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ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОЇ ТЕОРІЇ  
ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМ 

Мета. Метою статті є обґрунтування теоретичних основ та методологічних 
засад трансформації систем під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників.

Методи. Результати дослідження отримані за рахунок застосування таких ме-
тодів: аналізу, синтезу, дедукції, індукції при дослідженні систем, теорії самоор-
ганізації і наукових концепції, що складають основу сучасного дослідження само-
організації систем живої чи неживої природи штучного або природного, органіч-
ного чи неорганічного, соціально-економічного, технічного, гуманітарного, 
військового, політичного та іншого походження; системний метод – при обґрунту-
ванні: закономірностей і принципів трансформації систем, загального закону транс-
формації систем; моделювання – при розроблені математичної моделі системи.

Результати. Автором обґрунтовано закономірності та принципи трансформа-
ції систем, визначено зовнішні та внутрішні чинники цього процесу, розкрито 
їх об’єктивність і суб’єктивність; визначено та сформульовано загальний закон 
трансформації систем; запропоновано підхід щодо математичного моделювання 
систем на основі комплексного врахування та застосування зовнішніх і внутріш-
ніх чинників.

Наукова новизна. Вперше сформульовано загальний закон трансформації 
систем, який об’єктивно враховує всі існуючі теорії і концепції щодо трансфор-
мації, самоорганізації та модернізації систем, тобто кількісних, якісних і функ-
ціональних змін, що відбуваються з ними. Математична модель системи у за-
гальному вигляді представлена функцією дії та взаємодії об’єктивних та 
суб’єктивних зовнішніх і внутрішніх чинників.

Практична значимість. Отримані результати дослідження дозволяють вже 
на теперішньому етапі розвитку науки створити універсальний підхід та відпо-
відний апарат (інструментарій) для моделювання, аналізу та оцінки ступеню 
трансформації систем будь якого походження, визначення їх продуктивності, 
стійкості, запобігання хаосу, дисипації та відповідних коригувальних дій, в 
залежності від місії і цілей, дій, які при цьому переслідуються та здійснюють-
ся або мають місце. Як свідчить дослідження, шлях до вирішення зазначеної 
проблеми лежить у площині найбільш оптимального відображення дії зовнішніх 
і внутрішніх чинників за фізичною, соціальною чи будь-якою іншою природою, 
математичними, функціональними, статистичними, експертними методами на 
основі відповідних представлених функцій і кваліметричних підходів.
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Основы инновационной теории трансформации систем

Цель. Цель статьи заключается в обосновании теоретических и методологи-
ческих основ трансформации систем под воздействием внешних и внутренних 
факторов.

Методы. Результаты исследования получены в результате применения таких 
методов: анализа, синтеза, дедукции, индукции при исследовании систем, 
теории самоорганизации и научных концепций, которые составляют основу 
современных исследований самоорганизации систем живой, неживой природы 
искусственного или естественного органического или неорганического, 
социально-экономического, технического, гуманитарного, военного, политичес-
кого и другого происхождения; системный метод – при обосновании: законо-
мерностей и принципов трансформации систем, формулировании общего за-
кона трансформации систем; моделирования – при разработке математической 
модели системы.

Результаты. Автором обоснованы закономерности и принципы трансформации 
систем, определены внешние и внутренние факторы этого процесса, раскрыты 
их объективность и субъективность; сформулировано общий закон трансформа-
ции систем; предложено математический подход к моделированию систем на 
основе комплексного учета влияния внешних и внутренних факторов.

Научная новизна. Впервые сформулировано общий закон трансформации 
систем, который объективно учитывает все существующие теории и концепции 
относительно трансформации, самоорганизации и модернизации систем, а имен-
но – количественных, качественных и функциональных изменений, которые 
происходят с ними. Математическая модель системы в общем виде представле-
на функцией действия и взаимодействия объективных и субъективных внешних 
и внутренних факторов.

