

для створення інтелектуальних інформаційних систем (ІІС), під 

якими розуміються автоматизовані інформаційні системи, в 

яких є знання або комплекс програмних, логіко-математичних 

засобів для пошуку інформації у режимі забезпечення діалогу 

між обчислювальною технікою та користувачем ЕОМ. 

При вирішенні завдань управління технологічними система-

ми прогнозування інноваційних технологічних рішень набуває 

особливого значення в різних галузях господарювання, що 

особливо важливо для вирішення проблем планування, орга-

нізації та реалізації нововведень [2, 3]. Вирішуючи проблеми 

управління інноваційними рішеннями дослідниками були вико-

ристані методи і алгоритми функціонально-вартісного аналізу, 

експертних оцінок, генетичного прогнозування [4].  

Досліджуючи різні методи із використання інформаційно-

аналітичних технологій встановлено використання методів, в 

основі яких було закладено статистичне моделювання предмет-

ної області на репрезентативних оцінках прецедентів, що зале-

жать від неявно існуючих структурних зв’язків «входу» і «вихо-

ду» інформації у моделях об’єктів. Іншим інструментом побу-

дови інформаційно-аналітичної системи дослідниками були 

моделі експертних оцінок на основі математичної однорідної 

мережі на нейроподібних елементах, особливостями моделі якої 

визначено як здатність багатовимірної апроксимації даних [2]. 

Нейромережева модель будь-якого об’єкта, створена на таких 

підходах і при максимально допустимій похибці моделі, забез-

печувала максимальне «згладжування» сплайнів в n-вимірному 

просторі навіть при слабкій формалізації завдання його екс-

пертних оцінок. Такі підходи надали можливості і переваги 

використання математичних моделей на базі однорідних мереж 

для розв’язання обернених задач в оптимізаційної постановці 

[2]. 

Аналіз концепцій та методологічних підходів до управління 

підприємствами (стратегічного, оперативного, тактичного) до-

зволив визначити аспекти вивчення управлінського рішення та 

обґрунтування необхідності виділення його типу. Так, типологія 
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управлінських рішень може бути представлена через виокрем-

лення ознак таких як характер цілеспрямованості, ступінь раціо-

нальності, організаційна ефективність, діюча модель організації 

прийняття рішень, стадії та характер процесу стратегічного 

вибору [5, 6], що поставило завдання у методичному забезпе-

ченні прийняття управлінських рішень в управлінні підприєм-

ствами підвищення якості управлінської інформації [7]. З метою 

забезпечення ефективності за результатами діяльності на ринку 

підприємство повинно мати ефективну систему збирання, об-

робки, використання та зберігання інформації та ефективного 

використовувати необхідну інформацію для формування 

рішень.  

Таким чином, вимоги до обробки та аналізу інформації 

зростають одночасно з проблемою розробки та прийняття 

управлінських рішень в системі управління економічним об’єк-

том, оскільки при формуванні таких рішень необхідне глибоке 

аналітичного підґрунтя. Забезпечення якості інформації для 

цього можливо за умови наявності в системі методології пошуку 

найціннішої інформації, засобів для цього та методичного 

забезпечення її обробки, збереження та передачі її до центрів 

відповідальності. Визначення цінності інформації можливо за 

умови використання елементів штучного інтелекту у системах 

інформаційного забезпечення. Методичні підходи у вирішенні 

такої проблеми застосування інформаційно-аналітичних техно-

логій управління процесами інформаційного забезпечення мо-

жуть бути сформовані на основі визначення обхвату напрямів 

відслідкування інформації та характеру процесу прийняття 

управлінських рішень. Водночас виокремлення процесів інфор-

маційного забезпечення можливе через орієнтованість на внут-

рішнє і зовнішнє середовище, ідентифікацію інформації за 

параметрами якісної ознаки; аналіз і прогнозування інформації 

та визначення міжфункціональності інформації. Таким чином, 

виникає необхідність поєднання розуміння множини класифіка-

цій бізнес-процесів економічного об’єкта [8] і процесів інфор-

маційного забезпечення та на основі цього формування ціліс-

ного уявлення про управління бізнес-процесами в системі 
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формування цілісної структури бізнес-процесів господарюючого 

суб’єкта. 

Така структура може бути відображена у вигляді ієрархіч-

ного дерева процесів, що дасть змогу чітко визначити сфери 

контролю та підвищити ефективність управління загалом за 

рахунок підвищення узгодженості бізнес-процесів на основі 

його інформаційного забезпечення.  

Практична значущість результатів дослідження визначається 

доцільністю використання інформаційно-аналітичних техноло-

гій аналізу управління економічним об’єктом та методичних 

підходів врахування в процесі управління всіх аспектів між-

функціональності інформації та її аналізу на умові наявності в 

системі методології пошуку найціннішої інформації, засобів для 

цього та методичного забезпечення її обробки, збереження та 

передачі її до центрів відповідальності. 
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ТА 
КОНТРОЛЮ ПРОЄКТІВ У АГРАРНІЙ СФЕРІ 

Постановка проблеми. Аграрний сектор займає одне з про-

відних місць у формуванні грошових надходжень до бюджету 

країни. Динамічне та мінливе зовнішнє середовище (що поси-

люється у період пандемії) зумовлює необхідність забезпечення 

гнучкості в управлінні аграрними проєктами, насамперед проце-

сів їх планування та контролю. 

Результати дослідження. У традиційних підходах до управ-

ління проєктами планування та контроль є функціями, що логіч-

но поєднуються та методично взаємозалежні – планування є 

базою для здійснення контролю шляхом порівняння планів з 

фактичними досягненнями. У свою чергу результати контролю 

можуть бути використані для планування у наступних проєктах, 
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а поточного контролю – для коригування планів [4, c. 46]. 

Оскільки, за допомогою планування можна створювати логічне 

бачення послідовності виконання проєктних робіт у часі, то 

вважаємо, що традиційні підходи найбільш доцільні до засто-

сування у аграрній сфері, коли потрібно сформувати загальне 

уявлення про проєкт та основні види ресурсів, без яких його 

практичне впровадження є не можливим. Прикладом таких 

аграрних проєктів можуть бути проєкти у сфері будівництва 

(зерносховищ, тваринницьких комплексів, складських примі-

щень тощо), проєкти удосконалення матеріально-технічного 

забезпечення підприємства (закупівля нової техніки, обладнання 

тощо). Ефективного та обґрунтованого планування вимагають 

проєкти, що пов’язані з закупівлею високоякісного насіння та 

добрив, а у тваринництві – кормів. Проте, зважаючи на те, що 

діяльність у аграрному бізнесі супроводжується достатньою 

кількістю ризиків, що мають місце через вплив природних 

факторів (які складно піддаються прогнозуванню), людських, 

економічних, політичних чинників тощо, процеси планування та 

контролю у проєктах повинні носити адаптивний характер. 

Тому традиційні процеси планування та контролю аграрних 

проєктів доцільно доповнити елементами гнучкого управління 

[2, с. 169; 3, с. 139]. Зокрема, плани повинні коригуватися від-

повідно до зміни умов і з акцентом уваги отримання найбільшої 

вигоди (максимізація прибутків, або хоча б мінімізація витрат за 

ситуації, що склалася).  

Удосконаленню планування та контролю при здійсненні 

аграрних проєктів на основі принципів гнучкого правління 

вбачаємо у активізації до застосування інструментів Kanban. 

Так, шлях від запланованих завдань до їх успішного завершення 

легко прослідкувати розмежовуючи його на чотири етапи – 

визначення завдань, що потрібно виконати; призначення вико-

навців; процес виконання; завершені завдання, тобто отримані 

бажані результати [1]. Вважаємо, що такий підхід удосконалить 

насамперед процес поточного контролю, дасть змогу вчасно 

ідентифікувати проблеми проєкту, виявити їх причини та 

відповідальних за виконання окремих завдань. 
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Висновки. Отже, ефективне планування і контроль аграрних 

проєктів дає змогу удосконалити проєкт-менеджмент в цілому 

та є передумовою досягнення оптимальних результатів. Взаємо-

зв’язок планування і контролю у проєктах та активізація еле-

ментів гнучкого управління дає змогу оперативного порівняння 

досягнутих результатів і цілей на кожній фазі життєвого циклу 

та прийняття управлінських рішень щодо максимального усу-

нення розбіжностей.  
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Сучасні підприємства все частіше використовують проектне 

управління, так як будь-яка ідея, функція або кінцевий результат 

функціонування підприємства вже є самостійним проектом. В 

теперішніх умовах України після трансформації економіки роз-

робляються нові методи та механізми економічних відносин. 
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Тому необхідно створити особливі підходи до управління 

проектами підприємства для його подальшого отримання при-

бутку від своєї діяльності. Інформаційні технології допомагають 

вирішити питання із збільшенням складності розроблених під-

ходів, збільшення вимог до термінів та якості виконання робіт, 

що обумовлюють потребу ефективного управління проектами. 

Економічне зростання передбачає стійкий розвиток підпри-

ємства, але сучасному суспільстві притаманне зростання еко-

номіки, що спричиняє зростання та розвиток підприємницьких 

структур. Зовнішнє оточення підприємства через зростаючу 

динаміку формує специфічний конкурентний простір. 

Сталий розвиток бере за основу уміння та досвід пов’язаності 

цих станів, а у стані проектів та програм розвитку віддзер-

калюється процес переходу. При застосуванні сталого розвитку 

проект виглядає як якась ідея, сприйняття, перспективний стан 

або потребуючі предмети для його впровадження та реалізації. 

Основними ознаками проекту є новизна, концептуальність, не-

повторність, адаптивність, кількісна вимірюваність, лімітова-

ність часу та інші. В управлінні проектами, проект тлумачиться 

як система пов’язаних процесів та отримання кінцевих запла-

нованих результатів, що обмежуються ресурсами та часом. 

В умовах високої ринкової конкуренції підприємства мають 

бути оперативними у виконанні проектів, зменшувати загальні 

витрати та дотримуватися високого рівня якості. Націленість 

фірми на її стратегічну мету щодо терміну виконання бюджету 

включає іще одне обмеження, а саме відповідність стратегії 

фірми. Цілі компанії поділяються на дві групи: ті, що направлені 

на внутрішній розвиток (збільшення вартості бізнесу, ефектив-

ність процесів управління фірмою), і ті, що направлені на зов-

нішній (реалізація більшості продукції, опанування нових рин-

ків). За допомогою розуміння цілей підприємства, підбираються 

проекти, що досягають дані цілі. Якщо підприємство досягло 

цілі, з’являється потреба управління різними проектами, при 

ефективному застосування обмежених ресурсів. 

При впровадженні інформаційних технологій, фірми мають 

змогу вдало керувати проектами, налагоджувати зв’язок між 
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учасниками проекту, знаходити та оперативно реагувати на 

відхилення, складати звітність по всім етапам проекту та мати 

змогу швидко здійснювати контроль. 

Інформаційна технологія – це поєднання процедур, що реалі-

зують функції збору, накопичення, зберігання, обробки і пере-

дачі даних на основі використання відібраного комплексу тех-

нічних засобів за участі управлінського персоналу. Саме тому 

існує тісний зв’язок із програмним та технічним оточенням 

інформаційної технології. 

Автоматизована інформаційна технологія має такі складові, 

як: технічні пристрої, персонал, програмне забезпечення та орга-

нізаційно-методичні матеріали, що пов’язані у технологічну 

лінію. Дана лінія забезпечує збір, передачу, накопичення, збері-

гання, опрацювання, використання і поширення інформації. 

Процеси трансформації вхідної інформації в результативну 

складають основу технології обробки даних. Головною метою 

інформаційної технології є досягнення необхідної інформації 

достатнього рівня якості на конкретному носії. І як результат, 

будь-яка інформаційна технологія завершується виробництвом 

інформаційного продукту. 

Комп’ютерні інформаційні технології пройшли в своєму 

розвитку етап машинних ресурсів, етап програмування, етап 

нових інформаційних технологій, етап високих інформаційних 

технологій. 

Як показують сучасні тенденції, інформаційні технології 

досягають великих масштабів їх застосування шляхом спроще-

ного доступу до інформації проекту та дотримання успішних 

комунікації між учасниками команди проекту. До складу інфор-

маційних технологій не входять власні інструменти календарно-

сітьового планування, а входять функції об’єднання із автомати-

зованими системами проектного управління. 

Інформаційні технології мають функцію реалізації управ-

ління мультипроектами, тобто управління відразу декількома 

проектами, що виконуються паралельно і незалежно один від 

одного, але можуть використовувати загальні ресурси. Завдання 

інформаційних технологій у мультипроектному управлінні 
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зводиться до опису складу та характеристику робіт, прибутків та 

витрат проектів, ресурсів, складання розкладу робіт із виді-

ленням термінів (обмеження в часі), виявлення критичних опе-

рації та резервів часу, розрахунок загального бюджету проектів, 

розрахунок необхідності в матеріалах та ресурсах, планове 

завантаження ресурсів проектів, розрахунок та аналіз ризиків 

від впровадження проектів, розрахунок успішності робіт, ве-

дення обліку та контролю за виконанням кожного етапу проек-

тів, складання звітності за проектами. Також мультипроектне 

управління має додаткові функції, а саме ведення архіву та 

документообігу, аналітичні функції сітьового мультипроектного 

планування, контрольно-ревізійні функції. 

Отже, успішність від впровадження інформаційної системи 

та отримання максимальної вигоди та користі на підприємстві 

залежить від ефективності управління витратами протягом 

всього терміну роботи проекту. 

Також від використання інформаційних систем управління 

проектами має місце не тільки економічний ефект (якість орга-

нізації складових підприємства, покращення фінансово-еконо-

мічних показників), але й соціальний, тобто це такі показники 

як: збільшення рівня інвестиційної привабливості підприємства, 

чіткість та прозорість обліку та аналізу, адаптивність в резуль-

таті реструктуризації бізнесу, підвищення мобільності проекту. 

Дані елементи не можуть вимірюватися в кількісному вира-

женні, але їх роль на підприємстві дуже важлива. Будь-яка 

організація піддається постійним змінам зовнішнього середови-

ща, для неї необхідно оперативно та адекватно реагувати на дані 

зміни згідно системного підходу. 

Підприємства, впроваджуючи інформаційні системи управ-

ління проектами, мають усвідомлювати, що експлуатація даних 

систем потребують деяких змін в процесі управління проектами. 

Їх реалізація включать багато функцій, що мають вплив на 

роботу всіх підрозділів підприємства. Саме тому підприємство 

має здійснити структурно послідовні дії щодо підключення 

нової інформаційної системи управління проектами. Сам процес 

необхідно піддати системному підходу, що складається з 
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планування комплексу робіт і контроль за їх здійсненням. Після 

проведення теоретичних досліджень моделей впровадження 

інформаційних технологій підприємство використовує їх для 

подальшого ефективного управління проектами та контролю 

виконання проектів шляхом автоматизації, що робить керування 

проектами підприємства значно швидкою та вірною. 

Список використаних інформаційних джерел 

1. Investment projects at industrial enterprises: accounting and imple-

mentation control [Електронний ресурс] / O. S. Balan, O. V. Berber // 

Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2013. – № 2 (7). – 

С. 126–134. – Режим доступу: http://economics.opu.ua/files/archive/ 

2013/n2.html. – Назва з екрана. 

2. Башинська І. О. Управління ризиками в проектах / І. О. Башинська, 

Д. О. Макарець // Економіка, фінанси, право. Щомісячний інформа-

ційно-аналітичний журнал. – Київ : Аналітик, 2017. – № 6 – С. 3–5. 

3. Башинська І. О. Ефективне управління проектами підприємства / 

Башинська І. О., Новак Н. Г. // Інфраструктура ринку: електронний 

науково-практичний журнал. – 2017. – № 6. – C. 113–117. 

4. Бурков В. Н. Як управляти проектами / В. Н. Бурков, Д. А. Но-

виков. – Москва : Синтег. 1997. – С. 188. 

5. Василевська А. Управління проектами підприємства із викорис-

тання інформаційних технологій : [монографія] / Василевська А. 

КТНЕУ. – 2012. – С. 99. 

6. Вілфрід Т. Проектний менеджмент : конспект лекцій и семінарів / 

Т. Вілфрід. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – С. 95. 

О. О. Селезньова, д. е. н., професор 
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

СТИМУЛЮВАННЯ ПРОДАЖІВ ТОВАРІВ 
ПОВСЯКДЕННОГО ПОПИТУ НА ПРИКЛАДІ 

ПРОСУВАННЯ ЧАЮ В РОЗДРІБНІЙ  
ТОРГОВЕЛЬНІЙ МЕРЕЖІ 

У кожній роздрібній мережі проводяться промо-акції одно-

часно за різними видами продукції. Так, у торговельній мережі 

«Таврія-В» з 1.06.21. по 1.07.21. для уточнення рішень по 

промо-акціях було проведено експеримент, в ході якого вивчав-
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ся взаємний вплив брендів чаю на їх покупку, а також чутли-

вість споживачів до різних форм стимулювання продажів.  

З проведеного дослідження зроблено висновок про існування 

взаємного впливу брендів на вибір сусідніх товарів на полицях 

роздрібних магазинів. Зроблено припущення, що зміна вибору 

респондентами чаю, що є сусідами з відомими брендами покли-

кана психологією сприйняття людини невідомих йому предме-

тів на основі вже пережитого їм досвіду. Тобто покупець, зустрі-

чаючи невідомий йому бренд поруч з уже відомим, скоріше 

буде асоціювати властивості обох товарів ідентичним чином. 

Так, якщо клієнт схильний до покупки відомого йому бренду, то 

він скоріше купить товар, що знаходиться поруч з ним на поли-

ці, ніж знаходиться на інших полицях, де бренди покупцеві не 

відомі. Аналогічно, якщо з брендом асоціюється негативний 

досвід, то товари, розташовані поруч з ним, також будуть сприй-

матися негативно, і скоріше за все покупець обере товар з іншої 

полиці. 

Автор вважає, що якщо поруч з відомим брендом розташу-

вати товар не відомого бренду в тій же ціновій категорії, то 

клієнт може на підсвідомому рівні поставитися до даного товару 

як товару зі схожими якостями. А якщо, поставити ціну вище, 

ніж у відомого бренду, то може з’явитися навіть думка про пере-

вагу споживчих властивостей товару без імені і перевазі вибору 

в його сторону. При постановці ціни на невідомий товар трохи 

нижче, ніж на відомий – асоціація за якістю може також бути 

ідентичною з відомим брендом, тому що багато споживачів 

розуміють, що вартість популярності бренду присутня у торго-

вельній націнці та при однакових споживчих властивостях ціна 

на подібні товари буде відрізнятися в більшу сторону на відо-

мий бренд. 

Таким чином з’являється аргумент, що при проведенні про-

мо-активностей відомих брендів, покупець обере їх (при наяв-

ності позитивного досвіду) в будь-якому випадку, що б поруч не 

стояло на полиці. А при просуванні невідомих брендів, слід 

акцент зробити на місце розташування товару на полицях мага-

зину. А саме, розташувати їх поруч з відомими торговими 
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марками. При виборі остаточної ціни на товар, включити в неї 

всі витрати, прибуток, орієнтуватися на ціни конкурентів і 

сприйняття клієнтами цінності товару. 

Вважаємо, що невідомі бренди необхідно на стадії впрова-

дження на ринок і навіть на стадії зростання пропонувати 

покупцям тестувати, тобто куштувати прямо на місцях продажу. 

Ці промо позитивно позначаються на формуванні популярності 

товару, привертають увагу споживачів, а також формують деяку 

частку довіри до невідомого товару на полицях магазину. Таку 

активність слід проводити регулярно, причому для досягнення 

найбільшого результату – в години пік, коли в магазинах 

спостерігається найбільше число покупців. 

Другий висновок на основі даних досліджень про просування 

чаю полягає в тому, що покупець швидше зробить вибір ціно-

вого промо ніж нецінової. Тобто при наявності на одній полиці 

одного і того ж товару, наприклад, зі знижкою і з гарантованим 

подарунком, велика частина покупців обере товар зі знижкою. 

Звичайно якась частина клієнтів все ж придбає товар з під-

кріпленням, згідно з дослідженням, це 30 % покупців товару. 

Тому заперечувати ефективність нецінового промо не слід, тому 

що доданий подарунок може бути оригінальним і припасти до 

смаку деякій частці споживачів. До того ж у лояльних покупців 

може навіть з’явитися бажання придбати фірмову кружку, 

ложку, ручку або інший брендований подарунок до товару. 

При цьому, доцільно пам’ятати про більшу ефективність 

саме цінового промо для товарів повсякденного попиту. 

Вважаємо, що цінові промо активності доцільно проводити у 

випадках необхідності збільшення обсягів продажів для онов-

лення товарних запасів і збуту товарів, термін зберігання яких 

добігає кінця. Також цей метод підходить для збільшення пото-

ку клієнтів в магазин. Продавець, за рахунок зниження цін на 

окремі товари, може залучити більшу кількість відвідувачів, які 

куплять окрім товарів зі знижками й інші, необхідні їм товари. 

З метою підвищення лояльності постійних покупців, під-

тримки іміджу торгового підприємства, слід все ж використо-

вувати не цінове промо, таке як: спонсорство, розіграші та 
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лотереї, накопичувальні бали, знижки для постійних клієнтів, 

«збери й отримай» тощо. 
Якщо орієнтуватися на промо-активності для стимулювання 

продажів чаю, то акції в поєднанні з іншими маркетинговими 
комунікаціями (такими як реклама, піар) принесуть більший 
ефект, ніж промо-акції, що проводяться самі по собі. Оскільки 
інформування й передача інформації про проведення промо-
акції необхідні для залучення клієнтів в магазин. Також наяв-
ність позитивних відгуків, наприклад, на сайті магазина, може 
позитивно позначитися на залученні й утриманні клієнтів. 

Хочеться додати, що розширення асортименту магазина за 
однією групою товарів (в даному прикладі – асортименту чаю) 
повинно проводитися до певної оптимальної межі. Оскільки, 
коли вибір дуже великий, і людина не може охопити поглядом 
весь асортимент товару (чаю), покупець розуміє, що на аналіз 
усього розмаїття піде дуже багато часу, і не стане звертати увагу 
на велику частину полиць. При цьому місце, що залишилося 
поза увагою буде не рентабельним, й не принесе очікуваного 
прибутку. Таким чином проситься ще один висновок про залеж-
ність промо-активностей від розміру асортименту. 

Передбачається, що товар на полицях магазину слід упоряд-
ковувати і за рівнем цін, а не тільки за популярністю брендів, 
що цілком логічно вписується в ланцюжок асоціацій 
відповідності цін та якості. І, відповідно ціновому рівню товару, 
має здійснюватися його просування. 

Отже, основні висновки дослідження: 1) існування залеж-
ності сприйняття товару від його сусідства з відомим брендом; 
2) більше значення цінових промо-активностей для товарів 
повсякденного попиту (на прикладі чаю); 3) залежність вибору 
промо-активностей від цілей, що стоять перед магазином – під-
вищення потоку клієнтів, створення іміджу, збільшення кількос-
ті лояльних клієнтів, скорочення товарних запасів тощо. 
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ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 
ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

Метою даної статті є розкриття теми управління процесами 

на підприємствах, а саме особливість системи моніторингу якос-

ті продукції. Насамперед тема дуже актуальна тим, що на сьо-

годнішній день не для кого не секрет, що ринок послуг стрімко 

змінюється (деяка продукція з’являється а деяка втрачає попу-

лярність через низку чинників), тому щоб «триматися на плаву» 

потрібно не лише вигадувати щось нове а й удосконалювати 

його, тому існує таке поняття як «система управління якістю 

продукції». 

С. М. Валявський зазначає, що система управління якістю 

продукції це певна соціально-економічна система в якій поєдну-

ються усі підсистеми управління якістю продукції які в свою 

чергу між собою взаємопов’язані методами вимірювання якості 

праці та принципами управління якістю продукції відповідно до 

міжнародних стандартів ISO 9000:2009. У кожної підсистеми 

стоїть задача вирішувати задачі щодо формування якості праці 

та підвищення якості продукції, тому виділяють такі підсистеми 

як планування якості продукції, стимулювання трудового колек-

тиву щодо якості, забезпечення належного обладнання, аналізу 

та контролю якості праці та продукції на підприємстві [1].  

Мається на увазі, що велику увагу приділяють відповідності 

міжнародним стандартам якості, тому виробництво представляє 

собою ланку, де всі етапи виробництва взаємопов’язані і товар 

перед переходом з однієї ланки на іншу перевіряється праців-

никами.  

На сьогоднішній день у всьому світі відомі стандарти ISO 

9000, які прийняли більше 90 країн, цими стандартами керу-

ються усі підприємства усіх форм господарювання незалежно 

від напрямків виготовлення продукції. Світовими лідерами у цій 
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сфері є Китай, Італія, Японія, Велика Британія, США, Індія, 

Франція та Німеччина. Сучасна система управління якістю 

продукції має задовільнити як існуючі потреби ринку так і 

розробку нової продукції, здатної задовільнити усі потреби у 

майбутньому (необхідно прямо орієнтуватися на характер пот-

реб, їх структуру і динаміку, місткість і кон’юнктуру ринку). 

Багаторічний досвід світових підприємств сформував методи і 

принципи, за якими замовник ставить чіткі вимоги до продукції, 

тобто це відповідність усім параметрам та характеристикам 

якими повинен володіти продукт і гарантія для замовника, що 

підприємство однозначно спроможне створити такий продукт 

або удосконалити уже існуючий [2].  

Світова тенденція показує, що на сьогоднішній день замов-

ники ставлять конкретні цілі перед виробниками, тобто продук-

ція повинна бути орієнтована не лише на те, що уже є на ринку 

але й на те, що знадобиться в майбутньому. Тобто продукція 

повинна відповідати таким параметрам як ціна/якість, перспек-

тивність, затребуваність та інноваційність. 

На думку О. І. Шаманської система управління якістю про-

дукції являє собою лише складову контролю за управлінською 

діяльністю, технологією виробництва та продукцією, спрямова-

них на зростання якості продукції. На думку науковця керів-

ництво підприємство повинне визначитися зі стратегією вироб-

ництва заради отримання сертифіката або заради підвищення 

якості менеджменту. 

Формальне втілення стандарту є негативним процесом: 

 розробка політики якості; 

 невимірності цілей у сфері якості; 

 неспроможність обговорення продукції зі споживачами та 

замовниками; 

 відсутність злагодження праці усіх відділів підприємства; 

 посадові інструкції не містять чітких обов’язків для 

працівника; 

 відсутність преміювання та заходів заохочення персоналу 

до ефективнішої роботи; 
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 відсутності роботи над помилками керівництвом 

підприємства. 

Аналіз показав, що основними вимогами від впровадження 

системи управління якістю є: 

 відповідність вимогам європейської інтеграції та країн 

Митного союзу; 

 ефективність участі в тендерах; 

 результативність управління підприємством в сфері 

забезпечення якості продукції; 

 зниження відсотку відходів; 

 підвищення рівня зацікавленості споживачів; 

 рекламування продукції [3]. 

Науковець має на увазі те, що сьогодні підприємствам 

потрібно не лише виробляти продукцію але й поступово покра-

щувати якість продукції орієнтуючись на усунення помилок 

попередніх випущених партій, мотивувати і навчати персонал, 

враховувати усі фактори які можуть покращити якість продук-

ції. Також науковець звертає увагу на те, що потрібно прислу-

ховуватись до відгуків споживачів, це допоможе усунути 

недоліки та підвищити рівень задоволеності споживачів.  

Обруч Г. В. вважає, що розробка та впровадження системи 

управління якістю продукції відіграє надзвичайно важливу роль 

у процесі підвищення конкурентоспроможності продукції та 

підприємства. Суттєвою особливістю є розуміння того, що в 

умовах євроінтеграції врахування міжнародних стандартів та 

світового досвіду забезпечення високої якості є критично необ-

хідними заходами, що дадуть змогу використовувати якість як 

ефективний інструмент виживання в конкурентній боротьбі на 

міжнародному ринку [4]. 

Тобто між підприємствами йде певна гонка на випередження, 

щоб запропонувати споживачу найактуальніший продукт на 

сьогоднішній день, який відповідає усім критеріям якості, крім 

того продукція повинна бути орієнтована на майбутні «прогно-

зовані» потреби які з’являться згодом. Підприємствам потрібно 

враховувати усі потреби ринку. 
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Отже, виходячи з вищесказаного стає зрозумілим те, що 
кожне підприємство яке виробляє певні товари чи надає певні 
послуги дорожить своєю репутацією, тому у кожного підпри-
ємства свої стратегії щодо подальшого розвитку та конкуренто-
спроможності товару. Важливу увагу потрібно приділяти покра-
щенню продукції прислуховуючись до відгуків споживачів про 
якість та недоліки продукції, так як поступово на ринку з’яв-
ляється більш конкурентоспроможна продукція яка поступово 
почне витісняти існуючу і авторитет підприємства буде згасати 
як перед споживачами так і перед замовниками. Світова тенден-
ція дає зрозуміти, що товару та послуг на ринку вдосталь, тому 
важливо не кількість – а якість. Тому підприємства перед тим як 
почати виробництво уважно перевіряють товар та порівнюють 
характеристики з конкурентами, для того щоб запропонувати 
перевагу клієнту не тільки в якості, а ще й у привабливій вар-
тості. Також науковці стверджують, що на тлі різноманітності 
товару на ринку замовники ставлять чіткі вимоги до продукції, 
щоб вони не лише відповідали міжнародним стандартам якості, 
але й були інноваційними, щоб продукція була якомога довше 
конкурентоспроможна і задовільняла як поточні потреби, так і ті 
які з’являться в майбутньому. 
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НАСЛІДКИ ДЕСТРУКТИВНОГО ВПЛИВУ 
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

Глобалізаційні процеси внаслідок трансформації світової 

економіки супроводжуються змінами у всіх сферах суспільного 

життя та мають різноспрямовані вектори впливу на забезпе-

чення стабілізації економічних та соціальних перетворень і 

соціоекономічного розвитку.  

Метою дослідження є виявлення наслідків деструктивного 

впливу глобалізаційних процесів на забезпечення стабільних 

умов життєдіяльності. 
Соціоекономічний розвиток в контексті даного дослідження 

розглядається як розвиток суспільства під впливом зміни еко-
номічних факторів та чинників, а основною складовою забезпе-
чення такого розвитку є стабільні умови життєдіяльності як 
суспільства в цілому, так і окремої людини. Внаслідок синер-
гетичного ефекту низки взаємопов’язаних структурних криз, які 
обумовлені деструктивними глобалізаційними чинниками, в 
країні сформувалася системна криза базових умов життєдіяль-
ності, які обмежують та гальмують можливості відтворюваль-
них процесів за окремими її сферами – природно-екологічною, 
демографічною, соціально-економічною, трудовою, соціально-
психологічною тощо. Ризики та небезпеки, які обумовлені цими 
сферами, є наслідками деструктивного впливу глобалізаційних 
процесів, і супроводжуються порушенням збалансованості умов 
життєдіяльності та виступають суттєвими чинниками гальму-
вання соціоекономічного розвитку. Так, посилення демографіч-



– © ПУЕТ – 135 

ного дисбалансу пов’язано з суттєвим постарінням населення, 
що створює зростаюче навантаження на систему соціального 
забезпечення та супроводжується негативними тенденціями в 
зміні структурних характеристик зайнятості. Деструктивні гло-
балізаційні процеси в трудовій сфері супроводжуються поси-
ленням мобільності робочої сили, зростанням рівнів трудової та 
освітньої міграції, – як наслідок, втратою для країни значних 
обсягів трудового потенціалу та людського капіталу, зниженням 
освітнього потенціалу. 

Найбільш значущим глобалізаційним процесом є цифровіза-
ція економіки, яка супроводжується накопиченням різного роду 
дисбалансів та асиметрій у світовій системі в цілому та в 
окремих країнах. Вони розхитали механізми макроекономічної 
стабілізації в різних сферах соціоекономічного розвитку, зокре-
ма, практично у всіх складових життєдіяльності. Так, трансфор-
мація в соціально-трудовій сфері в значній мірі пов’язана з про-
цесами цифровізації та втіленням другої хвилі технологічного 
заміщення [1] та супроводжується поглибленням асиметричнос-
ті розподілу населення за ресурсною складовою та посиленням 
інтенсивності вимивання середнього класу. Серед основних 
негативних наслідків цифровізації в трудовій сфері, які суттєво 
обмежують можливості соціоекономічного розвитку, визна-
чаються такі: 

 зростання безробіття, в тому числі прихованого; 

 витіснення управлінської праці, що супроводжується 
знеціненням та навіть втратою людського капіталу; 

 збіднення характеру праці значної частини працівників, 
що супроводжується деінтелектуалізацією процесу праці; 

 поглиблення соціальної нерівності внаслідок перерозпо-
ділу доходів на користь постачальників інноваційних рішень; 

 формування та поглиблення нерівності за більшістю век-
торів соціально-економічного розвитку, зокрема, за доступністю 
до основних ресурсів життєдіяльності, міжпоколінський розрив 
за цифровими компетенціями та рівнями зайнятості; 

 створення умов для регресивних тенденцій зміни соціаль-
ної структури суспільства, які пов’язані з вимиванням серед-
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нього класу, появою нових соціальних каст – касти інноваторів 
та касти операторів, створюються умови для перетворення 
значної частини населення в новий вид люмпен-користувачів 
або нову соціальну групу-конс’юмерат; 

 втрата соціальної складової за рахунок зниження рівня 
соціального захисту працівника, зменшення соціальних гаран-
тій, зниження рівня соціальної згуртованості. 

Визначені основні виклики та ризики забезпечення стабіль-
них умов життєдіяльності, які виникають під впливом деструк-
тивних наслідків глобалізації, можуть виступати стимулами до 
забезпечення соціоекономічного розвитку. У. Бек зазначав 
«…якщо руйнація та лихо усвідомлюються як загроза, виникає 
бажання діяти. Передчуття прийдешніх катастроф у поточному 
періоді породжує різноманітні турбулентності всередині націо-
нальних та інтернаціональних інституцій, а також у повсяк-
денному житті людей» [2].  

Отже, виникає необхідність визначення впливу деструктив-
них наслідків глобалізації для їх попередження та мінімізації в 
забезпеченні стабільних умов життєдіяльності, як одного з важ-
ливих чинників соціоекономічного розвитку, що потребує аналі-
зу основних тенденцій та закономірностей зміни складових 
життєдіяльності під впливом глобалізаційних деструктивних 
чинників та визначення їх впливу на забезпечення соціоеконо-
мічного розвитку; систематизації основних процесів забезпе-
чення стабільних умов життєдіяльності та їх трансформаційних 
перетворень під впливом глобалізаційних деструктивних 
чинників; розробки рекомендацій з мінімізації дії деструктивних 
чинників на стабілізацію умов життєдіяльності при забезпеченні 
соціоекономічного розвитку. Саме в цьому напрямку будуть 
здійснюватись подальші дослідження. 
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ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ 
ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

За останні роки технологічні процеси на підприємстві зазна-

ли значних змін і в даний час мають величезне значення для 

підприємництва. Сучасні вимоги до оновлення бізнесу, підви-

щення якості продукції, умовами конкуренції, що швидко змі-

нюються, а також загальними поглядами на проблеми 

управління.  

Основні передумови входження економіки України у сферу 

логістичного управління мають свою специфіку, зумовлену як 

тимчасовими факторами, пов’язаними з перехідним характером 

української системи господарювання, так і з більш тривалими та 

постійно діючими факторами, зокрема такими, як розміри і 

географічне розташування країни; види, обсяги, якість і доступ-

ність природних ресурсів; наявність інтелектуального потенціа-

лу і кваліфікованих трудових ресурсів; розміри, спеціалізація і 

розподіл по території країни виробничих комплексів і центрів; 

рівень інтеграції у світовий економічний простір. 

Технологічний процес – це окрема сукупність дій з реалізації 

логістичних функцій, спрямована на перетворення матеріаль-

ного потоку. 

Простіше кажучи, технологічний процес – це певні, цілком 

конкретні дії з матеріальним ресурсом (сировиною або готовою 

продукцією), до яких можна віднести навантаження, збирання, 

транспортування, розвантаження, комплектування, обробку та 

передачу інформації, пакування та інші операції які взаємодіють 

з інформаційними та матеріальними потоками вздовж ланцюга 

просування. 

Логістичне управління технологічними процесами органічно 

пов’язане з теорією і практикою менеджменту, тобто забезпе-

ченням взаємозв`язку виробництва і реалізацією товарів з реаль-
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ним платоспроможним попитом покупців, стимулюванням шля-

хом реклами товарів, гнучкої політики цін і торгових націнок 

(знижок), пошуком нових сфер діяльності для отримання 

доходів. 

Правильне управління технологічними процесами є необхід-

ною умовою для успішної роботи і виживання будь-якої фірми. 

Це означає, що вивчення стратегії і функцій логістичних опера-

цій є невід’ємною частиною якісного функціонування у сфері 

бізнесу.  

Пошук інноваційних моделей розвитку й управління підпри-

ємством, однією з яких є застосування логістичного підходу до 

управління технологічними процесами, є важливою умовою 

досягнення стійкої конкурентоспроможності підприємства на 

ринку.  

У практичному плані на сучасному етапі розвитку логістич-

ний підхід полягає у встановленні адекватності матеріального, 

фінансового та інформаційного потоків, визначенні технології 

оптимального переміщення ресурсів і товарів, вироблення 

стандартних вимог до якості товарів і їх упаковки, виявлення 

центрів виникнення втрат часу, нераціонального використання 

матеріальних і трудових ресурсів, обладнання. 

Визначення ефективності управління технологічними проце-

сами вважається складним та динамічним процесом, функціо-

нування підрозділів операційної системи які прямо залежать від 

ефективності технологічних процесів, а в свою чергу, ефектив-

ність функціонування підрозділів операційної системи повністю 

залежить від ефективності прийняття управлінських рішень. 

Варто зауважити, що у наш час технологічні процеси глибоко 

проникли у всі аспекти бізнесу, а також інтегровані з високими 

технологіями і наданням високоякісних послуг. Кожне підпри-

ємство, незалежно спрямоване воно на випуск продукції чи 

надання послуг, потребує постійного аналізу і спостереження за 

своїми логістичними операціями, адже в умовах ринкової еко-

номіки підприємству необхідно постійно виявляти резерви 

виробництва і «вузькі місця», щоб нарощувати свої виробничі 

потужності. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК 
ЕЛЕМЕНТУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ВИМОГИ 

ДО ЇЇ ФОРМУВАННЯ В АГРОХОЛДИНГАХ 

Наявність різноманітних політичних і соціально-економічних 

проблем у суспільстві та мінливість умов середовища функціо-

нування суб’єктів господарювання призводять до нестабільності 

їхньої діяльності через виникнення значної кількості викликів, 

небезпек, ризиків і загроз, що потребує від таких суб’єктів 

запровадження адаптивного управлінського реагування на зміни 

у відношенні до ефективності функціонування, стабільності ста-

ну й розвитку підприємства, убезпечення його діяльності від 

впливу негативних чинників у довгостроковій перспективі. За 

таких обставин набуває актуальності питання формування й 

запровадження ефективної стратегії економічної безпеки. Особ-

ливо цей момент актуалізується на великих підприємствах агро-

промислового комплексу – агрохолдингах, які, як правило, є 

багатопрофільними внаслідок об’єднання аграрних, переробних, 

збутових, обслуговуючих та ін. підприємств та філій, як 

відокремлених цілісних структур глибокого рівня інтеграції. 
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Диверсифікованість та афілійованість у діяльності агрохол-

дингів значно розширює спектр чинників (загальних і специфіч-

них), що впливають на результати діяльності як інтегрованої 

структури взагалі, так і її учасників (акторів) зокрема.  

У науковій літературі вже існує певна напрацьована теоре-

тична база, що містить інформацію про сутність і роль стратегії 

економічної безпеки у діяльності господарчих суб’єктів. Такими 

науковцями є: Б. С. Дуб, О. І. Линник та Л. П. Артеменко, 

О. І. Захаров, О. А. Гавриш та Г. М. Черняк, Т. І. Сабецька, 

В. Б. Сабецький, Є. О. Діденко та ін. Проте недостатньо уваги 

приділено місцю стратегії економічної безпеки в загальній 

системі стратегій агрохолдингів та вимогам до її формування.  

Перш ніж перейти до розкриття сутності категорії «стратегія 

економічної безпеки», зауважимо, що сама економічна безпека 

розглядається у дослідженні як умова ефективного, стабільного, 

безпечного функціонування і розвитку підприємства у довго-

строковій перспективі. Згідно з цим, стратегія економічної без-

пеки вбачається як інструмент стратегічного управління підпри-

ємством у формі відокремленого плану (або системи планів, або 

вбудованого елементу окремого стратегічного плану), спрямова-

ного на реалізацію довгострокових цілей гарантування еконо-

мічної безпеки за допомогою певних заходів (дій, способів, 

методів, методик та ін.), що створює сприятливі умови для 

реалізації інтересів підприємства у розрізі сталого розвитку, 

стабільного підтримання і нарощення конкурентоспроможності, 

підвищення ефективності функціонування та фінансово-еконо-

мічної стабільності, невразливості до наявних і потенційних 

загроз діяльності. Стратегія економічної безпеки, як правило, 

виступає як комплекс планів, які є залежними та глибоко і 

логічно вбудованими у загальну систему стратегій підпри-

ємства.  

З огляду на зміст стратегії економічної безпеки підприємства 

стає зрозумілим, що її формування має відбуватись з дотри-

манням певних вимог. І в першу чергу, зауважимо, що стратегія 

економічної безпеки має розроблятися з врахуванням розміру і 

структури господарчого суб’єкта, його галузевої належності. 
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Така стратегія в агрохолдингах має бути спрямована на захист 

від дії специфічних галузевих загроз, притаманних як цілісній 

господарчій структурі, так і окремим її учасникам (акторам).  

Процедура формування стратегії економічної безпеки для 

агрохолдингу є специфічною, оскільки вона має певні відмінні 

риси від системи на простому підприємстві. До них належать: 

створення інтегративної цінності, формування стратегій еконо-

мічної безпеки за всіма рівнями управління (корпоративна, 

ділові, функціональні, операційні), масштабність стратегічних 

цілей економічної безпеки агрохолдингів (охоплюють внутрішні 

цілі, регіональні цілі, цілі місцевих громад,  глобальні зовнішні 

цілі), складність структури цілей економічної безпеки зі 

значною їх кількістю, широкий спектр дії негативних чинників, 

що викликає необхідність превентивної поведінки у захисті від 

загроз, можливість зниження ризикованості діяльності шляхом 

консолідації зусиль, розробка стратегії на основі нових 

можливостей та ін. 

Стратегія економічної безпеки є комплексною категорією, 

що визначається не лише бізнес-напрямами діяльності учасників 

агрохолдингу, а й всіма функціональними складовими економіч-

ної безпеки, роль яких полягає у необхідності забезпечення 

умов для ефективного перебігу функціональних напрямів діяль-

ності у межах кожного бізнес-напряму.  

Наступною вимогою є інтегрованість стратегії. Стратегія 

економічної безпеки має формуватися в рамках загальної стра-

тегії кожного рівня управління та відповідати її цілям. Тобто 

стратегія економічної безпеки агрохолдингу має пронизувати 

усі рівні управління (від корпоративного до операційного) та 

змістовно залежати від  загальної й конкурентної стратегій хол-

дингу. До того ж стратегія економічної безпеки агрохолдингу на 

корпоративному рівні, у якій передбачається забезпечення умов 

для його сталого розвитку, може перетинатися із безпековими 

стратегіями загальнодержавного, регіонального і, навіть, міжна-

родного рівнів. На діловому рівні стратегія економічної безпеки 

агрохолдингу повинна мати змістовний зв’язок із загальною 

діловою стратегією окремого учасника інтегрованої структури 
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(її актора), який відповідає за окремий напрям бізнес-діяльності 

та його конкурентної стратегії й складатися з основних функ-

ціональних стратегій, які можуть входити до складу функціо-

нальних стратегій ділового бізнес-напряму (виробничо-техноло-

гічна, фінансова, інвестиційно-інноваційна, зовнішньоекономіч-

на, інтелектуально-кадрова, продуктово-маркетингова, екологіч-

на), та забезпечувальних стратегій, як то силова, політико-

правова, інформаційно-аналітична, організаційно-управлінська 

та інтерфейсна 

Вагомою вимогою до формування стратегії економічної 

безпеки є її досяжність, яка передбачає, що зафіксовані у стра-

тегії довгострокові цілі діяльності підприємства та умови його 

захисту від дії загроз мають бути досяжними, оскільки їх 

недосяжність може навпаки набагато сильніше погіршити стан 

агрохолдингу через відсутність реальної оцінки ситуації. 

Слід погодитись з думкою, що формування стратегії еконо-

мічної безпеки є поетапним процесом. Як правило, у наукових 

працях зустрічається виділення трьох загальних етапів: 1) підго-

товчого (головним елементом етапу є діагностика попереднього 

стану агрохолдингу і рівня його економічної безпеки); 2) основ-

ний (передбачає безпосередньо вибір типу стратегії економічної 

безпеки та процедуру її розробки і реалізації); 3) коригувальний 

(етап спрямований на внесення змін до стратегії у разі необ-

хідності). Слід додати, що такий перелік етапів є невичерпаним 

через можливість деталізації кожного із них. Хотілося б додати, 

що у межах основного етапу на основі результатів діагностики 

підготовчого етапу має бути обраний один із варіантів порт-

фельного набору планів стратегії економічної безпеки, який 

буде відповідати загальній спрямованості стратегічного управ-

ління підприємством. 

Наявність коригувального етапу передбачає виконання ще 

однієї вимоги до формування стратегії економічної безпеки – 

гнучкість стратегії, яка передбачає можливість внесення корек-

тив у цілі економічної безпеки та відповідні заходи, що зумов-

лено впливом зміни чинників зовнішнього та внутрішнього 

середовища. 
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А отже, звернення уваги у дослідженні на агрохолдинги 

викликано їхніми перевагами у порівнянні з іншими підпри-

ємствами у своїй галузі. Як потужні господарчі суб’єкти агро-

холдинги можуть запроваджувати й реалізовувати ефективні 

стратегії, маючи задля цього необхідний потенціал та упевне-

ність у довгостроковому функціонуванні. Дослідження сутності 

стратегії економічної безпеки як важливого елементу системи 

стратегій агрохолдингу та основних вимог до її формування 

дозволяє наділі формувати дієві методичні рекомендації вибору 

«портфельного» набору стратегій економічної безпеки (відпо-

відно до загальної системи стратегій підприємства) та проце-

дури її реалізації в агрохолдингу. 

І. П. Чайка, к. е. н., доцент 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський універ-
ситет економіки і торгівлі» 

СТРАТЕГІЇ РОЗУМНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ  
РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ПОЛТАВЩИНИ 

Туристична галузь в Україні є важливою складовою со-

ціально-економічного розвитку, яка істотно впливає на такі сек-

тори економіки як торгівля, зв’язок, транспорт, сільське госпо-

дарство, виробництво товарів широкого вжитку, підтримує на-

ціональні традиції, допомагає відроджувати і розвивати народні 

промисли, сприяє збереженню природи та ін.  

Відповідно до чинних державних законодавчих актів Полтав-

ська обласна рада у грудні 2018 року затвердила Стратегію 

розвитку туризму та курортів у Полтавській області на 2019–

2029 роки, в якій пріоритетними напрямами розвитку туристич-

ної галузі Полтавщини у довгостроковій стратегічній перспек-

тиві визначено: 

 пізнавальний туризм за рахунок орендування та розвитку 

головних туристичних магнітів регіону: музею-заповідника 

українського гончарства в Опішному, заповідника «Більськ», 

музею-заповідника М. В. Гоголя, Полтавського краєзнавчого 

музею імені Василя Кричевського та унікальної вишивки «білим 
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по білому» з технікою виготовлення квіткових гобеленів ум. 

Решетилівці, тощо; 

 подієвий туризм, що передбачає організацію та прове-

дення вже традиційних для регіону заходів: Сорочинського 

ярмарку, гастрономічної гостинності Полтавщини, Дня Європи, 

«Гелон-фесту», Решетилівської весни, Купальських гулянь на 

батьківщині М. В. Гоголя, Меридіану, Відпочивайте на Пол-

тавщині; 

 діловий туризм: облаштування конферец-залів на базі 

Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського, 

Історико-культурного заповідника «Більськ», Національного 

музею-заповідника М. В. Гоголя; 

 сільський зелений туризм: підтримка створення та 

популяризації об’єктів сільського зеленого туризму на території 

с. Більськ, с. Кривої руди, с. Пивихи, м. Кременчука, смт Нових 

Санжар, м. Миргорода, м. Хорол та м. Зінькова [1]. 

У грудні 2020 року в Полтаві презентували новий сайт міста 

для мандрівників, що робить ставку на маркетинг емоцій і 

вперше представляє стоматологічний та івент-туризм. Полтава, 

серед іншого, є головним осередком стоматології в країні. У 

місті знаходиться Українська медична стоматологічна академія з 

потужною системою інноваційних розробок та працює понад 

800 стоматологічних клінік та індивідуальних кабінетів. Сайт 

міста для мандрівників пропонує для зручності орієнтування 

клініки, що знаходяться на ринку вже дуже багато років, мають 

бездоганну репутацію та авторські розробки в сфері стома-

тології.  

Для подальшого розвитку підприємництва в сфері туризму 

необхідно на нішевій основі поєднати об’єкти галузі, що вже 

експлуатуються туристичними операторами (наприклад, пізна-

вального і ділового туризму), з можливостями, що надають 

полтавські стоматологічні клініки та івент-заходи: фестивалі, 

ярмарки, еко-господарства і т. п.). Це дозволить туроператорам 

диверсифікувати діяльність за рахунок створення нових спеціа-

лізацій. Стратегічні підходи до використання і подальшого 
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розвитку туристичного потенціалу регіону пропонуємо розроб-

ляти на основі методології розумної спеціалізації (RIS3) із залу-

ченням регіональних керівних органів, підприємницьких струк-

тур, соціальних партнерів (громадських організацій) та закладів 

вищої освіти. Це дозволить сформувати нові економічні та со-

ціальні відносини, у яких розвиток інноваційної культури, під-

вищення компетенції учасників інноваційної екосистеми отри-

мується за рахунок системного залучення представників місце-

вої інтелектуальної еліти.  

Найближчим часом пріоритетами розвитку туристичного 

потенціалу Полтавщини, поданими на обговорення стейкхол-

дерів та громадськості можуть бути такі (табл.):  

Таблиця – RIS3 для Полтавської області [розробка автора] 

Пріоритет Опис 

Еко-туризм, еко-

логічна освіта і 

виробничо-збуто-

ва мережа пов’я-

заних секторів 

Розвиток еко-туризму; проведення місцевих еко-

досліджень; розбудова нових та підтримка існую-

чих екологічних сільських господарств та харчо-

вих виробництв; підтримка екологічного вико-

ристання та переробки сировинних матеріалів; 

впровадження моделей відновлюваної енергетики 

та виробництво відповідного обладнання; форму-

вання інформаційно-комунікаційних технологій 

для підтримки екології та екологічної освіти  

Срібна економіка, 

медичний туризм, 

освіта дорослих і 

виробничо-збуто-

ва мережа пов’я-

заних секторів 

Формування мережі підтримки громадського здо-

ров’я і благополуччя: оздоровчий туризм, стома-

тологічний туризм, івент-туризм, навчання 

впродовж життя, та ін.; виробничо-збутові лан-

цюжки відповідних секторів 

Розробка кожного пріоритету викликає необхідність форму-
вання тематичної регіональної платформи, що залучає громад-
ськість та експертне середовище до розробки відповідних на-
прямів. Процес розробки потребує широкого кола інформації і 
знань, участі незалежних експертів, представлення інтересів 
стейкхолдерів, залучення громадськості до участі у процесах, 
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що підвищить довіру до прийнятих рішень. Важливими є всі 
степені залучення: простий обмін інформацією, тематичні кон-
сультації, діалог і партнерство стейкхолдерів. Це формує спіль-
ну відповідальність на кожному етапі процесу складання проєк-
ту і його реалізації. 

Таким чином, RIS3 в сфері туризму для Полтавщини є 
моделлю співробітництва чотирикутника: влада – наука (освіта) 
– бізнес – громадянське суспільство. Це підхід до регіональної 
політики, в якому через самоврядування громадськість, експерт-
на спільнота стають рушійної силою розвитку туристичного 
бізнесу нарівні з владою, робить наголос на широкому співро-
бітництві, відкритості та системності ведення політики і орієн-
тована на стейкхолдерів. 
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СВІТОВІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНИХ 
ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

Пасажирський залізничний транспорт приносить значні сус-
пільні блага у вигляді швидкого переміщення, зниження  кіль-
кості заторів на дорогах, зменшення забруднення повітря і ви-
кидів вуглекислого газу, як самий екологічний від транспорту. 

Усі розвинені країни інвестують значні кошти в розвиток 
пасажирських залізничних перевезень. І тому для України, щоб 
зробити її розвиненою і процвітаючою країною важливо вдоско-
налювати організацію пасажирських залізничних перевезень. 

http://www.economy.in.ua/pdf/5_2020/7.pdf
http://www.economy.in.ua/pdf/5_2020/7.pdf
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Зараз Україні відбуваються негативні зміни в діяльності 
залізничного транспорту, а у сфері пасажирських перевезень 
хронічна нестача коштів на розвиток пасажирського комплексу, 
що спонукає фахівців розробляти нові інноваційні проєкти в 
умовах дефіциту коштів.  

До основних трендов розвитку залізничних пасажирських 
перевезень слід віднести наступні. 

1. Активізація впровадження високошвидкісного руху.  
До розвитку пасажирських перевезень залізничним один з 

відомих трендів як поширення високошвидкісного руху. Зараз 
пересування на швидкісних поїздах, у деяких країнах, нерідко 
швидше, чим літаком, тому що відсутня процедури реєстрації, 
перевірки багажу, трансферу до аеропорту і т. п. Високо-
швидкісні поїзди конкурують с авіаційним транспортом, та 
витісняють його з ринку транспортних послуг, особливо в таких 
раїнах як Франція, Китай, Іспанія, Німеччина, тому спостеріга-
ється швидке зростання показників пасажирообігу та обсягів 
пасажирських перевезень у світі. 

2. Запровадження технологій мультимодальних пасажир-
ських перевезень. Ще один тренд розвитку пасажирських 
залізничних перевезень набирає обертів, це мультимодальні 
перевезення пасажирів. Ця технологія вигідно поєднує переваги 
кожного виду транспорту, а головне вони більше приваблюють 
пасажирів та є найбільш ефективними. При даній технології в 
системі перевезень, поряд з поїздом і автобуси, електромобілі, 
велосипеди і навіть електросамокати. Головною перевагою 
мультимодальних перевезень є якісне та комфортне виконання 
послуги, з урахуванням індивідуального потреби споживача та 
на любий  смак. 

3. Розбудова мультимодальної транспортної інфраструк-
тури. Одну з провідних ролей у розвитку мультимодальних 
залізничних перевезень пасажирів відіграє поява нових «ХАБів» 
– транспортно-пересадочних вузлів та взаємодія між учасни-
ками залізничної індустрії, а також з усіма видами транспорту, 
що дозволяє оптимізувати максимальний сервіс та комфорт для 
пасажира. Пасажирський термінал можна визначити як комп-
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лекс, що об’єднує станції міжнародного та міжміського транс-
порту, міського пасажирського транспорту, паркінги, що вико-
нує суспільно-ділові функції і має перетин платформ в декількох 
рівнях. Одним з головних завдань створення пасажирських 
ХАБів є скорочення часу для пасажирів при проведенні подо-
рожі та у максимальному задоволенні при використанні декіль-
кох видів транспорту. 

Усі ці перераховані напрямки допомагають швидкому роз-
витку залізничних пасажирських перевезень, та надають ще 
більше переваги самому екологічному виду транспорту, який 
повинен стати лідируючим у всьому світі. 
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА АГРОХОЛДИНГУ: ЗМІСТ 
ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ СКЛАДОВІ 

В сучасних умовах розвитку вітчизняної економіки найбіль-
шими та найвпливовішими представниками агросектору є агро-
холдинги. Відіграючи надзвичайну роль в забезпеченні еколо-
гічної та продовольчої безпеки агрохолдинги посідають важливе 
місце в системі економічної безпеки країни. Водночас функціо-
нування агрохолдингів, незважаючи на численні переваги, 
зумовлені позитивними наслідками інтеграції, мають й суттєві 
недоліки, наявність яких викликає значну кількість загроз їх 
економічній безпеці. Забезпечення економічної безпеки агро-
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холдингів є одним з ключових напрямків його стратегічного 
розвитку. 

У вітчизняній науці проведено ґрунтовні дослідження щодо 
економічної безпеки, економічної безпеки держави, регіону, 
підприємства. Питання економічної безпеки агрохолдингу роз-
глядалися лише фрагментарно, хоча на відміну від підприємства 
мають свої особливості найсуттєвішими серед яких є терито-
ріальна, технологічна та організаційно-економічна масштаб-
ність, складність декомпозиції управління. 

Історичні аспекти дослідження економічної безпеки як про-
цесу та системи пов’язані з реальною практикою та необхід-
ністю в інструментарії на рівні державного регулювання еконо-
міки [4]. Так вперше даний термін було використано в рамках 
Великої депресії в США, як нездатність ринків до самовіднов-
лення протягом довгого часу.  

Сьогодні трансформація сутності даної категорії має більш 
широкі варіації (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Зміст категорії «економічна безпека»  

(сформовано авторами) 

На макрорівні можна виділити безліч підходів науковців до 
питання економічної безпеки підприємства: від вузького комп-
лексу заходів реактивного характеру, пов’язаних зі забезпечен-
ням комерційного суверенітету підприємства, до стратегічного 
вектора, націленого на боротьбу зі зовнішніми загрозами [1]. 

Стосовно економічної безпеки агрохолдингу, інтегрованої 
промислової структури, інтегрованої бізнес-структури, корпо-
рації думки науковців співпадають водному, що це поняття 
базується на таких дефініціях, як інтереси, потреби, цінності, 
цілі, загрози, ресурси. 
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Модель стійкого благоустрою суспільства 
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Утім, у цій предметній області є ряд дискусійних питань: 
серед дослідників відсутня єдність поглядів на широке коло 
питань економічної безпеки особливо конкретних галузей 
(зокрема аграрної), а агрохолдинги практично не вивчаються в 
контексті економічної безпеки.  

Систематизувавши визначення економічної безпеки інтегро-
ваної промислової структури, яка є також результатом процесу 
інтеграції [2, 3] та враховуючи специфіку функціонування і 
галузевої спрямованості агрохолдингу, під його економічною 
безпекою розуміємо сприятливу умову реалізації інтересів 
агрохолдингу у формі:  

1) сталого розвитку агрохолдингу через бачення місії і 
реалізацію цілей діяльності (інтерес агрохолдингу проявляється 
у досягненні запланованих цілей функціонування агрохолдингу 
для повної реалізації його місії);  

2) стабільне підтримання і нарощення конкурентоспромож-
ності агрохолдингу за рахунок формування конкурентних 
переваг (інтерес агрохолдингу – утримання встановленого рівня 
конкурентоспроможності та темпів його нарощення на ринках 
відповідного продукту (товару або послуги);  

3) підвищення ефективності функціонування агрохолдингу та 
фінансово-економічної стабільності (інтерес агрохолдингу – 
запланований рівень рентабельності діяльності, ефективності 
використання його ресурсів і ділової активності, рівні фінан-
сово-економічного стану та платоспроможності);  

4) невразливість до наявних і потенційних загроз діяльності 
підприємства (інтерес агрохолдингу – своєчасність і повнота 
виявлення загроз агрохолдингу та рівень захищеності його 
діяльності від негативного впливу загроз). 

Позиції дослідників щодо вирізнення і діагностики складових 
економічної безпеки агрохолдингу не дійшли єдності. У від-
ношенні до агрохолдингу актуальним є дослідження [3], у якому 
виділені основні функціональні складові економічної безпеки та 
надана їхня характеристика. До таких складових належать: 
фінансова складова, інтелектуальна і кадрова складові, техніко-
технологічна складова, зовнішньоекономічна складова, політи-
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ко-правова складова, силова складова, інвестиційно-інноваційна 
складова), екологічна складова [3].  

Зазначимо, що кожна з представлених функціональних скла-
дових економічної безпеки агрохолдингу характеризується влас-
ним змістом, набором функціональних критеріїв і способами 
забезпечення. Вони завжди перебувають у щільному взаємо-
зв’язку, взаємодії та спричиняють істотний вплив одна на іншу.  

Отже, підсумовуючи слід зазначити, що сучасні умови функ-
ціонування вітчизняних агрохолдингів є доволі небезпечними, 
швидко мінливими та досить складними через наявність чисель-
них ризиків і загроз. Діагностика економічної безпеки агрохол-
дингу повинна стати одним із дієвих інструментів, що сприя-
тиме визначенню та своєчасному вирішенню проблем на шляху 
стратегічного розвитку агрохолдингу.  
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РИНОК МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ 

В умовах сьогодення, одними з найважливіших стають 
послуги, орієнтовані на розвиток людського капіталу. До таких 
послуг, крім освіти, належать і медичні послуги. 
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Медичні послуги – це послуги, що забезпечують високий 
рівень фізичного й морального здоров’я населення [1, с. 227]. 
Саме медичні послуги є тим важливим каталізатором, який 
забезпечує зростання ефективності та стабільності суспільного 
виробництва [2, с. 12].  

Таким чином, медична послуга – це конкретна діяльність 
медичного персоналу щодо здійснення конкретних заходів про-
філактики, діагностики, лікування, адміністративно-господар-
ських, управлінських та інших дій, спрямованих на збереження, 
зміцнення, поліпшення, відтворення індивідуального та громад-
ського здоров’я. Ринок медичних послуг є складною системою, 
основними елементами якої є державна, муніципальна і приват-
на підсистеми. При цьому, саме, держава виступає основним 
замовником медичних послуг. Платність медичної послуги 
визначається ступенем її соціальної значущості та доступності 
споживачеві [1, с. 229; 2, с. 14]. Згідно з цим, головними крите-
ріями якості медичних послуг є: адекватність, доступність, 
наступність і безперервність, ефективність і дієвість; орієнтова-
ність на пацієнта, безпека процесу лікування, своєчасність, 
відсутність (мінімізація) лікарських помилок; НТР.  

Отже, якщо «медичну послугу» розглядати як діяльність 
послугодавця [3], то науковці виділяють наступні специфічні 
особливості: це діяльність, яку можуть здійснювати не всі 
особи; це діяльність, яка повинна здійснюватися для досягнення 
певної мети (наприклад, збереження та відтворення тілесного 
існування людини-пацієнта); це діяльність, яка не має матеріаль-
ного результату; результат послуги виконавець не може гаран-
тувати; це діяльність, яка має визначену вартість, тому її на-
дання супроводжується еквівалентним обов’язком з її оплати 
(містить витрати виконавця на її надання та його винагороду) 
[4, с. 214]. 

Сучасний український ринок медичних послуг має наступні 
проблеми щодо його функціонування, а саме, скорочення дер-
жавного фінансування сфери охорони здоров’я; зниження рівня 
забезпеченості населення медичними послугами та задоволе-
ності якістю медичного обслуговування; спад бюджетної 
ефективності фінансування медичних закладів тощо [5, с. 323].  



– © ПУЕТ – 153 

Формування ринку медичних послуг відбувається на основі 
взаємодії покупців і продавців медичних послуг. Основними 
параметрами ринку є попит, пропозиція й ціна. При цьому, 
функціонування механізму ринку медичних послуг відбувається 
на основі законів попиту і пропозиції. Ці закони мають спе-
цифічні особливості на цьому ринку: попит на медичні послуги, 
на відміну від попиту на товари, обсяг яких теоретично не має 
меж, обмежений рівнем здоров’я пацієнта; ціна, як регулятор 
попиту та пропозиції медичних послуг, має тенденцію до 
постійного зростання.  

Все це призводить до розвитку медичних послуг, коли 
пацієнти мають складні хвороби, при високій ціні медичного 
обладнання та препаратів; а висококваліфіковані лікарі – ба-
жання отримувати високу плату за свою роботу тощо. Отже, 
метою виробників медичних послуг повинно стати не максимі-
зація прибутку, а досягнення стандартної якості даних послуг за 
максимально ефективного використання обмежених фінансових 
ресурсів.  
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МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ  
НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

Управління персоналом – це специфічна функція управлін-

ської діяльності, головним об’єктом якої є люди, що входять у 

певні соціальні групи, трудові колективи. Як суб’єкт управління 

виступають керівники і спеціалісти, які виконують функції 

управління стосовно своїх підлеглих. Отже, управління персона-

лом – це цілеспрямована діяльність керівного складу організації 

на розробку концепції, стратегій кадрової політики і методів 

управління людськими ресурсами. Це системний, планомірно 

організований вплив через систему взаємопов’язаних, організа-

ційно економічних і соціальних заходів, спрямованих на ство-

рення умов нормального розвитку й використання потенціалу 

робочої сили на рівні підприємства. Планування, формування, 

перерозподіл і раціональне використання людських ресурсів є 

основним змістом управління персоналом [1]. 

Управління персоналом здійснюється при допомозі науково 

розроблених методів. Методи – це спосіб впливу на колектив 

або окремого працівника для досягнення поставленої цілі, коор-

динації його діяльності в процесі виробництва. В теорії і прак-

тиці управління застосовують три групи методів: адміністратив-

ні, економічні і соціально-психологічні [2], порівняння яких 

наведено у табл. 1. 
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Адміністративні методи ґрунтуються на владі, дисципліні та 

покаранні, відомі в історії як «метод батога». Вони опираються 

на адміністративну підпорядкованість об’єкта суб’єкту, на осно-

ві існуючої ієрархії управління. 

Таблиця 1 – Порівняння основних методів управління 

персоналом 

Адміністративні Економічні 
Соціально-

психологічні 

Формування струк-
тури управління 
персоналом 

Техніко-економічний 
аналіз та обґрунту-
вання 

Соціально-психоло-
гічний аналіз праців-
ників колективу 

Розробка та затвер-
дження адмініст-
ративних норм і 
нормативів 

Планування Соціальне планування  

Правове регулювання Матеріальне стиму-
лювання і встанов-
лення матеріальних 
дотацій 

Участь працівників в 
управлінні 

Видання наказів і 
розпоряджень 

Кредитування та 
страхування 

Соціальне і моральне 
стимулювання 
розвитку колективу 

Відбір, підбір і 
розстановка кадрів 

Участь у прибутках і 
капіталі 

Задоволення культур-
них і духовних потреб 
персоналу 

Розробка положень, 
посадових інструкцій, 
стандартів 

Встановлення еконо-
мічних норм і 
нормативів 

Встановлення 
соціальних норм 
поведінки, моральних 
санкцій і заохочень 

Встановлення 
адміністративних 
санкцій і заохочень 

Встановлення мате-
ріальних санкцій і 
заохочень 

Створення нормаль-
ного соціально-психо-
логічного клімату 

Адміністративні методи орієнтуються на такі мотиви пове-

дінки, як усвідомлена необхідність трудової дисципліни, по-

чуття обов’язку, бажання людини працювати в певній організа-

ції, культура трудової діяльності. Вони досить різноманітні і 

діють через такі механізми: 
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 правові норми й акти – державні Закони, укази, поло-

ження, стандарти, інструкції, затверджені державними органами 

і є обов’язковими для виконання; 

 інструкції, організаційні схеми, нормування; 

 накази, розпорядження, які використовуються в процесі 

оперативного управління. 

Головні функції адміністративних методів – це забезпечення 

стабільного юридичного середовища для діяльності організації, 

захисту конкретного середовища, гарантування прав і свобод. 

Економічні методи базуються на використанні економічних 

стимулів і відомі як «метод пряника». За їх допомогою здійс-

нюється матеріальне стимулювання колективу, окремих праців-

ників [3]. 

Механізмами економічного методу на рівні держави є подат-

кова, кредитно-фінансова система, система цін, розмір мінімаль-

ної заробітної плати, плани економічного розвитку. 

В умовах підприємств це – економічні нормативи діяльності, 

система матеріального заохочення, участь у прибутках і капі-

талі, премії тощо. 

Соціально-психологічні методи засновані на використанні 

моральних стимулів до праці і впливають на персонал з допо-

могою психологічних механізмів з метою переведення адмініст-

ративного завдання в усвідомлений обов’язок, внутрішню 

потребу людини. Цього можна досягти через: 

 формування колективу, створення нормального психоло-

гічного клімату й творчої атмосфери; 

 особистий приклад; 

 задоволення культурних і духовних потреб працівників; 

 встановлення соціальних норм поведінки і соціального 

стимулювання розвитку колективу; 

 встановлення моральних санкцій і заохочення; 

 соціальний захист. 

Управління персоналом є важливим компонентом управління 

організацією. Специфіка людських ресурсів виражається у тому, 

що, по-перше, люди наділені інтелектом, їх реакція на управ-
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ління є емоційною, продуманою, а не механічною, а це означає, 

що процес взаємовідносин є двосторонній; по-друге, люди 

постійно вдосконалюються і розвиваються; по-третє, відносини 

ґрунтуються на довготерміновій основі, оскільки трудове життя 

людини може продовжуватись протягом 30–50 років; і останнє, 

люди приходять в організацію усвідомлено, з певними цілями і 

мотивами. 
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Інститут економіки промисловості НАН України 

ПРОЦЕС ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ВІДКРИТТЯ:  

ПРОМІЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Україна продовжує імплементацію європейської методології 

смартспеціалізації (Strategy for Smart Specialisation, або Research 

and Innovation Strategies for Smart Specialisation). Її розробники 

[1] вважають, що усі регіони мають зіграти свою роль в еконо-

міці знань через визначення регіональних порівняльних переваг 

та використання внутрішнього потенціалу задля «амбіційного 

досягнення досконалості» у конкретних секторах чи ринкових 

нішах. 

Визначальним етапом розробки регіональної стратегії смарт-

спеціалізації є процес підприємницького відкриття (Entrepre-

neurial Discovery Process – EDP). Його основні завдання поля-

гають у налагодженні на місцевому рівні плідної співпраці між 

бізнес-сектором, науковою спільнотою, владою і громадськістю 
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та знаходженні інноваційних напрямів розвитку, реалізація яких 

підвищить конкурентоспроможність економіки регіону та його 

соціально-економічний рівень [2]. 

У восьми областях України – Донецькій, Запорізькій, Львів-

ській, Луганській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, 

Хмельницькій – процес підприємницького відкриття стартував і 

відбувається за підтримки Українського інституту міжнародної 

політики та при технічній допомозі Спільного дослідницького 

центру (Joint Research Center – JRC) Єврокомісії. Вже рік як 

зазначені регіони розпочали EDP, але пандемія COVID-19 

внесла корективи у розроблені того року дорожні карти та 

ускладнила даний процес. 

Швидкість просування регіонів у напрямі визначення смарт-

пріоритетів є дуже різною. Для забезпечення управління проце-

сом підприємницького відкриття важливим є відстеження роз-

витку подій, їх аналіз, виявлення вузьких місць в різних аспек-

тах співпраці між стейкхолдерами та оцінювання поточної ефек-

тивності організації даного процесу. У контексті зазначених 

завдань інтерес викликають такі питання: особливості створених 

в регіонах робочих груп EDP, організація та характер взаємодії 

учасників, чинники впливу і результати перших етапів процесу 

підприємницького відкриття. 

Луганська область обрана першим об’єктом дослідження, що 

обумовлено безпосередньою участю автора в діяльності регіо-

нальної робочої групи EDP. Моніторинг подій зсередини дає 

можливість виявляти позитивні та негативні прояви у взаємодії 

стейкхолдерів, накопичувати релевантну інформацію для по-

дальшого її узагальнення і аналізу. 

Регіональна група EDP Луганської області була сформована у 

складі представників трьох основних стейкхолдерів з таким 

співвідношенням: бізнес – 24 %, наука – 55 %, влада – 21 %. 

Створена структура суттєво відрізняється від рекомендованої 

Українським інститутом міжнародної політики [3, с. 4], згідно з 

якою такі групи мають складатися за принципом 40/40/20, тобто 

40 % учасників з підприємницького сектору, 40 % – науковці та 
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20 % – влада і громадськість. Очевидна недостатня залученість 

представників бізнесу пояснюється, перш за все, їхньою недові-

рою до державних владних структур, причини якої розкриті у 

попередньому дослідженні [4]. 

Сформована робоча група EDP не повною мірою відповідає 

принципу «чотирьох спіралей», до неї зовсім не залучені гро-

мадські організації та підприємницькі асоціації. Присутність 

громадськості, за задумом розробників концепції смартспеціа-

лізації [1], має запобігти лобіюванню інтересів окремих регіо-

нальних стейкхолдерів на шкоду інтересів решти суспільства. 

До сильних сторін робочої групи можна віднести наявність в 

ній авторитетних в своїх колах та дійсно зацікавлених у пошуку 

нових можливостей розвитку представників науки і бізнесу. Та-

кож як позитивну характеристику створеної регіональної коалі-

ції слід відзначити готовність певних учасників від підприєм-

ницького сектору співпрацювати з іншими секторами, зокрема 

підтримувати ініціативи місцевої влади. 

Для формування робочої групи координатори EDP викорис-

тали секторальний підхід, обравши учасників згідно з визначе-

ними галузевими пріоритетами – хімічним та аграрним вироб-

ництвом. Вибір даних секторів був обґрунтований за результата-

ми кількісного та якісного аналізу економічного і наукового 

потенціалу регіону, що відображено у Стратегії розвитку Луган-

ської області на період до 2027 р. Слід зазначити, що у складі 

робочої групи переважають учасники за хімічним напрямом, і 

саме дана фокус-група досягла більших результатів у процесі 

підприємницького відкриття.  

За підсумками трьох проведених воркшопів було підготов-

лено SWOT-матрицю хімічного комплексу регіону та визначено 

декілька потенційних проєктів регіональної смартспеціалізації в 

актуальних інноваційних напрямах: переробка відходів та ста-

новлення зеленої хімії. Дані напрями відповідають одній з важ-

ливих цілей загальноєвропейської політики створення інновацій 

та смартспеціалізації, а саме цілі J – сталі інновації. До речі, 

зазначена ціль була вибрана регіональними стейкхолдерами за 
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результатами проведеного опитування, як найбільш перспектив-

на для розвитку хімічного виробництва в Луганській області. 

Визначені на сьогодні потенційні пріоритети ще потребують 

обґрунтування можливостей їх реалізації і для цього необхідно 

розширити коло зацікавлених сторін з метою досягнення 

критичної маси потрібних ресурсів.  

Резюмуючи, зазначимо, що процес підприємницького від-

криття в Луганській області відбувається з середньо-низькою 

інтенсивністю в наслідок впливу як об’єктивних, так й суб’єк-

тивних чинників. Останні, зокрема, обумовлені характеристи-

ками створеної робочої групи EDP та ефективністю управління 

даним процесом. Серед характеристик групи стейкхолдерів, на 

нашу думку, слід звертати увагу не тільки на кількісні ознаки 

(чисельність та структуру), а й на якісні, які визначаються внут-

рішнім у групі рівнем довіри, згуртованості та ініціативності. 

Також слід враховувати, що загальна результативність процесу 

підприємницького відкриття в регіоні є відображенням готов-

ності регіональних представників, перш за все, трьох спіралей – 

бізнесу, науки і влади – до конструктивного діалогу, а також 

зрілості регіональної інноваційної екосистеми. 
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ПОТЕНЦІАЛ ІННОВАЦІЙНОЇ КЛАСТЕРНО-МЕРЕЖЕВОЇ 
ВЗАЄМОДІЇ УКРАЇНИ І КРАЇН ЄВРОСОЮЗУ 

Завдання наповнення конкретним змістом євроінтеграційно-

го вектору інноваційного розвитку України потребує попередніх 

компаративних досліджень щодо стану національної інновацій-

ної екосистеми та її окремих компонентів відносно європей-

ського рівня. Науковцями опрацьовано питання адаптації існую-

чих у країнах ЄС систем індикаторів розвитку інноваційної 

сфери до умов України та здійснено відповідні розрахунки [1], 

визначено напрями інституційної підтримки інноваційного роз-

витку в контексті формування єдиного дослідницького простору 

[2, 3], проаналізовано проблеми та позитивні зрушення на шля-

ху просування України до інноваційного простору ЄС, напрями 

посилення науково-технологічного та інноваційного співробіт-

ництва [4]. 

Одним зі значущих складників сучасного механізму підтрим-

ки інноваційного розвитку є кластерно-мережеві структури. 

Важливість різних форм їх застосування, зокрема у міжнарод-

ному співробітництві, відображено у схваленій Кабінетом 

Міністрів України в 2019 р. Стратегії розвитку сфери інно-

ваційної діяльності на період до 2030 року. 

Мета дослідження – здійснити оцінювання потенціалу клас-

терно-мережевої взаємодії України і країн ЄС в інноваційній 

сфері на основі відповідного індексу. 

У процесі виконання дослідження було використано дані 

Індексу мережевої готовності (Network Readiness Index 2020), 

Глобального індексу інновацій (Global Innovation Index 2020) та 

Інноваційного табло ЄС (European Innovation Scoreboard 2020) 

щодо окремих аспектів інноваційного розвитку країн ЄС-27 та 

України. 

Запропонований автором індекс кластерно-мережевого роз-

витку розраховано в двох варіантах. Перший варіант, окрім 

індексу мережевої готовності, який є провідним міжнародним 
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інструментом оцінювання поширення мережевого підходу із 

застосуванням ІКТ, враховує індикатор стану розвитку кластерів 

(State of cluster development). За другим, розширеним, варіантом 

включено індикатор інноваційних зв’язків (Innovation linkages), 

який також характеризує співпрацю університетів з галузями у 

дослідженнях (University/industry research collaboration), витрати 

на дослідження й розробки, що фінансуються з-за кордону 

(GERD financed by abroad), угоди про спільні підприємства та 

стратегічні альянси (JV-strategic alliance deals) та міжнародну 

патентну активність (Patent families 2+ offices). Результати роз-

рахунків представлено у табл. 

Таблиця – Рівень кластерно-мережевого розвитку країн  

ЄС-27 та України 

Країни 
Групи країн-
інноваторів 

Індекс кластерно- 
мережевого розвитку 

на основі 
стану розви-

тку кластерів 

на основі роз-
витку іннова-
ційних зв’язків 

1 2 3 4 

Австрія Сильний інноватор 69,3 64,0 
Бельгія Сильний інноватор 67,8 60,6 
Болгарія Скромний інноватор 53,9 41,0 
Греція Помірний інноватор 43,5 37,0 
Данія Інноваційний лідер 74,6 70,0 
Естонія Сильний інноватор 57,1 50,1 
Ірландія Сильний інноватор 65,2 57,7 
Іспанія Помірний інноватор 61,3 45,9 
Італія Помірний інноватор 69,3 50,5 
Кіпр Помірний інноватор 54,4 52,5 
Латвія Помірний інноватор 54,5 43,8 
Литва Помірний інноватор 52,8 46,3 
Люксембург Інноваційний лідер 72,0 69,3 
Мальта Помірний інноватор 59,9 61,0 
Нідерланди Інноваційний лідер 75,9 72,0 
Німеччина Сильний інноватор 75,5 65,6 
Польща Помірний інноватор 54,3 40,7 
Португалія Сильний інноватор 59,5 45,0 
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Продовж. табл. 

1 2 3 4 

Румунія Скромний інноватор 46,2 34,9 

Словаччина Помірний інноватор 53,7 39,9 

Словенія Помірний інноватор 56,2 49,1 

Угорщина Помірний інноватор 53,6 42,3 

Фінляндія Інноваційний лідер 72,1 74,3 

Франція Сильний інноватор 67,6 57,6 

Хорватія Помірний інноватор 43,3 36,3 

Чехія Помірний інноватор 56,6 54,2 

Швеція Інноваційний лідер 73,8 79,5 

УКРАЇНА Скромний інноватор 45,2 34,1 

Перебуваючи у групі «скромних інноваторів», Україна суттє-
во відстає від інноваційних лідерів ЄС і за індексами кластерно-
мережевого розвитку. В контексті потенціалу мережевої готов-
ності найсильнішими сторонами України визнано рівень засто-
сування бізнесом ІКТ та його участь у мережевій економіці; сту-
пінь готовності країни до таких перспективних трендів, як штуч-
ний інтелект та Інтернет речей; якість цифрового контенту, що 
виробляється; наявність середовища, сприятливого для довіри. 
До чинників, що гальмують поширення мережевого підходу, 
віднесено низький вплив участі в мережевій економіці для до-
сягнення цілей сталого розвитку та недостатню регуляторну 
політику уряду щодо участі у мережевій економіці. З точки зору 
поглиблення інноваційних зв’язків найбільші потенційні можли-
вості, що недовикористовуються, полягають в організації 
спільних підприємств і стратегічних альянсів. 

При виборі партнерів для майбутньої науково-технологічної 
та інноваційної колаборації українським акторам інноваційних 
екосистем варто звернути увагу на такі країни ЄС-27 з розви-
нутим кластерно-мережевим компонентом інноваційного роз-
витку, як Данія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Фінляндія 
та Швеція. 

Новизна проведеного дослідження полягає в оцінюванні по-
тенціалу кластерно-мережевої взаємодії України та країн ЄС в 
інноваційній сфері на основі запропонованого індексу кластер-
но-мережевого розвитку. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ БАНКУ 

Мета управління активними ресурсами банку полягає в най-

більш ефективному розміщенні та використанні залучених кош-

тів та коштів, що знаходяться у власності банку в цілях отри-

мання найвищого прибутку. Банківський менеджмент зорієнто-

ваний на використання таких принципів при управлінні актива-

ми, а саме: управління націлена на отримання прибутковості 

активів; перерозподіл активних операцій; утримання раціональ-

ного співвідношення активів; аналіз ризикових операцій і моде-

лювання можливостей резервів [2]. Активи банківської сфери 

групуються за такими особливостями: 

1) за призначенням: працюючі (або оборотні), що в резуль-

таті призводять до максимізації доходів; касові, або ліквідні; 



– © ПУЕТ – 165 

інвестиційні, що зорієнтовані на отриманні доходів у перспек-

тиві і досягненні інших стратегічних цілей; необоротні, призна-

чені для здійснення іншої діяльності банку; 

2) за мірою ліквідності: 

 високоліквідні (готівка, дорогоцінні метали, активи в 

банках-нерезидентах з провідних країн, кошти для розрахунків  

пластиковими картами і ін.); 

 ліквідні (кредити до 30 днів та інші платежі терміном до 

30 календарних днів, легко реалізовані цінні папери, що 

котируються на біржі, інші швидко доступні цінності); 

 довгострокові ліквідні (видані кредити і наявні депозити, в 

тому числі у формі дорогоцінних металів, що мають термін до 

погашення більше року); 

 малоліквідні (інвестиції довгострокового призначення, 

капіталізовані активи, заборгованість, що має прострочений 

термін погашення, цінні папери, що не котируються на біржі, 

безнадійні борги тощо); 

3) за рівнем ризику – поділяються на такі групи, що мають 

свій коефіцієнт значимості при втрати вартості; 

4) залежно від власники та користувача, який володіє акти-

вами банку, тобто за суб’єктами, активи мають такий поділ: а) є 

власністю самого банку; б) передані у користування на визна-

чений термін іншим суб’єктам (державі, юридичним особам, 

фізичним особам – нерезидентам) [5]. 

В даний час в банківській практиці використовуються три 

основних методу управління активами (табл. 1).  

Отже, структурне співвідношення активів по суб’єктам дає 

встановити, наскільки різнофакторні його вклади і в які сектори 

і галузі національної економіки банк направляє свої ресурси. До 

встановлення особливостей в управлінні активами банку відно-

сять такі фактори, що визначають якість активів: їх прибутко-

вість; їх відповідність до структури у пасивах за строками; їх 

ліквідність; диверсифікація операцій щодо активних коштів; 

структура ризикових і неповноцінних активів [3]. 
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Названі методи є актуальними при вирішенні проблемних 
питань при управлінні активами в світовій банківській практиці. 
Застосування системного поєднання цих методів обґрунтовано 
економічними складовими і положенням кожного банку на 
ринку. При цьому підсумовуючим і найбільш ефективним є 
метод управління активами. 
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МЕХАНІЗМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПРОДУКЦІЮ 

Ціна – це грошовий вираз вартості товару (продукції, послу-
ги). Вона завжди коливається навколо вартості, що відображає 
рівень суспільно необхідних затрат живої і уречевленої праці на 
виробництво продукції. 
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Вартість товару утворює його ціну, але кількісно ці величини 
практично не збігаються. Це пояснюється тим, що в ціні від-
ображується не тільки величина вартості товару, а й конкретні 
умови його реалізації. Тому вартість товару є лише основою, 
навколо якої відбувається коливання його ціни. Отже, ціни на 
продукцію виражають в грошовій формі суспільне необхідні 
витрати на її виробництво, але в формі ціни вже закладена 
можливість її кількісного відхилення від величини вартості [1]. 

Ціна на будь-який товар складається з окремих елементів. 
Основними з них є собівартість і прибуток, їх наявність в ціні є 
обов’язковою. Ринкове ціноутворення базується на принципах 
ринкового господарювання, до яких належать такі: домінування 
приватної власності, економічна свобода, конкуренція, автома-
тичне регулювання за допомогою механізму ринків та цін, 
невтручання держави. В таких умовах ціни відіграють особливу 
роль, яка проявляється в їхніх функціях. Цінові відносини – 
складова частина ринкового механізму, що регулює розвиток 
суспільного виробництва, підприємств і галузей. Ціноутворення 
має великий вплив на результати фінансово-економічної діяль-
ності підприємств агропромислового комплексу. Особливо 
посилилася роль цін останнім у зв’язку з переходом до ринкових 
умов функціонування. Світовий досвід ціноутворення і цінових 
відносин недостатньо освоєний і застосовується не ефективно. 
Необхідне більш глибоке вивчення теоретичних питань цінового 
механізму та потрібні конкретні заходи щодо його вдоскона-
лення [2]. 

Існує кілька найважливіших методів ціноутворення: 
1) середні витрати виробництва плюс прибуток; 
2) одержання цільової норми прибутку на інвестований 

капітал; 
3) оцінка очікуваної цінності товару (за якого основою ціно-

утворення є сприйняття споживачем цінності пропонованого 
товару, використання сприятливого моменту купівлі-продажу); 

4) врахування рівня поточних цін (до уваги беруть насам-
перед ціни конкурентів, а зміна ними цін, як правило, зумовлює 
зміну цін інших компаній); без тісного зв’язку з витратами 
підприємства не існує; 
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5) метод закритих торгів (на підставі очікуваних цінових про-

позицій конкурентів з метою отримання замовлення та укла-

дання контракту з вигідним і перспективним клієнтом) [3]. 

Фінансове становище підприємства прямо залежить від прий-

нятої цінової політики, об’єктивного обґрунтування використо-

вуваного методу формування ціни. Ціни на продукцію встанов-

люються, виходячи з витрат та з урахуванням кон’юнктури 

ринку. Ціна не є безпосереднім продуктом раціональної кальку-

ляції, а ґрунтується на пошуку «оптимальної» рівноважної рин-

кової характеристики. Ефективне ціноутворення вимагає прове-

дення активної цінової маркетингової стратегії, спрямованої на 

поліпшення позиції підприємства по відношенню до конку-

рентів та збільшення прибутку. 
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МАРКЕТИНГ ЯК СФЕРА УПРАВЛІННЯ  
ОСВІТНІМИ ПОСЛУГАМИ 

Наразі у маркетингу послугвиокремився один перспективний 

напрям – маркетинг освітніх послуг. Складність усвідомлення 

даного напряму полягає у тому, що споживачами послуг освіт-

нього закладу є значне коло споживачів, а сама освітня послуга, 

крім того, є ще і найважливішим соціальним благом.  

Учасниками освітніх відносин, щонайменше, є самі установи 

освіти, споживачі (учні, батьки (законні представники), робо-

тодавці (організації і підприємства), велика кількість служб, які 

пов’язані з освітніми організаціями (органи контролю та нагля-

ду в сфері освіти, служби зайнятості), велика кількість громад-

ських соціальних інститутів. Першорядну роль серед всіх учас-

ників освітніх відносин займає учень. Він є і споживачем 

послуги, і її носієм. Він використовує отримані знання у своїй 

повсякденній діяльності, для задоволення своїх потреб. Крім 

того, він є і самим поінформованим, недосвідченим на даному 

ринку суб’єктом. Представлені особливості ускладнюють 

маркетингову діяльність в сфері освітніх послуг. 

На сьогодні можна розділити маркетингову діяльність в 

сфері освіти на кілька рівнів: 

 низький, притаманний великій кількості освітніх установ, 

які використовують рекламу і вивчають попит людей на ринку 

освітніх послуг; 
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 достатній – це ті організації, які не тільки вивчають попит 
і ринок освітніх послуг, а й здійснюють комунікацію з реальни-
ми і потенційними клієнтами; 

 високий – установи мають маркетингову стратегію, довго-
строкову і середньострокову [1–2].  

Завдання служби маркетингу в сфері освіти досить широкі: 
вивчення потреб споживачів в освіті; аналіз ринку освітніх 
послуг; створення нових послуг в сфері навчання і виховання; 
вивчення конкурентів даної сфери; виявлення більш продук-
тивних засобів просування та продажу освітніх послуг. На 
освітній заклад впливають: 

 фактори зовнішнього середовища: макросередовище 
(економіка (фінансування системи освіти), політика (закони і 
акти державних органів влади), соціальні фактори (демографія), 
технології (розвиток засобів зв’язку, віддалений доступ до 
освітніх ресурсів); 

 мікросередовище (конкуренти (освітні організації, як 
державні, так і приватні), майбутні конкуренти, постачальники 
(меблів, навчальних матеріалів, господарських товарів, книг), 
споживачі (як ми показали вище, їх досить широке коло). Всі ці 
фактори необхідно вивчати і враховувати при створенні 
маркетингової стратегії [3–4]. Також важливо враховувати 
внутрішні фактори, які впливають на формування маркетингової 
політики у сфері освітніх послуг (табл. 1). 

Отже, для успішного функціонування освітньої установи 
рекомендуємо розробити стратегію маркетингу, який склада-
ється з наступних розділів: 

1. Стратегія освітнього закладу (бачення, місія, цінності, 
цілі). 

2. Аналіз основних проблем організації. 
3. Маркетингова стратегія. 
а) визначення сегментів споживачів послуг; 
б) визначте позиціонування для досягнення маркетингових 

цілей; 
в) розробка комплексу PR для кожного обраного сегмента 

(послуга, ціна, персонал, методи просування, приміщення та 
оснащення, місце надання послуг, управління процесами взає-
модії зі споживачами); 
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Таблиця 1 – Фактори внутрішнього середовища, які 

впливають на формування маркетингової 

політики у сфері освітніх послуг 

№ Критерії Характеристика критерію 

1 

Якість 

освітніх 

послуг 

 склад програм і форм навчання;  

 рівень різноманіття і варіантності форм і видів 

навчання; 

 рівень викладацького складу; 

 рівень інформаційно-методичного забезпечення; 

 рівень матеріально-технічної бази; 

 творчий та новаторський характер навчання. 

практична спрямованість навчання 

2 

Якість 

організа-

ційного 

забезпе-

чення 

процесу 

надання 

освітніх 

послуг  

 організаційна структура управління, система 

управління фінансами; 

 отримання права видачі документів про закін-

чення курсу освітньої установи з урахуванням 

багаторівневої системи навчання. Наявність 

ліцензії на ведення освітньої діяльності, сві-

доцтва про атестацію; 

 наявність гнучкого графіка занять, зручного 

розкладу, оптимальна тривалість надання послуг; 

 забезпечення можливостей і гарантій якості 

освіти; 

 корпоративна культура освітнього закладу; 

 наявність партнерських відносин із зарубіжними 

школами з метою організації поїздок; 

 рівень забезпеченості соціальною інфраструк-

турою 

3 

Доступ-

ність 

освітніх 

послуг  

 цінова політика, гнучкі умовин оплати, оплата за 

додаткові освітні послуги; 

 комунікаційна політика, результативність 

стратегії просування освітніх послуг; 

 вигідне розташування установи; 

4 Імідж 

 тривалість діяльності освітньої установи на ринку 

освітніх послуг;  

 реклама та PR-акції; 

 репутація закладу та ін.  
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г) аналіз конкурентних переваг організації; 

4. Розробка докладного плану маркетингових заходів. 

Дані рекомендації дозволять більш ефективно вибудувати 

всю діяльність освітньої організації та розширити коло існую-

чих і потенційних споживачів послуг освітньої організації. 
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СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ РИНКУ  
ДЕРИВАТИВІВ В УКРАЇНІ І СВІТІ 

Невід’ємною частиною світових ринків капіталу в умовах фі-

нансової глобалізації є деривативи, використання яких допома-

гають широкому колу кінцевих користувачів зменшити ризики 

для свого бізнесу і підвищити впевненість своїх клієнтів. Висо-

кий рівень невизначеності і волатильність, викликані пандемією 

Covid-19 певною мірою стимулювало розвиток світового ринку 

деривативів.  
Відповідно до звіту The WFE’s Derivatives Report 2020, обся-

ги торгівлі деривативами у 2020 році зросли на 40,4 %, що біль-
ше ніж утричі більше, ніж у минулі роки» (11,4 %). Варто уточ-
нити, що навіть на фоні позитивної динаміки обсягів торгів про-
тягом попередніх трьох років, досягнутий показник у річному 
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обчисленні став найбільшим за останні 15 років, враховуючи 
період Великої фінансової кризи 2007–2008 років, коли най-
більше щорічне зростання становило 31,2 %. При цьому за рік 
було продано рекордну кількість контрактів на похідні інстру-
менти – 46,19 мільярдів (21 мільярд опціонів і 25,2 мільярда 
ф’ючерсів). Це становить збільшення на 126,8 % за останні 
10 років із середнім темпом зростання в річному обчисленні 
9,4 % [5]. 

Виключним зростанням обсягів стали біржі Американського 
регіону, зокрема B3 – Brasil Bolsa Balcão (89,9 %), Nasdaq – 
США (97,4 %), Cboe Global Markets (38,6 %), NYSE (61,5 %) і 
MIAX Група обміну (88,0 %). 

Серед бірж Азіатсько-Тихоокеанського регіону високі показ-
ники зростання обсягів торгів деривативами зафіксували  Націо-
нальна фондова біржа Індії (48,1 %), Даляньська товарна біржа 
(62,8 %), Корейська біржа (41,5 %), Шанхайська ф’ючерсна 
біржа (48,9 %) та Чженчжоуська товарна біржа (55,7 %). 

Найвищу активність у секторі деривативів країн  Європи, 
Близького Сходу та Африки демонстрували Московська біржа 
(45,7 %), Borsa Istanbul (284,3 %) та LSE Group (397,8 %) [4]. 

Попри надвисоку активність ринків деривативів у світі, в 
Україні і його біржовий, і позабіржовий сегменти розвиваються 
надто повільно (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Обсяг торгів деривативами на ринку  
цінних паперів у 2011–2020 роках, млрд грн [2, 3] 



– © ПУЕТ – 175 

Наведена динаміка наочно демонструє мізерну частку ринку 

деривативів, що представлений ф’ючерсними контрактами, оп-

ціонами, опціонними сертифікатами та державними деривати-

вами. 

Оптимізму додає реформа ринку капіталів і організованих 

товарних ринків, що стартувала в Україні влітку 2020 року. Істо-

ричним кроком на шляху перетворень стало прийняття Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо спрощення залучення інвестицій і впровадження 

нових фінансових інструментів» [1], що нарешті знаменувало 

створення повноцінної юридичної бази для використання 

деривативних фінансових інструментів: форвардів, ф’ючерсів, 

опціонів і cвопів.  

Для діючих і потенційних учасників торгів (установ фінан-

сового сектору, товаро- і сільгоспвиробників тощо) великий 

спектр інвестиційних інструментів, правила гри з якими відпо-

відають світовим створює додаткові гарантії захисту від цінових 

коливань, позитивно впливає на можливості залучення додат-

кового капіталу. 
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СЕКЦІЯ 2: 
ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ,  

ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ ТА МІСЦЕВОМУ 

САМОВРЯДУВАННІ 
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А. С. Козлова, здобувач 2 курсу бакалавріату  
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ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В БІЗНЕСІ 
ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

У відповідь на виклики, що стоять перед країнами світу у 

сфері соціального захисту, безпеки, екології тощо. Україна, ра-

зом з іншими країнами-членами ООН, приєдналася до процесу 

забезпечення сталого розвитку. Впродовж 2016–2017 років три-

вав широкомасштабний процес адаптації Цілей сталого розвит-

ку у відповідності та з урахуванням українського контексту, всі 

глобальні цілі були переглянуті, узявши до уваги специфіку 

національного розвитку. У вересні 2019 року Президент України 

підписав Указ «Про Цілі сталого розвитку України на період до 

2030 року», в ньому було підтримано, забезпечити досягнення 

глобальних цілей сталого розвитку та наслідків їх адаптації, вра-

ховуючи специфіку розвитку України, викладених у Національ-

ній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна».  

ЦСР спрямовані на зменшення рівня бідності, захисту плане-

ту і забезпечення миру і процвітання для всіх соціальних груп. 

Вони партнери, робота яких спрямована на правильний вибір за 

для стабільного підвищення якості життя для майбутніх поко-

лінь. Цілі сталого розвитку є порядком денним, вони ліквідують 

основні причини бідності та об’єднують нас за для введення 

позитивних змін для людей і планети [1]. 

Щоб досягти цілей сталого розвитку необхідно використову-

вати переваги цифровізації, адже вона є важливою в соціально-

економічному розвитку України, допомагає збільшити кількість 

нових робочих місць, також дає змогу досягти мінімум 4 % 
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зростання ВВП на рік [2]. З економічної точки зору, цифрові-

зація розширить можливості для відкриття нових сегментів та 

галузей, а також прискорить розвиток промисловості та бізнесу. 

З позиції сталого розвитку для українців цифровізація означає 

повний доступ до цифрової інфраструктури та якісних держав-

них і соціальних послуг. При розвитку цифрових технологій змі-

нюється сучасний світ і відносини в ньому. Торгівля, інформа-

ційний обмін, звичайні людські контакти, це все та інше, пере-

носиться в цифровий вимір, прибираючи кордони між держава-

ми та перетворюючи в реальність ідею створення цифрового 

суспільства та економіки.  

Важливим елементом сталого розвитку також розглядається 

цифровізація, бо розвиток цифрових технологій дає позитивний 

вплив на систему державного управління, забезпечуючи ще 

більшу ясність влади та ефективне електронне урядування, 

також на економічний ріст – розширення ринків, більш осередок 

електронної комерції, розвиток конкуренції, утворення нових 

умов розвитку бізнесу, вільні можливості для задоволення 

інтересів споживачів[3]. 

Цифровізація та технології роблять бізнес-процеси швидкими 

та простими. Цифровізація для бізнесу відкриває такі можли-

вості: вдосконалення клієнтського досвіду; гнучкість і при-

швидшення бізнес-процесів; інновації для розвитку бізнесу; ви-

користання сучасних технологій для роботи; партнерство та ін. 

[4]. Насправді цифрова трансформація процесів покращує робо-

ту співробітників підприємств, через це зростає продуктивність 

кожного окремого члена команди (наприклад, автоматизація ру-

тинних дій дає більший час для вирішення насправді важливих і 

складних завдань, відкриває нові перспективи для партнерства з 

іншими компаніями).  

У той же час завдяки сучасним технологіям розширюються 

можливості використання цифровізації для досягнення цілей 

сталого розвитку, зокрема підвищення інклюзивності в роботі 

підприємств як приватних, так і державних. 

Цифровізація в тій або іншій мірі допомагає підприємствам 

приймати сучасні соціально-економічні виклики, зокрема, циф-
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рові технології сприяють досягненню цілей сталого розвитку 

через підвищення доступності та інклюзивності. Для людей з 

інвалідністю, світ новітніх технологій вже давно став першим 

помічником у реалізації себе та своїх потреб. За допомогою 

інтернет-технологій особи з інвалідністю користуються послу-

гами дистанційної освіти, застосовують для працевлаштування, 

отримують соціальні послуги та багато іншого. На період 

пандемії цифровізація стала в нагоді і для сфери освіти, оскільки 

через введення режиму самоізоляції традиційна освіта перейшла 

в онлайн-режим. Дистанційна освіта для вузів стала можливістю 

надання якісних послуг у умовах пандемії, а для студентів 

незалежно від того, де він навчається, значно підвищились мож-

ливості вибору. Як наслідок, пандемія надала серйозне приско-

рення цифровій трансформації освіти та досягнення цілі сталого 

розвитку в контексті підвищення якості освіти.  

Для сфери бізнесу цифрові технології допомагають і спро-

щують здійснення низки бізнес-операцій, йдеться про укладання 

угод, використання засобів реклами, проведення платежів, 

здійснення покупок, отримання зворотного зв’язку та збіль-

шення обсягу ринку для конкретної компанії. До напрямків роз-

витку цифрових технологій в бізнесі належать: доступ до мак-

симально широкої аудиторії споживачів продукту або послуги; 

підвищення довіри до продукту і компанії, опрацювання особис-

того бренду і його впізнаваності; створення лояльної бази перед-

платників і своєчасне отримання зворотного зв’язку; оптиміза-

цію рекламного бюджету компанії; можливість виділити свою 

цільову аудиторію; автоматизацію продажів продуктів і послуг 

за допомогою маркетингових воронок [5]. 

Сьогодні, маючи онлайн-бізнес, підприємці можуть сприяти 

досягненню цілей сталого розвитку через використання інтер-

нет-технологій. Зокрема, цифрові технології надають можливос-

ті роботи в он-лайн, реєстрація та відкриття бізнесу он-лайн, 

розширення електронної клієнтської бази, надання та отримання 

освітні послуг тощо. Переваги цифровізації для сталого розвит-

ку полягають у запровадженні екологічно чистої діяльності під-

приємств, доступності до робочого місця, безперервне навчання, 
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онлайн-покупки, доставка кур’єром, грошові перекази, спілку-

вання без кордонів тощо.  

Список використаних інформаційних джерел 

1. Цілі сталого розвитку та Україна [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/cili-stalogo-rozvitku-ta-

ukrayina. – Назва з екрана. 

2. Михайло Федоров: Цифровізація економіки дозволить досягти 

мінімум 4 % додаткового зростання ВВП на рік | Міністерство 

цифрової трансформації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://thedigital.gov.ua/news/mihajlo-fedorov-cifrovizaciya-ekonomiki-

dozvolit-dosyagti-minimum-4-dodatkovogo-zrostannya-vvp-na-rik. – 

Назва з екрана. 

3. На шляху до цифрового суспільства: як Україні не втратити час – 

Центр перспективних ініціатив та досліджень [Електронний ре-

сурс]. – Режим доступу: http://cpis.org.ua/na-shlyahu-do-czifrovogo-

suspilstva-yak-ukra%D1%97ni-ne-vtratiti-chas/ – Назва з екрана. 

4. Цифровая трансформация бизнеса – что такое цифровизация? / 

Terrasoft [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www. 

terrasoft.ua/page/ru/digital-transformation. – Назва з екрана. 

5. «Дистанционное образование для вузов – это возможность прор-

ваться в будущее» – Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://www.hse.ru/news/421979784.html. – Назва з екрана. 

С. В. Домашенко, к. ф.-м. н., доцент; 
О. В. Основа, студент 
Національній університет «Запорізька політехніка» 

ЦИФРОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИСТСЬКОЇ ГАЛУЗІ 

Цифровізація суспільства є динамічним процесом, що зачіпає 

різноманітні сфери життєдіяльності громадян. При цьому, засто-

совуючи цифрові технології, людина прагне спростити доступ 

до послуг, скоротити час на пошук продукції за параметрами, 

отримати/надати послуги консультаційного характеру без фізич-

ної присутності в сервісній організації, мінімізувати витрати на 

користування послугами. У зв’язку з цим цифровізація являє 

собою нову форму комунікаційної взаємодії між покупцями та 
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продавцями послуг, у тому числі і туристських, вона відіграє 

важливу роль у просуванні продукції. Отже, зі зростанням циф-

рової грамотності учасників ринку виробники туристських 

послуг змушені впроваджувати нові форми цифровізації у свою 

господарську діяльність для того, щоб придбати додаткові кон-

курентні переваги та не бути вимушеними ініціювати процес 

ліквідації через неприбутковий бізнес. 

Сьогодні рівень розвитку цифрових інновацій є одним із 

визначальних факторів конкурентоспроможності національної 

економіки. Цифрова економіка, що реалізує цифрові інновації, є 

певною системою економічних, соціальних і культурних відно-

син, що здійснюються на основі використання цифрових ІКТ. 

Перевагами цифровізації є зниження вартості послуг у порів-

нянні з традиційною економікою, зростання продуктивності 

праці, поява можливостей для створення доданої вартості у 

різних галузях. 

Перехід до цифрової моделі ринкового господарства вимагає 

від працівників наявності сформованих компетенцій, необхід-

них для здійснення трудових функцій у галузі, які працівник 

здатний оновлювати і нарощувати протягом усієї своєї профе-

сійної діяльності. Отже, йдеться про формування нового «циф-

рового працівника», що відрізняється набором знань, навичок та 

умінь, що динамічно змінюються під впливом змін у зовніш-

ньому середовищі та найчастіше одержуються завдяки викорис-

танню інформаційних технологій. Разом з тим, значним ризиком 

цифровізації бізнесу може стати зростання технологічного без-

робіття як результату диспропорцій між попитом і пропозицією 

на ринку праці, коли автоматизація виробничих процесів забез-

печує затребуваність лише «цифровим працівникам». Ця проб-

лематика належить до багатьох галузей народного господарства, 

зокрема і до туристської галузі. 

Сучасні цифрові тенденції розвитку економіки не можна 

ігнорувати, їх необхідно враховувати та вміло використовувати 

у господарській діяльності, щоб забезпечити бізнесу самооку-

пність, а отже, рентабельність та прибутковість. 
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Впровадження цифрових технологій у туристичній галузі по-
чалося ще на початку 2000-х рр., коли з’явилися перші цифрові 
сервіси для туристів, ними стали системи бронювання житла та 
купівлі квитків. У ХХІ ст. цифровий туризм здійснює свій роз-
виток у різноманітних формах, однією з яких є онлайн-купівля 
спроектованих туроператорами турів. Пошукові системи пози-
ціонують себе як ресурси, що дозволяють реалізувати пошук 
підходящих турів за пропозицією безлічі туроператорських ком-
паній на підставі заданих критеріїв, що враховують особисті по-
бажання клієнтів, знайти гарячі тури, стежити за зміною цін, з 
тим, щоб не упустити моменту здійснення угоди купівлі – про-
дажу турпродукту з вигодою для споживача. В умовах зрос-
тання темпу життя, викликаного доступністю інформації, роз-
витком засобів зв’язку та засобів переміщення, люди прагнуть 
задовольнити багато своїх потреб при мінімальних трансакцій-
них витратах, пов’язаних, зокрема, з пошуком інформації щодо 
не тільки туристичного продукту, а й відповідного клієнта 
туристського агентства – виконавця послуги з укладання дого-
вору реалізації турпродукту. 

Крім того, однією із сучасних форм цифровізації туризму є 
розробка мобільних додатків, корисних для здійснення турис-
тичної подорожі. Незважаючи на популярність мобільних додат-
ків, варто відзначити, що придбання турів за допомогою мобіль-
них пристроїв є не настільки популярною послугою, що цілком 
зрозуміло, адже покупка турпродуктів вимагає звернення до 
персональних даних туриста, які значно зручніше вносити з пер-
сонального комп’ютера. Однак мобільні додатки є незамінними 
помічниками в отриманні довідкової інформації про місцезнахо-
дження фізичної особи, про об’єкти, що її оточують у місці 
тимчасового перебування. 

Також формою цифровізації туризму є технологія блокчейну. 
Названа технологія передбачає знаходження даних про купівлі 
туристичних послуг у єдиному цифровому просторі, що може 
допомогти кожному з учасників процесу надання послуг з реалі-
зації туристського продукту орієнтуватися на реальні відомості 
про споживачів і передбачати їх потреби, персоналізуючи 
рекламні пропозиції. 
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Інший формою цифровізації туризму є цифровізація само-

діяльних турів. Справді, інформатизація економіки призводить 

до того, що багато туристів, які часто мають вільний доступ до 

інтернет-ресурсів, вважають за краще самостійно здійснювати 

планування своїх туристських поїздок, не звертаючись по допо-

могу до професіоналів турбізнесу – туроператорів, турагентств. 

Крім того, значущою передумовою, що тягне за собою розвиток, 

наприклад внутрішнього самодіяльного автомобільного туриз-

му, є зростання кількості особистого легкового автотранспорту. 

Однак варто пам’ятати про те, що самодіяльний туризм, як вид 

самостійної діяльності, вимагає наявності певних знань та умінь. 

Самостійна розробка маршруту та програми подорожей потре-

бує навичок пошуку альтернативних варіантів здійснення подо-

рожі. Отже, сьогодні слід визнати той факт, що об’єктивні про-

цеси в туристичній галузі у вигляді зростання популярності 

самостійних туристичних подорожей тягнуть за собою необхід-

ність пошуку шляхів задоволення суспільної потреби у прид-

банні компетенцій у галузі організації самодіяльного туризму. 

Таким чином, цифровізація туризму набуває різноманітних 

форм прояву, до яких належать і онлайн-купівля готових турів, 

сформованих туроператорами, і розробка та впровадження мо-

більних додатків, призначених у тому числі для туристів, циф-

ровізація самодіяльних турів тощо. У перспективі цифровізація 

туризму супроводжуватиметься подальшим процесом витіс-

нення з туристичного ринку традиційних компаній з офлайн-

офісами, розвитком проектування турів за параметрами, індиві-

дуально заданими кожним конкретним клієнтом, а отже, пере-

вагу у конкурентній боротьбі отримають ті туристичні організа-

ції, які зможуть найкращим способом запровадити процес касто-

мізації надання туристичних послуг споживачам, перетворюючи 

їх з числа потенційних клієнтів не просто в реальних, а й у 

лояльних і, отже, постійних, забезпечуючи собі виживання у 

довгостроковій перспективі. 
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ПРЕДИКТИВНА АНАЛІТИКА ТА АНАЛІЗ  
ВЕЛИКИХ ДАНИХ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ: 

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД 

Потенціал сучасних цифрових технологій дозволяє припус-

тити можливі напрямки їх використання в циклі результатив-

ного державного управління.  

Так, на етапі визначення місії, стратегічного бачення та мети 

розвитку держави або якогось іншого суб’єкта управління серед 

найбільш затребуваних технологій можна виокремити аналіз 

«великих даних» (Big Data). Ця технологія потребує викорис-

тання значних обчислювальних потужностей, проте дозволяє 

виявляти «неявні» залежності та тренди, що будуть впливати на 

майбутнє. 

На етапі розроблення політики (планування результатів її 

реалізації) можуть використовуватися технології предиктивної 

аналітики на основі «великих даних». Так, на основі річних істо-

ричних даних, Бюро забезпечення захисту дітей Пенсильванії 

розробило калькулятор платоспроможності з використанням 

інтелектуального моделювання (предиктивної аналітики). Даний 

калькулятор дозволяє співробітникам бюро заздалегідь прогно-

зувати поведінку батьків-платників аліментів і попереджати 

порушення ними закону. Як наслідок, рівень захисту прав дітей 

в Пенсильванії один з найбільш високих в США [1]. 

«Великі дані» можуть бути використані для оперативного 

планування й ухвалення рішень. Наприклад, Федеральне агент-

ство з праці Німеччини провело аналіз історичних даних своїх 

клієнтів за трьома критеріями: 

− щодо безробітних громадян, які звернулися за пошуком 

робочого місця; 
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− щодо заходів, які агентство робило для їх працевлаш-

тування; 

− щодо кінцевих результатів, що відображають терміни 

пошуку роботи безробітними.  

Під час аналізу були виділені групи безробітних, для кожної 

з яких були розроблені різні заходи зі сприяння їх працевлаш-

туванню. У цілому, проведення аналізу та вироблення відповід-

них заходів на основі сегментації клієнтів агентства (осіб, що 

шукають роботу – безробітних) зайняло три роки. Проте за під-

сумками реалізації даного рішення була отримана економія бю-

джетних коштів на утримання агентства в розмірі 10 млн євро 

щорічно, час пошуку робочого місця безробітними було скоро-

чено, а рівень їх задоволеності якістю надання державних 

послуг в сфері зайнятості зріс [2]. 

Також прикладом використання досягнень цифровізації на 

цьому етапі управління є впровадження в Великобританії 

онлайн-платформи Predictiv, на якій проводять поведінкові 

експерименти («якщо – то») в режимі реального часу. Плат-

форма дозволяє державним органам апробувати нові заходи дер-

жавного регулювання з використанням рандомізованих контро-

льованих випробувань за участю громадян в онлайн-режимі – на 

ній моделюється, як саме будуть реалізовані заходи регулю-

вання та інші заходи державної політики в реальному житті і які 

результати будуть досягнуті. Фактично платформа дозволяє 

проводити експериментальне впровадження заходів регулю-

вання та отримувати зворотний зв’язок від його адресатів. 

Зокрема, платформа Predictiv може бути використана для: 

− перевірки розуміння заходів регулювання адресатами 

регулювання; 

− оцінки очікуваної результативності нових підходів; 

− вибору між декількома альтернативами державної полі-

тики. 

Проведення рандомізованих контрольованих випробувань 

(випадкових або псевдовипадкових) займає один-два тижні і 

дозволяє органам влади отримати відповіді на питання, на які 

раніше були потрібні роки досліджень. До цього часу на плат-
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формі Predictiv було проведено більш 30 випробувань і резуль-

тати вже впливають на державну політику країни. Наприклад, 

Управління з питань рівності та Департамент зайнятості і пенсій 

використовують результати одного з випробувань для зміни 

регулювання спільного декретної відпустки батьків [3]. 

Розвиток аналітичних інструментів, пов’язаних з викорис-

танням «великих даних», дозволяє істотно підвищити якість 

прогнозування політичних і економічних процесів, що розши-

рює управлінські можливості держави в цифрову епоху. Так, в 

США реалізується ініціатива, спрямована на вивчення і впро-

вадження методів обробки «великих даних» в діяльність органів 

державної влади. При цьому як вихідні джерела таких даних 

розглядаються найрізноманітніші сфери – від житлово-кому-

нального господарства до агрегованих даних суб’єктів підпри-

ємництва.  

Виходячи з проведених досліджень, в окремих сферах були 

сформульовані алгоритми реакції на результати аналітики 

«великих даних». Так, Комісія з цінних паперів і бірж США 

використовує подібні алгоритми для виявлення та припинення 

аномальної торгової активності при проведенні торгів на 

фондових біржах, що дозволяє знизити ризики шахрайства у 

фінансовій сфері. Застосування заснованої на «великих даних» 

аналітики в Федеральному агентстві житла США дозволяє прог-

нозувати коливання процентних ставок, будувати різні моделі 

підтримки прийнятного рівня рентабельності капіталу, активів і 

інвестицій в керованих ним корпоративних та венчурних фон-

дах, а також прогнозувати майбутні грошові потоки від цих 

фондів [4]. 

Отже, предиктивні підходи та аналіз «великих даних» підви-

щує доступність експериментальних методів моделювання та 

аналітики для органів публічної влади. У майбутньому, можли-

во, це призведе до зміни культури, процесів та механізмів фор-

мування державних політик управління. У перспективі цей 

інструмент цифровізації дасть можливість не тільки оператив-

ного аналізу, але й ухвалення необхідних стратегічних рішень у 

різних сферах державного управління. 
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ І ДИДЖИТАЛІЗАЦІЯ В  
ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ: СВІТОВИЙ ТРЕНД  

ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА 

Сучасне суспільство як у світовому вимірі, та і на теренах 
України, перебуває в стані трансформації суспільних відносин. 
Сьогодні змінюються не тільки кордони між державами вна-
слідок інтеграційних та дезінтеграційних процесів, але й ство-
рюються нові політичні та економічні структури, соціальні утво-
рення, культурні та адміністративні спільноти. Запровадження в 
публічне управління нових концепцій (сервісна держава, елект-
ронне урядування) та нових парадигм (good governance) дає 
можливість розробити нові стандарти життя громадян, в якому 
вони будуть по-новому усвідомлювати своє призначення як 
особистості.  
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Досягнення теоретичної науки управління та практичних 

напрацювань управлінців-практиків допомагають оцінити пере-

ваги й можливості, що їх надають сучасні інформаційно-кому-

нікаційні технології. Адже саме з використанням останніх до-

сягнень у сфері інформатики та інформатизації, цифровізації 

(диджиталізації), які засновані на новій апаратно-елементній 

базі, використовують мобільні та космічні системи передачі да-

них, та сучасних підходів до соціальної і мережної взаємодії 

можна досягнути покращення процесів управління державою та 

суспільством, підвищити ефективність цих процесів ефективно 

[1]. Саме тому реалізація цих підходів повинна стати одним з 

пріоритетних напрямів державної інформаційної політики 

зокрема, та увійти складовими в державні політики управління 

різними галузями економіки держави та регулювання різних 

сфер суспільно-політичного життя.  

Терміни «цифровізація» («диджиталізація», «дигиталізація») 

походять від англійського «digitalization» і в перекладі озна-

чають «оцифровування», «цифровізація», або ж «приведення в 

цифрову форму». В українському науковому середовищі та в 

управлінській практиці частіше застосовується саме термін 

«цифровізація» – навіть створено Міністерство з відповідною 

назвою. В майбутньому, на нашу думку, цей термін позбудеться 

лапок та буде використовуватися як загальноприйнятний (так 

само, як інтернет, інформаційна мережа чи фейсбук). 

Саме тому цифровізацію слід розглядати з інструментальної 

точки зору, як механізм, що використовується для удоскона-

лення публічного управління. Так само, як інформатизація слу-

гувала поштовхом до переходу від пересилання паперових доку-

ментів при управлінні до обміну їх електронними версіями по 

електронній пошті, так і цифровізація буде слугувати інструмен-

том заміщення електронних копій паперових документів їх 

електронними оригіналами. В майбутньому це повинно призвес-

ти до появи нових «нішевих» продуктів (таких, як українська 

«ДІЯ»). Підходи, програмне забезпечення та навички користу-

вачів дадуть можливість розвивати суспільство в напрямку 

електронної демократії зумовить підвищення ефективності пуб-
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лічного управління, призведе до економічного зростання Украї-

ни і, як наслідок, покращить життя пересічного громадянина 

України з прицілом на стандарти життя провідних країн світу. 
Цифровізація стала світовим трендом. З розвитком і запрова-

дження сучасних інформаційно-комунікаційних (цифрових) тех-
нологій пов’язують можливості досягнення визначених цілей 
соціально-економічного розвитку держав та реалізації поставле-
них завдань. І саме для їх досягнення принципове значення має 
адекватна цифровізація публічного управління. 

У зарубіжній літературі і практиці сформовані і реалізуються 
різні версії порядків денних цифровізації державного управ-
ління, в тому числі його цифровий трансформації, представлені 
версії еволюції цифровізації державного управління, підготов-
лені і реалізуються стандарти (моделі) зрілості цифрового держ-
управління. 

В Україні, з одного боку, йде велика практична робота з роз-
витку та освоєння в державному управлінні первинних (базових) 
цифрових технологій. З іншого боку, – виробляється порядок 
денний розвитку і освоєння в держуправлінні окремих новітніх, 
так званих проривних цифрових технологій. Передбачається їх 
застосування насамперед у сфері вдосконалення надання публіч-
них послуг, виконання контрольно-наглядових функцій на осно-
ві розвитку в державному управлінні систем ідентифікації та 
захисту даних, розкриття інформації, формування «цифрових 
двійників». 

Саме тому серед ключових вимог до цифрової трансформації 
державних і муніципальних послуг виокремлюються різні ха-
рактеристики, що відображають як очікування від впровадження 
проривних цифрових технологій (наприклад, використання 
реєстрової моделі надання послуг, проактивності при їх на-
данні), так і продовження роботи по порядку первинних цифро-
вих технологій (наприклад, реалізація вимог екстериторіального 
принципу при наданні державних послуг передбачає, що в 
практиці надання державних послуг збережеться необхідність 
особистого звернення – саме такий підхід використовується в 
Україні при наданні адміністративних послуг у сфері земельних 
відносин).  
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В умовах карантинних обмежень застосування цифрових тех-

нологій дає можливість належним чином висвітлити роботу 

органів публічної влади, комунікувати з членами територіаль-

них громад та надавати якісні адміністративні послуги. Вико-

ристання ж цифрових інструментів дає змогу швидко готувати 

ефективні управлінські рішення на основі актуальних даних. 

Отже, трансформація сучасного українського суспільства не-

можлива без використання сучасних інформаційно-комунікацій-

них технологій, концепцій електронного урядування та запро-

вадження цифровізації в усі сфери публічного управління з 

метою використання для ухвалення рішень в усіх сферах сус-

пільного, політичного, економічного і, навіть, побутового, 

життя. Це, своєю чергою, дасть поштовх для розвитку регіонів 

та територіальних громад, зростання їх економічного потенціалу 

та покращення життя їх мешканців. 
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Л. К. Худякова, викладач економічних дисциплін; 
Л. А. Вовк, викладач економічних дисциплін 
ВСП «Технолого-економічний фаховий коледж БНАУ» 

СУЧАСНИЙ СТАН ЦИФРОВІЗАЦІЇ  
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ 

Умови для розвитку цифровізації створені розпорядженням 

Кабінету Міністрів України «Про План заходів щодо реалізації 

Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України 

на 2018–2020 рр.» від 17 січня 2018 р. № 67-р [1].  
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7 листопада 2018 р. набрав чинності Закон України «Про 

електронні довірчі послуги», який спрямований на реформу-

вання національної нормативної бази у сфері кваліфікованого 

цифрового підпису шляхом імплементації законодавства Євро-

пейського Союзу. Він реалізує право на сервіси Mobile ID – 

перспективної цифрової технології, яка уможливлює зростання 

швидкості розвитку цифрового врядування з обов’язковою со-

ціально-політичної інклюзією та відповідальною участю грома-

дян, тобто цифровою партисипацією (digital participation) [5].  

Для того, щоб скоригувати політику цифрової трансформації 

важливо проаналізувати міжнародні тенденції. Рівень розвитку 

цифрового врядування країн оцінюється Департаментом з еко-

номічних і соціальних питань ООН із 2003 р. за індексом роз-

витку цифрового врядування EGDІ (E-Gоvernment Development 

Index). Індекс EGDІ включає сукупність інших субіндексів та 

використовується для вимірювання готовності та потужності 

національних адміністрацій у використанні ІКТ для надання 

інформаційних послуг населенню, бізнесу та органами влади. 

Якщо порівняти дані України з даними інших країн, то мож-

на зробити висновок, що найбільше відхилення мають субіндекс 

людського капіталу та субіндекс телекомунікаційної інфра-

структури, на що і потрібно звернути особливу увагу для 

поліпшення рейтингових позицій України.  

Загалом, можна відзначити, що Україна у 2020 році порів-

няно з 2018 роком у даному рейтингу піднялась на 13 позицій. 

Значного успіху в розвитку цифрової держави серед країн-ліде-

рів досягла Естонія, яка зробила 99 % державних послуг цифро-

вими. Зокрема, ця країна запровадила цифрову ідентифікацію 

громадян, інтернет-голосування, цифрову візу тощо.  

Тренд індексу EGDI з урахуванням субіндексів для України 

впродовж останніх восьми років свідчить про позитивну дина-

міку: EGDI зріс на 0,1466 одиниць, субіндекс онлайн-сервісів 

OSI зріс на 0,4376 одиниць, субіндекс телекомунікаційної інфра-

структури ТІІ зріс на 0,2407 одиниць, проте субіндекс телекому-

нікаційної інфраструктури НСІ зменшився на 0,0585 одиниць.  
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Індекс електронної участі EPІ (E-Partіcіpatіоn Іndex) обрахо-

вується експертами ООН поряд з індексом EGDІ. Завданнями 

держави щодо електронної участі громадян, з одного боку, є 

покращення доступу громадян до інформації та публічних 

послуг; з іншого – сприяння участі в ухваленні громадських 

рішень. EPІ розширює аспект опитування щодо цифрового вря-

дування, зосереджує увагу на використанні онлайн-сервісів для 

полегшення надання громадянами інформації, взаємодії із заці-

кавленими сторонами й участі в ухваленні рішень. Математично 

EPІ розраховується як сума трьох індикаторів: е-консульту-

вання; е-інформування; е-ухвалення рішень[4].  

За даними дослідження ООН, за період 2016–2020 рр. удвічі 

зросла кількість країн із дуже високим індексом електронної 

участі EPI (із 31 країни у 2016 р. до 64 країн у 2020 р.). Водночас 

кількість країн із високим та середнім рівнем електронної участі 

дещо зменшилася, оскільки багато з них перейшли до групи 

країн вищого рівня електронної участі. Спостерігається позитив-

на тенденція до використання урядами механізмів електронної 

участі, оскільки відбулося скорочення кількості країн із низьким 

індексом електронної участі EPI.  

Аналіз тренду EPI для України свідчить, що відбулося зрос-

тання значення індексу за 8 років із 0,1579 до 0,8095, що дозво-

лило посісти у 2020 р. 46 позицію в рейтингу порівняно із 

75 місцем у 2018 р. серед 193, увійти у групу країн із високим 

рівнем е-участі. Найбільшого прогресу досягнуто в частині роз-

витку електронної участі в ухваленні державних рішень. Сус-

пільство почало чітко розуміти, що впровадження та розвиток 

цифрового урядування дозволяють суттєво підвищити рівень 

прозорості та відкритості органів публічної влади, а також рі-

вень залучення громадян у демократичні процеси. Динаміку по-

казників цифрового врядування в Україні можна також відсте-

жити на основі The Global Innovation Index (GII) та The Global 

Connectivity Index (GCI).  

The Global Innovation Index (GII) – глобальний індекс інно-

вацій, який оприлюднюється за підтримки світової організації 

інтелектуальної власності, на основі 80 показників [5]. Серед 
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131 країни, де проводиться міжнародне вимірювання, Україна 

посіла 45 позицію в рейтингу «Глобальний інноваційний індекс 

2020», покращила показник 2019 р. на дві позиції. Загальний 

рейтинг очолила Швейцарія. 

The Global Connectivity Index (GCI) – глобальний індекс під-

ключення, що був створений для аналізу широкого спектра по-

казників інфраструктури цифрових технологій [5]. Даний показ-

ник розраховується щорічно на основі 40 показників, що відсте-

жують вплив цифрових технологій на цифрову конкурентоспро-

можність та майбутнє зростання, за даними 79 країн світу із 

2014 р. За останні п’ять років Україна зросла на 6 позицій у 

рейтингу і зайняла 50 позицію у 2019 р. 

Позитивна динаміка значення індексу свідчить про стабіль-

ний розвиток інфраструктури ІКТ. Україна має доступну мо-

більну широкосмугову мережу для своїх людей, а тарифи на 

передплату мобільних широкосмугових мереж набрали макси-

мальний показник індексу GCI у 2019. І впродовж року зросло 

проникнення смартфонів і комп’ютерів.  

Висновки. Проведене дослідження сучасних тенденцій циф-

ровізації показало, що Україна займає добрі позиції в загальних 

рейтингах. Проте потрібно зауважити, що глобальна цифрова 

трансформація прискорюється, досягнення України порівняно із 

цифровізацією світу, особливо в умовах пандемії, не виглядають 

таким реактивними. Однак, для того щоб Україні  наздогнати 

європейські країни існує необхідність у значному інвестуванні у 

цифрову інфраструктуру.  
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЦИФРОВІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА 

Цифровізація суспільства в кожній країні має свої особливос-

ті та темпи розвитку. Цифрова трансформація суспільства при-

скорює інформаційні процеси та дозволяє підвищити прозорість 

державного управління, знизити корупцію, підвищити якість 

публічних послуг та ефективність взаємодії державних та кому-

нальних служб, організацій, установ завдяки формуванню та по-

дальшому використанню державних реєстрів, баз даних, онлайн 

сервісів. Метою роботи є дослідження міжнародного досвіду 

державної підтримки процесу цифровізації суспільства. 

Серед країн лідерів в сфері цифровізації суспільства дослід-

ники називають різні країни, серед яких є Індія, Данія, Ісландія 

та інші. На думку авторів роботи [1] кращим прикладом впрова-

дження технологій сучасності є Цифрова Індія, яка зробила 

революцію в багатьох секторах, галузях і виробничих центрах. З 

2015 року реалізується ініціатива прем’єр-міністра «зробити 

Індію цифровою», яка спрямована на підключення сільських 

районів до високошвидкісної мережі Інтернет і підвищення циф-

рової грамотності. Індійська економіка зростає швидкими тем-

пами, що вимагає від людей фінансової грамотності для прий-

няття розумних рішень [1]. Завдяки цьому у житті кожного 

жителя Індії з’явилася можливість використовувати цифрові 

ресурси в повній мірі. Відбулась цифрова трансформація уряду, 

державного сектору, приватних підприємств, бізнесу, а також 

всіх аспектів життя кожної особи, підключеної до цифрового 
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світу. Потужність цифрового маркетингу дозволяє усувати геог-

рафічні бар’єри, роблячи всіх споживачів і підприємства світу 

потенційними клієнтами і постачальниками, надає можливість 

бізнесу спілкуватися і укладати угоди в будь-якому місці [1]. 

З метою взаємодії уряду Індії з громадянами, була створена 

Платформа «MyGov» [2], яка співпрацює з численними урядо-

вими органами для розробки політики і з’ясовує думку людей з 

питань, що становлять суспільний інтерес і добробут. Даний 

проект був впровадженний прем’єр-міністром Shri Narendra 

Modi і на сьогодні має більше 18,4 мільйонів зареєстрованих ко-

ристувачів. До способів взаємодії відносяться обговорення, зав-

дання, опитування, блоги, переговори, вікторини та заходи на 

місцях із застосуванням Інтернету і мобільних додатків. 

У Данії велика роль в процесі цифровізації економіки і сус-

пільства відводиться цифровізації приватного сектору. Ця країна 

має довгу історію державно-приватного партнерства, що забез-

печує довіру державі з боку приватного сектора. З метою поліп-

шення взаємозв’язків між двома великими секторами, було ство-

рено платформу Digital Denmark North America – це підтри-

мувана державою платформа, що зв’язує датські технологічні 

компанії і Північну Америку за допомогою міжурядових ініціа-

тив [3]. Такий напрям цифровізації сприяє економічному роз-

витку приватного сектора. Сьогодні лише деякі проекти вико-

нуються державою самостійно. 

Особливий досвід має Ісландія в освоєнні цифрових техно-

логій, який пов’язаний з цивільною участю. Запровадження 

проєкту «Better Reykjavik», що розроблений був у співпраці з 

міською радою Рейк’явіка, задля підвищення суспільної довіри 

до політики, забезпечення участі у прийнятті рішень і підви-

щенні якості публічних політичних дебатів мав великий успіх. 

Понад 58 % населення міста використовували сайт, і сьогодні 

від 12 до 15 % населення міста регулярно користуються ним. 

Будь-який бажаючий може увійти в систему і представити свої 

ідеї для політики або інвестицій, які потім обговорюються 

іншими громадянами [4]. 
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Традиційно Японія вважається центром інновацій та рідною 

домівкою безлічі технологічних компаній. Проте опитування, 

проведене The Economist, поставило Японію на останнє місце в 

рейтингу з надання цифрових послуг. У 2018 році менше 10 % 

громадян країни звертались до уряду в Інтернеті (порівняно з 

80 % громадян Ісландії). Японія навіть відстає від країн, що 

вважаються відносно відсталими в технологічному плані, таких 

як Мексика. Прикладом того, як відстає цифровізація в цій 

країні, є проблема пов’язана з культурою паперового обігу, що 

посилилася під час пандемії. Щоб отримати ліцензії і брати 

участь в більшості соціальних програмах, японські громадяни 

повинні фізично з’явитися в урядову установу і отримати штамп 

під назвою «Ханко». Це було вкрай проблематично, коли були 

запроваджені карантинні обмеження під час COVID-19. Співро-

бітники, відповідальні за отримання громадянами штампу «Хан-

ко», не могли приступити до роботи, і, дозволи не оброблялися 

[5]. 

В Україні інструментом взаємодії держави і громадян став 

проєкт «Дія», який є втіленням впровадження цифрових техно-

логій для спрощення надання публічних послуг державою [6]. 

Ця платформа виступає як мобільний додаток з цифровими до-

кументами і портал з публічними послугами. Дане нововведення 

значно полегшило і спростило взаємодію держави і громадян. 

Так, цифрове посвідчення водія дозволило користувачам управ-

ляти транспортним засобом без фізичних водійських прав, а 

патрульній поліції – перевіряти документи і особу водія за 

онлайн-замовленням в реєстр [7]. Поряд із цим поступово в 

додаток почали додаватися й інші види документів, зокрема, ID 

паспорт, свідоцтво про народження дитини, біометричний пас-

порт для виїзду за кордон і студентський квиток. Україна стала 

однією з десяти країн світу, які ввели таку послугу [6]. 

Отже, питання впровадження цифрових технологій є вкрай 

актуальним не лише з позиції підвищення якості публічних 

послуг, а й управління країною на національному, регіональ-

ному та місцевому рівнях. Україна належить до країн, які стрім-

ко здійснюють цифровізацію суспільства. Проте є напрями, які 
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потребують більш активних зусиль щодо залучення населення в 

процеси прийняття рішень і управління державою, громадою з 

метою підвищення довіри до державних органів влади та 

органів місцевого самоврядування. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ  
ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В ОРГАНАХ  

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Основною потребою для розробки ефективних механізмів 

взаємодії підприємств є інформатизація процесів. Серед напря-

мів формування та реалізації публічної політики на місцевому 

рівні в нинішніх реаліях основне місце в Україні має відво-

дитися створенню потреб для інноваційного розвитку еконо-

https://www.mygov.in/
https://www.mygov.in/
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міки. Задоволення інформаційних потреб в здійсненні прав 

громадян, організацій та підприємств, органів місцевого само-

врядування за допомогою інформаційних ресурсів та сучасних 

технологій. Одним з напрямів втілення цієї задачі є впрова-

дження систем електронного документообігу. Метою роботи є 

визначення властивих принципів побудови і функціонування 

системи електронного документообігу та завади, які утворю-

ються в процесі їх встановлення. Об’єктом дослідження є про-

цес впровадження електронного документообігу для забезпе-

чення оперативної роботи органів місцевого самоврядування. 

Актуальність цієї теми обумовлена тим, що однією з най-

складніших сфер для упровадження інформатизованих інформа-

ційних систем в Україні є передусім документообіг державних 

структур. І це є великою проблемою, тому що документообіг у 

нашій державі є системою, що підтримує роботу з документами. 

Документообіг в державі є системою, що перетворює проце-

си перетворення, збирання, зберігання даних, а також й процеси 

керування: підготовку та прийняття рішень, моніторинг за їх 

виконанням. Оперативне зростання обсягів інформації, яка вжи-

вається в управлінській діяльності установи, її структурна 

складність робить потрібним використання систем електронного 

документообігу [1]. Отже, у зв’язку зі зростанням значних 

обсягів інформації, необхідно впровадження електронного доку-

ментообігу, який дозволить виконувати процеси оперативніше. 

Радикальне впровадження технологій електронного врядування 

неможливе без розгортання систем електронного документообі-

гу із використанням технологій електронного цифрового підпи-

су. Електронний документообіг є одним з провідних технічних 

елементів системи електронного врядування, бо саме він під-

тримує циркуляцію електронних документів, які є центральною 

потребою надання послуги державою громадянину. Кожен 

документ зобов’язаний мати затверджений законодавством на-

бір вимог до яких належить підпис – елемент, що встановлює 

авторство документації [1]. Таким чином, електронний докумен-

тообіг неможливий без використання технології електронного 

цифрового підпису. 
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Не враховуючи на організаційну недосконалість передумов 

створення повноцінних систем електронного документообігу, 

присутні технічні можливості, які надають змогу забезпечити 

документообіг в межах окремої установи так, щоб суттєва час-

тина рутинної роботи здійснювалась за допомогою технічних 

засобів, які будуть полегшувати працю. Для досягнення наймен-

ших витрат роботи і підвищення оперативності під час праці з 

документами необхідно сумлінно розробити план організації 

руху з моменту розроблення до завершення праці [2]. Отож, не-

зважаючи на недовершеність умов для розробки систем елект-

ронного документообігу, наявні технічні можливості, які дають 

можливість виконувати значну частину рутинної праці. 

На сьогоднішньому етапі розвитку завдання полягає в систе-

матичній інформатизації процесів організації документообігу, 

поступовому витісненні «паперових» технологій електронними. 

Розробка інтегрованої системи електронного документообігу 

встановлює забезпечення швидшого та зручнішого руху доку-

ментів (законів, звітів, повідомлень, розпоряджень, довідок), що 

забезпечить оперативність управлінських процесів за рахунок 

скороченню терміну підготовки та прийняття рішень через 

інформатизацію процесів колективної розробки та використання 

документів в установах [1]. Отже, на теперішній стадії розвитку 

відбувається поступове витіснення «паперових» технологій 

електронними, завдяки оперативнішого руху документації. 

Головною проблемою, яка суттєво знижує ефективність 

інформатизації облікових робіт, це проблема узгодження форма-

тів подання даних. Через це, пошук прийнятного формату є 

безкомпромісним при побудові інформаційних систем. Заходи, з 

приводу подолання проблем упровадження ефективної інформа-

ційної системи та електронного врядування представлено на 

рис. 1. 

Висновки. Цифрові технології є безперервним явищем у 

повсякденному житті кожного, тому проблеми впровадження 

електронного документообігу стають все актуальнішими. Проте, 

використовуючи системи електронного документообігу з’явля-

ється можливість поліпшити ефективність праці державних 
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службовців, розробити систему управління, надзвичайно скоро-

тити величину державних витрат на функціонування державно-

го апарату, збільшити рівень залучення громадян до державних 

управлінських операцій. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – заходи подолання наявних проблем 
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СПРОЩЕНІ ЗАКУПІВЛІ: ДОЦІЛЬНІСТЬ  
І РІВЕНЬ КОНКУРЕНЦІЇ 

Державні закупівлі є важливою складовою господарської 

діяльності в Україні і вагомим джерелом пожвавлення підпри-

ємницької активності бізнесових структур, що є постачальни-

ками для державних інституцій. Основною метою функціону-

вання системи публічних закупівель є економія коштів платни-

ків податків і підвищення ефективності державних закупівель, 

на що і спрямовано вдосконалення системи як в правовому, так і 

в технічному полі. 

В новій редакції Закону України «Про публічні закупівлі» від 

19 квітня 2020 року з’явилось поняття спрощених закупівель. 

Згідно статті 1 нової редакції Закону, спрощена закупівля – це 

придбання замовником товарів, робіт і послуг, вартість яких до-

рівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, 

що встановлена для проведення інших процедур закупівлі в 

залежності від типу замовника. Для більшості замовників – це 

200 тисяч гривень для товарів та послуг і 1,5 мільйона гривень 

для робіт [1]. 

Раніше такі замовники, якщо вартість закупівлі була нижча за 

200 тис. грн, могли проводити або допорогову закупівлю, що є 

конкурентною процедурою, або укладати прямий договір (не-

конкурентну процедуру) і публікувати звіт в Prozorro. Викорис-

тання неконкурентних процедур звужувало можливості підпри-

ємницьких структур в доступі до державних закупівель на неве-

ликі суми, оскільки такі процедури виконувались поза межами 

системи і без використання вбудованих механізмів конкурент-

ного змагання.  

Метою даного дослідження є з’ясування доцільності впрова-

дження спрощених закупівель, а також визначення залежності 

економії, що досягається при їх використанні, від кількості 

учасників закупівель.  
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Аналіз даних за два послідовних періоди – до і після впрова-

дження нової редакції Закону (19.04.2019–19.04.2020 і 

19.04.2020–19.04.2021 р.) для закупівель від 50 до 200 тис. грн. 

за статусом тендера «завершені закупівлі» і статусом лота 

«завершено лот закупівлі» дозволив зробити такі висновки [2]: 

− частка конкурентних закупівель в усіх закупівлях зросла 

як по кількості тендерів – з 14,62 % до 59,60 %, так і за їх очіку-

ваною вартістю – з 15,12 % до 62,06 %. Відповідно, зменшилась 

частка неконкурентної процедури звітування про укладений 

договір серед всіх процедур закупівлі; 

− частка конкурентних процедур за виміром укладених до-

говорів зросла як в кількісному, так і вартісному виразі (15,05 % 

проти 59,47 % та 13,59 % проти 59,38 % відповідно); 

− в спрощених процедурах закупівлі у другому періоді бра-

ли участь 33 686 суб’єктів підприємницької діяльності, що знач-

но перевищило кількість унікальних учасників, що брали участь 

в конкурентних закупівлях в обох періодах; 

− рівень конкуренції в спрощених закупівлях (середня кіль-

кість учасників – 1,88) декілька нижче, ніж в інших конкурент-

них процедурах, що є природним, оскільки для їх здійснення 

достатньо щонайменше одного учасника.  

Подальший аналіз спрощених закупівель за рік після впро-

вадження нової редакції Закону за тими ж вибірками показав, 

що їх вагома частина (більш ніж 55 % як за кількістю тендерів, 

так і за їх очікуваною вартістю) залишається неконкурентними, 

тобто в процедурі приймає участь лише один учасник. Однак за 

параметром кількості звернень до органу моніторингу тільки 

0,04 % і 0,05 % з них за параметрами кількості тендерів і їх 

очікуваної вартості скаржаться на порушення процедури прове-

дення закупівель. Здебільшого – це скарги щодо дискримінацій-

них умов складання тендерної документації, тобто її написання 

під заздалегідь означеного учасника. Таким чином, можна 

вважати, що наявність тільки одного учасника в більшості таких 

закупівель викликано не обмеженням конкуренції, а іншими 

причинами. 
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Цікаво, що навіть спрощені закупівлі з одним учасником 
приносять економію державі, оскільки вартість тендерних про-
позицій часто нижче суми очікуваної вартості.  

Аналіз даних щодо кількості учасників і отриманої економії 
дозволив нам виказати припущення, що зростання кількості 
учасників сприяє збільшенню економії, що є цілком природним 
з огляду на сутність конкурентного змагання (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Економія в розрахунку на 1 тендер, грн [3] 

Графік на рис. 1 вочевидь демонструє висловлену вище гі-
потезу. Найбільшу величину достовірності апроксимації показа-
ла степенева лінія тренда. 

Треба зазначити, що на закупівлі з 1–3 учасниками  припадає 
майже 90 % загальної кількості тендерів і загальної суми 
очікуваної вартості. Закупівлі з великою кількістю учасників за 
той період були досить поодинокі, наприклад, з 19–26 учасни-
ками відбулося тільки від 1 до 4 тендерів в кожному випадку. 

Таким чином, нами, по-перше, доказана доцільність впрова-
дження процедури спрощених закупівель, по-друге, підтвер-
джена гіпотеза щодо залежності суми економії від кількості 
учасників конкурентного змагання. Нажаль, процедури з вели-
кою кількістю учасників поки ще поодинокі в спрощених заку-
півелях, тому робота в напрямку залучення більшої кількості 
учасників і формування сприятливого конкурентного середови-
ща в таких закупівлях є актуальною. 
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ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ ТОВАРІВ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ У 

СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

З кожним роком система Прозорро, через яку проводяться 
закупівлі в державному секторі економіці вдосконалюється, до-
даючи нововведення, які полегшують життя для Державних за-
мовників та позитивно впливають на Державний сектор еко-
номіки в цілому. Одне з таких нововведень є ProZorro Market. 

Сфера публічних закупівель регулюється Законом України 
«Про публічні закупівлі», а головним нормотворчим органом у 
цій сфері є Департамент сфери публічних закупівель, який вхо-
дить до складу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України ДП «Прозорро» разом з елект-
ронною системою Prozorro належать державі Україна та підпо-
рядковуються Кабінету Міністрів України.  

З 1 квітня 2016 року система Prozorro є обов’язковою для 
центральних органів влади та монополістів, а з 1 серпня — для 
всіх інших державних замовників.  

Враховуючи те, що сам Закон «Про публічні закупівлі» ще не 
прописано досконально, він має низку невідповідностей, через 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8,_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8,_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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які у державних замовників виникають багато запитань щодо 
процесу закупівлі товарів, робіт та послуг. За для того щоб, сам 
Закон «Про публічні закупівлі» став більш «прозорішим», нор-
мотворчим органом протягом року вносяться зміни до Закону, 
роблячи його більш досконалим. 

19 квітня 2020 року набула чинності нова редакція Закону 
«Про публічні закупівлі». 

Основні зміни пов’язані: 
 Знижено поріг для обов’язкового проведення закупівель 

через Prozorro з 200 до 50 тисяч гривень. 
 Посилено відповідальність за грубі порушення тендерного 

законодавства. 
 Відпрацьовано механізм виправлення несуттєвих помилок 

в тендерній пропозиції протягом 24 годин. 
 Вдосконалено механізм оскарження тендерних процедур в 

Антимонопольному комітеті України. Відповідно до цього учас-
ник може оскаржити скасування замовником закупівлі, рои 
цьому вартість плати за оскарження залежатиме від очікуваної 
вартості процедури закупівлі. 
 Створено альтернативу для невеликих допорогових заку-

півель – державний маркетплейс Prozorro Market. 
 Розпочато трансформацію самого процесу закупівель – 

тендерні комітети відходять замінюються уповноваженими 
особами.  

Зі змінами в новій редакції, у державному секторі з’явилася 
можливість закупати товари до 200 тисяч гривень, використо-
вуючи державний маркетплейс Prozorro Market, що є альтер-
нативою процедурі закупівлі. 

Prozorro Market – це інтернет-магазин, у якому закупають 
товари державні замовники. Щоб продавати на ProZorro Market, 
треба лише разово пройти кваліфікацію та обробляти замов-
лення без будь-якої метушні із підготовкою тендерних пропози-
цій до кожної закупівлі. 

Особливостями ProZorro Market є:  

 прості закупівлі – це закупівлі через каталог, де замовник 
не готує тендерну документацію, технічні вимоги, не проводить 
кваліфікацію постачальника; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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 швидкі закупівлі – умовами яких є середня тривалість 
закупівель через е-каталог, пр. цьому запит ціни пропозицій 
складає 8 днів, а пряма закупівля становить 4 дні; 

 перевірені товари – умовами яких є відбір всіх постачаль-
ників, їх кваліфікацію у каталог проводять централізовані заку-
півельні організації: ДУ «Професійні закупівлі» та ДП «Медичні 
закупівлі України». 

Таким чином, дана альтернатива є зручною для замовників, 
які хочуть економити час на придбання товарів та не викорис-
товувати електронну систему закупівель. Особливо в нагоді 
даний інструмент буде зручний для замовників, які проводять 
небагато закупівель в рік, тому як для роботи з ProZorro Market 
вимоги до професійної кваліфікації фахівця є мінімальними. 
Особливо це стосується Державних закупівельників СМТ, Ра-
йонних рад, сел та тих місць, де знайти кваліфікованого фахівця 
для проведення тендерів досить складно. 

 

Рисунок 1 – Алгоритм запиту ціни пропозиції  

через е-каталогProzorro Market 
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З кожним роком система Прозоро вдосконалюється, до-
даються нові функції, полегшується процес закупівлі як для за-
мовників, так і для учасників з боку комерції, вносяться зміни 
до тих пунктів Закону, які були неточними, та мали ознаки колі-
зії. Всі ці кроки, в черговий раз доводять, що система закупівель 
Прозоро, займає перше місце серед аналогів  в Європі повністю 
заслужено. 
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рінно змінили систему комунікацій, способи організації та коор-
динації зв’язків в економіці. Світ перейшов до нової фази роз-
витку – цифрової, віртуальної, персональної та мобільної – фази, 
яка пов’язана з масовим поширенням інформаційно-комуніка-
ційних технологій (ІКТ), зокрема Інтернету як «ключової техно-
логії інформаційної доби» [1, с. 5–6]. Це дозволило багатьом 
людям різних культур і сфер діяльності віртуально спілкуватися, 
співпрацювати і конкурувати в реальному часі на більш рівних 
умовах, ніж будь-коли раніше. Нині ІКТ і потоки даних вже 
стали «сполучною тканиною» світової економіки [2, c. 13], біль-
ше того вони змінюють наше повсякденне життя з безпреце-
дентними швидкістю і масштабами.  

Цифрові технології – такі, як штучний інтелект, Інтернет ре-
чей, блокчейн, хмарові обчислення – розглядаються міжнарод-
ною спільнотою як стратегічний ресурс/актив, який може допо-
могти урядам подолати кризу, викликану глобальною пандемією 
COVID-19 [3]. Остання, по суті, стала каталізатором процесів 
цифровізації, які поступово відбувалися упродовж попередніх 
десятиліть, а нині вже стали частиною нормальності 2.0 [4]. І, 
якщо нова нормальність після глобальної фінансової кризи 
2008–2009 років, характеризувалася такими рисами, як мінли-
вість, невизначеність, непередбачуваність, невідомість, то нор-
мальність 2.0 додала до них кризу в багатьох сферах діяльності 
суспільства – не лише в економічній, а ще, як мінімум, в освіт-
ній, культурній та соціальній. Визначити, як діяти в такому нелі-
нійному, непередбачуваному, нестандартному середовищі – 
складне завдання. Зважена цифрова трансформація та платфор-
мізація економіки можуть створити унікальні можливості для 
подолання кризи та набуття міжнародних конкурентних переваг 
країнами і компаніями. Вигоди та переваги ними можуть бути 
отримані завдяки зростанню продуктивності промисловості, 
спрощенню здійснення торгових операцій, зниженню трансак-
ційних витрат, покращенню комунікацій та формуванню іннова-
ційних мереж [5], отриманню доступу до глобальних ринків 
через цифрові платформи тощо.  

Проте, сама по собі цифровізація не гарантує соціально-еко-
номічний розвиток країнам. Вона лише переводить економічні 
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відносини та соціальні комунікації з матеріальної форми у вір-
туальну, цифрову. Результат такого переведення для окремих 
індивідів і компаній може бути різним, іноді навіть негативним, 
пов’язаним з: деструктивною кіберактивністю конкурентів; ви-
током конфіденційних даних та інформації; виснаженням со-
ціального капіталу через надмірне використання цифрових тех-
нологій; надлишком доступної інформації, що значно усклад-
нює процес пошуку потрібного знання або людини; посяганням 
на недоторканність приватного життя та іншими ризиками.   

Для країн і регіонів світу цифровізація економіки вже зараз 

має небажані наслідки, пов’язані з підвищенням соціальної не-

рівності через обмежений доступ населення до Інтернету або 

взагалі його відсутність. Так, у світі в цілому доступ до мережі 

Інтернет (за допомогою різних пристроїв – комп’ютерів, мобіль-

них телефонів, цифрового телебачення тощо) мають 56,7 % на-

селення станом на 2019 р. Найвищим він є у Північній Америці 

(90 % населення регіону) і, вочевидь, найменшим – в Африці на 

південь від Сахари (29 %). До топ-5 європейських країн, у яких 

цей показник є найвищим, входять: Ісландія і Люксембург (99 % 

населення країн), Данія і Норвегія (по 97 %), Великобританія 

(95 % населення країни). Україна у цьому плані суттєво посту-

пається не лише країнам-цифровим лідерам, але і менш еконо-

мічно розвиненим європейським економікам (лише 70 % україн-

ського населення користуються Інтернетом) – тим же країнам 

Асоційованого тріо – Грузії (73 % населення країни) та Молдові 

(76 %), а також Албанії (72 %), Румунії та Сербії (по 78 %) [6].  

Широкомасштабне, стрімке впровадження цифрових техно-

логій також неминуче призведе до змін на ринку праці: скоро-

тить робочі місця в одних галузях і секторах економіки і в той 

же час може розширити можливості працевлаштування в інших. 

З цього приводу учені висловлюють різні думки, часто діамет-

рально протилежні – від райдужних, пов’язаних із появою нових 

робочих місць, до зовсім песимістичних, пов’язаних зі зник-

ненням цілих професій, а отже, тотальним безробіттям [7, с. 28]. 

Безвідносно до професії та спеціалізації роботи, очевидним є те, 

що з роками вимога до працівників в плані їхньої цифрової 
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грамотності та навичок зростатиме, що вже сьогодні вимагає: 

1) перегляду освітніх програм, починаючи зі школи, та їх осу-

часнення для набуття учнями цифрових компетентностей; 2) за-

лучення до навчального процесу IT-фахівців-практиків та підго-

товки педагогів нової генерації; 3) заохочування працівників, 

професії яких знаходяться в зоні ризику заміщення їх роботами 

та штучним інтелектом, до перекваліфікації та перепідготовки, 

впровадження урядами заходів соціального захисту таких пра-

цівників та інших комплексних заходів.  

З огляду на першочергове значення та складність окреслених 

вище питань, зміцнення потребує міжнародне міжсекторальне 

цифрове співробітництво для кращого розуміння можливостей 

та використання переваг цифрової епохи, а також пошуку нових 

рішень на виклики, які вона поставила перед людством.  

Наукова новизна дослідження полягає в поглибленні науко-

вих уявлень про можливості та ризики прискорення процесів 

цифровізації економіки для країн, компаній та індивідів й 

обґрунтуванні висновку про необхідність зміцнення міжнарод-

ного цифрового співробітництва в умовах нормальності 2.0.  
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ВПЛИВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ  
НА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 

Саме поняття «цифровізація» відображає нові механізми 

управління бізнесом за допомогою наскрізних інформаційно-

комп’ютерних, комунікативних, мобільних технологій. Безпре-

цедентне їх поширення пояснюється здатністю значно скоро-

чувати трансакційні витрати, зокрема витрати збору і обробки 

гігантських обсягів інформації, а також комунікаційні витрати.  

Державна «Концепція розвитку цифрової економіки та сус-

пільства України на 2018–2020 роки» [1] визначає цифрову еко-

номіку як діяльність, в якій основними факторами виробництва 

є числові та текстові цифрові дані. Такий тип економіки базу-

ється на цифрових та інформаційно-комунікаційних техно-

логіях. 

Цифровізацію не слід розглядати як самоціль, вона є інстру-

ментом, який покликаний значно стимулювати розвиток інфор-

маційного суспільства, що є запорукою економічного зростання 

та підвищення якості життя громадян внаслідок підвищення 

продуктивності праці, створення робочих місць, розвитку демо-

кратії в Україні [2]. 

Ринок праці є найбільш чутливим індикатором змін, що 

відбуваються в ринковій економіці, та зазнає дуже істотних змін 
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під впливом процесів цифровізації. Цифровізація як багато-

гранний процес може здійснювати як позитивний так і негатив-

ний вплив на ринок праці та зайнятість. 
Цифровізація створює нові високотехнологічні робочі місця, 

разом з тим інші робочі місця стають надлишковими і підля-
гають скороченню. Крім того, цифровізація призводить до 
поширення таких нетипових форм зайнятості, як дистанційна 
робота (телеробота) і фріланс, які дозволяють виконувати її поза 
місцем знаходження роботодавця. Причому ця робота може 
виконуватися як за трудовими (дистанційна робота), так і за 
цивільно-правовими договорами (фріланс). 

В останні роки цифровізація також привела до появи такої 
нетипової зайнятості, як робота на основі інтернет-платформ 
(наприклад, водії, які працюють на платформі Uber). Виник спе-
ціальний термін «працівник платформи», який використовується 
для позначення тих фізичних осіб, які пропонують свою працю 
на інтернет-платформі.  

Технологічна революція здійснює потужний вплив не тільки 
на кількісні, а й на якісні характеристики зайнятості. З цієї точки 
зору важливо не тільки те, що окремі професії відходять у 
минуле, а нові з'являються, але і те, що традиційні підходи до 
трудових відносин стають все менш придатними. 

Отже, розвиток цифрової економіки передбачає зміну не 
тільки кількісних параметрів ринку праці, а й трансформацію 
формату взаємодії працівників і роботодавців.  

Можна виділити ряд виникаючих особливостей в процесі 
цифровізації економіки: 

 поява та розширення дистанційних відносин, що призво-
дить до процесів децентралізації трудової діяльності в часі і 
просторі. В результаті формується гнучкий, віртуальний ринок 
праці та класична модель зайнятості зживає себе; 

 труднощі довгострокового планування професійного шля-
ху для працівника; 

 певна спеціальність не гарантує зайнятість на довгостро-
кову перспективу. Гарантією зайнятості є затребуваність на 
ринку праці; 
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 посилюються вимоги до працівників щодо пристосування 

до умов, що змінюються, залишатися активним. Працівникові 

необхідно постійно стежити за рівнем своєї затребуваності. 

Перехід до цифрової економіки веде до суттєвого перегляду 

поняття «робоче місце». Сучасні робочі місця перетворюються з 

фізичних місць на «цифрові», стають мобільними, тобто не ви-

магають постійної присутності працівника на робочому місці. 

Нові реалії надають можливість для постійного перебування 

працівника в онлайн-режимі. Ці процеси поширюються швидко 

та сприймаються позитивно як роботодавцями, так і найманими 

працівниками, яким подобаються гнучкі форми організації 

роботи. Це призводить до того, що з’являється все більше ІТ-

інструментів для роботи з дистанційними співробітників. Серед 

них можна назвати такі сервіси для управління проєктами як 

Asana, Basecamp, Slack. VRзастосунки Sococo, надають можли-

вість зібрати співробітників у віртуальному офісі з метою 

інтерактивної взаємодії [3, с. 143–148].  

Науковці розглядають два шляхи розвитку економіки та 

ринку праці в умовах цифровізації економіки. Згідно першого – 

оптимістичного – буде збільшуватись затребуваність творчих та 

креативних фахівців, водночас робити виконуватимуть рутинну 

та небезпечну роботу. Крім того, цифрові технології відкри-

вають багато можливостей інтегруватися в ринок праці для 

працівників літнього віку і працівників з обмеженими можли-

востями. Песимістичний сценарій передбачає збільшення стій-

кого безробіття та наростання відчуження між людьми.  

Вплив цифровізації економіки на розвиток зайнятості насе-

лення проявляється через формування нових вимог до професій, 

умінь, навичок і характеру трудової діяльності. Обов’язковою в 

цифровому просторі стає інформаційна грамотність фахівців і їх 

здатність максимально повно використовувати сучасні мереже-

ві, «хмарні», інформаційні технології у своїй професійній діяль-

ності. 

Спеціаліст цифрової економіки повинен бути мобільним не 

тільки при використанні різних фахових знань та навичок, але і 

бути мотивованим на підвищення рівня своєї підготовки через 
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сучасні освітні майданчики і платформи для постійного онов-

лення компетентностей і знань.  
Процеси цифровізації економіки визначають зміст та специ-

фіку сучасної праці, нових форм організації соціально-трудових 
відносин. Виникнення і поширення гнучкої зайнятості, елект-
ронної самозайнятості стають характерною рисою сучасного 
ринку праці, на якому основне місце посідає інтелектуальна 
праця. Поширення інформаційних технологій незмінно тягне за 
собою зміну всіх професійних компетенцій у багатьох сферах 
професійної діяльності. При цьому зміни цих вимог в професіях, 
що відбуваються зараз повсюдно, являють собою серйозний 
виклик як для всієї соціальної сфери в цілому, так і для держав-
ної політики зайнятості. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНОТИПНИХ 
КОНТРАКТІВ В ТЕХНОЛОГІЇ-BLOCKCHAIN ДЛЯ 

УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГОМ ПОСТАВОК 

Етапом розвитку виробничих процесів став процес інтеграції 
новітньої технології-blockchain, яка набула велику популярність 
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у сфері цифрових транзакцій. Дана технологія була винайдена та 
запроваджена як частина базової інфраструктури криптовалюти 
bitcoin [1]. Результати дослідження технології-blockchain забез-
печили підстави для створення нових можливостей її ефектив-
ного використання у фінансових операціях та простору до інте-
грації у будь-які інші сфери, а також для відстеження виробни-
чих процесів завдяки гнучкості та необмеженому потенціалу 
технології для впровадження детального збору інформації.  

Формулювання цілей даного дослідження будувалось на ро-

зумінні того, що управління інформацією та прозорий контроль 

взаємодії ланок виробництва кожного товару є складним зав-

данням, проблемними сторонами якого є необхідність точного 

збору даних на кожному етапі та якісного їх зберігання для 

забезпечення надходження достовірної інформації між зацікав-

леними сторонами. Враховуючи, що сучасні підходи не обмежу-

ються кінцевим товаром, а дозволяють відслідковувати шляхи 

модифікації ресурсів у кінцевий продукт та враховують вироб-

ничі процеси [2], завданням стало необхідність відстежити про-

дукт після його обробки і отримати інформацію про вхідні дані 

товару до його основних ресурсів. Крім того, враховуючи, що 

транзакції у blockchain потребують доступу до мережі інтернет 

та обчислювальних ресурсів [3], проблемним залишається пи-

тання оптимізації об’ємів наданої інформації.  

Тому, розуміння таких проблемних сторін надало можливість 

сформулювати мету, досягнення якої в якості дослідження було 

вибрано методичні підходи використання різнотипних контрак-

тів в технології-blockchain для управління ланцюгом поставок 

на підставі можливості використання новітніх стандартів прове-

дення транзакцій у blockchain. 

Крім того, для дослідження  сучасних методів управління 

ланцюгом поставок з використанням технології-blockchain та 

смарт-контрактів було проаналізовано оптимізацію витрат в 

управлінні ланцюгом поставок з використанням смарт-контрак-

тів, що базуються на платформі Ethereum, використовуючи та-

кож підходи по інтеграції новітніх стандартів передачі різнотип-

них контрактів для збереження блоків даних. В процесі дослі-
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дження було проведено огляд сучасних методологій в сфері 

управління ланцюгом поставок. В результаті запропоновано мо-

дель використання технології-blockchain в управлінні ланцюга-

ми поставок відповідно до сучасних стандартів. Проведений 

аналіз доцільності використання різнотипних контрактів, що 

підтримують обробку різних типів благ у одній транзакції, в 

моделі управління ланцюгом поставок з залученням сучасних 

blockchain платформ, на кшталт Ethereum, забезпечив розробку 

методичних підходів управління ланцюгами поставок.  

Практична значущість результатів дослідження визначається 

доцільністю використання нового стандарту різнотипних конт-

рактів платформи Ethereum – ERC-1155, що підтримує обробку 

різних типів благ у одній транзакції, а також в моделі управ-

ління ланцюгом поставок для оптимізації витрат. Аналіз резуль-

татів використання нових стандартів різнотипних контрактів 

платформи Ethereum підтверджують ефективність використання 

стандарту ERC-1155 в управлінні ланцюгом поставок. 
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РИНОК «FINTECH»: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ  
ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД 

У широкому розумінні термін «фінтех», як правило, відно-

ситься до технологічних інновацій, що відбуваються у галузі фі-

нансових послуг. Проте фінтех може стосуватися компаній (час-

то стартап-компаній), які беруть участь у розробці нових техно-

логій або мобільних додатків, а також будь-якого сектору біз-

несу, що включає такі компанії [4]. Внаслідок цього, методика 

оцінки і ключові критерії самого ринку фінтеху значно різ-

ниться.  

Зокрема, за даними порталу Statista весь фінтех оцінюється в 

обсягах транзакцій. Водночас аналітики поталу відзначають, що 

внаслідок значних відмінностей у ключових показниках ефек-

тивності продуктів FinTech, наприклад, різного характеру обся-

гу видачі кредитів в альтернативному кредитуванні відповідно 

до активів під управлінням Robo-Advisors, неможливо розраху-

вати загальну вартість транзакцій для всіх сегментів. Зокрема, за 

прогнозами аналітиків Statista найбільшим сегментом ринку у 

2021 році, як і у минулі роки, залишиться цифрові платежі із 

загальною вартістю транзакції 6 752,4 млрд доларів США, що у 

розрахунку на одного користувача у сегменті альтернативного 

фінансування ймовірно складе 31, 98 тис.доларів США Зрос-

тання виручки у 2022 році на 56,9 % очікується і щодо сегменту 

Neobanking [2].  

Інші включають вартість самих технологій, які запатентовані, 

й фактично оцінюють вартість балансової статті – нематеріальні 

активи, вартість програмного забезпечення та технологій, за-

мість обсягів доходів, отриманих від фінтеху, що публікують 

різні аналітичні приватні агентства [6].  

Існує більш практичний підхід, за яким вимірюється обсяг 

доходів фінтех-компаній, але ігнорується частина витрат на 
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створення фінтех продукту. Так, за оцінками Research and Mar-

kets середньорічний темп зростання світового ринку фінансових 

технологій до 2026 року прогнозується на рівні 26,87 % [3]. 

З огляду на існуючі розбіжності доцільним є використання у 

якості універсального показника, що значною мірою впливає на 

розвиток ринку фінтеху, обсягу інвестицій у галузь.  

Безперечним є факт, що пандемія COVID-19 значно приско-

рила цифрові тренди фінансової індустрії у глобальному світі. 

Актино зростаючий попит на цифрові платформи, цифровий 

банкінг, безконтактні платежі та інші послуги, пов’язані з фін-

тех, змусили уряди та компанії, що надають фінансові послуги, 

збільшити свої інвестиції у фінтех. 

Позитивні тенденції сектору фінтех другої половини 2020 ро-

ку продовжилися і у першій половині 2021 року та означилися 

зростанням обсягів угод у різноманітних підсекторах фінансо-

вих технологій – від WealthTech і Regtech до крипто та кібер-

безпеки зі значними інвестиціями у венчурний, приватний та 

венчурний капітал. Так, за даними звіту КPMG, «Pulse of Fintech 

H1 2021», кількість угод Fintech протягом першого півріччя 

2021 року досягла нового рекорду – 2 456, а обсяг глобальних 

інвестицій у фінтех подолав позначку 98 мільярдів доларів 

порівняно з 87 мільярдів доларів у другій половині 2020 року 

(рис. 1.1).  

 

Рисунок 1.1 – Глобальна інвестиційна активність 

Джерело: KPMG Fintech Pulse H1 2021 [5]. 

Розвиток фінтех-індустрії в Україні, першочергово, було 

спричинено банківською кризою 2008–2009 рр. та як результат 
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кризи 2013–2014 рр. Значний обсяг інвестиційних надходжень у 

Fintech було зафіксовано у 2017–2018 рр., коли на ринку Украї-

ни з’явилося одразу 60 компаній (основні серед них – Finmap, 

Ring, Hotline finance, LiteGo та ін.).  

Особливістю ж сучасного фінтех сектору в Україні є зрілість 

фінтех-компаній з точки зору тривалості операційної діяльності, 

що спричинено недостатнім доступом до інвестиційного капі-

талу. Як наслідок – близько 63 % фінтех-компаній працюють без 

залучення зовнішніх інвестицій [1].  

Основою подальшого розвитку вітчизняної Fintech-галузі 

мають стати тенденції щодо об’єднання в консорціуми фінтех-

компанії, з метою отримання кращого доступу до інвестицій, а 

також активізація діяльності Уряду щодо розробки ефективної 

політики державного регулювання і нагляду за ринком фінан-

сових технологій.  

Список використаних інформаційних джерел 

1. Каталог фінтех компаній України 2020. Українська асоціація 

фінтех та інноваційних компаній. 2020 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://drive.fintechua.org/FintechCatalog19Ukr.pdf. – 

Назва з екрана. 

2. Fintech market worldwide [Електронний ресурс] // Statista – Режим 

доступу: http://surl.li/asybw. – Назва з екрана. 

3. Market sizing [Електронний ресурс] // Corporate Finance Institute – 

Режим доступу: http://surl.li/asycc. – Назва з екрана. 

4. OECD. Financial Markets, Insurance And Pensions: Digitalisation And 

Finance [Електронний ресурс] / OECD. – 2018. – Режим доступу: 

http://surl.li/asybz. – Назва з екрана. 

5. Pulse of Fintech H1 2021 [Електронний ресурс] // KPMG. – Режим 

доступу: http://surl.li/asyce. – Назва з екрана. 

6. The Global FinTech Market By Technology, By Service, By 

Application, By Deployment Mode, By Region, Competition, Forecast 

& Opportunities, 2025 [Електронний ресурс] // TechSci Research – 

Режим доступу: http://surl.li/asybu. – Назва з екрана. 



– © ПУЕТ – 219 

СЕКЦІЯ 3: 
МОДЕЛЮВАННЯ, ПРОГНОЗУВАННЯ 

ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ І ПРОЦЕСІВ 

А. В Дивнич, ст. судовий експерт відділу економічних дослі-
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІМОВІРНОСТІ ПОКАРАННЯ ЗА 
ВЧИНЕНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ ІЗ 
ПОКАЗНИКОМ РІВНЯ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ 

Одним з ключових показників ступеня ризикованості ве-

дення бізнесу у певній країні чи регіоні є рівень злочинності. 

Вказаний ризик компенсується збільшенням трансакційних вит-

рат в економіці (процентних ставок за кредитами, величиною 

страхових платежів тощо), що збільшує собівартість та знижує 

конкурентоздатність продукції на ринку. З іншої сторони, про-

ведений Беккером Г. С. економічний аналіз доводить, що про-

типравна поведінка спричинена ступенем очікуваної корисності 

від вчинення правопорушення [1, с. 207]. 

У попередньому дослідженні нами визначено економічні 

детермінанти рівня злочинності в Україні (відношення кількості 

зареєстрованих злочинів у розрахунку на 1 000 осіб економічно 

активного населення, в подальшому позначено як «Crimes»): 

індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту; дохо-

ди населення у розрахунку на 1 особу; рівень безробіття еконо-

мічно активного населення у працездатному віці; індекс спожив-

чих цін. Встановити числову характеристику настання пока-

рання за вчинений злочин відповідно до визначення імовірності 

настання певної події, неможливо. Тому загальна множина осіб, 
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що скоїли злочин, нами звужена до показника їх чисельності, 

виявленої правоохоронними органами. Тобто, в якості умовного 

індикатора імовірності настання покарання за вчинене правопо-

рушення визначено відношення кількості засуджених до кіль-

кості підозрюваних у вчиненні злочину (умовне позначення 

«Nemesis») [2, с. 143]. 

Наразі в Україні спостерігається розподіл рівня злочинності у 

регіональному розрізі: на заході країни – від 14,0 до 28,0, в ін-

шій частині – переважно від 28,0 до 41,9 зареєстрованих злочи-

нів на 1 000 осіб економічно активного населення (рис. 1 а). 

Водночас, рівень імовірності настання покарання як визначаль-

ний параметр функції корисності від протиправної поведінки за 

5-річними регіональними статистичними даними в Україні, 

виявився незначущим [2, с. 145], а в регіональному розподілі є 

невизначеним (рис. 1 б). 

  
а) б) 

Рисунок 1 – Регіональний розподіл відношення кількості 

зареєстрованих злочинів у розрахунку на 1 000 осіб економічно 

активного населення (а), та відношення кількості засуджених до 

кількості підозрюваних у вчиненні злочину (б) 

Джерело: побудовано авторами за даними Державного комітету статистики 
України [3]. 

Враховуючи нелінійний характер взаємозв’язку параметрів 

Crimes та Nemesis, нами здійснено аналітичне групування рівня 

злочинності в регіональному розрізі за даними статистичних 

спостережень упродовж 2015–2019 років. Отримані результати 

свідчать про виражений причинно-наслідковий зв’язок між да-

ними величинами. Встановлено, що усереднені внутрішньогру-
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пові значення показника Nemesis збільшувалися у міру зрос-

тання груп Crimes за степеневою залежністю виду ny x  

(рис. 2). Отриманий вираз із коефіцієнтом детермінації 

R
2 
= 0,779 за шкалою Чеддока характеризується як такий, що має 

високу щільність статистичного зв’язку (0,7 < R
2 
< 0,9). 

 
Рисунок 2 – Вплив кількості зареєстрованих злочинів у 

розрахунку на 1 000 осіб економічно активного населення на 

відношення кількості засуджених до кількості підозрюваних у 

вчиненні кримінального правопорушення 

Вітчизняна практика та структурні особливості формування 

параметру Nemesis вимагають поглибленого міждисциплінар-

ного дослідження з використанням інструментарію поведінкової 

та інституціональної економіки стосовно правоохоронної діяль-

ності. Наразі тренд розвитку рівня злочинності характеризується 

однонаправленою зміною показника імовірності покарання за 

вчинене кримінальне правопорушення. Опукла вгору лінія трен-

ду свідчить про дію закону спадної віддачі, тобто наступні при-

рости значень Nemesis мають відгук у вигляді нижчих приростів 

параметру мають Crimes порівняно з початковим значенням. 

Таким чином, у результаті проведеного дослідження встанов-

лено, що між показниками імовірності покарання за вчинене 

кримінальне правопорушення та рівнем злочинності в Україні 

існує однонаправлений статистичний зв’язок, тренд розвитку 

якої характеризується степеневою залежністю. У регіонах 

України, в яких спостерігається значний рівень злочинності, 
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суттєво вищою є імовірність засудження особи, яку правоохо-

ронними органами визначено як таку, що причетна до скоєння 

кримінального правопорушення. 
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СЦЕНАРНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ  
ІНФЛЯЦІЇ ТА ВВП УКРАЇНИ НА ОСНОВІ 

СИМУЛЬТАТИВНОЇ МОДЕЛІ 

Високі темпи економічного зростання часто визначають як 

головне завдання економічної політики на рівні держави. З по-

зиції суспільства вона супроводжується підвищенням реального 

рівня доходів та добробуту, з позиції економіки – вирішенням 

проблем обмежених ресурсів тощо. 

Симультативне моделювання дозволяє дослідити взаємний 

вплив економічних показників, а саме інфляції та ВВП, і широко 

використовується дослідниками різних країн та регіонів, напри-

клад, Азії [1], Пакистану [2], Нігерії [3], України [4, 5] тощо. 

З метою дослідження взаємного впливу інфляції та ВВП 

України побудовано симультативну модель, яка складається із 

двох рівнянь: 
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де 1t
y  – ВВП у постійних цінах 2016 року,  

2t
y  – індекс споживчих цін на товари та послуги (до попе-

реднього кварталу),  

x1 – кінцеві споживчі витрати домогосподарств у цінах 

2016 р., x2 – частка експорту у ВВП, x3 – валове нагрома-

дження основного капіталу у постійних цінах 2016 р., x4 – 

індекс цін виробників промислової продукції (до поперед-

нього кварталу), x5 – індекс реальної заробітної плати (до 

попереднього кварталу). 

Розроблена симультативна модель взаємної залежності ВВП 

України та інфляції адекватна, усі параметри статистично значу-

щі, критерії якості моделі високі. 

На основі розробленої та протестованої симультативної мо-

делі можна також тестувати різноманітні сценарії подальшого 

економічного розвитку системи. Прогнозування майбутніх зна-

чень ендогенних ознак передбачає наявність інформації щодо 

значень факторних змінних у прогнозному періоді. Їх можна 

одержати із даних урядових джерел та дослідницьких інституцій 

чи спрогнозувати їх із застосуванням інших економетричних 

моделей. 

Оскільки дані щодо багатьох макроекономічних показників 

за ще не були опубліковані, то розробка сценарію проводилась 

на ретроспективний період для того, щоб порівняти фактичні 

значення реального ВВП із прогнозними, одержаними, залежно 

від зміни значень індексу споживчих цін. 

Суть реалізації сценарію полягає у прогнозуванні реального 

ВВП, якщо протягом 2011–2019 рр. значення ІСЦ було б на 5 % 
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вищим за фактичне. Прогнозні значення реального ВВП, одер-

жані в результаті реалізації сценарію, а також їхні абсолютні та 

відносні відхилення від фактичних. 

Загалом із аналізу розробленої моделі можна стверджувати 

про існування статистично значущого негативного впливу інф-

ляції на економічне зростання України. Розроблена симульта-

тивна система також враховує вплив на ці показники реального 

споживання, експорту, нагромадження основного капіталу, 

зростання цін на промислові товари і реальну заробітну плату у 

національній економіці. 

Результат реалізації сценарію, який розглядає ситуацію, коли 

б за 2010–2019 рр. в економіці України у всіх кварталах інфля-

ція була б вищою на 5 % за дійсні значення, підтверджує існу-

вання негативного впливу інфляції на реальний ВВП країни, 

проте, оскільки розглянуті значення ІСЦ все ж не сягають 

критичного рівня, він є недостатнім для того, щоб спричинити 

значний спад економіки. 
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ОМНІКАНАЛЬНІСТЬ У РИТЕЙЛІ – НОВИЙ  
ТРЕНД ЗА ПАНДЕМІЇ COVID-19 

Роздрібна торгівля у світі функціонує в умовах високих тем-

пів змін, які зумовлені розвитком технологічних процесів, циф-

ровізації та, перш за все, пандемією COVID-19. Внаслідок цих 

змін та постійного розвитку виникають нові завдання та новації. 

Активне користування споживачами цифровими технологія-

ми та засобами призводить до зміни моделей купівельної пове-

дінки. Сьогодні споживач майже завжди на зв’язку. Клієнти 

очікують, що роздрібні продавці та сучасні бренди будуть йти в 

ногу з часом, надаючи омніканальні послуги. 

Відомо, що омніканальність означає стратегію, спрямовану 

на взаємодію із клієнтом за допомогою об’єднаних у єдину 

систему комунікації онлайн та офлайн каналів зв’язку. Хоча цей 

термін використовується у сфері торгівлі протягом багатьох ро-

ків, однак, суттєва частина господарюючих суб’єктів роздрібної 

торгівлі тільки починають впроваджувати цю політику органі-

зації діяльності [2]. 

Омніканальність передбачає контакт споживача з брендом на 

всіх рівнях, тому важлива організація взаємодії не тільки у 

відділі продажів, а й в інших службах. 

Серед основних переваг застосування інструментів омніка-

нальності слід виділити: збільшення ринку та обсягу продажів; 

збір актуальних даних про покупців та формування бази даних, 

створення адресних програм лояльності; зростання популяр-

ності бренду; встановлення та підтримання тісної взаємодії з 

клієнтами, більш точне прогнозування купівельної поведінки; 

прискорення виходу на нові ринки; зниження витрат [1, 2]. 

З початку пандемії організації активно адаптували свої стра-

тегії цифрової комунікації, щоб залишатися на зв’язку з клієн-

тами. Про це свідчать світові дані 2020 р., які були отримані у 

результаті проведення опитувань серед організацій роздрібної 
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торгівлі щодо впливу COVID-19 на цифрові канали зв’язку (опи-

тувалися керівники компаній з більш ніж 500 співробітниками). 

54 % респондентів заявили, що COVID-19 посилив увагу бізнесу 

до омніканальних цифрових комунікацій. Підвищена увага до 

них означає, що компанії узгоджують свої проєкти та цілі зі 

всіма каналами, щоб продовжити взаємодію зі своєю клієнт-

ською базою [3]. 

 

Рисунок 1 – Основні підходи адаптації стратегії  

цифрового спілкування у період пандемії COVID-19 

Отже, за тенденціями розвитку цифрових технологій слід 

констатувати необхідність оновлення бізнес-моделі роздрібної 

торгівлі, однією з яких є впровадження омніканальної стратегії. 

Її впровадження сприятиме розвитку такої інтегрованої аналі-

тичної системи у сфері роздрібної торгівлі, яка буде забезпечу-

вати мінливі уподобання споживачів в умовах різних економіч-

них ситуаціях. 
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ВИБІР ПОСТАЧАЛЬНИКІВ РОЗДРІБНОЇ МЕРЕЖІ 
МЕТОДОМ РЕЙТИНГОВИХ ОЦІНОК 

Для забезпечення ефективного торговельного процесу важли-

вою є наявність достатньої кількості товарів, що безпосередньо 

пов’язано з вибором їх постачальників. Існує достатній масив 

методів, що використовуються для цього, зокрема метод рейтин-

гових оцінок, метод оцінки витрат, метод домінуючих характе-

ристик, метод категорій переваги тощо [1–3]. Найбільш розпов-

сюдженим та легким у застосуванні є метод рейтингу поста-

чальників. Не зважаючи на його суб’єктивність, результати 

оцінювання експертами постачальників за різними критеріями 

можуть бути використані у практичній діяльності торговельних 

підприємств для обґрунтування їх вибору. 

Використовуючи відомі підходи до оцінки за рейтинговим 

методом, нами проведено попереднє та кінцеве оцінювання 

постачальників з залученням експертів-фахівців з питань поста-

чання в роздрібну мережу ковбасних виробів. 

Для дослідження обрано п’ять зразків: ТМ «Алан» (М’ясо-

переробна фабрика «Алан», м. Дніпро), ТМ «Ювілейна» 

(ТОВ М’ясокомбінат «Ювілейний», смт. Слобожанське Дніп-

ропетровської області), ТМ «Вовчанський м’ясокомбінат» 

(ТОВ «Вовчанський м’ясокомбінат», м. Вовчанськ Харківської 

області), ТМ «Фарро» (ПрАТ «Кременчукм’ясо»), ТМ «Ятрань» 

(ТДВ «М’ясокомбінат «Ятрань», м. Кропивницький). 
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Попередня оцінка постачальників проводилася за 25-бальною 

системою з виділенням таких критеріїв: якість товару (вагомість 

в оцінці – 30 %), ціна одиниці товару (20 %), надійність постав-

ки (19 %), форма розрахунків (17 %), віддаленість постачаль-

ника (14 %). В результаті оцінювання отримано такі показники: 

ТМ «Алан» – 23 бали; ТМ «Ювілейна» – 22 бали; ТМ «Вовчан-

ський м’ясокомбінат» – 21 бал; ТМ «Фарро» – 19 балів; 

ТМ «Ятрань» – 17 балів. 

Використовуючи шкалу І. Ансоффа, визначено рівень оцінки 

можливих постачальників. Зокрема, постачальник ТМ «Алан» 

отримав 92 % від максимальної оцінки, що означає її високий 

рівень; ТМ «Ювілейна» – 88 % та ТМ «Вовчанський м’ясоком-

бінат» – 84 % (високий рівень); ТМ «Фарро» – 76 % (хороший 

рівень) та ТМ «Ятрань» – 68% (задовільний рівень). Це означає, 

що практично будь-який з досліджених постачальників може 

стати потенційним. Однак, все-таки перевагу слід надавати тим 

постачальникам, які оцінено на рівні не менше 80 % від макси-

мально можливого балу.  

Для прийняття кінцевого рішення щодо вибору постачаль-

ників слід розширити перелік критеріїв відбору. Зокрема, доціл-

ьним є оцінювання фінансових умов, періодичності поставок, 

пакування, гарантій, можливості позапланових поставок. 

В результаті оцінювання за вищенаведеними критеріями 

отримано: ТМ «Алан» – 25 балів; ТМ «Ювілейна» – 22 бали; 

ТМ «Вовчанський м’ясокомбінат» – 21 бал; ТМ «Фарро» – 

21 бал; ТМ «Ятрань» – 20 балів. Вагомість критеріїв така ж, як і 

за попередньою оцінкою. За рівнем оцінки можливих постачаль-

ників визначено: ТМ «Алан» отримала максимальну оцінку, 

ТМ «Ювілейна» – 88 %; ТМ «Вовчанський м’ясокомбінат» – 

84 %; ТМ «Фарро» – 84 % та ТМ «Ятрань» – 80 %, що означає 

високий рівень оцінки всіх постачальників за визначеними 

критеріями. 

Враховуючи, що роздрібна торговельна мережа, для якої оці-

нюються постачальники ковбасних виробів, розташована у 

м. Дніпро, то доречним є виділити м’ясопереробну фабрику 

«Алан» та ТОВ М’ясокомбінат «Ювілейний» (смт. Слобожан-
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ське Дніпропетровської області) за періодичністю і точністю 

поставок, фінансовими умовами, можливістю позапланових 

поставок, якістю продукції. Крім того, ці постачальники задо-

вольняють експертів більше порівняно з іншими. Однак, з ме-

тою розширення товарного портфелю можна розглядати пропо-

зицію ТОВ «Вовчанський м’ясокомбінат», ПрАТ «Кременчук-

м’ясо» та ТДВ «М’ясокомбінат «Ятрань» для окремих видів 

ковбасних виробів їх торгових марок. 

Таким чином, можна дійти висновку, що від вибору поста-

чальника у подальшому залежить ефективність діяльності 

підприємства. 
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ΟСΟБЛИВΟСТІ ПРΟВЕДЕННЯ ФІНАНСΟВΟГΟ 
ПЛАНУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМΟВАХ 

ГΟСПΟДАРЮВАННЯ 

В нοвих умοвах гοспοдарювання та перехοду дο ринкοвοгο 

регулювання підприємствο самοстійнο здійснює весь кοмплекс 

планοвοї рοбοти. Надання самοстійнοсті підприємству οзначає 

не тільки відмοву від пοвнοї регламентації зверху всієї йοгο 

діяльнοсті та надання підприємству ширοких прав у визначенні 

та реалізації вирοбничοї прοграми, шляхів рοзвитку вирοб-

ництві, мοтивації праці та відпοвідальнοсті за кінцеві результати 
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гοспοдарювання, але й усвідοмлення важливοсті безперервнοгο 

вивчення ринку та гοтοвнοсті дο ринкοвих кοливань. Все це 

пοвиннο знайти відοбраження в планах діяльнοсті підприємства. 

Відкрита система підприємства як йοгο нοва якість в ринкοвих 

умοвах та пряма залежність від взаємοдії пοпиту та прοпοну-

вання οбумοвлюють неοбхідність ствοрення системи плану-

вання і управління підприємствοм, здатнοї швидкο і ефективнο 

реагувати на ринкοві пοтреби. Неοбхідність складання планів 

визначається багатьма причинами, наприклад, В.Кοвальοв 

виділяє три найважливіших : 

− кοοрдинуюча рοль плану; 

− невизначеність майбутньοгο; 

− οптимізація екοнοмічних наслідків. [2] 

Вітчизняний і зарубіжний дοсвід гοспοдарювання свідчить 

прο те, щο планування в підприємництві здебільшοгο не забез-

печує значнοгο успіху, який прοявляється в зрοстанні οбсягів 

οбοрοту, прибутку, екοнοмічнοгο рοсту (цей взаємοзв’язοк 

спοстерігається лише в 6 випадках із 100). Як правилο, плану-

вання пοчинають ширοкο викοристοвувати в тοй періοд рοз-

витку, кοли після бурхливοгο рοсту абο періοду станοвлення 

виникають прοблеми в зміцненні дοсягнутοгο успіху, забезпе-

ченні стабільнοсті. Для українських підприємницьких структур 

мοжна відοкремити декілька сфер, де є відчутна пοтреба в 

застοсуванні фінансοвοгο планування [1]: 

Пο-перше це нοвοствοрені підприємства. Активні прοцеси 

рοзвитку підприємництва призвοдять дο ствοрення нοвих οрга-

нізацій та підприємств, пοсилення кοнкуренції між ними, бан-

крутства і закриття багатьοх з них. Діяльність нοвοствοрених 

підприємницьких структур немοжлива без наукοвοгο οбґрунту-

вання плану дій, яким є бізнес-план. Він рοзрοбляється кοжнοю 

підприємницькοю структурοю в періοд заснування. Цей дοку-

мент дає чітку відпοвідь на велику кількість запитань і засте-

рігає нοвих тοварοвирοбників від мοжливих пοмилοк і прοра-

хунків. Для нοвοствοрених підприємницьких структур рοзрοбля-

ється маркетингοвий план, οцінюються реальні кοнкуренти, 

визначається стратегія рοзвитку. οбґрунтοвуються οптимальний 
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οбсяг вирοбництва, штати працівників, матеріальні ресурси, 

фінансοві результати тοщο. 

Пοтреба οрієнтації в пοтοчній ринкοвій екοнοміці, у визна-

ченні свοгο місця в кοнкурентнοму середοвищі, прагнення 

передбачити майбутнє зумοвлюють неοбхідність планування 

кοжнοї підприємницькοї структури адекватнοгο стану ринкοвο-

гο гοспοдарства. В бізнес-плануванні гнучкο пοєднуються 

вирοбничі і ринкοві, фінансοві і технічні, внутрішні та зοвнішні 

аспекти діяльнοсті підприємства. 

Пο-друге – діючі підприємницькі структури, які здійснюють 

реструктуризацію та диверсифікацію вирοбництва. В умοвах 

зрοстаючοї кοнкуренції більшість підприємницьких структур 

вимушені пοстійнο дбати прο вдοскοналення прοдукції, οсвοєн-

ня випуску нοвітніх кοнкурентнοспрοмοжних тοварів і пοслуг, 

щο призвοдить дο значних структурних зрушень у вирοбництві. 

Істοтні зміни в техніці, технοлοгії, οрганізації вирοбництва, збу-

ті прοдукції впливають на οснοвні параметри діяльнοсті підпри-

ємства. Неοбхідність їх визначення ще дο пοчатку прοведення 

серйοзних змін у вирοбництві викликає пοтребу планування 

діяльнοсті підприємства відпοвіднο дο умοв, щο склалися, абο 

мοжуть скластися в майбутньοму. Οтримані в прοцесі плану-

вання οчікувані параметри діяльнοсті служать οснοвοю при 

прийнятті відпοвідних управлінських рішень. 

Пο-третє – сфера державних підприємств, де функція плану-

вання є традиційнοю. Οднак традиційний характер планування 

не передбачає власних цілей рοзвитку, аналізу і прοгнοзування 

стану екοнοміки в залежнοсті від змін у внутрішньοму та зοв-

нішньοму середοвищах. Тοму в умοвах ринку державним 

підприємствам неοбхіднο нанοвο вирοбляти дοсвід планування 

діяльнοсті. 

Сучасний ринοк висуває οсοбливі вимοги дο підприємств. 

Складність і динамізм прοцесів, які відбуваються на ньοму, 

ствοрюють нοві передумοви для більш серйοзнοгο застοсування 

планування діяльнοсті підприємств. Крім тοгο, масштаби і 

різнοманітність напрямків діяльнοсті підприємства вимагають 

οсοбливοї уваги дο пοпередньοгο визначення: 
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− видів діяльнοсті (вирοбнича, тοргівельна, пοсередницька, 
кοмерційна, наукοвο-дοслідна тοщο); 

− видів прοдукції (пοслуг); 
− джерел і οбсягів фінансування; 
− технοлοгічних ресурсів (устаткування, матеріалів, енергії, 

палива, рοбοчοї сили); 
− фінансοвих результатів від кοжнοгο виду діяльнοсті. 
Пο-четверте пοтрібнο згадати прο підприємства з частинοю 

інοземних інвестицій в статутнοму фοнді. Інοземні партнери, 
вкладаючи певні кοшти в підприємницьку діяльність, прагнуть 
мати гарантії їх пοвернення, відпοвіднοгο дοхοду з врахуванням 
οрієнтοвнοгο часу йοгο οтримання, забезпечення найменшοгο 
гοспοдарськοгο ризику. Крім тοгο, в залежнοсті від частки май-
на в статутнοму фοнді, вοни мοжуть брати безпοсередню участь 
в управлінні підприємствοм, прийнятті управлінських рішень. 
Більшість західних інвестοрів мають значний дοсвід планування 
підприємницькοї діяльнοсті. Вοни неοхοче сприймають інфοр-
мацію без відпοвідних οбґрунтувань і підрахунків. Тοму плідна 
співпраця з ними вимагає такοгο планування діяльнοсті, яке ба-
зується на принципах і метοдах, зрοзумілих οбοм стοрοнам. 

Οднак пοряд з фактοрами, які пοтребують ширοкοгο впрοва-
дження фінансοвοгο планування в сучасних екοнοмічних умο-
вах, діють й інші фактοри, які οбмежують йοгο застοсування в 
Україні. 

Приділяючи більше уваги фінансοвοму плануванню, мοжна 
дοсягти зміцнення фінансοвοї стабільнοсті підприємства за умο-
ви викοнання прοгнοзοваних бюджетοм οбсягів οпераційнοї та 
інвестиційнοї діяльнοсті на засадах фінансοвοї стійкοсті, ствο-
рення передумοв для οтримання чистοгο прибутку, дοстатньοгο 
для самοοкупнοсті та самοфінансування підприємства. 
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ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НА 
ОСНОВІ ОДНОГО ЧАСОВОГО РЯДУ 

Роль прогнозування в сучасному світі досить велика, оскіль-

ки прогнозування є засобом передбачення майбутнього, осно-

вою для планування, а також методом усунення невизначеності.  

Найбільш значущими з поміж методів прогнозування є ста-

тистичні методи, тому що вони за наявності певного обсягу 

інформації дозволяють зробити більш точний прогноз. При 

цьому, особливу роль з цих методів відіграють моделі одного 

часового ряду, тому що вони: незамінні в умовах обмеженої 

вихідної інформації, складають основу для прогнозних оцінок 

факторних показників у багатофакторних моделях та сезонних 

коливань показників.  

Отже, вибір моделі для прогнозування за даними одного 

часового ряду залежить від тенденції, що сформувалась протя-

гом аналізованого періоду. Таким чином, для цього в основному 

використовують графічне зображення динаміки досліджуваного 

показника. Якщо ж немає можливості з вихідної інформації 

сформувати тенденцію, тоді вибір форми моделі здійснюється 

шляхом математичного формулювання і перевірки гіпотези 

щодо тенденції досліджуваного показника [1].  

Розглянемо побудову трендової моделі для одного часового 

ряду. Якщо протягом аналізованого періоду значення досліджу-

ваного показника змінювалося приблизно однаково, то можна 

стверджувати, що найкращою формою моделі тренда є пряма, в 

іншому випадку модель тренда буде іншою.  

Методику вибору форми тренда запропонував Є. М. Че-

тиркін, яку назвав «методом характеристик приросту» [2]. Згід-

но цієї методики дослідник «позбувається» від певних нетипо-

вих рівнів ряду динаміки, в результаті чого більш чітко прояв-

ляється основна тенденція розвитку досліджуваного явища. Ме-
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тодика виконується у 3 етапи [2, с. 49–50]: виконати згладжу-

вання ряду методом ковзкого середнього; визначити середні 

прирости; розрахувати похідні характеристики приросту.  

При цьому, враховуючи дослідження авторів [3, 4], прихо-

димо до висновку: що в кожному конкретному випадку, вибір 

форми тренда повинен бути індивідуальним, заснованим не 

тільки на тенденції, а й на сутності аналізованого явища. 

В умовах сталого розвитку для прогнозування макроеко-

номічних показників найбільш оптимальною може бути лінійна 

форма тренда. Наприклад, у табл. 1 наведемо динаміку ВВП 

України в розрахунку на 1 особу за 2006–2021 рр. Згідно мето-

дики, розраховано абсолютні прирости, які мають тенденцію 

стрибкоподібного характеру, що дозволяє зробити припущення, 

що оптимальною формою тренда  є не пряма лінія, а поліном  

2-го ступеня (рис. 1), який точно описує динаміку ВВП, про що 

свідчить коефіцієнт детермінації (R
2 
= 0,98).  

Таблиця 1 – Динаміка валового внутрішнього продукту на 

1 особу 

Рік ВВП на 1 особу, грн Абсолютні прирости, грн 

2006 11 634 – 

2007 15 499 3 865 

2008 20 502 5 003 

2009 19 836 –666 

2010 23 603 3 767 

2011 28 814 5 211 

2012 30 912 2 098 

2013 31 989 1 077 

2014 35 834 3 845 

2015 46 210 10 376 

2016 55 853 9 643 

2017 70 224 14 371 

2018 84 192 13 968 

2019 94 589 10 397 

2020 100 432 5 843 

Джерело: сформовано на основі [5]. 
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Рисунок 1 – Динаміка ВВП України (у розрахунку на 1 особу) 

Джерело: сформовано на основі [5]. 

Отже, на основі отриманого трендового рівняння прогнозо-

ване значення на 2022 рік становитиме:  

y = 505,58x
2
 – 1 830,1x + 17 521. 

у(2021) = 117 667,88 грн. 

у(2022) = 132 521,92 грн. 

у(2023) = 148 387,12 грн. 

Таким чином, якщо сформована протягом 2006–2020 рр. тен-

денція до прискореного зростання ВВП на 1 особу залишиться 

незмінною, то можна очікувати, що у 2023 р. його розмір складе 

148,4 тис. грн. 

Існує ще один з методів прогнозування на основі одного 

часового ряду – формування авторегресійної моделі. Цей метод 

використовують, коли значення досліджуваного показника зна-

ходяться в певній залежності від його попередніх рівнів. У за-

гальному випадку лінійна модель авторегресії має такий вигляд 

[2, с. 87]: 

1 2t t t mY y y y ,           

де m – кількість членів, яка охоплюється авторегресією (порядок 

авторегресії);  

εt – несистематична складова. 
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Отже, маємо авторегресійну модель валового внутрішнього 

продукту на одну особу наступного вигляду:  

12 039 83 1105 t .y , , y     

Модель є надійною, оскільки R
2 
= 0,98, тому визначимо 

прогноз на 2021 р., 2022р. та 2023 р.: 

у(2021) = 113,0 тис грн. 

При порівнянні результатів – прогноз на основі авторегре-

сійної моделі дав дещо вищий результат у 2021 р. 

Таким чином, обираючи той чи інший метод прогнозування 

завжди необхідно враховувати такі основні принципи: принцип 

специфічності об’єкта дослідження; принцип комплексності; 

принцип відповідності можливостей методу прогнозування 

поставленим завданням; принцип оптимальності витрат і ре-

зультату. Дотримання цих принципів уможливить уникнути 

помилки при виконанні прогнозування економічного показника 

на основі одного часового ряду.  

Список використаних інформаційних джерел 

1. Семенова В. Г. Використання моделей одного часового ряду для 

прогнозування економічних показників у сучасних умовах / 

В. Г. Семенова, К. Д. Семенова // Фінансово-кредитна діяльність: 

проблеми теорії та практики. – 2018. – Вип. 3(26). – С. 334–340. 

2. Четыркин Е. М. Статистические методы прогнозирования / 

Е. М. Четыркин. – Москва : Статистика, 1975. – 184 с.  

3. Hudakova M. Technical reserves in insurance and Slovak insurance 

market / M. Hudakova, J. Adamko // Economic annals-XXI. – 2016. 

№ 162. – P. 98–103. 

4. Кулинич Р. О. Способи прогнозування економічних явищ методом 

статистичних рівнянь залежностей / Р. О. Кулинич // Універси-

тетські наукові записки. – 2007. № 3 (23). – С. 295–305. 

5. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. – Назва з екрана. 



– © ПУЕТ – 237 

СЕКЦІЯ 4: 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ 

КІБЕРНЕТИКИ, ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА 

УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ 

К. Ю. Вергал, к. е. н., доцент 
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія 
Кондратюка» 

НАПРЯМКИ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕСУ 

Перехід до цифрової економіки та стрімкий розвиток цифро-

візації призвів до необхідності впровадження інноваційних тех-

нологій у діяльність підприємств та в подальшому до цифрової 

трансформації – тобто до переосмислення моделі ведення бізне-

су та подальшої інтеграції цифрових технологій у бізнес-проце-

си [3, c. 1728; 7]. При цьому впровадження технологій у бізнес-

процеси є лише частиною цифрового перетворення бізнесу 

підприємства. Технології повинні створити додаткову цінність 

для клієнтів, самого бізнесу та інших важливих зацікавлених 

сторін. Щоб досягти успіху в цифровій трансформації, підпри-

ємства зосереджуються на двох взаємодоповнюючих діях: пере-

форматуванні пропозицій щодо вартості клієнтів та перетво-

ренні їх операцій за допомогою цифрових технологій для біль-

шої взаємодії з клієнтами та співпраці [2]. 

У цілому цифрова трансформація бізнесу передбачає наступ-

ну послідовність управлінських рішень [1, c. 55]: 

 вибір способу цифрової трансформації; 

 розроблення цифрової стратегії та повну зміну чинної 

бізнес-моделі.  

При цьому цифрова стратегія підприємства як один із еле-

ментів цифрової трансформації, забезпечує унікальну інтегра-

цію бізнес-функції на основі існуючих цифрових ресурсів таким 

чином, щоб вони могли адаптуватися до постійно мінливих 

ринкових умов [6].  
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Відповідно до підходу Марі Ан-Гобл [4] та Марка П. Макдо-

нальда [5], згідно якого цифрова стратегія це не лише ІТ стра-

тегія, але і зміна відносин компанії із співробітниками, клієнта-

ми, ринком, важливим є спрямованість підприємства на реалі-

зацію наступних напрямків цифрової трансформації (рис. 1):  

 реструктуризація бізнес-процесів; 

 впровадження/оновлення технологій; 

 розвиток цифрових компетентностей персоналу; 

 аналітика та консолідація даних, цифрова інтеграція даних 

в хмарне середовище 

 

Рисунок 1 – Цифрова стратегія підприємства 

Комплексна реалізація напрямків цифрової стратегії призво-

дить до впровадження нових бізнес-моделей управління, моди-

фікації організаційної структури підприємства, впровадження 

нових підходів до комунікації із зовнішнім та внутрішнім сере-

довищем на основі електронної взаємодії та до змін в корпо-

ративній культурі. 
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КРИЗА «ДОТКОМІВ» 2.0 З ПОЗИЦІЇ  
АВСТРІЙСЬКОЇ ШКОЛИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 

На глобальних ринках зараз формується ситуація, яка має 

певні аналогії з тим, що спостерігалось на передодні кризи 

«доткомів» початку 2000-х років [1] (далі – криза «доткомів» 

1.0). Тоді інвестори занадто переоцінювали можливості «нової» 

економіки та фінансово-економічний потенціал інтернет-компа-

ній, вартість яких стрімко зростала формуючи «бульбашку» на 

фондовому ринку, яка, у підсумку, лопнула та спричинила кризу 

«доткомів» 1.0.  

Зараз також мають місце великі очікування від синергії циф-

рової, віртуальної та матеріальної економіки [2], і відповідно 

вартість (ринкова капіталізація) провідних технологічних ком-

паній вимірюється трильйонами дол. США та постійно збіль-

шується [3, с. 55]. Завдяки зростанню вартості саме технологіч-

них компаній індекс S&P500, починаючи з 2013 року, щорічно 

демонструє історичні максимуми. При цьому вартість акцій 
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ТОП-5 технологічних компаній за ринковою капіталізацією 

зростає значно швидше, ніж фондовий індекс S&P 500, який в 

свою чергу зростає значно швидше ніж глобальний ВВП. Тобто, 

відбувається перерозподіл матеріальних благ у бік цифрових 

компаній без значного зростання обсягу загальних матеріальних 

благ. 

Аналіз економічної динаміки з позиції австрійської теорії 

економічних циклів [4] вказує, що постійно зростаючі обсяги 

кредитної експансії та емісії провідних резервних валют світу 

протягом останніх десятирічь призвели до формування незвич-

ної ситуації, яка одночасно характеризується ознаками й буму 

(зростання фондових індексів), й кризи (зростання боргового 

навантаження, порушення логістичних ланцюжків). Фактично, 

глобальна економіка балансує між цими двома фазами, про що 

також свідчать майже нульові облікові ставки Федеральної ре-

зервної системи США та Європейського центрального банку [5]. 

Перетворення кризових явищ в повноцінну кризу блокується 

через «кількісне пом’якшення», тобто, постійне нарощування 

ліквідності, яке призводить до одночасного зростання боргів та 

ринкової вартості компаній, акції яких торгуються на біржах. У 

результаті стадія буму штучно підтримується. Тому економічна 

якість стадії «бум» викликає сумніви. Ще Л. Мізес відзначав, що 

«ми повинні назвати бум деградацією, а депресію – прогресом. 

У період буму дефіцитні чинники виробництва нерозважливо 

розбазарюються в помилкових інвестиціях, а наявні запаси 

скорочуються в результаті надмірного споживання. Уявне благо 

оплачується зубожінням. З іншого боку, депресія є поверненням 

до стану справ, при якому всі чинники виробництва викорис-

товуються для максимально можливого задоволення найбільш 

нагальних потреб споживачів» [6, c. 537]. 

Тобто, виходячи з положень австрійської школи економічної 

теорії це означає, що структурні диспропорції в економіці на-

ростають, і чим довше триватиме ця невизначеність, тим глиб-

шими будуть наступні стадії кризи і депресії.  

В 2021 році спостерігається безпрецедентне зростання цін на 

вугілля та природний газ в декілька раз на тлі менш стрімкого 
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підвищення вартості акцій провідних технологічних компаній 

(наприклад, акції компанії Apple виросли лише на 12 % з 132,69 

до 148,96 дол. США з 31.12.2020 р. по 01.11.2020). Це свідчить, 

що в глобальній економіці відбується певна зміна настроїв пред-

ставників спекулятивного капіталу і емітований додатковий гро-

шовий ресурс спрямовується не лише у активи технологічних 

компаній, а також на сировинні ринки. Якщо цей тренд продо-

житься, то це призведе до падіння вартості технологічних 

компаній. 

Але на відміну від початку 2000-х років, на початку 2020-х 

принципово інша ситуація. Криза «доткомів» 1.0 відбувалась за 

ставки ФРС близько 6 %, яка була знижена до 1 % вже у 

2003 році, що в значній мірі сприяло подоланню кризових явищ. 

Зараз цей механізм вичерпано, бо облікові ставки банків емітен-

тів провідних резервних валют знаходяться близько 0 %.  

Заходи спрямовані на протидію поширенню COVID-19 також 

мали неоднозначний вплив. З одного боку, вони обумовили 

збільшення попиту на цифрові послуги та цифрові активи, а з 

іншого – зменшили обсяги реальної економіки. Але «платформ-

ні компанії не стільки створюють цінність, скільки перерозподі-

ляють блага, уже створені в інших секторах економіки. Наприк-

лад, головним джерелом доходу для компаній Google і Facebook 

є реклама, тобто, основу їх фінансової моделі становить отри-

мання частини бюджетів, які витрачаються іншими підпри-

ємствами на просування своїх товарів і послуг. У свою чергу, 

Amazon і Alibaba засновують свою бізнес-модель на просуванні 

та логістиці доставки товарів, вироблених іншими компаніями» 

[3, с. 57].  

Підводячи підсумки, можна стверджувати, що, виходячи з 

чинного фінансово-економічного стану та положень австрій-

ської школи економічної теорії, чергова криза «доткомів» 2.0 

буде значно більшою за обсягами ніж криза «доткомів» 1.0, що 

стане остаточним тригером для розвитку глобальної економіч-

ної кризи, в межах подолання якої відбудеться виправлення на-

копичених протягом останніх десятирічь структурних диспро-

порцій.  
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IMPLEMENTATION OF PUBLIC SOCIAL POLICY IN THE 
CONDITIONS OF DIGITALIZATION IN UKRAINE 

Analysis of the issues of formation and implementation of social 

policy in modern transformational conditions is becoming increa-

singly important and has an interdisciplinary nature. In addition, in 

the system of public administration, this issue is also of great interest 

and encourages further research into the forms, models, mechanisms, 

and principles of social policy in the period of European integration 

in the state and society [1]. 

The digitalization of society is an objective process not every-

thing is done under the rules established by national law and taking 

into account world principles and models for the realization of the 

rights and freedoms of citizens. At the moment information and 

information resources are becoming increasingly important, and the 

right to receive information is becoming one of the basic rights of 

citizens. At the same time, impartiality and openness of digital 
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communications are important aspects of social relations in matters 

of realization of opportunities for each person. It should be noted that 

the legal regulation of the entire system of social relations, formed 

based on electronic communications, digitalization, and economic 

relations is not ideal. Also, legal regulation does not always accom-

pany the process of electronic communications, does not ensure the 

effectiveness of such changes. 

In the process of analyzing the development of digital techno-

logies in Ukraine, it is worth examining the statistics. Statistical data 

is a prerequisite for the digitization of various areas of activity in the 

social sphere and as the basis for the implementation of further 

strategic goals. Thus, from 2013 to 2017, Ukraine occupied the 

leading position in Europe in terms of financial flows and the volume 

of tasks performed on digital platforms. It is worth noting that social 

and digital transformations are interdependent. However, the existing 

patterns are not manifested as they have to be in the Ukrainian 

context. 

The introduction of digital technologies into the economy, 

management in the social sphere, and administration ensure the 

realization of the rights of the population to receive information, to 

access the benefits of electronic resources, to use the latest develop-

ments etc. are important. 

In addition, an important aspect is to ensure quality and security 

both in the information sphere and in all areas where digitalization is 

used. The main thing here is to determine the quality of legislative 

and legal communications’ regulation in the social sphere. 

The exclusion of a person from participation in management 

activities has its characteristics and advantages, and in some cases is 

indispensable. However, in any case, the main goal is to ensure the 

rights and freedoms of the population and maintain national security 

[2]. 

Ukraine has approved the information on the Unified Provision 

System of the Social Sphere. It outlines all aspects of the creation 

and operation of a single information environment in the social 

sphere. This regulation defines the structure, mechanism, and sources 

of filling the system with information, establishes the procedure for 
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management, interaction with other state information systems and 

registers. 

It is necessary to determine the main areas of activity in this 

aspect, namely: the formation of the Unified Social Register, which 

focuses on information about citizens who have the right to social 

support from the public administration; prevention of illegal actions 

and abuses in providing social protection to the population; ensuring 

openness, transparency, and control of social expenditures of the 

country. 

This system will enable the social sphere to move to electronic 

document management. The system also creates a retro conversion 

subsystem, whereby all paper documents and archives of social 

institutions have to be digitized. 

An important outcome is a significant easing of the receiving 

process of various social benefits and providing services to the 

population. The integration of the system with the Action Portal will 

help to resolve these issues without even leaving home [3]. 

Thus, the implementation process of Public Social Policy in 

modern conditions is closely related to the implementation of the 

digitalization process. This process is important because it provides 

an opportunity to improve the quality of services to the population, to 

make them public. At the same time, effective legal framework 

formation remains an aspect of social policy implementation in the 

context of digitalization. 
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ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

В сучасному світі в сільськогосподарському секторі значної 

популярності набуває впровадження цифрових технологій на 

виробництві. Таким чином однією зі стратегічних цілей на сіль-

ськогосподарських підприємствах стає впровадження цифрові-

зації. Розвиток цифрових технологій відкриває досить багато 

можливостей: швидкий збір та аналіз великого обсягу даних, 

підвищення якості сільськогосподарської продукції, зростання 

доходу, прогнозованість, розширення комунікації та ін. 

При впровадженні всі цифрові технології мають свій вплив 

на розвиток підприємств у сільськогосподарській сфері (табл. 1). 

Таблиця 1 – Цифрові технології за ступенем впливу на 

розвиток сільськогосподарських підприємств 

№ Вплив Назва цифрових технологій 

1 
Високий 

вплив 

Інтернет речей (IoT) 

Великі дані (Big Data) 

Штучний інтелект (AI) 

Роботизація 

3D-друк 

2 
Середній 

вплив 

Blockchain 

Геоінформаційні сервіси  

Сенсори та датчики 

Безпілотні літальні апарати та дрони  

Супутникова система глобальної навігації 

Віртуальна реальність 
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Продовж. табл. 1 

№ Вплив Назва цифрових технологій 

3 
Низький 

вплив 

Платформи для електронного бізнесу  

Агрофоруми, он-лайн додатки 

Інформаційно-комунікаційні технології 

Широкосмугові інтернет-мережі 

Аграрні мобільні додатки та месенджери 

Джерело: [3]. 

Розглянемо декілька цифрових технологій, що вже впрова-

джуються у вітчизняному сільськогосподарському секторі. 

Геоінформаційні технології. Ефективність роботи сільсько-

господарських підприємств можливо підвищити при впрова-

дженні та використанні геоінформаційних систем. Дана система 

вирішує такі завдання [1]:  

 здійснює зберігання та управління картографічною базою 

даних сільськогосподарського підприємства; 

 ефективно управляє земельними ресурсами, швидко вирі-

шує територіальні конфлікти та незаконне захоплення земель, 

здійснює контроль за землевласниками і землекористувачами;  

 здійснює моніторинг за виконанням сільськогосподар-

ських робіт на полях, аналізує ефективність діяльності сільсько-

го господарства; 

 оцінює якість грунтів, їхню здатність до врожайності, 

агроекологічний стан, деградаційні процеси; 

 здійснює оперативний контроль сільськогосподарських 

угідь, контролює діяльність працівників, що знаходяться в дис-

танційному режимі, забезпечує можливість збору даних у польо-

вих умовах у реальному часі за допомогою мобільного картогра-

фічного додатку з’єднаного з інтерактивною картою; 

 автоматизує процес складання звітності, планування та 

прогнозування розвитку роботи підприємства. 

Великі дані (Big Data). Обробка даних, що надходять на 

сільськогосподарське підприємство від різних пристроїв за до-

помогою інструментів Big Data дозволяє управлінцям агро-
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підприємства виявити закономірності, які до цього не простежу-

валися, через принципово більш глибокий і змістовний аналіз 

бізнес процесів, створювати додаткову вартість для учасників 

виробничого ланцюга, застосовувати нові методи обробки 

інформації (data science) та на основі отриманих результатів 

приймати обгрунтовані управлінські рішення, які значно змен-

шують ризики функціонування та збільшують віддачу від 

витрачених ресурсів. 

Сенсори і датчики. Дозволяють здійснювати контроль на 

великих відстанях за худобою, полями та технікою. Системи 

дистанційного аналізу техніки та обладнання дають сигнал 

механікам та інженерам з експлуатації про можливе виникнення 

несправностей. Нашийники з GPS, RFID чи біометрією для тва-

рин передають біологічну інформацію про стан худоби цілодо-

бово. Використання датчиків стану інфраструктури дозволяє 

контролювати матеріальний стан будівель сільськогосподар-

ського підприємства.  

Аграрні мобільні додатки та мессенджери, що набувають 

великої популярності серед виробників сільськогосподарської 

продукції. Такі додатки можна розділяють за внутрішніми та 

для зовнішніми потребами підприємства. Внутрішні додатки 

використовуються на пристроях персоналу або підприємства[2]. 

Додатки зовнішнього використання призначені для пошуку 

партнерів по бізнесу, ринку збуту продукції, замовників продук-

ції, постачальників сировини, насіннєвого матеріалу, засобів 

захисту рослин, добрив тощо. 

Важливим для зовнішніх аграрних мобільних додатків є мож-

ливість відправки Push-повідомлень, це дозволяє оперативно та 

одночасно розсилати інформацію всім користувачам. Повідом-

лення висвічується на екранах мобільних пристроїв. Це дозволяє 

охопити всіх без виключення абонентів. Push-повідомлення – 

ефективна система передачі інформації аудиторії, яка потребує 

цього. 

Отже, впровадження цифрових технологій в сільське госпо-

дарство має досить багато переваг для діяльності підприємств. 

Цифровізація дає можливість досягти ефективного функціону-



248  – © ПУЕТ – 

вання підприємств, впливає на збільшення доходу та на підви-

щення якості сільськогосподарських продуктів. Впровадження 

цифровізації забезпечує економічний ефект за рахунок ефектив-

ності використання виробничих можливостей. Крім того систе-

ми цифрових технологій дозволять глибше аналізувати дані 

діяльності підприємств. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ СКЛАДНИХ 

СИСТЕМ З УРАХУВАННЯМ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 

Динамічним економічним системам [2] характерним є наяв-

ність невизначеності декількох типів. Це відбувається, за раху-

нок, економічних показників рівняння динаміки, наближених 

початкових умов та існування збурень у балансових рівняннях.  

Нехай маємо динамічну економічну систему, яка описується 

системою диференційних рівнянь: 

         1 0 0 0

dx
B t x t f t , x t x , t t ;T

dt
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           1 1

dx dx
B t x t f t , B t x t f t ,

dt dt
      (1) 

де            1 1 1ij ij ijB t b ,i, j ,nB t b ,i, j ,nB n b ,i, j ,n       – 

матриця коефіцієнтів прямих витрат;  1

nf t R  та 

           1 2 0 1 2 0 1 2 0f t L t ;T f t L t ;T f t L t ;T .    

Рішенням (1) будемо вважати (2):  

       
0 0

0 1

t t

t t
x t x B s x s ds f s ds,     де  0t t ;T .  (2) 

Рівняння (1) неоднорідне, тому нехай  1f t  приймемо, що 

вона є неперервною на  0t ;T , тоді для (1) розв’язок (2) матиме 

вигляд (3): 

       
0

0 0 1

t

t
x t Ф t,t x Ф t,s f s ds,    (3) 

де фундаментальна матриця  Ф t,s  Ф t,s  визначається, як 

розв’язок задачі Коші: 

 
     

dФ t,s
B t Ф t,s ,Ф s,s .

dt
  

Нехай на  0 1t ;t      0 1 0 1

my t R t ;t t ;t ,  тоді  

       2y t H t x t f t ,   (4) 

    
1 1ij i ,m, j ,n

H t h t ,
 

  

де  ijh t  – функція, що неперервні хоча б на інтервалі спосте-

реження  0 1t ;t ,            2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1f t L t ;t f t L t ;t f t L t ;t .     

Область невизначеності позначимо G, тоді: 

   2 0 1 2 0 1

nG R L t ;t L t ;t    
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       2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1

n nG R L t ;t L t ;t G R L t ;t L t ;t .       (5) 

Цю область будемо вважати обмеженою, випуклою та замк-

нутою. 

Таким чином, для визначення динаміки розвитку складної 

системи розв’яжемо (1) враховуючи (3) в умовах невизначенос-

ті. Тобто, виконаємо апостеріорне оцінювання функціоналу: 

           
0

1

t

t
l t l t ,x t dt b t ,x t .   (6) 

У роботі [1] автори дану задачу пропонують розв’язати за 

допомогою побудови апостеріорного оцінювання функціоналу 

при початкових умовах, правих частин балансового рівняння та 

правих частин спостережень, які задаються областю невизначе-

ності (5). Тобто, автори цієї роботи відзначають, що в умовах 

невизначеності більш доцільним є використання таких типів 

оцінок як апріорні та апостеріорні оцінювання. Також відзначе-

но, що апостеріорне оцінювання враховує всі наявні дані та 

дають кращі оцінки, але стохастичної постановки задачі воно не 

використовує (через труднощі пояснення апостеріорної мно-

жини).  

Для апостеріорного оцінювання маємо рівняння динаміки (1) 

при наявних спостереженнях (4) та області невизначеності:  

  0 1 2 2 2

nG x , f , f R L L .     

     0 1 2 2 2 0 1 2 2 2

n nG x , f , f R L L G x , f , f R L L         

Множину   0 1 :yG x , f   

         0 1 2 0 1 0 1 2 0 1:y yx , f , f G G x , f x , f , f G G x , f     

(   0 1 2: x , f , f G  називатимемо апостеріорною. 
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Отже, розв’язки рівня (1) є 
1x , 

2x  
2 2x x  з різними почат-

ковими умовами 
     1 1 1

0 0 0x x x ,  
 2

0x , які характеризуються парами 

     
0 0 0

i i i
x x x ,

 
1

i
f , 1 2:i ,  

      1 1 1

1 0 1 yf x , f G ,   

      2 2 2

1 0 1 yf x , f G .   

Для визначення оцінки функціоналу  l x     l x l x  (6) роз-

в’язку системи диференціальних рівнянь динамічної економіч-

ної системи (1) врахуємо наступне [1]: 

1) фіксуємо розв’язок – 
1x , а по іншому (

2 2x x ) визначаємо 

sup на області y yG G :  

           1 2 1 2 1 2sup sup l x l x Sup l x l x Sup l x l x ;    

2) визначаємо в якості апостеріорної оцінки функціоналу 

 l x  таким чином: 

         2

1
1 2 1 2

yf G
inf l x l x sup l x l x


    

           

   

1 2 1 2 1 2

1 2

l x l x l x l x l x l x

l x l x

    


. (7) 

Оцінка    l x l x , яка знайдена з умови (7), називається 

апостеріорною мінімаксною оцінкою лінійного функціоналу від 

розв’язку задачі (1)–(5). Величина    1 2b l x l x    

       1 2 1 2b bl x l x l x l x      називається похибкою 

апостеріорної оцінки    l x l x  [1].  

Тобто, похибка апостеріорної оцінки залежить від вектору b , 

який і враховує кінцеві умови апостеріорної оцінки.  
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Таким чином, досліджено динамічну економічну систему, що 

описується системою звичайних диференціальних рівнянь з не-

визначеностями, які враховують одночасно невизначеності по-

чаткових умов складної економічної системи та рівняння 

динаміки. 
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СЕКЦІЯ 5: 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ТА ЗНАНЬ 

(DATA MINING), СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК, 
МЕХАНІЗМИ І СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ 

О. В. Герасименко, к. е. н., доцент; 
М. М. Лущ, студентка  
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ЯК МЕХАНІЗМ  
ПОКРАЩЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 

На даний час усе активніше використовуються інформацій-

но-комунікаційні технології, що спричинило виникнення та 

поширення поняття «діджиталізація». Більшість носіїв інформа-

ції стають цифровими, і це визначає основний тренд розвитку як 

сучасної техніки, так і бізнес-процесів, зокрема із переважною 

часткою електронної складової. Електронна форма комунікацій 

сприяє підвищенню ефективності комунікацій між покупцями та 

продавцями і створює нові ринки й можливості для реорганіза-

ції економічних процесів [1, с. 5]. 

Потреба у діджиталізації обумовлюється бажанням до 

постійного зростання рівня своєї конкурентоспроможності, адже 

це в свою чергу є передумовою виживання та розвитку бізнес-

процесів в умовах сучасної економіки. 

Діджиталізація забезпечує підприємствам хороші конкурент-

ні переваги, серед яких варто виділити:  

 лояльність клієнтів; 

 спрощення роботи з масивом інформації; 

 позитивне ставлення до іміджу підприємства; 

 високий рівень конкурентоздатності; 

 економію коштів. 

Одним з важливих зовнішніх проявів діджиталізації є, перш 

за все, широке використання цифрових інформаційно-комуніка-
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ційних технологій (ІКТ) – сукупність процесів і методів взаємо-

дії з інформацією, що здійснюється із застосуванням комп’ю-

терних пристроїв. 

Основні бізнес-процеси промислового підприємства в своїй 

операційній формі можуть бути узагальнено представлені як 

постачання, виробництво, продаж при безумовному розумінні 

їхньої широкої субпроцесної структури і наявності допоміжних 

бізнес-процесів. Перелік бізнес-процесів і субпроцесів промис-

лових підприємств залежить, перш за все, від їхніх організа-

ційних і технологічних особливостей. 

Кожне підприємство є складною системою, яка складається з 

таких складових як: організаційно-штатна структура, техноло-

гічні процеси, методи і технології виробництва, обладнання та 

засоби виробництва. Бізнес-процес підприємства, в свою чергу, 

містить в собі ті ж самі елементи, що і підприємство: організа-

ційну структуру, технологічні процеси та інші важливі компо-

ненти. Процесний підхід в управлінні передбачає розгляд про-

цесів з погляду створення додаткових цінностей (вартості), про-

тікання процесів на засадах підприємництва. На думку багатьох 

аналітиків, час взаємодії між структурними підрозділами при 

функціональному підході перебуває в пропорції:  

 20 % – виконання роботи; 

 80 % – передача результатів наступним виконавцям. 

Процесний підхід до управління підприємством сприяє 

неабиякому розвитку структури, спрямованої на постійне вдос-

коналення якісних характеристик продукції та підвищення вели-

чини доданої вартості. Таким чином, процесно-орієнтований 

підхід спрямований не стільки на організаційну структуру 

підприємства, а на ті бізнес-процеси, метою яких є створення 

цінних для споживачів товарів або послуг. 

Незважаючи на загальні високі темпи впровадження елект-

ронних комунікацій на основі інтернет-технологій, цей процес 

супроводжується й істотними труднощами. Найбільшою з них є 

вразливість комп’ютерних мереж і відсутність належних гаран-

тій збереження цінної комерційної інформації, залежність робо-

ти підприємства від якості роботи комп’ютерного обладнання і 
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мереж зв’язку, при збої в яких робота частково або повністю 

зупиняється. 

Для підтримки конкурентоспроможності підприємства 

підприємствам необхідно використовувати можливості діджита-

лізації за всіма можливими напрямками та формами: клієнт-

ський досвід; партнерство та колаборація; робота з даними; 

впровадження інновацій; HR-стратегія та культура; управління 

цінністю тощо [2]. 

Класична економіка відчуває все сильний вплив електронної 

складової ділових відносин, що генерує прогресивні форми 

здійснення бізнес-процесів, під впливом яких змінюється не 

лише структура суб’єктів ринку, але й технологія керування 

ними. Так, на сьогоднішній час, усі підприємства перейшли в 

он-лайн і внутрішній обмін документами, і обмін документами з 

діловими партнерами. Підписи від руки і печатки все частіше 

замінюються електронним цифровим підписом [3, с. 64]. 

Варто зазначити, що деякі українські підприємства не тільки 

описують і автоматизують бізнес-процеси, а й створюють власні 

інструменти їхнього контролю та аналізу з метою ефективного 

управління. Не менш важливим є і те, що система управління 

процесами повинна тісно корелювати зі стратегічним рівнем 

управління підприємством у цілому. 

Таким чином, розвиток інформаційних технологій і засобів 

комунікації, насамперед електронних мереж, створив потужний 

поштовх для формування нової тенденції функціонування сучас-

ного бізнесу – діджиталізації економічних відносин та бізнес-

процесів. Електронна форма комунікацій піднімає рівень і ефек-

тивність спілкування між покупцями та продавцями і цим самим 

створює нові ринки й можливості для реорганізації економічних 

процесів. 
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ФОНД «СПАДЩИНА» –  
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР США 

У США діє понад 2 тис. інформаційно-аналітичних центрів – 

мозкових центрів (Think Tanks), що мають фінансування 

близько 1,5 млрд дол. щорічно. Лише при університетах США 

працює майже 600 мозкових центрів. Крім того, 600 інформа-

ційно-аналітичних центрів є незалежними громадськими органі-

заціями. Більшість найвпливовіших мозкових центрів базуються 

у Вашингтоні. Засновниками і кураторами інформаційно-аналі-

тичних центрів є відомі політики, у тому числі – Національного 

фонду підтримки демократії (заснований у 1983 р.) – З. Бзежин-

ський і М. Олбрайт. Найвпливовішими інформаційно-аналітич-

ними центрами США є: Фонд «Спадщина», Центр міжнарод-

ного приватного підприємництва, Брукінґський інститут, 

Корпорація RAND, Інститут міжнародної економіки Петерсона, 

Інститут Катона, Інститут міста.  

Фонд «Спадщина» (The Heritage Foundation) – це інформацій-

но-аналітичний центр, стратегічний дослідницький інститут 

США, що займається широким спектром питань громадської 

політики, дослідженням міжнародної політики. Він був засно-

ваний 16 лютого 1973 р. Штаб-квартира центру знаходиться у 

Вашингтоні. Даним центром розроблено модель американської 

економіки, моделі пенсійної системи, модель родини. Мета 

Фонду «Спадщина» полягає у розробці та сприянні державній 

політиці, заснованій на принципах вільного підприємництва, 

обмеженого управління, особистої свободи та сильної націо-

https://uk.wikipedia.org/wiki/RAND
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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нальної оборони. Девіз центру – «Лідерство для Америки» 

(Leadership for America), а одна з його ключових ідей – побу-

дувати статистичну модель суспільства і забезпечити доступ до 

неї широкої громадськості.  

Наразі прибутки Фонду «Спадщина» складають 91 млн 

903 тис. 135 дол. США, а витрати – 76 млн 440 тис. 838 дол. 

США. Центр має унікальну систему фінансування, яка включає 

до 200 тис. спонсорів, кожен з яких виділяє по 20–40 дол. США. 

Близько 3 тис. спонсорів виділяють на потреби центру по 

1 тис. дол. США, а деякі прихильники – понад 1 тис. дол. США. 

Прикметно, що донорам надається пріоритет у висвітленні пи-

тань, які їх цікавлять. Фонд «Спадщина» має 5 серверів у мережі 

Інтернет [1].  

З часів президентства Рональда Рейгана (1980-ті роки) Фонд 

«Спадщина» є вагомим засобом впливу на державну політику 

США. Після виборів Дональда Трампа в якості Президента 

США в 2016 р., Ребекка Мерсер, як лідер даного центру, зіграла 

чималу роль у формуванні перехідної команди Президента.  

Фонд «Спадщина» видає низку аналітичних досліджень, з 

найвідоміших – щорічний «Індекс економічної свободи», «Полі-

тичні експерти 2000», «Мандат на лідерство» (рекомендаційні 

матеріали для кандидатів у президенти США). Крім того, центр 

видає журнал «Insider», інформаційно-аналітичні буклети обся-

гом 12–30 сторінок («Backgrounder», «Executive Memorandum», 

«Executive Summary»), для періодичних видань – аналітичні 

розвідки (2–3 рази на тиждень), організовує проблемні конфе-

ренції.  

Серед аналітичних розробок центру особливої уваги заслуго-

вує індекс економічної свободи (Index of Economic Freedom). 

Йдеться про показник, який з 1995 р. щорічно розраховується 

Фондом «Спадщина» для більшості країн світу. Економічна 

свобода трактується як фундаментальне право кожної людини 

управляти її власною працею та майном. В економічно вільних 

суспільствах особи вільні у виборі роботи, виробництві товарів, 

витратах та інвестиціях будь-яким шляхом, яким забажають. Усі 

ці свободи підтримуються та захищаються державою.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8
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Індекс економічної свободи розраховується дослідниками 

Фонду «Спадщина» як середньоарифметичне 12 показників: 

1) захист прав власності; 2) ефективність судової системи; 3) ці-

лісність уряду; 4) податковий тягар; 5) витрати уряду; 6) фіс-

кальне здоров’я; 7) свобода бізнесу; 8) свобода праці; 9) мо-

нетарна свобода; 10) свобода торгівлі; 11) свобода інвестицій; 

12) фінансова свобода. Кожний показник оцінюється в межах 0–

100 балів. Чим більший бал, тим вищий рівень економічної 

свободи. Країни, представлені в рейтингу, поділяються на п’ять 

груп: «вільні» (80–100 балів), «переважно вільні» (70–79,9 ба-

лів), «помірно вільні» (60–69,9 балів), «переважно невільні» 

(50–59,9 балів) та «невільні» (0–49,9 балів).  

У цьогорічному рейтингу країн за рівнем економічної свобо-

ди (2021 Index of Economic Freedom) перше місце посів Сінгапур 

(89,7 бала), друге місце – Нова Зеландія (83,9 бала), третє – 

Австралія (82,4 бала). У топ-5 також увійшли Швейцарія 

(81,9 бала) та Ірландія (81,4 бала). Відповідно, перша п’ятірка 

країн потрапила до групи «вільні». У топ-10 увійшли Тайвань, 

Велика Британія, Естонія, Канада і Данія, однак ця п’ятірка 

країн потрапила до групи «переважно вільні». На останніх схо-

динках рейтингу опинилися Куба, Венесуела і Північна Корея 

[2]. 

Україна за останній рік піднялася на сім позицій і посіла 

127 місце в рейтингу серед 178 країн (2020 р. – 134 місце). 

Показник економічної свободи України становив 56,2 бала зі 

100 можливих, відповідно вона потрапила до групи «переважно 

невільні». Україна посіла останнє місце серед 45 країн Європей-

ського регіону. Сусідами по рейтингу України виявилися: 

африканська країна Джібуті (126 місце), Нікарагуа (125 місце) і 

Мавританія (128 місце). Найнижчі оцінки для України зафіксо-

вані в показниках: фінансова свобода (30,0 балів), інвестиційна 

свобода (35,0 балів) і судова ефективність (41,1 бала), натомість 

найвищі – податковий тягар (88,7 бала) і фіскальне здоров’я 

(87,7 бала) [3]. 

Дослідники Фонду «Спадщина» акцентують на тому, що для 

подальшого покращення економічної свободи Україні доцільно 
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продовжувати покращувати законодавство щодо інвестицій. 

Також ними звертається увага на потребу у впровадженні судо-

вої реформи. Українському уряду радять проводити реформи 

для поліпшення захисту прав власності. 

Фонд «Спадщина» регулярно потрапляє в списки найвпли-

вовіших інформаційно-аналітичних центрів світу. Згідно рей-

тингу найкращих аналітичних центрів світу 2020 р. «2020 Global 

Go To Think Tank Index Report», підготовленого в рамках Про-

грами дослідження аналітичних центрів та громадянського 

суспільства Інституту Лаудера Університету Пенсільванії, Фонд 

«Спадщина» зайняв перше місце в номінаціях «Краще викорис-

тання соціальних медіа і соціальних мереж» та «Краще викорис-

тання Інтернету» [4].  
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СЕКЦІЯ 6: 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ 

РОЗВИТКУ ГРОМАД, ТЕРИТОРІЙ ТА  
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

В. П. Антонюк, д. е. н., професор 
Інститут економіки промисловості НАН України, Україна 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ НА 
ЗАСАДАХ СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 

Економіка України суттєво відстає від рівня розвитку бага-

тьох країн світу, що обумовлює низький рівень добробуту насе-

лення. При цьому мають місце значні диспропорції розвитку 

господарських комплексів регіонів, які є складовими національ-

ної економіки. Багато регіонів не використовують повністю свої 

ресурси і можливості, мають низькі обсяги валового регіональ-

ного продукту, що негативно позначається на економічному 

становищі України в цілому. Державна стратегія регіонального 

розвитку на 2021–2027 роки, яка була затверджена Кабінетом 

Міністрів України у серпні 2020 року, визначила одну із страте-

гічних цілей – підвищення рівня конкурентоспроможності регіо-

нів, досягнення якої можливе шляхом інноваційного розвитку 

економіки та суттєвого зростання її ефективності [1]. Забезпе-

чення ефективного і динамічного зростання економіки регіонів 

потребує нових підходів в управлінні та стратегуванні регіо-

нального розвитку, що можливе з допомогою розумної спеціа-

лізації (смарт-спеціалізації).  

Сутність концепції смарт-спеціалізації (або «S3», – від англ. 

Smart Specialisation Strategy) полягає у виявленні унікальних 

характеристик і активів регіону та використані їх для забезпе-

чення більш динамічного і ефективного зростання. Концепція 

була запропонована групою аналітиків та розробників політики 

щодо впровадження досліджень та інновацій для смарт-спеціа-

лізації в Європейському Союзі ще у 2008 році. Вона викорис-

товувалася для досягнення цілей стратегії Європа-2020. В ЄС на 
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регіональному та національному рівнях було розроблено 

120 стратегій смарт-спеціалізації, як практичних інструментів 

синергії науки, бізнесу, державних інституцій та місцевого 

самоврядування, які дозволяють впроваджувати інновації, вико-

ристовувати сучасні наукові розробки, застосовувати SWOT-

аналіз проектів, створювати нові конкурентні види діяльності 

[2]. Смарт-спеціалізація дає широкі можливості для динамічного 

регіонального розвитку: виявляє конкурентні переваги регіону, 

спрямовує на використання внутрішніх ресурсів; стимулює роз-

виток підприємницьких ініціатив; розкриває інноваційний по-

тенціал регіону, прискорює інноваційний розвиток шляхом 

тісної координації бізнесу, науки, регіональних органів влади; 

покращує інвестиційний імідж регіону; дозволяє залучити 

кошти державних програм підтримки та грантів ЄС; підвищує 

експортні можливості регіону. Все це в сукупності забезпечує 

кращу позитивну динаміку розвитку економіки регіону. 

В Україні з 2016 р. розпочалися заходи з впровадження 

смарт-спеціалізації на регіональному рівні відповідно до поста-

нови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932 про поря-

док розроблення регіональних стратегій розвитку. На першому 

етапі було визначено пілотні області - Запорізька, Харківська, 

Одеська. У 2019 році вже в усіх регіонах проводилася робота з 

підготовки проектів регіональних стратегій розвитку на період 

до 2027 року на засадах смарт-спеціалізації, що передбачає аргу-

ментоване визначення суб’єктами регіонального розвитку в рам-

ках зазначених стратегій окремих стратегічних цілей та завдань 

щодо розвитку видів економічної діяльності, які мають іннова-

ційний потенціал з урахуванням конкурентних переваг регіону 

та сприяють трансформації секторів економіки в більш ефектив-

ні. Як повідомляє Міністерство розвитку громад та територій 

України, станом на 15 травня 2021 року всі області України 

мають затверджені обласними радами регіональні стратегії роз-

витку на період до 2027 року, які розроблені на засадах смарт-

спеціалізації [3]. 

Аналіз низки регіональних стратегій показує, що в них поки 

що відсутнє чітке розуміння методології S3 та визначення кон-
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кретних векторів і заходів з розумної спеціалізації економіки 

регіону. Наприклад, в Стратегії Полтавської області визначено 

операційну ціль 2.1. Інноваційний та науковий розвиток еконо-

міки області на основі смарт-спеціалізації, яка передбачає 

використання сучасних підходів до інноваційного розвитку та 

переходу до Індустрія 4.0. – нових технологій, які мають базува-

тися на повній цифровізації виробництва, створенні «розумних» 

продуктів та сервісів, переході на сучасні бізнес-моделі. Зазна-

чено, що регіональному рівні буде здійснено підтримку модер-

нізації та автоматизації виробничих процесів, створення класте-

рів, участі полтавських виробників у міжнародних ланцюгах 

доданої вартості [4]. В Стратегії лише окреслено потенційно 

можливі сфери реалізації проєктів, однак чітко не визначено 

напрямки смарт-спеціалізації та конкретні заходи з впрова-

дження розумних видів діяльності. Це говорить про те, що 

запровадження смарт-спеціалізації на регіональному рівні 

потребує значної аналітичної і прогностичної роботи та залу-

чення висококваліфікованих фахівців для прийняття компетент-

них рішень. В розробці стратегії смарт-спеціалізації провідну 

роль відіграє людський капітал команди відповідальних та заці-

кавлених осіб з розроблення та реалізації пріоритетів S3. 

До них слід віднести передусім представників регіональних 

та місцевих органів влади, які опікуються соціально-економіч-

ним та технологічним розвитком територій. Саме вони здійс-

нюють інституціональне забезпечення стратегій регіонального 

розвитку. Важливу роль відіграють представники бізнесу – 

керівники і фахівці великих, середніх та малих підприємств, що 

працюють в регіоні. Вони найкраще знають потреби, резерви і 

можливості розумної спеціалізації, вони можуть запропонувати 

конкретні напрями і проєкти спеціалізації. Представники науко-

вого середовища – науково-дослідні організації та заклади вищої 

освіти регіону, – які можуть запропонувати наукові розробки та 

здійснити науковий супровід стратегії S3. Не менш важливу 

роль відіграють консалтингові, аналітичні агенції регіону, гро-

мадські організації, які можуть забезпечити більш якісний 

комплексний аналіз стану, можливостей, конкурентних переваг 



– © ПУЕТ – 263 

регіону, обґрунтування перспективних векторів смарт-спеціа-

лізації. 
До розробки регіональної стратегії S3 мають бути залучені 

найбільш вмотивовані та професійно підготовлені фахівці, які 
володіють креативним та інноваційним мисленням, стратегіч-
ним баченням, мають навики взаємодії та роботи в команді, 
уміння обґрунтовувати та приймати рішення. Важливо, щоб 
визначені напрями смарт-спеціалізації знайшли підтримку в усіх 
стейкхолдерів, а їхнє втілення в життя забезпечувалося необхід-
ним обсягом ресурсів та інституційною підтримкою. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДІАГНОСТИКИ  
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ 

ПРИМОРСЬКИХ РЕГІОНІВ 

З метою здійснення діагностики стану системи управління 
конкурентоспроможністю приморських регіонів першочерговим 
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є необхідність визначення сутності, об’єктів та методів діаг-
ностики. 

Термін «діагностика» походить від грецької мови та означає 

дослівно «розпізнання». Діагностикою прийнято вважати «га-

лузь знань, що вивчає теорію і методи організації процесів 

постановки діагнозу, а також принципи побудови засобів діаг-

ностування» [1]. Згідно з визначенням, наданим Криво-

в’язюк І. В.: «Управлінська діагностика – дослідницька діяль-

ність, спрямована на встановлення, аналіз та оцінку проблем 

підвищення ефективності та розвитку системи менеджменту…, 

а також виявлення головних напрямів їх рішень» [2]. Якщо 

сформулювати власне визначення терміну, то: діагностика 

управління конкурентоспроможності регіону – це процес комп-

лексного аналізу на оцінка виконання, ефективності та відповід-

ності прийнятих рішень поставленим цілям і завданням (зокре-

ма, регіональним стратегічним завданням забезпечення конку-

рентоспроможності), виявлення стратегічних проблем та недолі-

ків, внутрішніх ресурсів і можливостей управлінського процесу 

в регіоні. 

За результатами діагностики формується системне бачення 

перспектив та проблемних областей забезпечення конкуренто-

спроможності регіону. За допомогою оцінювання поточного 

стану та тенденцій розвитку складових конкурентоспромож-

ності (територіальна, процесна, людська та адміністративна) 

визначаються слабкі проблемні місця, причини та джерела їх 

виникнення, виявлення резервів розвитку регіону за складовими 

конкурентоспроможності. На основі чого можливе надання 

рекомендацій щодо розв’язання цих проблем, прогнозування 

варіантів рішень, формування стратегічного бачення розвитку 

регіону на коротко- або середньострокову перспективу. 

Основна мета діагностики управління конкурентоспромож-

ністю регіону – отримання максимальної кількості ключових 

інформативних фактів, які дають об’єктивну картину ефектив-

ності діяльності управлінського апарату регіону та процесів і 

змін у розвитку регіону у взаємозалежності з обраною страте-

гією підвищення конкурентоспроможності. Об’єктом діагности-
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ки управління конкурентоспроможністю регіону виступають 

управлінські рішення та їх наслідки, згруповані за складовими 

конкурентоспроможності. Відповідно до обраної мети та об’єк-

ту дослідження необхідно виокремити структурні блоки алго-

ритму діагностики управління конкурентоспроможністю при-

морських регіонів, серед яких: 

 1 етап – діагностика виконання прийнятих рішень відпо-

відно до зазначених планів (передбачає моніторинг вже викона-

них рішень, визначення проблемних місць, ступеня виконання 

рішень, позитивних рис, стимулів відповідно до описаних 

елементів конкурентоспроможності за даними піврічних звітів 

облгосадміністацій щодо виконання планів заходів із реалізації 

стратегії регіонального розвитку ),  

 2 етап – діагностика сучасного стану процесу управління 

відповідно до виконання запланованої стратегії регіонального 

розвитку на майбутні 5–7 років (виконується аналіз прийнятих 

рішень районних державних адміністрацій, районних рад при-

морських регіонів, рад ОТГ, міських рад, обласних рад, розпо-

ряджень міських голів, голів районних адміністрацій, обласних 

державних адміністрацій приморських регіонів відповідно до 

цілей та заходів за кожним виокремленим в стратегії розвитку 

регіону на майбутні 5–7 років напрямом забезпечення конкурен-

тоспроможності приморських регіонів),  

 3 етап – діагностика відповідності взаємозв’язків існуючої 

системи управління з факторами внутрішнього та зовнішнього 

середовища (виконання факторного аналізу впливу складових 

елементів конкурентоспроможності на комплексний показник 

дозволить сформувати висновки щодо співвідношення отрима-

них взаємозалежностей з координацією управлінського процесу 

в приморських регіонах). 

Методом діагностики конкурентоспроможності виступає сис-

тема наукового інструментарію дослідження господарської 

управлінської та регулятивної діяльності в регіоні. Зазначені в 

табл. 1 неформалізовані методи будуть використані для діагнос-

тики конкурентоспроможності приморських регіонів. 
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До формалізованих методів, що будуть використовуватись 

при діагностиці, відноситься факторний та стратегічний аналіз. 

При вивченні зв’язків між складовими елементами конкуренто-

спроможності та управлінськими рішеннями «на місцях» за до-

помогою факторного аналізу застосовуються наступні проце-

дури [3]: 

1. Обираються складові елементів конкурентоспроможності 

приморських регіонів та встановлюється факт наявності зв’язку 

між показниками. 

2. Вимірюється тіснота зв’язку між обраними складовими 

(показниками). 

3. Кількісно оцінюється вплив зміни фактора на резуль-

тативний показник. 

4. Показники групуються в найбільш значимі фактори, що 

чинять вплив на конкурентоспроможність регіону. 

5. Оцінюються управлінські рішення, прийняті відповідно до 

стратегії підвищення конкурентоспроможності регіону. 

Таблиця 1 – Неформалізовані методи діагностики 

конкурентоспроможності приморських регіонів 

Назва методів Зміст методів 

Абстрактно-

логічні 

Аналітичний метод, деталізація, узагальнення, 

індукція, дедукція, порівняння 

Експертний Оцінка ситуації фахівцями – «мозковий штурм», 

діагностичне спостереження 

Соціологічний Анкетування, опитування, діагностичне інтерв’ю, 

співбесіди 

Морфологічний Систематизація наборів альтернативних рішень по 

можливих сполученнях варіантів і вибір спочатку 

прийнятних, а потім найбільш ефективних 

варіантів 

Рейтинговий Систематизація, ранжирування і визначення 

найкращих результатів по ряду показників 

Фактографічний Аналіз зафіксованих фактів у ЗМІ, на офіційних 

інтернет-сторінках, наукових працях і т.п. 

Моніторинг Детальний, систематичний аналіз змін 
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Таким чином, охарактеризовано визначення терміну «діаг-

ностика», мета та об’єкт, методи та алгоритм діагностики 

управління конкурентоспроможністю приморських регіонів. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ  
БІОМАСИ ЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР ДЛЯ 

ВИРОБНИЦТВА ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ 

Зростання цін на енергоресурси та негативні зміни в навко-

лишньому середовищі, спричинені використанням викопного 

палива, обумовлюють потребу у використанні альтернативних 

джерел енергії. На сьогоднішній день одним з найбільш перс-

пективних напрямів відновлювальної енергетики, який може 

забезпечити національну економіку енергоресурсами, є біоенер-

гетика. Особливий інтерес для забезпечення енергетичних цілей 

представляє нереалізований потенціал твердої біомаси. 

Джерелом біомаси для енергетичного використання можуть 

стати відходи сільського господарства, переробної промисло-

вості, деревина лісів й лісонасаджень та відходи їх переробки, 

енергетичні культури. Одним із найбільш перспективних напря-

мів отримання твердої біомаси є використання енергетичних 

культур. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Енергетичні культури – це особливі рослини, які спеціально 

вирощуються для використання в якості палива та виробництва 

біопалива [1]. До них належать швидкоростучі дерева (павлов-

нія, енергетична верба, тополя) та інші види рослин (міскантус, 

топінамбур, сорго). Серед головних переваг процесу вирощу-

вання енергетичних культур виокремлюють можливість вико-

ристання маргінальних, непридатних для ведення сільськогоспо-

дарського виробництва земель, що дозволяє зберегти ґрунти від 

ерозії та збільшити вміст гумусового шару. Нині в Україні наяв-

но близько 4 млн га маргінальних земель, які можуть бути по-

тенційно використані для вирощування енергетичних культур 

[2]. 

Серед основних факторів, які спонукають створення інтересу 

в аграріїв вирощувати енергетичні культури можна виділити 

постійно зростаючу частку твердого біопалива в структурі енер-

госпоживання країни, рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Зміна частки енергії виробленої  

з твердого біопалива у структурі загального  

енергопостачання в державі (%) [3] 

Отже, за останні дванадцять років частка одержуваної енергії 

з твердого біопалива в загальній структурі постачання енергії 

збільшилась більш ніж в три рази, що, в першу чергу, викликано 

зростанням цін на викопне органічне паливо, зокрема природ-

ний газ для кінцевих споживачів, рис. 2. 
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Рисунок 2 – Ціни на природний газ для споживачів  

у 2017–2021 роках (грн за 1 тис. м³) [3] 

Сьогодні відомо близько двадцяти видів швидкоростучих 

рослин, що використовуються для отримання рослинної біома-

си. Зважаючи на ґрунтово-кліматичні умови України, рівень 

енергопродуктивності та показники врожайності, вирізняють 

потенційні види рослин, які спроможні забезпечувати задовільні 

об’єми сировини. До них належать: міскантус гігантський, 

світчграс, верба, тополя (табл. 1).  

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика енергетичних 

рослин [4] 

Культура 
Вихід 

сухої маси, 
(т/га)/рік 

Нижча теплота 
згорання, 

МДж/кг сух.м. 

Життєвий 
цикл, років 

Періодич-
ність збору 

врожаю 

Міскантус 
гігант-
ський 

8,0–32,0 17,5 до 20 Щорічно 

Світчграс  9,0–18,0 17,0 10–15 Щорічно 

Верба 8–20 18,5 20–25 
1 раз на 
3 роки 

Тополя 9–16 18,7 20–25 
1 раз на  
2–3 роки 
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Таким чином, енергетичні культури можуть стати гарною 

альтернативою викопному паливу. Їх залучення в енергетичний 

сектор України буде сприяти зниженню залежності від імпорту 

енергоресурсів, збереженню від ерозії гумусового шару ґрунту, 

розвитку флори й фауни та поліпшить стан енергозабез-

печеності країни. 
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СТАН ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ  
У ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЯК  

ІНДИКАТОР БЕЗПЕКИ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ  
ТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ 

Цивілізаційний поступ України в умовах інформаційного 

суспільства неможливий без успішної реалізації стратегічних 

завдань у політичній, економічній, екологічні та соціальній сфе-

рах. Зміни, що відбуваються в економічній сфері на держав-

ному, регіональному та макрорівні торкнулися ризиків, в систе-

http://uabio.org/materials/100/.3
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мі яких відбуваються складні процеси: одні з них  слабшають за 

своєю дією, інші – навпаки посилюються.  

Наявність небезпечних промислових об’єктів в Івано-Фран-

ківській області, які є потужними забруднювачами зумовлює 

велике антропогенне навантаження на навколишнє середовище. 

Погіршення екологічної ситуації Івано-Франківської області 

спричинюють такі чинники [1]:  

 наявність промислових підприємств в області, серед яких 

переважають підприємства виробництва та розподілення елект-

роенергії, газу та води, видобувної, хімічної галузей промисло-

вості, які є найбільшими забруднювачами навколишнього 

природного середовища; 

 використання застарілих технологій виробництва; 

 висока концентрація автомобільного транспорту в регіоні 

– пересувних джерел забруднення довкілля. 

На території області сформувались чотири природно-тери-

торіальні комплекси з різним ступенем антропогенізації: 

 промислово-міські (Івано-Франківський, Калуський, 

Бурштинський, Надвірнянський, Коломийський) – сильно 

урбанізовані, екологічно небезпечні  території; 

 промислово-нафтогазовидобувні (Долинський, Рожнятів-

ський, Пасічнянський, Битківський) – урбанізовані із значним 

впливом на довкілля; 

 аграрно-промислові (Рогатинсько-Галицький, Тлумацько-

Снятинський) – екологічні проблеми пов’язані з деградацією 

земель (ерозія, зменшення родючості ґрунтів); 

 лісогосподарські (Верховинський, Осмолодський, Вигод-

ський, Болехівський, Солотвинський, Ворохтянський). 

Основними екологічними проблемами області є: 

 надзвичайна екологічна ситуація, яка склалася внаслідок 

закриття калійного та магнієвого виробництв, шахт Калуш-Го-

линського родовища калійної солі на території Калуського гір-

ничопромислового району з подальшим затопленням Домбров-

ського кар’єру, наявність хвостосховищ; 
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 забруднення атмосферного повітря, поверхневих і підзем-

них вод, ґрунтів; 

 накопичення промислових та побутових відходів; 

 розвиток ерозійних процесів і зниження родючості 

ґрунтів; 

 незадовільний стан систем якісного водопостачання та 

водовідведення в населених пунктах області тощо. 

У межах Івано-Франківської області наявна низка підпри-

ємств, які в процесі своєї діяльності, природних чи соціальних 

умов характеризуються певним рівнем екологічного ризику і 

таким чином створюють потенційну або пряму загрозу для 

довкілля, життя та здоров’я людини (табл. 1). 

Таблиця 1 – Перелік деяких екологічно небезпечних об’єктів 

Івано-Франківської області станом на 2021 р. 

№ 

з/п 

Назва 

екологічно 

небезпечного 

об’єкту 

Вид 

економічної 

діяльності 

Відомча 

належність 

(форма 

власності) 

Примітка 

1 2 3 4 5 

1 

ВП «Бурш-

тинська ТЕС» 

ПАТ «ДТЕК 

Західенерго» 

Виробництво 

електроенергії 
Приватна 

Забруднення 

атмосферного 

повітря 

2 

Птахафабрика 

«Снятинська 

нова» 

Сільське 

господарство 
Приватна 

Забруднення 

атмосферного 

повітря 

3 

ПАТ «Нафто-

хімік Прикар-

паття» 

Хімічна і 

нафтохімічна 
Приватна 

Забруднення 

поверхневих 

вод 

4 
НГВУ «Над-

вірнанафтогаз» 

Добувна 

промисловість 
Приватна 

Забруднення 

поверхневих 

вод 

5 
НГВУ «Доли-

нанафтогаз» 

Добувна 

промисловість 
Приватна 

Забруднення 

поверхневих 

вод 

 



– © ПУЕТ – 273 

Продовж. табл. 1 

1 2 3 4 5 

6 
ЗАТ «Кар-

патнафтохім» 

Хімічна і 

нафтохімічна 
Приватна 

Забруднення 

поверхневих 

вод та повітря 

7 ПАТ «Барва» 
Хімічна і 

нафтохімічна 
Приватна 

Забруднення 

атмосферного 

повітря та по-

верхневих вод 

8 

ПАТ «Івано-

франківськ-

цемент» 

Хімічна і 

нафтохімічна 
Приватна 

Забруднення 

атмосферного 

повітря 

9 
ТзОВ 

«Уніплит» 
Деревообробна Приватна 

Забруднення 

поверхневих 

вод 

10 

КП «Івано-

Франківське-

котехпром» 

ЖКП Комунальна 

Забруднення 

поверхневих 

вод 

Джерело: згруповано автором на основі [1]. 

Екологічна ситуація в районі міста Калуша та прилеглих 

сільських населених пунктів має усі передумови до перерос-

тання у техногенно-екологічну катастрофу транскордонного 

характеру. За час виробничої діяльності підприємств в межах 

Калуського промислового вузла тут сформувалася складна гео-

техногенна система. В Калуші було створено та певний період 

активно розвивалася значна кількість підприємств різного про-

філю. На даний час переважна більшість підприємств припини-

ла свою діяльність і знаходиться в стані руйнації з відповідними 

супутніми наслідками, перш за все втратою тисяч робочих місць 

та втратою можливості підтримувати у безпечному стані крупні 

гірничо-технологічні об’єкти. Негативні наслідки для довкілля 

та безпеки проживання людей мають два основні прояви: пору-

шення стійкості гірничого масиву що веде до провалювання на 

локальних ділянках; зміна природних гідрохімічних характерис-

тик ґрунтових вод та річок внаслідок потрапляння великої 

кількості забруднюючих речовин.  
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В межах Калуського промвузла є ряд об’єктів, з яких впро-

довж десятків років відбувається винесення солей у гідросферу 

району. Такими об’єктами на поверхні землі є хвостосховища. 

Прогресують захворювання органів дихання, серцево-судинні та 

шкірні хвороби. Економічний та соціальний розвиток населення 

уповільнюється ще й коронавірусною хворобою. За звітними 

даними облдержадміністрації Івано-Франківської області рівень 

захворюваності на коронавірус у жовтні 2021 року зріс вдвічі у 

порівнянні з серпнем цього ж року. 

За даними Державної служби статистики України у 2019 році 

Івано-Франківська область за обсягами викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруд-

нення займала третє місце (після Донецької та Дніпропетров-

ської областей), складаючи 8,3 % від загального обсягу викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря в Україні. Най-

більшим забруднювачем атмосферного повітря залишається 

ВП «Бурштинська ТЕС» АТ «ДТЕК Західенерго» на яку припа-

дає 82,8 % викидів забруднюючих речовин в атмосферне повіт-

ря від загального обсягу викидів по області [2]. Аналіз статис-

тичних даних Івано-Франківської обласної державної адмініст-

рації показує, що у 2020 році більше половини загально-

обласних обсягів відходів (49,8 %) було утворено в м. Бурштині. 

Частка утворених відходів у місті Івано-Франківську становила 

5,9 % від загального обсягу утворених відходів в області [4]. Все 

це негативно проявляється на здоров’ї населення.  

Гострою залишається проблема забруднення природних вод. 

У 2020 р. забрано 84,77 млн м
3
 води, в т. ч. з поверхневих 

водойм – 78,19 млн м
3
, з підземних джерел – 6,577 млн м

3
 [2]. 

Основними забруднювачами поверхневих водних об’єктів по 

області залишаються: ТзОВ «Уніплит» смт. Вигода, КП «Івано-

Франківськводоекотехпром», ДП «Калійний завод «Оріана» 

м. Калуш, ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» м. Надвірна та інші. 

У регіоні побільшало отруєнь, розладів системи травлення, киш-

кових інфекцій. Спостерігається зростання інтенсивності впливу 

ризиків у сфері демографії, зайнятості, оплати праці тощо. Особ-
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ливої уваги заслуговують ризики, пов’язані з пандемією коро-

навірусу та його вплив на здоров’я населення. 

Ситуація, що склалася у сфері використання і охорони зе-

мельних ресурсів вимагає кардинального перегляду концепції 

землекористування із встановленням пріоритетності екологіч-

них аспектів.  

Ефективна регіональна політика вимагає спільних зусиль 

органів державної виконавчої влади, громадськості щодо фінан-

сування різноманітних економіко-соціальних та екологічних 

проектів. 

До факторів, які обумовлюють складну екологічну ситуацію, 

належать [2]: порушення законів природокористування при 

обґрунтуванні моделей споживання і виробництва та розвитку 

територій; галузевий підхід при плануванні природокористу-

вання, відсутність системного підходу та інтегрального управ-

ління природними ресурсами, недостатнє екологічне обґрунту-

вання обсягів використання ресурсів; руйнування у процесі 

освоєння території і господарської діяльності біогеоценотичного 

покриву і функціональної цілісності природних екосистем, по-

рушення оптимальної структури ландшафтоформуючих компо-

нентів на водозборах рік; екологічно необґрунтована (деформо-

вана) структура промислово-виробничого сектора економіки, 

недостатня потужність і ефективність пилогазоочисних устано-

вок та споруд для очищення промислових і комунально-побу-

тових зворотних вод тощо. Разом зі складною екологічною 

ситуацією в регіоні наявні ризики, пов’язані з трудовою сферою  

та охороною здоров’я. Вони є найбільш агресивні та небезпечні 

для економічної безпеки держави. Затяжні негаразди в політич-

но-суспільній та економічній сферах супроводжуються втратою 

робочих місць, економічним занепадом, низьким рівнем оплати 

праці у більшої половини працюючого населення, що підсилює 

негативні настрої у суспільстві і зумовлює появу нових со-

ціальних ризиків. Серйозною загрозою, що впливає на загост-

рення ситуації у сфері зайнятості Івано-Франківщини є знеці-

нення праці. Заробітна плата більшості працюючих не виконує 
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відведених їх функції і сьогодні забезпечує тільки просте від-

творення робочої сили.  

Отже, основні екологічні проблеми, які відображають нега-

тивні наслідки нерегульованого антропогенно-техногенного 

впливу на навколишнє середовище і життя населення поси-

люють дію ризиків у соціально-трудовій сфері. До екологічної 

небезпеки додалося й ще поширення пандемії корона вірусу, 

зросло число вірусно-бактеріальних пневмоній населення на 

фоні коронавірусної хвороби. Це вкрай загострило проблему 

захворюваності серед населення регіону, яка підсилюється 

небезпечним забрудненням повітря, води та грунтів. З огляду на 

неоднозначність та нерівномірність економічного розвитку 

районів області, фактором який може привести до активізації 

інноваційних перетворень в економіці Прикарпаття та зменшити 

негативний вплив дії соціальних небезпек, може стати освіта та 

знання. Позитивне вирішення проблем, що назріли в економі-

ці,екології та соціальній сфері потребують зусиль влади, бізне-

су, освіти, громадськості та кожного з жителів даної території.  

В Україні розпочата реформа децентралізації стала основою 

для створення об’єднаних територіальних громад. Вони стали 

основними суб’єктами, які повинні забезпечувати управління 

розвитком належних їм територій. Сьогодні одним з актуальних 

питань розвитку території і надалі залишаються питання, пов’я-

зані з пошуком шляхів покращення управління у соціально-

економічній сфері та сфері збереження довкілля. З'явилася 

потреба в подальшому дослідженні управління ризиками у різ-

них аспектах життя (демографічному, трудовому, охорони здо-

ров’я, освіти, екології тощо), аналізі їх специфічних особливос-

тей та формування першочергових завдань держави для забез-

печення соціальної стабільності в суспільстві В цьому полягає 

практичне спрямування даного дослідження.  
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ВІТЧИЗНЯНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО 
ПІДПРИЄМНИЦТВА В ОТГ 

Функціонування вітчизняного малого підприємництва в 

Об’єднаних територіальних громадах на сучасному етапі роз-

витку економіки супроводжується рядом ризиків, труднощів та 

негативних факторів. Тому, важливим є аналіз цих проблем та 

пошук шляхів їх вирішення. 

Однією із важливих проблем розвитку малого бізнесу є не-

досконала зaкoнoдaвчa бaзa, на яку воно може опиратися. Існує 

багато нормативно-правових актів, якими регулюється діяль-

ність малого підприємництва, але відсутня загальна єдина зако-

нодавча база, деякі нормативно-правові акти суперечать один 

одному, окремі постанови втілити в життя майже неможливо. В 

Україні потрібно розробити дієву законодавчу базу регулювання 

підприємницької діяльності, яка сприятиме, а не заважатиме 

розвитку малого підприємництва на місцевому рівні.  

На початку своєї діяльності малі підприємства стикаються з 

проблемою великих фінансових та матеріальних витрат: знач-

ною вартістю оренди або купівлі комерційних будівель, високи-

ми цінами на комунальні послуги, необхідністю придбання 

http://www.if.gov.ua/files/SP_IF_oblast_4.pdf
http://www.if.gov.ua/files/SP_IF_oblast_4.pdf
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новітнього oблaднaння, iнcтpyмeнтiв, тexнiки та ін. Взяття 

позики в комерційних банках є великою проблемою для малих 

підприємств. Високі відсоткові ставки кредитів, які сягають  

21–27 %, перешкоджають створенню та розвитку малих підпри-

ємств. Тільки підприємства з високими прибутками можуть 

взяти кредити [1].  

Актуальною проблемою також є реалізація продукції, успіш-

не надання послуг та ефективне виконання poбiт. Через низькі 

доходи споживачі не можуть собі дозволити купити деякі това-

ри та послуги, внаслідок чого знижуються обсяги продажів про-

дукції малих підприємств, курс валюти починає коливатися, 

змінюються смаки cпoживaчiв. Більшість покупців намагаються 

зекономити свої гроші, тому купують дешевші або акційні 

тoвapи тa пocлyги, товари довготривалого користування. Однак, 

малий бізнес не завжди має можливість піти на такі марке-

тингові кроки. Тому, малим підприємствам важко «вижити» на 

ринку в таких умовах, вони часто банкротують або посту-

паються місцем сильнішим конкурентам.  

Ще одна група проблем пов’язана з економічним та суспіль-

но-політичним станом у громадах та в Україні в цілому. Однією 

із важливих проблем, яка заважає розвитку малого бізнесу в 

ОТГ, є значна кількість недоліків в податковому законодавстві, 

адже податки та різноманітні платежі становлять більшу поло-

вину всіх доходів малих підприємств. Ситуацію можна змінити 

лише шляхом змін в податковій системі, запровадивши нові 

норми податкового законодавства. Ці зміни повинні включати 

створення такого механізму нарахування і стягнення податків, 

який був би простим та зрозумілим для підприємців, також 

необхідно скоротити податкове навантаження на малі підпри-

ємства [2].  

Не варто забувати також про проблеми, викликані непередба-

чуваними ситуаціями. В Україні такі ситуації можна поділити нa 

тpи гpyпи. До першої групи належать явищa природи, такі як 

бypі, ypaгaни, пoвeні, сильні cнiгoпaди, oжeлeдиці, пoжeжi, 

зeмлeтpyси та ін. Друга група включає соціальні проблеми: 

cтpaйки, мacoвi акції протестів, бoйoвi дiї та теракти, відкрита та 
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прихована воєнна агресія з боку інших держав. Як приклад, в 

Україні в 2014 році було анексовано Російською Федерацією 

Крим, а також 7 років тому почалися воєнні дії у Луганській та 

Донецькій областях, які тривають досі. Третя група проблем 

пов’язана з діями влади, яка може ввести надзвичайний стан або 

надзвичайну ситуацію, запровадити карантин. Весь світ зіткнув-

ся із проблемою поширення коронавірусної інфекції COVID-19. 

З березня 2020 року в Україні запровадженні карантинні обме-

ження, щоб запобігти поширенню цієї хвороби.  

Із введенням карантинних обмежень в Україні, малі підпри-

ємства, в першу чергу ті, які займалися наданням послуг, пра-

цювали в розважальній сфері та сфері громадського харчування, 

були змушені закритися. Окремі підприємства мали можливість 

пepeйти на інший формат poбoти (онлайн доставка, замовлення 

навинос, обслуговування клієнтів тільки за попереднім записом 

та ін.), але такі зміни призвели до зменшення працівників або 

відправлення їх у відпустку за власний кошт, але для бaгaтьox 

це виявилося надскладним випробуванням, адже часто сім’ї 

мають лише одного годувальника, якщо він залишиться без 

роботи, то сім’я не матиме засобів для існування. 

Дані Cпiлки yкpaїнcькиx пiдпpиємцiв показують, що на по-

чатку пандемії збанкрутували та змушені були припинити свою 

діяльність близько 6 % малих підприємств. Доходи малих 

підприємців впали на 25–50 %, тому вони були змушені звіль-

нити 10–25 % персоналу [3].  

Ще однією проблемою є нерівномірне розташування та роз-

виток малого підприємництва в різних ОТГ, що обумовлено за-

гальною економічною ситуацією в громаді. Адже мале підпри-

ємництво напряму залежить від платоспроможного попиту насе-

лення громади, від стабільного розвитку «точок росту» та по-

тужних «ареалів» промислового, аграрного виробництва. Саме 

тому у депресивних, периферійних місцевостях темпи розвитку 

малого підприємництва є низькими [4]. 
Отже, малі підприємства в Об’єднаних територіальних гро-

мадах під час створення та діяльності зіштовхуються з рядом 
проблем. Усі ці проблеми роблять неможливим функціонування 
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малого підприємництва; призводять до порушення умов дого-
вору з партнерами, працівниками, споживачами та клієнтами; 
ускладнюють реалізацію товарів, надання послуг та виконання 
робіт; обмежують деякі види діяльності, через що бізнес стає 
збитковим. Вирішення цих проблем значною мірою залежить 
від державної та місцевої політики, яка має бути спрямована на 
вдосконалення законодавства, що регулює діяльність малого 
підприємництва, а також зменшення податкового навантаження, 
місцева влада повинна підтримувати бізнес в період криз, адже 
малі підприємства наповнюють місцеві та державний бюджети, 
сприяють розвитку економіки країни та підсилюють її конку-
рентоспроможність на світовому ринку.  
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СТРУКТУРНІ АСПЕКТИ ОПОДАТКУВАННЯ  
МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 

В усіх країнах система оподаткування впливає на динаміку та 
структуру суспільного виробництва, рівень науково-технічного 
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прогресу та задоволення соціальних потреб населення. Податко-
ві інструменти впливають на розвиток підприємництва, визна-
чаючи характер відносин платників і податкових органів. Саме 
оподаткування є ключовим механізмом, який впливає на розви-
ток фінансових відносин та фінансову систему загалом. 

В сучасних умовах податкова система в Україні дає можли-
вість малим підприємствам сплачувати податки двома метода-
ми: за загальною системою або за спрощеною системою.   

Спрощена система оподаткування є особливим механізмом 
нарахування та сплати податків і зборів, що замінює сплату 
окремих податків і зборів на сплату єдиного податку, одночасно 
спрощуючи ведення обліку та звітності. Фіксовані ставки єдино-
го податку встановлюють сільські, селищні та міські ради для 
ФОП, що займаються господарською діяльністю, враховуючи 
вид господарської діяльності, з розрахунку на календарний 
місяць [1]. 

Ефективність спрощеної системи оподатковування підтвер-
джується щорічним збільшенням частки єдиного податку в 
місцевих бюджетах. Щоб наочно побачити важливість єдиного 
податку у наповненні місцевих бюджетів, побудуємо діаграму 
динаміки обсягів його сплати та частки у сумі загальних над-
ходжень до місцевих бюджетів у 2015–2020 роках (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Динаміка обсягів сплати єдиного  
податку в місцевих бюджетах 

Джерело: побудовано автором на основі даних [2–3]. 
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Рис. 1 показує стійку позитивну динаміку обсягів сплати єди-
ного податку та його частки у загальному доході місцевих бю-
джетів в Україні. Але, незважаючи на щорічне зростання, частка 
єдиного податку у загальних доходах місцевих бюджетів все ще 
залишається низькою. Тоді як власні доходи місцевих бюджетів 
мають найбільшу частку єдиного податку. Протягом останніх 
років вона коливається в мeжax 40–50 %. Отже, спостерігаються 
позитивні тенденції збільшення розмірів сплати єдиного подат-
ку, однак, їх недостатньо для повноцінного наповнення місце-
вих бюджетів та збільшення їхньої незалежності від державного 
бюджету або ж повної їх самоокупності.  

Поряд із значними перевагами, спрощена система оподатку-
вання має також деякі недоліки: обмеження щодо видів та обся-
гів діяльності; можливість ухилення від сплати податків; фізичні 
особи-підприємці сплачують суму єдиного податку авансовим 
платежем за звітний період, незалежно від того, чи отримають 
вони дохід від своєї діяльності за даний період [4]. 

Але, незважаючи на ці недоліки спрощеної системи оподат-
кування, її не потрібно ліквідовувати, адже вона дуже важлива 
для соціального та економічного розвитку країни. Скасувавши 
спрощену систему, може з’явитися ризик переходу великої кіль-
кості підприємств в «тінь», як наслідок, знизиться рівень розвит-
ку малого підприємництва та зменшаться податкові надхо-
дження до місцевих бюджетів. 

На нашу думку, потрібно вдосконалювати чинну податкову 
систему, при цьому варто приділити значну увагу підтримці 
малих підприємств, які тільки створилися, щоб вони змогли 
вийти на достатній фінансовий рівень, при якому мали б змогу 
стабільно сплачувати податки. Особливо це є важливим для під-
тримки суб’єктів креативних та інноваційних індустрій в кон-
тексті реалізації Стратегії сталого розвитку. Новоствореним 
малим підприємствам потрібно надавати різні податкові стиму-
ли, наприклад, податкову знижку, що дозволить їм сплачувати 
замість повної суми податку лише певну її частку. Але найбільш 
дієво було б повністю звільнити новостворені підприємства від 
сплати податків на деякий період. Це допоможе підприємству 
стати фінансово стійким та самостійним, і сприятиме підви-
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щенню рівня доходів бюджету в середньостроковій перспективі, 
адже кількість податкових надходжень від зростання ділової 
активності лише збільшиться. Наприклад, у Польщі новоство-
рений суб’єкт господарювання на спрощеній системі оподатку-
вання отримує від держави допомогу у розмірі 14 тис. злотих, 
звільняється на рік від сплати єдиного податку, а ZUS (ЄСВ) 
упродовж першого року діяльності сплачує лише 50 % від за-
гального призначення. Водночас такий суб’єкт має функціону-
вати щонайменше 3 роки, інакше доведеться повернути державі 
усі надані йому фінансові преференції. 

При вдосконаленні податкової системи важливими також є 
підвищення довіри підприємців до органів податкового контро-
лю, доступність інформації та надання консультацій малому 
бізнесу, простий механізм сплати податків тощо.  

Отже, в сучасних умовах розвитку української економіки 
спрощена система оподаткування є необхідною та дієвою для 
розвитку малого підприємництва. До того ж, проведений аналіз 
динаміки сплати єдиного податку до місцевих бюджетів пока-
зує, що рівень податкових надходжень від єдиного податку з 
кожним роком зростає. Проте, потрібно реформувати спрощену 
систему оподаткування, щоб вдосконалити її та унеможливити 
зловживання.  
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БІЗНЕС-ІНКУБАТОРИ, ЯК РУШІЙНА СИЛА  
РОЗВИТКУ ТА ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Як відомо, для створення власного підприємства потрібна, 

по-перше – геніальна ідея, по-друге – реальний, гарно прорахо-

ваний бізнес-план і по-третє – не малий капітал для матеріалі-

зації проєкту. Але, як показує досвід, в реалі знадобиться наба-

гато більше: переймання досвіду існуючих підприємницьких 

утворень, інформаційнo – консультативна допомога, команда 

єдинодумців та головне – інвестиції. На сьогодні існує безліч 

організацій, які займаються підтримкою розвитку малого під-

приємництва: бізнес-центри, кредитні спілки, фонди фінансової 

підтримки, громадські об’єднання, інформаційно-аналітичні 

центри і часто чуємо про бізнес-інкубатори та акселератори. То 

чим же займаються дані утворення та яка їхня орієнтація. 

Літературні джерела, пояснюють, що бізнес-інкубатор – це 

організація, яка створює найбільш сприятливі умови для під-

тримки малих новостворених фірм та починаючих підприємств, 

що хочуть, але не мають можливостей почати власну справу. 

Бізнес-інкубатори та акселератори надають своїм клієнтам орга-

нізаційну, матеріальну, технічну та інформаційно-консультатив-

ну допомогу, допомагають у опіці над створенням та просу-

ненням успішного бізнес-проекту. Як правило, вони працюють 

зі стартапами, які перш за все націлені на високі темпи росту, та 

на пошук успішної бізнес-моделі, яку можна легко та швидко 

масштабувати в межах певної цільової аудиторії. Зробити це 

самостійно доволі важко, лячно, особливо молодим людям. Ба-

гатьом не вистачає не тільки інвестицій, але і менторської допо-

моги, адекватної експертизи, зв’язків, а іноді і простої офісної 

інфраструктури. От якраз цим категоріям підприємців корисна 

акселераційна чи інкубаційна програма. 
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Як правило, бізнес-інкубатори є двох видів: 

 класичний (реальний) – діє за принципом: 70 % нових 

підприємств припиняють своє функціонування протягом першо-

го року; 

 інтернет-інкубатор – створює для своїх «курчат» теплич-

ний клімат і гинути будуть тільки 30 % практично безнадійних, 

вони розраховані на бізнес, що повинен швидко стартувати та 

довести свою перспективність в максимально швидкі терміни. 

Зазвичай, декількох місяців вистачає фахівцям інкубатора, щоб 

зрозуміти, чи зможе проєкт розвитися і що він принесе. У цей 

час з інкубатора можна легко «вилетіти». Реально ж, про по-

дальшу успішну діяльність інтернет-інкубатора сьогодні можна 

говорити в тому випадку, якщо у нього є 6–10 добре продума-

них проєктів із внутрішньою нормою прибутковості не нижче 

200 %. 

Якщо зануритись в історію, то відомо, що перші інкубатори, 

напочатку 80-х років, були створені в США, головна тогочасна 

мета – знизити частку банкрутства малих підприємств, які при-

пиняли своє існування через брак досвіду. Через запуск програм 

бізнес-інкубаторів, рівень банкрутства у США в цій сфері зни-

зився втричі. І сьогодні, у США діють порядку 860 інкубаторів, 

тому, тут і зареєстровано понад 30 млн малих підприємств. Це 

число перевищує більш ніж в 2 000 разів число середніх, вели-

ких фірм і компаній. В організаціях малого бізнесу працює 

майже 70 % населення всієї Америки. Даний факт вказує на те, 

що відкрити власну справу може абсолютно кожен. 

В Україні, п’ятірка лідерів насьогодні – це такі бізнес-

інкубатори як: 

1. Happy Farm – вважається першим бізнес-акселератором і 

інкубатором в Україні. Серед послуг – експертиза і бізнес-роз-

робка, коучинг і навчання, юридичний супровід, фінансовий 

супровід, HR-супровід, «розумний» офіс Happy Farm, в якому є 

всі можливості для роботи над проектом і його просування. У 

портфоліо інкубатора – десятки успішних проєктів. 

2. 1991 Open Data Incubator – некомерційний інкубатор. 

Заснований в 2016 році. Програми інкубатора допомагають 
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стартапам зав’язувати бізнес-контакти в підприємницькому 

середовищі, а також в державному секторі. Інкубатор провів 

понад півтора десятка освітніх програм в партнерстві з держав-

ними органами, міжнародними організаціями, бізнес-спільно-

тою. Випускниками інкубатора стали більше 150 проектів, 

сумарно вони залучили понад $ 1 млн інвестицій. 

3. Інноваційний парк Unit.City. Заснований в 2017 році в Киє-

ві. Парк провів серію акселеративних програм, одна з них – 

Telecom-акселератор. 

Парк працює з стартапами таких напрямків, як AI, машинне 

навчання, IoT, доповнена і віртуальна реальність, SaaS, кібербез-

пека. Мета Unit.City – стати одним з найбільших центрів інно-

вацій у регіоні і точкою входу в Україну для компаній з усього 

світу. 

4. SectorX – акселератор, який запущений за підтримки 

Unit.City та інвестиційної компанії UFuture. SectorX допомагає 

українським стартапам вийти на європейський і український 

ринки. Брати участь у програмі можуть навіть стартапи без 

продукту. Сфери, які цікаві акселератору – віртуальна і допов-

нена реальність, AI, комп’ютерний зір, великі дані, робототех-

ніка, IoT, блокчейн. 

5. Startup Ukraine – освітній центр для підприємців в Україні, 

який почав працювати в 2012 році. За цей час в його заходах і 

програмах взяли участь 17 000 осіб. Проєкти-випускники – 

WOW Detox (програма по схудненню і оздоровленню), Drommel 

Furniture (стартап, чий продукт – меблі в мінімалістичному 

стилі). 

Предметом діяльності бізнес-інкубаторів та акселераторів є: 

 відкритий доступ до навчання, інформаційно-консульта-

тивна підтримка та беззаперечна можливість користуватися на 

місці широким діапазоном консультацій від бізнес-тренерів, 

«донорів», менторів, потенційних інвесторів, тощо; 

 розміщення бази даних про підприємства в одному місці, 

організація зустрічей, для забезпечення ефективності витрат на 

послуги, а також для створення фокусу допомоги та ефектив-

ного менеджменту; 
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 доступ до матеріально-технічних ресурсів; 

 підключення фірм-клієнтів до власної клієнтської мережі; 

 відкритий доступ до професійних програм навчання, шо 

забезпечать поточні та майбутні потреби фірм-клієнтів у квалі-

фікованих працівниках. 

Бізнес-інкубатори та акселератори націлені на розвиток стар-

тапів і зацікавлені в його успішній діяльності. Але існують певні 

нюанси. Вважається, що до інкубатору можна зайти тільки з 

однією ідеєю, а вийти з цілим структурованим бізнесом. Кон-

цепція акселератору дещо інша – це інтенсивна програма роз-

витку вже існуючого стартапу, який знаходиться хоча б на стадії 

MVP (Minimum viable product). Але це тільки в теорії, на прак-

тиці зустрічаються і інкубатори для більш «зрілих» проектів, та 

акселератори, в яких приймають команди без створених про-

дуктів.  

Перспективні проєкти можуть подавати свої заявки як до 

українських так і зарубіжних бізнес-утворень. За загальноприй-

нятою схемою робота бізнес-інкубатора в Україні здійснюється 

так: 

 на розгляд інкубатора подається заявка, де заявник пови-

нен запропонувати такий проєкт, аналогу якого не було на 

сучасному ринку. Потрібно представити проєкт бізнес-плану (до 

10 сторінок), який має показуватись спеціальній селекційній 

комісії. План обов’язково має бути максимально оригінальним, 

зрозумілим, доступним і масштабним, з чітким описом бачення 

розвитку та «просування» проєкту, фінансовими аспектами роз-

витку та конкретними шляхами залучення додаткових коштів; 

 якщо дана заявка задоволена, то стартапер проходить від-

бір, як правило, це відбувається без участі авторів проєкту. 

Фахівці інкубатора вивчають перспективність розвитку проєкту 

та вирішують, зможе вона вже бути прибутковою чи ні. Місце в 

інкубаторі сягає максимум – 3 років. До цього потрібно подати 

свідоцтво про реєстрацію підприємства (до інкубатора прий-

мають переважно юридичних осіб) та власне заяву про прий-

няття. Кожна компанія-клієнт працює за власною індивідуаль-
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ною схемою та має свої комерційні таємниці, у які не втруча-

ється керівництво інкубатора. Якщо в інкубаторі наразі немає 

вакантних місць, претендента обов’язково повідомлять, коли 

воно має з’явитися. Поки клієнт не може стати постійним чле-

ном бізнес-інкубатора, його приймають в асоційовані члени, що 

дає право користуватися інформаційними, довідковими та кон-

салтинговими послугами. Така форма співпраці ідеально підхо-

дить для тих підприємств, які не потребують безпосереднього 

розміщення в межах інкубатора; 

 далі – перший консалтинг, коли проєкт пройшов проце-

дуру прийняття і на 50 % уже вирішено помістити його в 

інкубатор. Решту 50 % для позитивного рішення, повинен заро-

бити стартапер і його команда. На цьому етапі концептуально 

важливо показати, що бізнес-ідея створена, рухається в правиль-

ному напрямку, освоює та захоплює ринок, знаходить свого 

споживача та буде приносити гарні прибутки; 

 наступним етапом є розміщення в інкубаторі та початок 

«висиджування». Тобто може, за потреби, надаватися площа під 

офіс та під виробництво, усі необхідні супутні послуги, консал-

тинг, витрати на подальше просування проекту. При необхід-

ності, на умовах оренди чи лізингу може бути запропоноване 

потрібне оснащення та устаткування. 

Послуги даних утворень як правило, не безкоштовні, але 

бувають і винятки. Ціною питання є частка участі в компанії. 

Відсоток може бути різний: в іноземних програмах – 10 %, а в 

українських може доходити до 30 %. Бували випадки, коли 

українські інкубатори запрошували до 80 % акцій. Об’єм грошо-

вих вкладень також варіюється: це можуть бути як шестизначні 

цифри так і декілька тисяч доларів. 

Умови кожної конкретної програми різняться один від одної. 

Сподіватися на швидку грошову підтримку не варто. Бізнес-

інкубатори надають, зазвичай, лише ресурси. Найчастіше учас-

ники отримують допомогу та консультації менторів чи нада-

ються в розпорядження офісні приміщення для роботи, ділових 

зустрічей з потенційними інвесторами, тощо (наприклад, в рам-

ках Demo Day). А далі стартапер мусить сам працювати, 
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оплачуючи з власних коштів працю штатних працівників та бух-

галтера. Більшість інкубаторів і акселераторів надають перевагу 

навчанню команди, в яких є хоча б два фаундера (засновника 

компанії). Як відомо, один в полі не воїн, отож одній людині 

важко справитись з об’ємом роботи по запуску стартапу.  

Один раз на три місяці компанії-клієнти подають звіти своєї 

діяльності, за якими керівництво інкубатора вирішує питання їх 

подальшого підтримання. Загалом достатньо одного року, щоб 

зрозуміти, чи ця компанія зможе процвітати, чи вона потерпить 

фіаско. В останньому разі «курча» просто вилітає з «насидже-

ного місця».  

Як правило, бізнес-інкубатори та акселератори мають певну 

спеціалізацію, вміщують ті програми, які є найактуальніші для 

сьогодення. Також дуже важливо розуміти спеціалізацію інкуба-

тору чи акселератору. Якщо продукт – сервіс по ремонту побу-

тової техніки, не варто подавати заявку в Houston Technology 

Center, який орієнтирований на енергетику та космічні техно-

логії. 

На початкових стадіях фаундери стартапу стикаються з проб-

лемою яку програму «опіки» вибрати і навіщо. Для початку 

фаундери стартапів повинні чітко орієнтуватися на якому етапі 

розвитку знаходиться проєкт. Адже є програми, які допома-

гають тільки на початкових стадіях розвитку, з підтвердженими 

проблемами чи MVP. Інші ж працюють тільки зі стартапами, у 

яких вже існує продукт. Стартапери повинні визначатись що 

вони хочуть почути та які очікування хотять мати. Наприклад, 

акселератори можуть пропонувати інструменти Amazon Web 

Services, які допоможуть у вирішенні юридичних питань, позна-

йомити з власною базою потенційних інвесторів.  

Останній нюанс – географічний. В залежності від того, куди 

має намір виходити дана команда чи на внутрішній чи на 

зовнішній ринок. Якщо планується підкорення українського 

ринку, то команда повинна вивчити мову, опанувати традиції, 

навести корисні контакти саме всередині країни. Якщо закор-

донні – варто орієнтуватись на програми тих регіонів, де має 

працювати в майбутньому компанія. Наприклад, якщо вирішено 
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подати заявку в Techstars, тото порібно зразу націлюватись на їх 

бостонський офіс.  

Інкубаторів і акселераторів багато, бажаючих в них попасти 

ще більше. Тому потрібно постійно моніторити дійсно підхо-

дящі програми для того чи іншого виду бізнесу, подавати 

заявки, вести переговори з адміністрацією, тощо.  

Переважна кількість бізнес-інкубаторів є неприбутковими 

громадськими організаціями, які існують на кошти різноманіт-

них донорських та комерційних організацій. Це також можуть 

бути гранти відомих в Україні фондів «Євразія», «Відро-

дження», коли ті оголошували фінансування програм підтримки 

малого підприємництва та членські внески «курчат», розмір 

яких збільшується залежно від терміну перебування компанії в 

інкубаторі 

На сьогодні підтримку розширення цієї сфери здійснюють 

Світовий банк та Агентство США з міжнародного розвитку 

(USAID). Щодо закордонного досвіду, то в капіталістичних 

країнах держава сама піклується про розвиток діяльності подіб-

них структур (від 40 % до 80 % фінансування). 

Перед тим, як майбутньому підприємцю остаточно прийняти 

рішення про роботу в рамках бізнес-інкубатора, слід проаналізу-

вати основні переваги та недоліки такого кроку. Сильні сторони 

бізнес-інкубатора такі: 

 він є інструментом довгострокового економічного роз-

витку для регіону; 

 сприяє зміні відношення до особистої ініціативи у 

суспільстві;  

 допомагає молодим підприємцям почати свою справу; 

 сприяє створенню нових робочих місць; 

 підвищує ймовірність виживання нових малих чи середніх 

фірм; 

 сприяє обміну інформацією та обговоренню фірмами-

клієнтами комерційних питань, що представляють взаємний 

інтерес, 

 сприяє розробці й передачі нових технологій. 
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Разом з тим, дана модель має і слабкі сторони: 

 інкубатор надає допомогу лише обмеженому колу компа-

ній чим практично вичерпується перелік потенційних додатко-

вих бізнес-партнерів; 

 інкубатор не покриває всіх операційних витрат підпри-

ємця. 

Отже, інкубатор та акселератор не є «золотим ключиком», 

який легко відкриває двері до успіху та процвітання майбут-

нього новоствореного бізнесу. Він лише створює сприятливі 

умови для саморозвитку, допомогаючи налагодити правильні 

контакти, набути певного досвіду, набратися певних знань та 

початківцям реалізувати себе. І показати, що навіть у тепличних 

умовах потрібно наполегливо працювати та боротися, щоб не 

втратити своє місце під сонцем. За останні роки в Україні 

з’явилися перші акселератори та інкубатори, багато проєктів-

випускників змогли не тільки запустити власних продукт, а й 

залучити інвестиції, вийти на світовий ринок. 
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ІНІЦІАТИВА КОРПОРАТИВНОЇ  
СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ: 

УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ 

Останні десятиріччя скорочення нашої глобальної діяльності 

та впливу до стійкого рівня є визначальною проблемою нашого 

часу [1], і її можна вирішити тільки за активної участі приват-

ного сектора. Визнання того, що етичний та соціальний вимір 

пов’язані з економічним виміром ділової активності робить біз-

нес-аргументи на користь сталого розвитку – все більш пере-

конливими. 

Саме бізнес є ключовим каталізатором вирішення низки 

великих глобальних цілей (гідна праця та економічне зростання, 

інновації та інфраструктура, сталий розвиток міст та спільнот, 

зміна клімату та ін.) 

Реалізація цієї ідеї стає можливою через механізм корпора-

тивної соціальної відповідальності (КСВ) – бізнес-моделі, в якій 

комерційні компанії намагаються враховувати інтереси всіх сто-

рін процесу їх діяльності, шукаючи способи створення соціаль-

них та екологічних вигод і одночасно переслідуючи такі органі-

заційні цілі, як зростання доходів та максимізація акціонерної 

вартості. 

Загалом мотиви, які спонукають організації до впровадження 

принципів КСВ у свою діяльність, досить різноманітні і зазви-

чай обертаються навколо фінансових, етичних або альтруїстич-

них інтересів [2]. 

Донедавна участь фірм в більш стійкій ініціативі корпо-

ративної соціальної відповідальності відбувалась на цілком 

добровільній основі, переважно з метою конкурентоспромож-

ного позиціонування компанії. Але зараз на глобальному рівні 

формується і новий тренд, згідно з яким КСВ вже не буде 

виключно добровільною ініціативою бізнесу. 
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Європа вже розпочала процес впровадження нових механіз-

мів контролю бізнесу суспільством. Корпоративна соціальна 

відповідальність корпорацій і підприємств у багатьох сферах 

стає зобов’язанням, закріпленим на законодавчому рівні. Зако-

нодавчий статус КСВ дозволяє компаніям бути більш мотиво-

ваними до впровадження активних ініціатив, щодо просування 

концепції та принципів КСВ у свою діяльність. 

Україна, зважаючи на обраний тяжкою ціною євроінтегра-

ційний курс, повинна не залишатись осторонь від світових 

тенденцій та враховувати очікуванні світові глобальні зміни у 

сфері відносин бізнесу і суспільства. 

Корпоративна соціальна відповідальність у групі країн з 

доходом нижче середнього, до якої відноситься і  Україна, 

орієнтована на соціально-економічний розвиток і переважно 

зосереджена на підвищенні рівня життя шляхом скорочення 

бідності, охороні здоров’я, освіти та розвитку інфраструктури. 

При вивченні практики корпоративної соціальної відпові-

дальності в Україні, ряд досліджень [3, 4] звертає увагу на без-

системний підхід до КСВ та відсутність затвердженої національ-

ної стратегії КСВ в Україні. 

Окремі відповідальні ініціативи взяли на себе «дочки» іно-

земних компаній і великі національні компанії. Нова стратегія 

енергетичної компанії ДТЕК, наприклад, побудована на принци-

пах ESG (Environmental, Social, Governance), і передбачає збіль-

шення виробництва електроенергії з відновлюваних джерел, 

вирішення питань енергоефективності та просування освітніх 

проектів з розвитку в Україні культури раціонального спожи-

вання енергоресурсів. 

Зазвичай мотивом таких компаній є прагнення бути прий-

нятими, в якості легітимних капіталістичних підприємств з 

міцною репутацією, громадськістю у своїй країні та у світі [3]. 

Впровадження та поширення різноманітних індексів оцінки 

практик КСВ та взаємодії зі стейкхолдерами сприятиме опера-

тивному виявленню слабких сторін в стратегії КСВ і своєчасно 

усуненню виникаючих дисбалансів. 
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Так, наприклад, Професійна асоціація корпоративного управ-

ління (ПАКУ) і Центр «Розвиток КСВ» за підтримки Центру 

міжнародного приватного підприємництва (CIPE), оцінюючи рі-

вень прозорості українських компаній, які увійшли до ТОП-100 

найбільших платників податків в Україні у 2019 році, відмі-

чають, що якщо компанії здебільшого і надають інформацію про 

свої КСВ-політики або КСВ-практики, то результати їх реалі-

зації майже зовсім не висвітлюють [5]. Загалом низька затребу-

ваність інформації про діяльність компаній у сфері соціальної 

відповідальності свідчить про те, що розвиток громадянського 

суспільства в країні ще не досяг необхідних якісних характерис-

тик для оформлення стійких КСВ-практик. 

В цілому перед українським суспільством и бізнесом стоїть 

досить складне завдання: бути ключовими драйверами механіз-

мів розвитку корпоративної соціальної відповідальності та, в 

умовах відсутності національної стратегії КСВ, розвинути осно-

ву, що дозволяє збільшити ступінь реалізації відповідальності, 

щодо відповідності економічним, соціальним та екологічним 

вимогам. 

Структурований стратегічний підхід до впровадження корпо-

ративної соціальної відповідальності передбачає необхідність 

постійного узгодження цінності, цілі і стратегії бізнесу з 

соціальними та економічними потребами зацікавлених сторін та 

з можливостями самого бізнесу, при впровадженні відповідаль-

ної і етичної бізнес-політики і практики [2]. 

КСВ повинна розглядатися як інструмент якісної зміни ролі 

бізнесу в суспільних процесах і відносинах. Тож бізнес, уряд і 

громадянське суспільство в Україні повинні прикладати колек-

тивних зусиль та спільно працювати над створенням і впрова-

дженням більш сприятливих умов для розвитку сфери корпора-

тивної соціальної відповідальності, переймаючи та адаптуючи 

міжнародний досвід можливих моделей співпраці. 
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КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ ТРАНСПОРТНО-
ЛОГІСТИЧНОГО КЛАСТЕРА В СЛОБОЖАНСЬКОМУ 

ЕКОНОМІЧНОМУ РАЙОНІ 

Дослідження виконано в рамках науково-дослідної роботи 

Інституту економіки промисловості НАН України «Страте-

гічні напрями смарт-спеціалізації промислових регіонів Украї-

ни» (ІV кв. 2021 р. – I кв. 2024 р.). 

На даний час транспортно-логістичні кластери визнано 

однією з найефективніших форм мережевого партнерства в епо-

ху глобалізації, цифровізації та економіки знань. При цьому 

процеси глобалізації підсилюють роль кластерів в економіці різ-

них країн світу і сприяють їх подальшому становленню і функ-

ціонуванню. Ці структури стали свого роду «драйвером» еконо-

міки, «точкою зростання», яка задає сучасний вектор розвитку 

глобальної екосистеми, логістичних мереж і транспортної 

інфраструктури.  

Світова практика переконливо доводить ефективність ство-

рення й функціонування різних видів кластерів. Так, третина 

https://uhra.herts.ac.uk/bitstream/handle/2299/8739/s132.pdf?sequence=5
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компаній, які працюють у межах кластерів, мають тенденцію 

стабільного зростання рівня зайнятості. Дослідження в США 

показують, що нові бізнеси формуються і прогресують швидше 

саме у кластерних структурах. 

Отже, у сучасних умовах господарювання транспортно-логіс-

тичні кластери в економічних районах України є важливим 

чинником забезпечення їх конкурентоспроможності, враховую-

чи значний транзитний і логістичний потенціал [1–7]. І особливо 

це актуально в умовах смарт-спеціалізації, модернізації і цифро-

візації економіки з урахуванням регіональної специфіки функ-

ціонування економічних районів. 

З огляду на це, мета даного дослідження полягає у науково-

методичному обгрунтуванні й розробленні Концепції створення 

транспортно-логістичного кластера на прикладі Слобожан-

ського економічного району. 

Концепція має включати чотири етапи. Детально розглянемо 

їх зміст. 

Етап I. Аналіз діагностики умов формування. Здійснюється 

аналіз та діагностика умов формування кластера, тобто йдеться 

про маркетингові дослідження та оцінювання спрямованості 

діяльності. 

Оцінювання спрямованості діяльності підприємств, з яких 

передбачається організовувати кластерну структуру, здійсню-

ється на основі аналізу конкурентних переваг у сферах транс-

порту й логістики, на базі яких буде створено кластер. 

Для розрахунків використовують коефіцієнти локалізації; 

виробництва продукції/послуг на душу населення; спеціалізації 

комплексу регіональної економіки.  

Коефіцієнт локалізації визначається відношенням питомої 

ваги даної сфери діяльності в структурі регіону до питомої ваги 

тієї ж галузі в економічному районі. Розрахунки можуть бути 

здійснено за обсягами виробленої продукції або наданих послуг, 

основними фондами, чисельністю основного персоналу, продук-

тивністю праці, фондовіддачею, інвестиціями в основний капі-

тал, іноземними інвестиціями, обсягами експорту й імпорту. 

Чим більша концентрація (або локалізація) даного виду еконо-
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мічної діяльності в регіоні, тим більше значення коефіцієнта. 

Якщо значення коефіцієнту більше 1, то локалізація сфери в 

регіоні перевищує середню частку цієї галузі у валовому 

випуску економічного району. 

Коефіцієнт спеціалізації регіону на цьому виді діяльності 

визначається відношенням частки регіону в економічному райо-

ні по даній галузі до питомої ваги регіону у ВРП економічного 

району. При цьому слід зазначити, що коефіцієнти локалізації та 

спеціалізації не можна сприймати як різні коефіцієнти. Вони 

мають однаковий зміст, але по-різному обчислюються. 

Етап ІІ. Розроблення механізму формування транспортно-

логістичного кластера. 

Виявлення потенційних учасників кластера. Передбачає 

мотивацію потенційних учасників кластера з їхньої потреби у 

зростанні рівня інвестиційної привабливості. 

Можливість зростання та подальшого розвитку, надійність і 

стійкість розвитку є для підприємств важливим мотиваційним 

чинником. Партнерські взаємовідносини між учасниками клас-

тера сприяють підвищенню рівня конкурентоспроможності на 

ринку транспортно-логістичних послуг і розумінню того, що 

будь-яке з компаній має певну залежність від діяльності іншого 

підприємства. При реалізації цього етапу важливо визначити 

рівень взаємозалежності кожного з потенційних учасників задля 

подальшого моделювання організаційної структури кластера. 

Визначення принципів функціонування кластера, до яких 

відносяться такі: відсутність юридичної залежності, збереження 

господарської та правової самостійності; загальна стратегічна 

мета учасників (довгострокова мета розвитку кластера та загаль-

на корпоративна стратегія мають бути загальними для всіх учас-

ників; єдина система координації підприємств; загальна органі-

заційна культура кластера, в основі якої лежать ідеї, погляди, 

основні цінності, що розділяються усіма учасниками; комплекс-

ний підхід та інтегрований взаємозв’язок (комплексне викорис-

тання об’єктів транспортної та логістичної інфраструктури всіма 

учасниками кластера). Основними критеріями формування 

транспортно-логістичного кластера є: географічна близькість 
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учасників та їх горизонтальна інтеграція; економічна, соціальна 

та стратегічна значущість ринку праці для регіону; розвиток 

виробничої та соціальної інфраструктури; наявність довгостро-

кових партнерських взаємовідносин між учасниками. 

Розроблення положень і договорів про спільну діяльність. 

Забезпечення високої скоординованості та продуктивності робо-

ти учасників у принципово новій інтегрованій транспортно-ло-

гістичній системі, зміцнення їхньої взаємодії. Необхідним є 

розроблення норм співпраці учасників кластера, які чітко визна-

чають юридичну та господарську самостійність підприємств, 

заснованих на немайновому принципі взаємодії. Норми та поло-

ження про взаємозв’язок та взаємозалежність учасників мають 

враховувати такі дії, як право та умови входження підприємства 

до кластера та виходу з нього; визначення наслідків виходу 

підприємства із кластера та його подальшого функціонування; 

визначення норм, що стосуються учасників, які порушують умо-

ви функціонування кластера та етику ведення бізнесу, прийняту 

у кластері. 

Визначення кадрового потенціалу учасників кластера. Оці-

нювання рівня кадрового потенціалу має базуватися на таких 

положеннях: визначення рівня кваліфікації кадрів; стабільність 

кадрового складу; аналіз кадрових потреб, можливостей 

навчання і способів залучення фахівців. 

Етап ІІІ. Формування кластеру – розроблення кластерної 

моделі організації логістичної діяльності в економічному 

районі. 

Формування кластеру полягає в розробці його організаційної 

структури, вихідними умовами для якої визначено чинники 

екзогенного середовища, стратегічну концепцію, тип підпри-

ємств, організаційну концепцію. Чинники ендогенного середо-

вища виявляються на основі промислової політики. Організа-

ційна концепція ґрунтується на класифікації кластерів. 

Найважливішою складовою транспортно-логістичного клас-

тера виступатимуть транспортні та логістичні підприємства, що 

формують його ядро. Саме ядро кластерного утворення є най-

більш інвестиційно привабливою його частиною та джерелом 
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зростання основних конкурентних переваг економічного 

району. 
Для підвищення ефективності кластера особливе значення 

мають спосіб і можливість його учасників гнучко використо-
вувати сучасний фінансовий інструментарій і механізми у про-
цесі своєї діяльності. Тому найважливішим елементом кластера 
є його фінансово-кредитна складова. До неї можна віднести 
регіональний банк, який має розгалужену мережу філій на тери-
торії економічного району. Невід’ємною частиною фінансово-
кредитної складової кластерного об’єднання можуть бути також 
філії та додаткові офіси великих національних і міжнародних 
банків, які мають вищі показники конкурентних переваг на між-
народному рівні, ніж регіональні банки. Оскільки значна частка 
транспортно-логістичних послуг кластера може експортуватися, 
то національні та міжнародні банки мають забезпечувати зов-
нішні фінансові зв’язки кластерної структури та значно знижу-
вати транзакційні витрати. Слід зазначити, що економічний 
інтерес участі таких банків у кластерному утворенні полягатиме, 
як показує міжнародний досвід, не у виведенні коштів за межі 
кластера, а у фінансуванні його учасників. 

Для реалізації кластерного підходу до формування транс-
портно-логістичного кластеру доцільно застосовувати ефективні 
інструменти впровадження інновацій і поширення технологіч-
них новацій. Як один з таких інструментів пропонується вико-
ристання лізингового механізму, що дозволяє знизити фінансове 
навантаження на підприємства та установи, що формують ядро 
кластера. Через лізинговий механізм з’являється можливість 
упровадження та використання новітніх світових технологій для 
підвищення конкурентоспроможності транспортно-логістичних 
послуг на національному та глобальному рівнях. Тісна взаємодія 
між лізингоодержувачем і джерелами нових технологій встанов-
люється через лізингову компанію. І тому стає можливим опера-
тивний і кваліфікований супровід об’єкта під час використання 
лізингу. Таким чином, формується додаткова мережа підпри-
ємств, що ефективно працює в рамках кластерної структури. Це, 
в свою чергу, дозволяє оптимізувати фінансові потоки та інно-
ваційну взаємодію між учасниками кластера. 
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Наступна структурна складова кластера представляється у 

вигляді сукупності компаній, які надають інформаційно-кон-

сультаційні послуги та створюють інформаційний продукт. Це 

рекламні, інформаційно-консалтингові, аудиторські компанії, 

наукові установи, заклади вищої освіти, центри підвищення 

кваліфікації персоналу. Інформаційно-інноваційна складова 

кластера забезпечує інформаційну взаємодію між учасниками, 

дозволяє скоротити час впровадження та освоєння інновацій, 

створює передумови для формування єдиного інформаційного 

простору кластерного утворення. 

Формування кластера пов’язано з налагодженням співробіт-

ництва між його учасниками, у результаті якого формуються 

єдині економічні, технологічні та організаційні умови для спіль-

ної діяльності. Отже, створюється кластерна модель, усі учасни-

ки якої мають єдину стратегічну мету і прагнуть до забезпе-

чення стабільності, надійності та безпеки. Найважливішу роль у 

забезпеченні єдності в кластері відіграють регіональні та місцеві 

органи самоврядування, оскільки створюють рамкові умови 

взаємодії учасників, формуючи міжнародний імідж кластера, і 

займаються модернізацією транспортної інфраструктури в 

регіонах. 

Наступним компонентом організаційної структури транс-

портно-логістичного кластера є система управління, яка вклю-

чає процедуру прогнозування, планування, організації, контро-

лінгу й регулювання; політику управління фінансуванням; сис-

тему мотивації; механізм ціноутворення; критерії оцінювання 

ефективності; управління витратами на організацію логістичної 

діяльності. Одним із компонентів організаційної структури 

кластера є ресурси, які включають природні, матеріальні, фінан-

сові, інформаційні, трудові. 

У кластерному утворенні важливе значення має приділятися 

формуванню й розвитку належної організаційної культури. У 

процесі створення та становлення кластеру організаційна куль-

тура окремих підприємств частково втрачає деякі свої традицій-

ні елементи (наприклад, закритість, одноманітність організацій-

них форм, обмеження свобод персоналу задля досягнення цілей 
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компанії), оскільки формуватиметься принципово нова організа-

ційна культура. Така культура має забезпечити конструктивні 

взаємодії між учасниками кластера, які можуть розглядатися як 

рівноправні. Загальною стратегічною метою стає розширення 

виробництва для спільної роботи, зменшення протиріч між учас-

никами кластера, створення умов для зміцнення конкурентних 

переваг усіх елементів кластерної структури. 

Фінансові ресурси кластера є сукупністю залучених коштів 

регіональних структур і фондів, іноземних інвесторів і суб'єктів 

кластерного об’єднання. Серед найбільш значущих статей вит-

рат на організацію діяльності кластера слід відзначити витрати 

на: створення кластера; розвиток інфраструктури та її підтрим-

ку; реалізацію окремих проєктів і програм. 

Фінансування створення кластера, зазвичай, ведеться з ура-

хуванням бюджетних ресурсів або коштів міжнародних фінан-

сових організацій та інвестиційних фондів. Фінансування роз-

витку інфраструктури та окремих проєктів у кластерах здійс-

нюється як на основі змішаного фінансування (внески підпри-

ємств-учасників кластера та бюджетного фінансування (це 

застосовується у Німеччині), так і за відсутності або з мінімаль-

ною участю бюджетних ресурсів (наприклад, Великобританія). 

На початкових етапах становлення кластеру ситуація харак-

теризується відсутністю позитивних грошових потоків і можли-

востей повною мірою використовувати боргові інструменти, що 

надаються інституційними інвесторами. У такій ситуації доступ-

ні такі форми залучення позикового капіталу: фінансування з 

боку постачальників; фінансування дебіторської заборгованості 

(факторинг); венчурне фінансування; модель, яка поєднує прин-

ципи проєктного та венчурного фінансування. 

Виходячи з вищевикладеного можна зазначити, що структура 

вказаних компонентів може змінюватися у процесі функціону-

вання, але наявність самих компонентів у кластерній структурі є 

обов’язковою умовою його успішного розвитку. За суттю, 

транспортно-логістичний кластер може створюватися або як 

форма партнерства (у вигляді асоціації або громадської орга-

нізації), або як бізнес-структура, що складається з багатьох 
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компаній і установ, пов’язаних один з одним через координа-

ційну раду – паритетний орган влади, бізнесу та науки. 
Координаційна рада може складатися з представників провід-

них підприємств кластера, наукових установ, закладів вищої 
освіти, топ-менеджерів компаній, які забезпечують інфраструк-
турну базу. Мета полягає у забезпеченні взаємодії, розподілі 
ролей і відповідальності між учасниками, а також визначенні 
відповідальності за прийняття управлінських рішень. Головним 
завданням координаційної ради є контроль за реалізацією довго-
строкової стратегії розвитку, спрямування та координування 
діяльності кластера. До функцій координаційної ради можна 
віднести такі: визначення стратегічної спрямованості розвитку 
кластера та її підтримка; затвердження проєктів щодо інвести-
ційної діяльності; вирішення юридичних спорів і питань, які 
виникають між учасниками кластера; розвиток і трансформація 
організаційної культури з урахуванням сучасних організаційних 
і цифрових викликів; дотримання встановлених норм і правил у 
кластері; забезпечення вирішення питань щодо управління 
ризиками логістичної діяльності. 

Формування організаційної структури полягає у визначенні 
складу кластера і функціональних обов'язків його учасників. 
Серед ключових функціональних обов'язків учасників кластера 
можна назвати такі: здійснення узгоджених планів; розроблення 
й реалізація власних проєктів, які не суперечать із загальною 
стратегією розвитку кластера; забезпечення внутрішнього конт-
ролю за діяльністю підприємства; формування та забезпечення 
належного кадрового ресурсу, контроль за поведінкою та моти-
вацією персоналу. 

Етап IV. Оцінювання очікуваного ефекту від діяльності 
транспортно-логістичного кластеру. Оцінювання ефективності 
кластерної структури є важливим етапом для подальшого плану-
вання та розроблення проєктних рішень. Як інструментарій для 
оцінювання ефективності розвитку кластера в економічному 
районі можна використовувати збалансовану систему показ-
ників (BSC, Balanced Scorecard). 

Оцінювання результативності функціонування транспортно-
логістичного кластера може здійснюватися з погляду окремого 
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підприємства, що входить до кластера; кластера загалом як 
суб’єкта ринку; економічного району в цілому. З погляду клас-
тера як суб'єкта ринку, результативність його функціонування 
може оцінюватися показниками самого кластера: прибутковість, 
сприйнятливість до інновацій, фінансові потоки тощо.  

Оцінювання ефективності діяльності кластера здійснюється з 

урахуванням системи показників економічної, соціальної та 

екологічної ефективності. У цьому випадку доцільним є засто-

сування таких показників: результативні показники виробничої, 

фінансово-економічної та логістичної діяльності підприємств – 

учасників кластера; частка збільшення кількості підприємств та 

установ, які входять до структури кластера; стан кадрового 

забезпечення, збільшення кількості кваліфікованих співробіт-

ників і робочих місць; обсяг залучених інвестицій у розвиток 

кластера; обсяги податкових надходжень; обсяги виробництва 

кластера, зокрема експорту. Локалізація дозволяє скоротити 

витрати, зокрема транзакційні, у результаті знижується транс-

портна складова кінцевої ціни товару. Справедливо припустити, 

що зниження собівартості перевезень призведе до зростання 

обсягів послуг, які надають підприємства у сфері транспорту й 

логістики, і, тим самим, до збільшення прибутку. Важливою 

складовою ефекту від формування транспортно-логістичного 

кластера є приріст валового регіонального продукту, який 

відображає зростання виробництва на підприємствах у сфері 

транспорту й логістики та суміжних видів економічної діяль-

ності. 

Перспективи подальших досліджень полягають в обгрунту-

ванні концептуальних положень формування транскордонного 

транспортно-логістичного кластера як ефективної форми співро-

бітництва регіонів України та Вишеградської четвірки. 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ  
РОЗВИТКУ СУБ’КТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ  

В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 

Поширення коронавірусної хвороби у пандемічних масшта-
бах призвело до виникнення ситуації, за якої уряди багатьох 
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країн почали вводити ряд карантинних обмежень для поліп-
шення епідеміологічної ситуації. Ці карантинні заходи обме-
жують не тільки діяльність домогосподарств, а й діяльність 
суб’єктів господарювання.  

Цілком очевидно, що такі обмеження або зупиняють роботу 

підприємства, або ж сильно її ускладнюють, що можна зрозумі-

ти із показників зміни реального ВВП України: реальний ВВП 

зменшився на 4 % у 2020 році порівняно з 2019 роком, при тому, 

що у 2019 році він збільшився на 3,2 % порівняно з 2018 роком і 

у 2018 році він зріс на 3,4 % порівняно з 2017 роком [1]. Також, 

згідно з опитуванням, проведеним спільно Програмою розвитку 

ООН (ПРООН), ООН-Жінками, Продовольчою та сільськогос-

подарською організацією ООН, 57,4 % респондентів  (власники 

малого та середнього бізнесу, мікробізнесу) зазначили, що 

пандемія суттєво вплинула на спосіб ведення бізнесу [4]. 

За період карантинних обмежень суб’єкти господарювання 

зіштовхнулися з такими соціально-економічними проблемами: 

 зниження попиту, що зазначили 81,9 % респондентів 

(власники малого та середнього бізнесу, мікробізнесу), згідно з 

опитуванням, проведеним спільно ПРООН, ООН-Жінками, Про-

довольчою та сільськогосподарською організацією ООН [4]. Що 

і не дивно адже доходи населення скоротились, що видно з 

статистичних даних і різноманітних опитувань: зміна реального 

наявного доходу у 2020 році становила 2,6 % по відношенню до 

2019 року, в той же час, як у 2019 році реальний наявний дохід 

зріс на 9 % порівняно з 2018 роком, а у 2018 році на 10,9 % 

порівняно з 2017 роком [1]; 52,4 % респондентів (представники 

домогосподарств) опитування, проведеним спільно ПРООН, 

ООН-Жінками, Продовольчою та сільськогосподарською орга-

нізацією ООН, зазначили, що їх дохід значно знизився під час 

пандемії і ще 41,8 % респондентів, зазначили, що дохід знизив-

ся, але незначно; також в результатах цього ж опитування зазна-

чено, що 23 % респондентів були дещо схвильовані нестачею 

їжі через брак грошей, а 12 % сильно схвильовані [4]; 

 неможливість утримування наявного персоналу, потреба в 

його скороченні, 24,7 % респондентів (власники малого та 
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середнього бізнесу, мікробізнесу) заявили, що були змушені 

скоротити чисельність персоналу під час пандемії і 56,5 % 

респондентів були змушені зменшити кількість робочих годин, 

заробітну плату власним працівникам згідно з результатами того 

ж опитування [4]. Це саме можна зрозуміти і за допомогою 

таких показників, як рівень безробіття, і кількість працівників, 

які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості. Рівень 

безробіття населення віком 15–70 років на останній квартал 

2020 року становив 10,1 %, при 8,7 % того ж кварталу 2019 року 

і 9,3 % того ж кварталу 2018 року [1]. Кількість працівників, які 

перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості за останній 

квартал 2020 року становила 197 тис.ос., за той же квартал 2019 

року 138,9 тис.ос., того ж кварталу 2018 року 148,8 тис.ос. [2]; 

 закриття певних виробничих ліній і торгових точок, з чим 

довелось зіштовхнутись 41 % респондентів (власники малого та 

середнього бізнесу, мікробізнесу) опитування, проведеним 

спільно ПРООН, ООН-Жінками, Продовольчою та сільськогос-

подарською організацією ООН [4]; 

 -встановлення гнучкого графіку для працівників стало 

проблемою для 25,3 % респондентів згідно з результатами опи-

тування [4]; 

 переведення роботи повністю або частково у онлайн-

режим; 

 витрати на купівлю засобів захисту понесли 89,5 % рес-

пондентів (власники малого та середнього бізнесу, мікробізнесу) 

згідно з опитуванням [4]; 

 різноманітні проблеми зі збутом та купівлею продукції, 

згідно з опитуванням, проведеним спільно ПРООН, ООН-Жін-

ками, Продовольчою та сільськогосподарською організацією 

ООН, 39,6 % респондентів підтвердили зміни в логістиці і в 

транспортуванні вантажів, 56,5 % стикались з затримкою або 

невдалою доставкою замовлення, 67,8 % респондентів стика-

лись з тим, що їхні клієнти скасовували замовлення через панде-

мію, 35,5 % були вимушені шукати нових постачальників, 39 % 

із затримкою платежів, і 40,2 % з затримкою або невдалим 
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поверненням платежів, а у 51,2 % респондентів канали збуту 

виявились заблокованими [4]; 

 скорочення інвестицій, що чітко видно з динаміки такого 

показника як індекс капітальних інвестицій, який за останній 

квартал 2020 року становив 61,8 % по відношенню до відповід-

ного періоду попереднього року, за останній квартал 2019 року 

115,5 % і у 2018 році 116,4 % відповідно [3]; 

 нестача фінансів, що зазначили 60,3 % респондентів (влас-

ники малого та середнього бізнесу, мікробізнесу) опитування, 

проведеним спільно ПРООН, ООН-Жінками, Продовольчою та 

сільськогосподарською організацією ООН [4]. 

З вищезазначеного, очевидно, що карантинні обмеження 

значно впливають на діяльність суб’єктів господарювання, в 

найбільш несприятлиивх умовах знаходяться підприємства ма-

лого та середнього бізнесу, яким дуже важко знайти спосіб 

повноцінно функціонувати у нових умовах. Мале та середнє 

підприємництво немає можливості сплачувати відповідні подат-

ки, що негативно впливає на поповнення бюджету. Тому, уряду 

України слід зосередити свою увагу на пошуку рішень, які до-

поможуть адаптуватись малому та середньому підприємництву 

до функціонування в умовах пандемії та карантинних заходів. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ  
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

Розвиток місцевого самоврядування, створення об’єднаних 
територіальних громад, передача ресурсів та повноважень міс-
цевим радам в рамках реформи децентралізації в першу чергу 
сприяє до покращення соціальних показників, економічну та 
інвестиційну привабливість територій для якісного та комфорт-
ного проживання. Особливістю функціонування новостворених 
адміністративно-територіальних об’єднань є усвідомлення того, 
що територія пов’язана не лише за назвою, а й за допомогою 
нового бачення перспектив на майбутнє 

Об’єднані територіальні громади – це точки економічного 
зростання з новим якісним менеджментом і ресурсами. Лідери 
громад – це менеджери, які зацікавлені в залученні іноземних 
інвестицій, а це насамперед сплата податків, наповнення місце-
вих бюджетів і створення інфраструктурних проектів [1]. 

У наш час проблеми покращення фінансової спроможності 
громади вирішуються шляхом розвитку інфраструктури на їх 
територіях, забезпечення стратегічного управління територіаль-
ним розвитком, просування територій, сприяння інвестиціям, 
підтримки місцевого бізнесу та промислового розвитку. Кожен з 
муніципалітетів визначає пріоритетні райони на своїх терито-
ріях, зокрема сільські райони віддають перевагу розвитку агро-
бізнесу та сільськогосподарського виробництва, характерних 
для даної області. Таким чином громади відроджують переробку 
льону та вирощування сорго на своїх територіях.  
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Особливу увагу для активізації економічного потенціалу 

територіальної громади слід приділяти при формуванні показни-

ків державного бюджету на плановий рік, в тому числі в частині 

міжбюджетних відносин і визначення особливостей складання 

розрахунків до проектів місцевих бюджетів та підготовці проек-

ту Закону України «Про Державний бюджет України». 

Основні напрямки роботи з формування показників держав-

ного бюджету в частині місцевих бюджетів та міжбюджетних 

відносин в цей період полягають в наступному: 

1) підготовка та повідомлення особливостей звіту про міс-

цевий бюджет на 2022 рік та розподіл міжбюджетних трансфер-

тів з державного бюджету до місцевих бюджетів місцевим орга-

нам влади;  

2) здійснення горизонтального збалансування податкової 

спроможності місцевих бюджетів та встановлення рівня базових 

/ зворотних субсидій для місцевих бюджетів, які відносяться до 

державного бюджету;  

3) проведення зустрічі з представниками обласної та Київ-

ської державних адміністрацій міста для обговорення особли-

востей формування проектів місцевих бюджетів на 2022 рік; 

4) консультування з всеукраїнськими асоціаціями органів 

місцевого самоврядування щодо законопроекту про бюджет на 

2022 рік [2].  

Важливим є дотримування всіх цих напрямків, що дає змогу 

активізувати економічний потенціал територіальної громади, а 

саме залучити іноземні інвестиції, що є невід’ємною частиною 

розвитку національної економіки України, які сприяють вступу 

територіальних громад в глобальне ділове середовище. Ефек-

тивність іноземних інвестицій багато в чому залежить від 

правильного вибору пріоритетних напрямків для інвестиційних 

проектів. Однак перед тим, як визначити пріоритет іноземних 

інвестицій, необхідно визначити основні проблеми та недоліки 

цього процесу [3]. 
Іноземні інвестиції приносять користь не тільки інвестору, 

але територіальним громадам та економіці країни зокрема.. 
Використання іноземних інвестицій дає змогу зосередитись на 
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прямих та непрямих вигодах. До прямих вигод відносяться: 
отримання доступу до передових технологій та методів управ-
ління, сприяння розвитку власних продуктивних сил на об’єд-
наних територіях і сприяння розвитку науково-технічного спів-
робітництва [4]. Непрямі вигоди від іноземних інвестицій вклю-
чають: придбання нових технологій, обладнання та ноу-хау; 
можливість підготовки кадрів фахівців, менеджерів та підпри-
ємців, які мають сучасні управлінські та організаційні техноло-
гії; активізація експортного потенціалу країни-донора; розвиток 
регіональних ресурсів [5]. 

Отже, можна констатувати, що до механізмів активізації еко-
номічного потенціалу громади як інструменту вирішення проб-
лем соціального розвитку можна віднести: необхідність форму-
вання фінансово спроможних об’єднаних територіальних гро-
мад, створення сприятливого інвестиційного клімату, розробку 
громадами якісних проектів для фінансування, вироблення ме-
ханізму надання безоплатних медичних послуг, удосконалення 
міжрегіонального співробітництва громад та розширення 
повноважень громад, щодо земель за межами населених пунктів. 
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ОБЛІГАЦІЙНІ ПОЗИКИ ЯК ФІНАНСОВО КРЕДИТНИЙ 
ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ПОКРАЩЕННЯ 

ТЕРИТОРІЇ МУНІЦИПАЛІТЕТУ 

Кредитні інструменти є альтернативою податковим надхо-

дженням до місцевих бюджетів, що, як відомо, становлять осно-

ву фінансового забезпечення місцевого самоврядування. Вико-

ристання органами місцевого самоврядування кредитних інстру-

ментів допомагає залучити додаткові джерела фінансового 

забезпечення розвитку територій, що акумулюються не стільки 

в публічному секторі, а скільки на внутрішніх і зовнішніх 

фінансових ринках.  

Одним із фінансово – кредитних інструментів фінансового 

забезпечення місцевого самоврядування є облігаційні позики, 

які передбачають розміщення органами місцевого самовряду-

вання облігацій внутрішньої чи зовнішньої позики на фондо-

вому ринку. 

На відміну від інших кредитних інструментів, облігаційні 

позики дають змогу залучити значні грошові ресурси на трива-

лий термін. Здійснюючи облігаційні позики, муніципалітет мо-

же профінансувати високовартісні капітальні проекти, а саме: 

будівництво або модернізацію систем водопостачання та водо-

відведення, розвиток транспортної інфраструктури, будівництво 

закладів освіти, охорони здоров’я, культури, спорту тощо. 

Завдяки цьому інструменту можна акумулювати ресурси як від 

великих інвесторів, (зокрема, інституційних) так і від широкого 

кола осіб, які проживають чи працюють на території муніци-

палітету, і таким чином безпосередньо залучити їх до процесів 

місцевого економічного розвитку та зацікавити в його резуль-

татах [1] Використовуючи облігаційні позики виникає можли-

вість трансформувати внутрішні заощадження громади в інвес-

тиції та в розвиток муніципалітету. 
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Важливою умовою досягнення очікуваних результатів від 

здійснення облігаційних позик є належний рівень управління 

запозиченнями, тобто проведення муніципалітетом виваженої 

боргової політики. Під час формування та проведення боргової 

політики потрібно враховувати всі переваги й недоліки залу-

чення позикових коштів через здійснення облігаційних позик 

(табл. 1).  

Таблиця 1 – Переваги й недоліки облігаційних позик 

Переваги Недоліки 

Ефективний механізм залучення 
ресурсів для фінансування щораз 
більших потреб у зведенні нових 
об’єктів інфраструктури 

Збільшення залежності місцевих 
органів влади від центрального 
уряду внаслідок утворення над-
мірного місцевого боргу 

Можливість планового розподілу 
боргового навантаження на 
тривалий строк 

Нерівномірний розподіл вигoди і 
витрат в цілому між різними 
поколіннями місцевого населення 

Підвищення ринкової та фінансо-
вої дисципліни місцевих органів 
влади 

Ризик зменшення обсягів 
фінансування поточних видатків 
муніципалітету 

Поліпшення інвестиційної муні-
ципалітету 

Погіршення інвестиційного клі-
мату в країні через утворення 
надмірного місцевого боргу 

Зміцнення конкурентних позицій 
муніципалітету, що здійснює 
запозичення, проти інших 

Зниження кредитного рейтингу 
муніципалітету внаслідок утво-
рення надмірного місцевого боргу  

Таблиця виконана автором на основі [1, 3]. 

Перед місцевими органами влади постає завдання забезпечи-

ти оптимальну структуру боргу задля мінімізації видатків на 

його обслуговування та підтримання економічно безпечного 

рівня боргового навантаження, зокрема забезпечення рівномір-

ного в часі графіка виплат за облігаціями місцевих позик.  

Лідерами в розвитку ринку облігацій місцевих позик є країни 

з федеративним устроєм, насамперед США. Значну роль такі 

цінні папери відіграють у країнах Азії (передусім Японії), де 

кошти, отримані від їх продажу, спрямовують на фінансування 

будівництва, освіти, сільського господарства, екологічних 
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проектів тощо. Зі зростанням мобільності міжнародного капіта-

лу та диверсифікацією фінансових інструментів ринок місцевих 

облігацій зростає і в країнах із середнім рівнем доходу й вищи-

ми ризиками, зокрема в країнах Латинської Америки та Євразії. 
Щодо європейського досвіду, то кредитори мають великий 

інтерес до місцевих запозичень у цих країнах, це пов’язується з 
широким поширенням гарантуванням державою виконання 
органами місцевого самоврядування своїх зобов’язань. Надаючи 
гарантії за місцевими позиками, держава сприяє зниженню кре-
дитного ризику для кредиторів та відсоткової ставки за користу-
вання позиковими коштами для муніципалітетів. В Україні ж, 
відповідно до чинного законодавства, держава не відповідає за 
борговими зобов’язаннями місцевих бюджетів, і як результат, 
порівняно з європейськими країнами обсяг місцевих позик, 
здійснюваних місцевими органами влади, у розрахунку на душу 
населення в Україні є значно нижчим. Однією з головних проб-
лем розвитку муніципальних запозичень в Україні є недоско-
нала нормативно-правова база [2, 3]. 

Виходячи з вищезазначеного можемо констатувати,що 
основними недоліками нормативної баз є: 

 неврегульоване питання щодо місцевого боргу, в Україні 
загальний розмір місцевого боргу не повинен перевищувати 
200 % надходжень бюджету розвитку, але більшість науковців 
стверджують, що обсяг безпечного боргу повинен становити  
30–40 % доходів місцевого бюджету, тому дана проблема визна-
чення критерій щодо заборгованості місцевої влади залишається 
нерозв’язаною для України [4];  

 значні ризики від органів місцевого самоврядування, 
пов’язаних із-за відсутності у законодавстві України чіткого 
механізму для захисту інтересів територіальної громади від не-
ефективного використання органами місцевого самоврядування 
права здійснювати місцеві запозичення та надавати гарантії; 

 відсутність уповноваженого органу, який буде здійсню-
вати контроль за використанням отриманих позик, наданих га-
рантій, станом місцевих боргів, надавати інформацію інвесторам 
про кредитоспроможність відповідного регіону; 
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Також важливо зазначити не менш важливими проблемами 

місцевих запозичень в Україні є відсутність у влади чіткого ви-

користання запозичених коштів і механізм ліквідації заборгова-

ності перед кредиторами, нестача кваліфікованого персоналу в 

муніципальних органах влади, які б мали знання та досвід в 

сфері випуску та погашення облігацій місцевої позики, відсут-

ність повної інформації щодо діяльності емітентів та викорис-

тання запозичених коштів, недостатньо розвинена інфраструкту-

ра фондового ринку України, яка не дає можливість всім заці-

кавленим юридичним чи фізичним особам приймати участь у 

формуванні портфелю попиту на муніципальні цінні папери. 
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ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК  
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ 

Вплив глобалізаційних процесів сприяє не лише появі нових 
закономірностей, а призводить до змін у рівні відповідальності 
за місцевий розвиток, що обумовлює посилення ролі терито-
ріальних громад в соціальних, економічних та екологічних 
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перетвореннях в країні та її локальних територіях. Так, процеси 
децентралізації та реформування місцевого самоврядування 
дозволили перетворити територіальні громади із об’єкта управ-
ління в суб’єкт, надавши їм змогу самостійно забезпечувати 
свою спроможність, визначати напрямок та пріоритети розвит-
ку. У зв’язку із чим дослідження розвитку територіальних гро-
мад, зокрема економічного аспекту, є доцільним та актуальним, 
що й обумовлює вибір теми дослідження.  

Економічний розвиток є пріоритетним завданням терито-
ріальних громад, який забезпечує зростання економічного доб-
робуту населення завдяки ефективному використанню наявних 
ресурсів в результаті чого відбувається перехід на новий етап 
економіки. Для виконання зазначеного пріоритетного завдання 
громаді необхідно не лише розробити стратегічний план розвит-
ку громади, а й визначити відповідальних осіб за його реаліза-
цію, назначити відповідальних за налагодження діалогу з бізнес-
структурами, розмістити на відповідному сайті економічний 
профіль чи паспорт громади.  

В умовах проведення реформи місцевого самоврядування 
особливої уваги заслуговує економічний розвиток громади з 
використанням механізму співробітництва, зокрема у межах 
кількох територіальних громад, завдяки чому вирішення спіль-
них проблемних питань є можливим. Безумовно, економічний 
розвиток будь-якої громади повинен відповідати її потребам та 
бути націленим на вирішення проблемних питань [1].  

Виділимо форми співробітництва, які виникають між тери-
торіальними громадами та сприяють їх економічному розвитку: 

 делегування завдань між учасниками співробітництва 
щодо вирішення актуальної проблеми із правом розпоряджатися 
відповідними для цього ресурсами; 

 координація діяльності територіальних громад та об’єд-
нання необхідних ресурсів на визначений проміжок часу; 

 акумулювання спільних фінансових коштів щодо утри-
мання об’єктів інфраструктури; 

 утворення спільних суб’єктів господарювання, зокрема, 
комунальних підприємств, організацій, установ; 
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 утворення спільного органу управління щодо виконання 

повноважень, визначених законом [2].  
Отже, зазначені форми співробітництва надають економічні 

переваги для територіальнних громад, які проявляються в кон-
солідації ресурсної бази щодо вирішення актуальних завдань 
рівня міжтериторіального значення, здійснення фінансування 
якого є складним для будь-якого окремого місцевого бюджету; 
збільшення суспільного ринку за рахунок об’єднання кількості 
потенційних споживачів – учасників територіальних громад в 
результаті утворення нових комунальних підприємств в межах 
співробітництва; створення належних умов для інвесторів з 
реалізації відповідних інвестиційних проєктів із значно нижчим 
терміном окупності в порівнянні із одиничними громадами, що 
сприяє підвищенню конкурентоспроможності локальних терито-
рій із залучення інвестицій; формування необхідних умов щодо 
проведення реформ у системі адміністрування та управлінні 
територією, яка є спільною для громад у налагодженні спів-
робітництва.  

Однією із найбільш фінансово спроможних територіальних 
громад в Україні є Байковецька об’єднана територіальна гро-
мада, яка входить до ТОП-20 найуспішніших громад країни 
[3, с. 42]. Превалюючу частку бюджету зазначена громада фор-
мує завдяки наявності підприємства з іноземними інестиціями, 
яке займається виготовленням бортових систем для автомобі-
лей. В Байковецікій ОТГ було прийнято програму з налаго-
дження співробітницва з бізнес-структурами та профспілками, 
що дозволило більш ефективно використовувати трудові ресур-
си, забезпечувати соціальний захист населення та недопускати 
зростання чисельності безробітних.  

Отже, головна мета досліджуваної громади – це збереження 
робочих місць та створення сприятливих умов праці для робіт-
ників, вчасна виплата заробітної плати та її достойний рівень. 
Зазначена мета віднайшла реалізацію в таких напрямах розвитку 
громади:  

 стимулювання щодо створення нових робочих місць у 
роботодавців, а також розширення сфери застосування робочої 
сили;  
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 сприяння навчанню, підвищенню кваліфікації, а отже і 

конкурентоспроможності економічно активного населення;  

 регулювання трудової міграції за рахунок підвищення 

мобільності робочої сили; 

 надання робочих місць громадянам, які потребуютьсо-

ціального захисту та не можуть конкурувати на ринку праці на 

рівних умовах з іншими. 

Таким чином економічний розвиток територіальної громади 

залежить, в першу чергу, від рівня її фінансової спроможності, 

підвищення якого можливо за умови розвитку економіки, а 

також використанні стратегічного підходу до територіального 

управління та дієвих механізмів залучення інвестицій.  
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РОЛЬ ТEРИТOРIAЛЬНОЇ ГРOМAДИ ЯК СУБ’ЄКТА 
СAМOВРЯДУВAННЯ В ПРОЦЕСІ СOЦIAЛЬНO-

EКOНOМIЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

Прaгнeння сучaснoї влaди якнaйшвидшe стaбiлiзувaти ситуa-

цiю в крaїнi, спрямувaння нa єврoiнтeгрaцiйнi oрiєнтири iннoвa-

цiйнoгo рoзвитку усe бiльшe aктуaлiзує пoтрeбу в пiдвищeннi 

eфeктивнoстi дiяльнoстi oргaнiв упрaвлiння, зoкрeмa в процесі 

упрaвлiння соціально-економічним та інноваційним рoзвиткoм 

тeритoрiй. Oсoбливoгo знaчeння цe нaбувaє нa мiсцeвoму рiвнi 

нa тлi дeцeнтрaлiзaцiї влaди, рeфoрмувaння мiсцeвoгo сaмoвря-
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дувaння, oб’єднaння тeритoрiaльних грoмaд, кoли рoль нaуки в 

зaбeзпeчeннi спрoмoжнoстi oб’єднaних грoмaд знaчнo зрoстaє. 

Для фoрмувaння iнтeгрoвaнoї прoцeснo-функцioнaльнoї мo-

дeлi систeми упрaвлiння соціально-економічним та iннoвaцiй-

ним рoзвиткoм тeритoрiaльних грoмaд прoпoнується пiдхiд, 

який урaхoвує oсoбливoстi упрaвлiння нa рiвнi мунiципaльних 

утвoрeнь, спeцифiку умoв, щo ствoрюються нa тлi прoцeсiв 

дeцeнтрaлiзaцiї влaди тa oб’єднaння грoмaд, рoзвитoк прoгрaм-

нo-цiльoвoгo пiдхoду, спiврoбiтництвa грoмaд, стaнoвлeння 

грoмaдянських кoмпeтeнтнoстeй їх члeнiв [1]. 

В якoстi гoлoвнoгo критeрiю рeзультaтивнoстi упрaвлiння 

виступaє рiвeнь eфeктивнoстi кeрoвaнoгo oб’єктa. У зв’язку з 

цим нa рeгioнaльнoму рiвнi в сучaсних умoвaх висувaється зaв-

дaння ствoрeння упрaвлiнськoгo пoтeнцiaлу. Йoгo сутнiсть ми 

визнaчaємo, як сукупнiсть всiх видiв рeсурсiв, якими вoлoдiє i 

якi викoристoвує рeгioнaльнa систeмa упрaвлiння з мeтoю збiль-

шeння eкoнoмiчнoгo пoтeнцiaлу тeритoрiї. Упрaвлiнський 

пoтeнцiaл виступaє в мaтeрiaльнiй тa iнтeлeктуaльнoї фoрмaх. 

Дo мaтeрiaльнoї фoрмi мoжнa вiднeсти витрaти нa упрaвлiння, 

якi визнaчaються змiстoм, oргaнiзaцiєю, тeхнoлoгiєю тa oбсягoм 

рoбiт з рeaлiзaцiї вiдпoвiдних функцiй, види i кiлькiсть рeсурсiв, 

щo викoристoвуються: трудoвих, iнфoрмaцiйних, мaтeрiaльнo-

тeхнiчну бaзу. Iнтeлeктуaльнa фoрмa включaє в сeбe хaрaктeр i 

прoфeсioнaлiзм упрaвлiнськoї прaцi, кaдрoвий пoтeнцiaл, мeтo-

ди i тeхнoлoгiю упрaвлiння, якiсть iнфoрмaцiї, oргaнiзaцiйнi 

структури, кoрпoрaтивну культуру, твoрчий пiдхiд дo вирiшeння 

упрaвлiнських зaвдaнь [2, c. 240]. 

З тoчки зoру систeмнoгo пiдхoду дo упрaвлiння, нa нaш 

пoгляд, oб’єднaну тeритoрiaльну грoмaду слiд рoзглядaти з двoх 

стoрiн: як oб’єкт дeржaвнoгo упрaвлiння i з урaхувaнням eкo-

нoмiчнoї сaмoстiйнoстi, як суб’єкт сaмoврядувaння. 

Як суб’єкт сaмoврядувaння oб’єднaнa тeритoрiaльнa грoмaдa 

вoлoдiє нaступними oзнaкaми:  

1. Сaмoстiйнiсть згiднo рoзрoбки рeгioнaльних нoрмaтивнo-

прaвoвих дoкумeнтiв.  

2. Зaтвeрджeння i викoнaння бюджeту.  
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3. Встaнoвлeнням мiсцeвих пoдaткiв i збoрiв.  

4. Oсвiтa.  

5. Вiдпoвiдaльнiсть зa прийнятi рiшeння. 

Кoжнa тeритoрiaльнa систeмa, тa будь-якa її пiдсистeмa мaє 

свoї eлeмeнти, блoки, пiдсистeми i зв’язки мiж ними, свoї 

спeцифiчнi цiлi i зaвдaння. Oтжe, кoжeн рiвeнь упрaвлiння мaє 

свoї oсoбливoстi, спoсoби i мeтoди впливу. Систeмa упрaвлiння 

склaдaється iз суб’єктa тa oб’єктa упрaвлiння. Суб’єкт упрaв-

лiння (кeруючa пiдсистeмa) – цe учaсник прoцeсу упрaвлiння, 

сукупнiсть дeржaвних, грoмaдських i гoспoдaрських oргaнiв 

упрaвлiння. Oб’єктoм упрaвлiння (кeрoвaнoї пiдсистeмoю) є всi 

види вiднoсин, щo виникaють у рeзультaтi гoспoдaрськoї 

дiяльнoстi мiж цими суб’єктaми тa oргaнaми рeгioнaльнoї влaди. 

Зa дoпoмoгoю мeхaнiзму упрaвлiння нaлaгoджується зoвнiшнє i 

внутрiшнє взaємoдiя eлeмeнтiв систeми упрaвлiння: пo кaнaлaх 

прямoгo зв’язку дo oб’єктa упрaвлiння нaдхoдить рoзпoрядчa 

iнфoрмaцiя, a пo кaнaлу звoрoтнoгo зв’язку – звiтнa [3, с. 300]. 

Здaтнiсть aнaлiзувaти, систeмaтизувaти, нaгрoмaджувaти й 

пeрeдaвaти iнфoрмaцiю сьoгoднi є нaйвaжливiшим упрaвлiн-

ським нaвикoм. Нaйбiльш eфeктивнo тaкa пiдтримкa прийняття 

упрaвлiнських рiшeнь зaбeзпeчується викoристaнням нoвих 

кoмп’ютeрних тeхнoлoгiй. 

Oтжe, упрaвлiння пoтeнцiaлoм рoзвитку сoцiaльнo-eкoнoмiч-

них систeм, як й iнших склaдних систeм, вiдбувaється чeрeз 

прoцeси сaмooргaнiзaцiї, щo мiстять пeрioдичнi змiни фaз руй-

нувaння стaрих i виникнeння нoвих структур (oб’єднaних тeри-

тoрiaльних грoмaд), a тaкoж їх зaкрiплeння тa пiдтримaння у 

пoрiвнянo стiйкoму стaнi. В цiлoму прoцeс упрaвлiння пoтeн-

цiaлoм рoзвитку oб’єднaнoї тeритoрiaльнoї грoмaди являє сoбoю 

пoслiдoвнiсть рeaлiзaцiї упрaвлiнських функцiй (плaнувaння, 

oргaнiзaцiя, мoтивaцiя, кooрдинaцiя, кoнтрoль) i прoцeдур 

суб’єктoм упрaвлiння (вiдпoвiдним oргaнoм мiсцeвoгo сaмoвря-

дувaння, упoвнoвaжeним oргaнaми дeржaвнoї влaди) вiднoснo 

oб’єкту упрaвлiння (тeритoрiaльнoї грoмaди) iз дoтримaнням 

визнaчeних принципiв з мeтoю зaбeзпeчeння нaйвищoї якoстi 

життя тa дoбрoбуту члeнiв грoмaди. 
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DEVELOPMENT OF MICRO-BUSINESS OF THE REGION IN 
THE CONDITIONS OF POST-CORONAVRUS TOURISM 

Today, under the influence of COVID-19 factors, mainly the state 

and small and medium-sized local entrepreneurs contribute to tou-

rism. In addition, transformational and systemic changes in the 

economy of Ukraine, institutional transformations of subject-object 

structure, digitalization of business, public authorities define the 

process of entrepreneurship as a phenomenon that becomes the foun-

dation of post-coronavirus economy, and which will create broad 

prospects development (as evidenced by the experience of developed 

countries, in which indicators of development and the role of the 

micro-enterprise sector in the economy occupy a stable position), 

will ensure the socio-economic growth of regions and countries, in 

general [1; 2]. 

It should be noted that these prerequisites include: changes in the 

nature of the economic space and business relations within it (1); 

transformation on the newest principles of economic bases of system 

of division of work of region (2); formation of a layer of owners (3); 

ensuring property rights, inviolability, freedom to choose the sphere 

of transparent capital investment (4); variety of forms of product 
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production, forms of business, property in the multilevel economy of 

the region (5); openness of domestic markets, national economy for 

the establishment of world economic relations (6); liberalization of 

economic processes (7). In this context, it is more practical to outline 

the directions, goals, objectives and measures of public policy to 

ensure the vector of strengthening the economic security of this 

sector of the regional economy [3]. When starting to develop a strate-

gy and a certain policy, it is necessary to determine the range of 

negative factors that will be addressed by the developed measures. In 

addition to COVID-19 and the existing factors in the regions that 

hinder the development of micro-business and hinder the progress of 

reform and post-coronavirus transformations, important restraining 

factors are the following: credit system, lack of favorable investment 

and innovation climate, tax policy. At the same time, the subjects of 

the tourism micro-business sector of the region do not have the 

opportunity to attract available financial and credit resources for 

business investment, innovation, modernization.  

According to this situation, it should be added that these condi-

tions do not correspond to the nature of a favorable environment for 

doing business and until they are changed, the prospect of creating 

appropriate conditions for micro-business development in most 

regions of Ukraine is quite limited [4]. Given the systemic causes, 

the solution of a set of problems is impossible due to the implemen-

tation of certain measures. It is important to develop a strategy to 

change the relationship “government – tourism micro-business – 

society” on the basis of post-coronavirus phased implementation of a 

set of measures of economic, regulatory, organizational, administra-

tive, law enforcement nature. The strategic goal of measures and 

decisions should be the need to form a viable competitive 

environment, conditions for the development of legitimate business 

activities. It should be recognized that public policy in the field of 

support for tourism micro-companies in the region is not coordinated 

and is not fully implemented to achieve the goals set by public 

authorities. The policy of supporting micro-entrepreneurship needs to 

be significantly adjusted. The principles for ensuring the develop-

ment of micro-business in the region of post-coronavirus tourism in 



322  – © ПУЕТ – 

the region should be: emphasis on the development of tourism 

subsectors that have comparative and competitive advantages in the 

global economy on a regional and global scale (1); high level of 

internal integration of the domestic tourism economy of the region, 

creation of a strong national tourism market as a fundamental basis 

for conquering and securing relevant niches in highly competitive 

and efficient global markets for integrated tourism services (2); 

taking into account different factor intensity, capital and employment 

of tourist industries, compared with other countries, taking into 

account domestic prices, their world counterparts (3); creation of a 

post-coronavirus system of incentives for public legitimization of 

shadow incomes from tourist activity and ownership of tourist 

infrastructure objects (4); providing investment in innovation, 

scientific and technological development, education, social tourism 

in the region, which will ensure the development of these less 

profitable areas, including by amnesty “shadow” income from 

entrepreneurship invested in these areas (5) [5]. 

In the post-coronavirus space, the liberalization of economic 

policy of the state through adequate restrictions on the institution of 

public power, hypertrophied functions and financial levers of 

influence, which allow easy manipulation of economic processes in 

tourism and make political action an extremely attractive “business 

area” for various monopolistic associations and political and finan-

cial groups, can be achieved through measures: a significant reduc-

tion in taxes while limiting the amount of other financial resources 

accumulated in the budget, the harmonization of customs tariffs and 

fees to the level required by the requirements of global business (1); 

elimination of “informal” benefits, preferences, subsidies paid from 

state and local budgets to large enterprises (2); significant simplifica-

tion of the procedure for creating new micro-enterprises and liquida-

tion of existing ones, passing of permitting and approval procedures 

(3); strengthening the antimonopoly legislation of Ukraine with a 

simultaneous increase in the role and growth of the weight and 

functions of the Antimonopoly Committee (4); judicial reform 

(strengthening the institutional support of the judicial system, 

increasing the openness and transparency of the judiciary, the 
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introduction of the institute of case law in judicial practice) (5); 

separating power from micro-business by banning entrepreneurs 

from running for representative, executive or judicial positions until 

their business at the regional level is sold at an open auction with 

appropriate media coverage (6). 

Further research makes sense in the direction of studying: 

approaches to the formation of a permanent system of monitoring the 

economic security of micro-entrepreneurship at all levels of public 

administration (1); measures aimed at strengthening the competitive 

position of tourism entities and the search for organizational and 

economic mechanisms to strengthen the economic security of micro-

business companies and micro-enterprises in the region (2): functions 

of economic and social security of the region, its economic growth 

and competitiveness and a number requirements for the system of 

public management of micro-entrepreneurship in the region (3). 
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СЕКЦІЯ 7: 
СУЧАСНА ПРОБЛЕМАТИКА ПІДГОТОВКИ 

ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІКИ, ЕКОНОМІЧНОЇ 

КІБЕРНЕТИКИ, АНАЛІТИКИ, КОМП’ЮТЕРНИХ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА  
ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
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TRENDS IN LANGUAGE TRAINING OF SPECIALISTS  
IN ECONOMICS, ECONOMIC CYBERNETICS,  

ANALYTICS, COMPUTER INFORMATION  
TECHNOLOGY AND DIGITAL ECONOMY 

Our world is constantly changing, and with it the students, many 
of whom represent the generation of “digital natives”, i.e. generation 
born in 2002–2003 and living in the company of computers, cell 
phones, the Internet, and other gadgets of the digital age. This means 
that learning technologies cannot remain the same. In order to be 
competitive universities and teachers themselves must find other, 
slightly different forms of interaction with students who perceive 
process and reproduce information differently. Distance learning is 
one way to solve this problem.  

Nowadays, it is required from a specialist not only to have the 
ability to express his/her thoughts in oral or written forms correctly 
in linguistic and speech terms, but also the ability to logically and 
reasonably express his/her point of view, analyze, compare and 
evaluate facts and events, i.e. possession of critical thinking skills. 

The purpose of this research is to find a solution to a set of 
theoretical and practical issues related to the selection of the content 
of a distance course in foreign language for students majoring in 
Economics, Analytics, Computer Information Technology and Digi-
tal Economy, its structuring, taking into account the specifics of 
distance learning, the development of a system of exercises, as well 
as control and testing. 
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A distance course can be effective and efficient if: 1) it meets the 
modern goals and objectives of teaching foreign languages; 2) a 
selection and structuring of the course content will be carried out 
taking into account the specifics of distance learning; 3) the course 
itself and the educational process will be built on the basis of a 
personality-oriented approach, using the corresponding modern 
pedagogical and information technologies; 4) a system of exercises 
and control for the distance course will be developed; 6) it will be 
possible to achieve a high degree of student motivation. 

An attempt to create a distance course for the students majoring in 
Economics, Analytics, Computer Information Technology and Digi-
tal Economy has been made by the professors of Poltava University 
of Economics and Trade. The structural parts of the course are: 
1) theoretical material, 2) practical tasks for classes, 3) tasks for 
independent work, 4) individual tasks, 5) tests for self-control. 

This distance course is one of the sources of business information 
on the topics of Economics, Analytics, Computer Information 
Technology and Digital Economy. It consists of – units based on 
topics of great interest to everyone involved in or studying business. 

It features authentic texts reflecting the latest trends related to the 
economic activity. This course will greatly improve an ability to 
communicate in English in business situations with your business 
partners. This course is aimed at developing communication skills 
necessary to succeed in a professional environment and will broaden 
learner’s knowledge of the business world. 

Students studying this course will become more fluent and 
confident in using the language of business, computer information 
technology and digital economics in a variety of contexts and. The 
first type of tasks is connected with reading texts on a variety of 
contemporary topics. Along with developing reading skills, there are 
tasks aimed at discussing and responding to the issues in the texts. 
There is a language review after each text and related exercises in the 
grammar reference section for each topic. These exercises give an 
opportunity revise language and structures which are common 
problem areas for advanced learners. They provide sufficient training 
in order to become more accurate in the use of English at an 
advanced level. 
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Other sections of the distance course develop essential business 

communication skills, such as giving presentations, dealing with 

questions, taking an active part in meetings, negotiations, strategies 

for telephoning and teleconferences, English for networking, as well 

as using the language for a variety of business writing tasks. Each 

business skills section contains a useful language box which provides 

learners with the language necessary to carry out the realistic tasks in 

each unit. 

The texts of this distance course are based on business problems 

or situations and allow to use the language and communication skills 

developed while working through each unit. They give the opportu-

nities to practice speaking, listening, reading and writing skills in 

realistic contexts. Each topic ends with a follow-up writing tasks that 

aim to provide practical help in writing commercial correspondence 

of all kinds, including letters, faxes, emails, reports, memos, cont-

racts and social correspondence. It explains how to write clearly and 

effectively, and demonstrates how it is possible to be polite, direct 

and concise. 

Thus, it should be noted that distance learning contributes to the 

implementation of modern educational paradigm, the integral com-

ponents of which are student-centered training, individualization and 

differentiation of educational activities, the possibility of auto-

nomous learning, self-education and self-development of students. 

The selection and organization of the content of teaching a foreign 

language in a distance course depends on the goal, the choice of the 

model distance learning, software capabilities, teaching staff compe-

tence and the willingness of participants in the educational process to 

network interaction. 
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СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАД І 
ТЕРИТОРІЙ ЯК ОБ’ЄКТ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Децентралізація влади в Україні характеризується не лише 

укрупненням територіальних громад, а й передачею владних 

повноважень щодо територіального (регіонального) розвитку 

від органів державного управління до органів місцевого само-

врядування [3–7]. Відповідно, в сільських, селищних, міських 

радах створюються відділи, на які покладено функції управління 

соціально-економічним розвитком територій і територіальних 

громад, зокрема, стратегічне планування.  

Це обумовлює доцільність внесення відповідних змін у фахо-

ву підготовку здобувачів вищої освіти спеціальності 051 Еко-

номіка, яку здійснюють заклади вищої освіти.  

Серед нових навчальних дисциплін у Вищому навчальному 

закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і тор-

гівлі» останнім часом з’явилися такі, як «Економіка територій і 

територіальних громад» [1], «Економіка територій і територіаль-

них громад (поглиблений рівень)» [2] (бакалаврський рівень) та 

«Стратегічне планування розвитку громад і територій» (магіс-

терський рівень). 

Навчальна дисципліна «Стратегічне планування розвитку 

громад і територій» розрахована на здобувачів вищої освіти 

освітніх програм «Економіка підприємства» та «Економічна 

кібернетика» спеціальності 051 Економіка ступеня «Магістр».  

Вивчення даної навчальної дисципліни передбачає набуття 

майбутніми фахівцями теоретичних знань і практичних навичок, 

що дають можливість здійснювати стратегічне планування со-
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ціально-економічного розвитку територій і територіальних 

громад. 
Тривалість навчального курсу – 4 кредити ЄКТС/120 годин 

(лекції 16 год, практичні заняття 32 год, самостійна робота 
72 год). 

Вивчення зазначеної дисципліни ґрунтується на наявності 
знань з базових економічних дисциплін, а також таких дисцип-
лін, як «Економіка територій і територіальних громад» та «Еко-
номіка територій і територіальних громад (поглиблений рі-
вень)». 

Статус дисципліни – вибіркова. 
Структура навчальної дисципліни передбачає два модулі. 
Модуль 1 «Теоретичні основи стратегічного планування роз-

витку територій і громад» включає чотири теми: 1) території та 
територіальні громади; 2) нормативно-правове забезпечення 
розвитку громад і територій; 3)  планування розвитку територій 
і територіальних громад; 4) стратегування розвитку громад і 
територій. 

Модуль 2 «Стратегічне планування людського розвитку тери-
торій і громад» містить наступні чотири теми: 5) трудові ресур-
си як провідний фактор розвитку територіальних громад; 6) зай-
нятість населення територіальних громад; 7) система управління 
використанням трудових ресурсів територіальних громад; 
8) стратегічне планування трудовикористання в територіальних 
громадах. 

Програмні результати навчання:  

 застосовувати аналітичний та методичний інструментарій 
для обґрунтування пропозицій й прийняття управлінських рі-
шень різними економічними агентами (індивідуумами, домогос-
подарствами, підприємствами та органами державної влади);  

 використовувати дані, надавати аргументацію, критично 
оцінювати логіку та формувати висновки з наукових та аналі-
тичних текстів з економіки;  

 виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-еконо-
мічних явищ і проблем в одній або декількох професійних 
сферах з врахуванням ризиків та можливих соціально-еконо-
мічних наслідків.  
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Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач у про-

цесі вивчення зазначеної дисципліни: 

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;  

 здатність приймати обґрунтовані рішення;  

 здатність здійснювати професійну діяльність у відповід-

ності з чинними нормативними та правовими актами;  

 здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі 

розуміння закономірностей економічних систем і процесів та із 

застосуванням сучасного методичного інструментарію; 

 здатність самостійно виявляти проблеми економічного ха-

рактеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи 

їх вирішення.  

 здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в 

одній або декількох професійних сферах з врахуванням еконо-

мічних ризиків та можливих соціально-економічних наслідків. 

Для здобувачів денної, заочної та дистанційної форм на-

вчання підготовлено і використовується у навчальному процесі 

дистанційний курс «Стратегічне планування розвитку громад і 

територій» [8].  
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О. М. Харчишина, заступник директора з навчальної роботи, 
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист  
ВСП «Технолого-економічний фаховий коледж Білоцерківського 
національного аграрного університету» 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ПРИНЦИПИ 

ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В  
ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ  

Економічна освіта є величиною досить динамічною, вона 

перебуває в постійному розвитку та потребує постійного онов-

лення.  

Суттєвий вплив на освітню галузь чинять і глобальні проб-

леми людства. Так уже другий рік міць української освіти 

випробовує пандемія COVID-19, яка зумовила необхідність 

швидкої організації освітньої діяльності у дистанційному режи-

мі. За цим стояв активний пошук додаткових фінансових ресур-

сів та нових технологій для діджиталізації освітнього процесу, 

введення в дію сучасних освітніх платформ, підвищення інфор-

маційної культури викладачів та студентів, впровадження нових 

форм та методів подання навчального матеріалу, налагодження 

зворотного зв’язку між учасниками освітнього процесу. 
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Підготовка конкурентоспроможних, висококваліфікованих, 

мобільних фахівців є основною метою діяльності закладів фа-

хової передвищої освіти. Досягти поставленої мети можна лише 

завдяки широкому використанню різноманітних інноваційних 

методів і технологій навчання, їх гармонійному поєднанню з 

традиційними формами та методами роботи, інтенсифікації та 

активізації освітніх технологій. 

В світлі проблеми, що розглядається, посилюється дидак-

тична роль процесу навчання. Процес викладання економічних 

дисциплін має визначатися не обсягом, а змістом викладеного 

матеріалу; наукова складова змісту навчальної  дисципліни має 

ґрунтуватися на досягненнях світової та вітчизняної економічної 

науки та підкріплюватися нормативно-правовою базою; засвоєн-

ня знань повинне бути не механічним, а цілком свідомим.  

Такого результату можна досягти лише таким підходом до 

навчання, який активно й свідомо сприймається, конкретизує 

думку студентів і спрямовує її на розуміння базових та глобаль-

них економічних питань та проблем вітчизняної і світової 

економіки.  

Провівши аналіз праць класиків педагогіки Беспалька В. П., 

Давидова В. В., Коменського Я. А., Ушинського К. Д. та сучас-

них дослідників вважаємо, що викладання економічних дисцип-

лін в закладах фахової передвищої освіти слід здійснювати з 

використанням ряду концептуальних педагогічних підходів та 

принципів, які становлять цілісну систему професійної підго-

товки фахівців економічного профілю. Зокрема таких: 

 Принцип поєднання теорії з практикою. Найкращою де-

монстрацією практичної реалізації даного підхожу є проведення 

науково-практичних студентських конференцій, виконання кур-

сових робіт з актуальної економічної тематики, підготовка зміс-

товних щоденників-звітів за результатами проходження на-

вчальних та виробничих практик. 

 Принцип систематичності і послідовності у навчанні 

полягає в доцільності використання в закладі освіти відповідної 

системи і послідовності вивчення економічних дисциплін з 

дотриманням міждисциплінарних зв’язків. 
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 Принцип професійного орієнтування передбачає забез-

печення відповідності змісту викладання навчальних дисциплін 

та підготовки фахівців запитам роботодавців. Сьогодні як ніко-

ли є актуальною безпосередня участь науковців у виробництві, а 

провідних спеціалістів-практиків в освітньому процесі. «На-

вчання протягом усього життя» – теза, яка надиктована вимо-

гами сьогодення. 

 Принцип доступності і унаочнення. Якісний виклад 

економічних дисциплін напряму пов’язаний із використанням 

різноманітного демонстраційного матеріалу: мультимедійних 

презентацій, відеоматеріалів, альбомів зі зразками форм пер-

винних документів, облікових реєстрів та звітності та іншого. 

Актуальною є демонстрація та застосування спеціалізованих 

програмних продуктів для ведення бухгалтерського обліку та 

складання звітності (M.E.D.Doc, UA-БЮДЖЕТ, BAS та інших). 

Поглибленню знань студентів сприяють екскурсії на підпри-

ємства, в страхові компанії, фінансово-кредитні установи,  торгі-

вельні комплекси, проведення практичних занять на вироб-

ництві. В умовах карантину широке використання отримують 

віртуальні екскурсії та тури на господарюючі суб’єкти, онлайн-

зустрічі з провідними спеціалістами галузі, випускниками 

навчального закладу, що працюють за обраним фахом. 

 Принцип осмислення і активного навчання. Важливу 

роль в інтенсифікації цього принципу відіграють активні методи 

і технології навчання (проведення ділових ігор, тренінгів, 

майстер-класів, конкурсів на краще знання навчальної дисцип-

ліни, конкурсів «Кращий за професією» тощо).  

 Принцип індивідуального підходу до студентів. Дуже 

важливо, щоб викладач на перших заняттях провів діагностику 

вхідних знань студентів, оцінив рівень їх готовності до сприй-

няття нового матеріалу та коло майбутніх професійних інтере-

сів. Врахування індивідуальних особливостей студентів відіграє 

важливу роль під час організації як аудиторної так і позаауди-

торної роботи. 

 Принцип стійкості засвоєння знань. Викладач має дозу-

вати обсяг навчального матеріалу залежно від поставленої мети 
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– ознайомлення чи засвоєння, адже збільшення обсягу поданої 

інформації значно знижує обсяг її рефлексії. Слід постійно пере-

водити свою діяльність від контролю за відтворенням пройде-

ного матеріалу, до подачі нового, із обов’язковим аналізом рівня 

його розуміння та засвоєння. 

 Принцип толерантності. Кожен викладач має стати 

фундатором реалізації освітнього процесу в атмосфері добро-

зичливості, терпимості до представників різних конфесій, націо-

нальностей, рівнів освіти. Кожне заняття має бути спрямоване 

на реалізацію виховної функції процесу навчання: розвиток ко-

мунікативних здібностей, підвищення рівня самооцінки, стресо-

стійкості, протистояння булінгу, укріплення морально-етичних 

норм і правил поведінки. 

Отже, практичне використання запропонованих підходів і 

принципів в системі викладання економічних дисциплін для під-

готовки студентів економічних спеціальностей в закладах фахо-

вої передвищої освіти дасть можливість розвинути у майбутніх 

фахівців цілу низку професійних знань, вмінь та якостей: здат-

ність приймати самостійні рішення, здатність до навчання впро-

довж життя, системного мислення, толерантності, самостійності 

та ініціативності, готовності до гнучкості та змін, медійної 

грамотності, комерційної і ділової орієнтації, уміння працювати 

з інформацією та ряду інших. 
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СЕКЦІЯ 8: 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Е 

ЛЕКТРОННОЇ ОСВІТИ ТА СУЧАСНИХ  
ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З  

ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 

О. В. Герасименко, к. е. н., доцент; 
М. І. Голич, бакалавр 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ  
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ЗВО 

Освiта є одним iз базових прав людини, закрiпленим у 

26 статтi Декларацiї прав людини, Конституцiї України та Зако-

нi України «Про освiту». Якiсть і доступнiсть освiти прямо 

впливають на доходи, зайнятiсть, розвиток, здоров’я та соцiа-

лiзацію людей.  

Пандемiя Covid-19 триває вже другий рік, що дуже вплинуло 

на освiтнiй процес в Українi. Школи та заклади вищої освiти 

періодично переходять на дистанцiйну форму навчання. 

Вчений Роберт І. В. у своїй науковiй працi «Теорiя i методика 

iнформатизацiї освiти» розкриває дистанцiйне навчання крiзь 

призму процесу передачi знань, вироблення вмiнь i навичок у 

контекстi iнтерактивного взаємодiяння як мiж студентом i 

викладачем, так i мiж ними та iнтерактивним джерелом iнфор-

мацiйного ресурсу, який вiддзеркалює всi характернi навчально-

му процесу елементи, реалiзованi в умовах використання при-

йомiв iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй [1]. 

Аналогiчне тлумачення запропонувала Полат Є. С.: «дистан-

цiйне навчання – це систематична органiзацiя навчання, побудо-

вана на взаємодiяннi викладача та студента, студентiв мiж со-

бою на вiддаленнi, що вiдбиває всi властивi навчальному проце-

су своєрiдними прийомами інформаційно-комунікаційних тех-

нологіями та інтернет-технологiіями» [2, с. 23]. 



– © ПУЕТ – 335 

Пандемія призвела до значних змiн у сферi освiти протягом 

2020 року в усьому свiтi. За даними ЮНЕСКО, на квiтень 

2020 року всi заклади освiти було закрито у 191 країнi свiту, де 

мешкають понад 90 % усiх учнiв планети. 

За умов термiнового переходу на дистанцiйне навчання та 

пов’язаних iз цим недолiкiв у поспiхом створених умовах для 

освiтян логiчно очiкувати спад у результатах освiти. Мiжнароднi 

дослiдження зафiксували втрати знань учнiвства вiд закриття 

шкiл та вищих навчальних закладiв  пiд час пандемiї COVID-19 

у європейських країнах із вищим за український рівнем еконо-

мічного розвитку. Наприклад, учнi Нiдерландiв втратили 20 % 

очiкуваного прогресу в навчаннi через закриття навчальних 

закладiв, хоча мали чи не найкращi можливостi для дистанцiй-

ного навчання. За даними аналiтикiв Світового банку, якi 

узагальнили дані 157 країн, реальнi втрати навчального часу 

оцiнюються від 0,3 до 0,9 року шкiльного навчання. На жаль, в 

Українi таку iнформацiю не збирають, не дослiджують, а отже, 

немає пiдґрунтя для прийняття рiшень для покращення ситуацiї 

i компенсацiї прогалин учнiвства та студентства. Фактично, в 

Українi немає iнформацiї, яка дозволила б розробляти комплекс-

нi заходи роботи з негативними наслiдками пандемiї для освiти. 

Так само немає оцiнки готовностi освiтньої сфери до переходу 

на дистанцiйний формат – зокрема технiчного забезпечення 

учасникiв навчального процесу та навичок використання нових 

iнструментiв цифрової освiти. МОН стверджує, що втрати 

некритичнi, й оцiнює падiння якостi освiти лише на рiвнi 8 %, а 

прогрес якостi та рiвня дистанцiйної освiти з грудня до травня – 

на рiвнi 10–15 % [3]. 

У сучасному глобальному поступi свiту загалом й україн-

ського соцiуму, зокрема, мережа Інтернет певною мiрою транс-

формувалася, вiдкриваючи студентству додаткові можливостi 

доступу до iнформацiйних ресурсiв та продуктивної спiвпрацi. 

Активними темпами, разом iз дистанцiйним навчанням, удоско-

налюються мобiльне навчання, змiшане навчання, online-на-

вчання. Online-навчання – iнтерактивне навчання, у якому на-

вчальний матерiал повинен бути загальнодоступним у дiало-
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говому режимi та гарантувати автоматичний зворотний зв’язок з 

навчальною дiяльнiстю слухача [4, с. 7]. 

Отже, в реалiях сьогодення традицiйна нацiональна система 

вищої освiти частково відповідає запитам студентської аудиторiї 

та iнформацiйного соцiуму щодо вишколу майбутнiх профе-

сiоналiв, i лише завдяки застосовуванню дистанцiйних, Інтернет 

та мобiльних технологiй викладач i студент зможуть продуктив-

но на партнерських засадах спiвпрацювати не лише пiд час 

аудиторних занять, але й за межами закладу вищої освiти. 

Провiднi українськi ЗВО на сьогоднi ставляться до дистан-

цiйного навчання без особливого ентузiазму: таку можливiсть 

пропонують всього 19 вишiв, до того ж не за всiма спецiальнос-

тями. Методика навчання часто є запозиченою у закордонних 

ЗВО з 2000-х років, – це використання кейс-технологiй або 

матерiалiв, що знаходяться в парольному доступi на сайтах 

дистанцiйного навчання унiверситетiв. 

Потреба впровадження дистанцiйних технологiй не викликає 

сумнiву, i вiтчизняним ЗВО доцільно не лише переймати зару-

бiжнi технологiї та приймати фiнансову допомогу, а й розроб-

ляти власнi моделi дистанцiйного навчання та вiдповiдно 

фiнансувати їх. 
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE HIGHER 
EDUCATIONAL IMAGE INSTITUTION AND PERSPECTIVE 

OF ITS FEATURES PERCEPTION 

Until now, full-time and part-time forms with direct interaction 

between the teacher and a group of students were the most effective 

forms of learning. The use of distance technologies was not consi-

dered an acceptable successful form of training qualified specialists. 

Let’s agree with T.V. Richter who represents distance learning as 

a way to implement the content of learning through an orderly and 

appropriate set of methods, tools, and forms aimed at organizing 

students’ mental activity to develop skills to acquire knowledge from 

various sources, master methods, techniques and methods of cogni-

tive activity, improve them and creatively apply in non-standard 

situations [1, p. 83]. This opens up great opportunities to improve the 

methodology of selection of theoretical and practical information, 

planning, organization, management, and quality control of the 

educational process, improving its efficiency [1, p. 85]. 

Thus, the successful organization of independent work requires 

the following conditions: 

 readiness of the student for independent work; 

 motivation to obtain the necessary knowledge; 

 availability and accessibility of educational and methodical 

and reference material; 

 regular quality control of independent work performed; 

 teacher’s advice. 

The successful mastering of subjects for economists depends not 

only on the professional skills of the teacher but also on the ability of 

the student to understand and comprehend both the task and the con-

tent of subjects. The student has to take an active part in the learning 

process and be responsible for what he does during self-study: a 

successful study is possible only with systematic independent work. 
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Since the lack of face-to-face communication between students 

and teachers, when there is no one around who could emotionally 

color the knowledge, is a significant disadvantage, and becomes 

clear: distance learning requires strict self-discipline. The learning 

outcome will directly depend on the independence and consciousness 

of the student. Only self-organization and self-control will allow him 

to become a competent specialist. 

The distance learning system helps to form in the student such 

professional competencies as: 

 the ability to compose, read and analyze primary documents; 

 mastering the skills of working with software; 

 the ability to draw up certain types of contracts and reporting 

forms. 

93 % of students were in favor of distance learning. According to 

the students, an important feature of the combination of distance and 

distance learning is the presence of systematic “live” contact with the 

teacher, which gives them an effective informational and motiva-

tional impact. Also, the introduction of distance learning technolo-

gies increases the clarity and quality of the presented educational 

materials, stimulates students to work independently on the theo-

retical part of the discipline. 

Finally, we emphasize that remote technologies profitably comp-

lement, develop and expand traditional forms of employment. With 

their help, students have constant access to educational material, and 

the teacher can test knowledge, consultations, exchange materials, 

and tasks. The advantages of using distance learning to support tradi-

tional classes are obvious, because they make the transition from 

passive to active, from a paper presentation of information – to elect-

ronic, from a group approach – to individual [2]. 

Improving educational technologies and pedagogical methods 

from the standpoint of a competent approach helps to increase the 

efficiency of the educational process. The quality of training of spe-

cialists in the field of economics can be improved by developing and 

implementing a model of distance learning courses. 
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ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ ПРИ 

ВИВЧЕННІ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН  

Сучасний інформаційний простір надає широкі можливості 

як для розвитку суб’єктів господарювання, так і для набуття 

професійних навичок та компетентностей здобувачам вищої 

освіти. Сьогодні набуває поширення новий напрямок в освіт-

ньому процесі – використання мобільних пристрої.  

Питаннями застосування мобільних телефонів займаються 

такі науковці, як В. Косик, Дж. Кузнекоф, С. Тітсуорф, В. Шу-

донг, М. Хіггінс, П. Торонтон, К. Хаузер та інші.  

Інтеграція мобільних пристроїв у процес вивчення навчаль-

ної дисципліни має багато переваг. Наприклад, для вивчення 

іноземної мови студенти мають [1, с. 81]:  

 вільний доступ до навчальних матеріалів у будь-якому 

місці і в будь-який час; 

 можливість застосування мобільних програм для практич-

ного тренування багатьох аспектів мовної діяльності (включаю-

чи аудіювання) без застосування додаткових матеріалів і прист-

роїв; 
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 яскрава подача матеріалу з ілюстраціями і мультимедій-

ними ефектами; 

 автоматична й швидка перевірка вправ, що дає студентам 

можливість отримувати найбільш актуальну інформацію про їх 

прогрес (програма автоматично проводить аналіз помилок і 

пропонує відповідні шляхи для їх усунення); 

 можливість ефективного дистанційного навчання – робить 

навчання доступним; 

 будучи однією з новітніх розроблень у сфері навчання 

іноземних мов, мобільні додатки створюються переважно на 

найбільш сучасному лексичному матеріалі, відображають новіт-

ні мовленнєві і мовні тенденції англійської мови. 

При цьому, науковці – педагоги відзначають, що викорис-

товуючи мобільні пристрої в навчальному процесі, маємо такі 

недоліки: 

 використання новітніх інформаційних технологій у на-

вчанні іноземної мови створює тісний метапредметний зв’язок 

між двома дисциплінами (інформатикою та іноземною мовою), а 

отже, якщо студент недостатньо володіє технічним пристроєм, 

то відчуває додаткові труднощі, що може значно знизити його 

мотивацію до навчання; 

 відсутність живої взаємодії студента і викладача, яка 

проявляється в неможливості прямого контакту, що може зни-

зити ефективність навчання; 

 відсутність об’ємних уривків текстів для розвитку нави-

чок читання, що частково зумовлено особливостями мобільних 

пристроїв, більшість з яких мають порівняно невеликий екран, 

що перешкоджає ефективній роботі з текстом великого обсягу; 

 неможливість практикувати навички усного монологіч-

ного і діалогічного мовлення за допомогою технічного прист-

рою [1, 2]. 

Таким чином, для усунення недоліків, врахувавши переваг у 

навчальному процесі мобільних пристроїв, пропонуємо, крім 

дистанційного курсу з навчальної дисципліни, ще викорис-

товувати мобільні додатки.  
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Мобільні додатки – це відносно невеликі підпрограми, або 

частини програми мобільних пристроїв різного призначення [3].  

Для студентів економічних та технічних спеціальностей для 

кращого засвоєння нового матеріалу, вчасної здачі типових та 

індивідуальних завдань, повного доступу до матеріалу (текстів 

книг, аудіо та відео файлів) авторами розроблено мобільний 

додаток «Еasy to learn». Цей додаток дає можливість підклю-

чити одночасно всіх учасників навчального процесу, які ви-

вчають даний навчальний курс.  

Додаток розроблено за допомогою сервісу Glide. Glide є 

безкоштовним для індивідуального використання. Викладач на 

основі заповнення гугл-таблиці формує відповідний матеріал, 

який реалізується у вигляді мобільного додатку. Сервіс надає до 

500 рядків даних, 100 МБ сховища та 1 000 змін листа таблиці 

на місяць, що уможливлює для викладача постійне оновлення 

навчального матеріалу, обговорення між студентами та викла-

дачем зазначеної проблеми, формування словника як особисто-

го, так і для загального користування. Живе мовлення: консуль-

тації з викладачем, відповіді на питання, групове обговорення 

теми у додатку реалізовано через онлайн-кімнату.  
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Отже, використовуючи інформаційні технології у навчанні 

відбувається підвищення інформативності заняття й ефектив-

ності навчання. Таким чином, робота з мобільним пристроєм 

сприятиме формуванню мовленнєвої (комунікативної) компе-

тенції.  
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