Практическая значимость. Полученные результаты исследования позволяют 
уже на современном этапе развития науки создать универсальный подход и со-
ответствующий аппарат (инструментарий) для моделирования, анализа и оцен-
ки степени трансформации систем любого происхождения, определения их 
продуктивности, устойчивости, предупреждения хаоса, дисипации и соответству-
ющих корректирующих действий, в зависимости от мисии и целей, действий, 
которые при этом преследуются и осуществляются или возникают спонтанно. 
Как свидетельствует исследование, путь к решению рассматриваемой проблемы 
находится в плоскости наиболее оптимального представления действий внешних 
и внутренних факторов физической, социальной или любой другой природы 
математическими, функциональными, статистическими, экспертными методами 
на основе соответствующим образом представленных функций и квалиметричес-
ких подходов.

Ключевые слова: система, теория, самоорганизация, трансформация, термо-
динамика. эволюция, взаимодействие, внешние факторы, внутренние факторы, 
модель.

Yu.I. Prikhodko 
сandidate of pedagogical sciences, associate professor,  
Global Union of Scientists for Peace

Foundations of the innovative theory of systems transformation

Purpose. The purpose of the article is to justify the theoretical basis and 
methodological foundations of the systems’ transformation in the context of the 
influence of external and internal factors.
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Methodology. The results of the article were obtained through the application 
of such methods: analysis, synthesis, deduction, induction in the study of systems, 
the theory of self-organization and scientific concepts. These methods form the 
basis of a modern study of the self-organization of systems of living or inanimate 
nature of artificial or natural organic or inorganic, socio-economic, humanitarian, 
military, political and other origins. Systematic method – for substantiating the 
laws and principles of the transformation of systems, the general law of 
transformation of systems; modeling – for developed mathematical model of the 
system.

Results. The author substantiates the regularities and principles of system’ 
transformation, determines the external and internal factors of this process, reveals 
their objectivity and subjectivity; the general law of transformation of systems is 
defined and formulated; An approach to mathematical modeling of systems is 
proposed on the basis of complex consideration and application of external and 
internal factors.

Originality. The general law of systems transformation is definite for the first 
time. The law objectively takes into account all existing theories and concepts 
concerning transformation, self-organization and modernization of systems, that 
is quantitative, qualitative and functional changes taking place with them. The 
mathematical model of the system is represented by the function of the action and 
interaction of objective and subjective external and internal factors.

Practical value. The obtained research results allow at the present stage of 
development of science to create a universal approach and the corresponding 
equipment for modeling, analysis and evaluation of the degree of transformation 
of systems of any origin. The determination of their productivity, stability, 
prevention of chaos, dissipation and corresponding corrective actions, depending 
on missions and goals, actions that are being persecuted and carried out or are 
taking place. According to the research, the way to the solution of this problem 
lies in the field of the most optimal representation of the action of external and 
internal factors by physical, social or any other nature by mathematical, functional, 
statistical, expert methods on the basis of the corresponding presented functions 
and qualimetric approaches.

Key words: system, theory of self-organization, transformation, thermodynamics 
evolution, interaction, external factors, internal factors, model.

Постановка проблеми. Природні, політичні, суспільні, технічні, 
технологічні явища та події, об’єкти та суб’єкти живої та неживої 
природи являють собою певним чином структуровані утворення, 
тобто системи. Саме тому, мабуть, цілком слушним буде визнання 
того, що макро- та мікро світ людської діяльності, функціонування 
глобального земного середовища представляються безліччю систем 
різного походження та призначення, що в цілому визначають стан 
нашої планети та життєдіяльність людства. Зазначене спонукало до 
пошуку ефективних та оптимальних методів дослідження, синтезу 
складних систем, управління ними. Основою такої теоретико-мето-
дологічної бази стала теорія систем і системний аналіз (тектологія). 
Вперше значний внесок у становлення та розвиток системного під-
ходу до вивчення складних систем зробив О. Богданов (1913 р.). Його 
теоретичні положення сприяли розвитку таких сучасних наукових 
напрямів як синергетика, менеджмент у царині природничих і сус-
пільних наук. Подальшим розвитком теорії систем стали досліджен-
ня Л. Берталанфі (30-ті роки ХХ ст.). Вчений довів, що методологія 
системного підходу є більш широкою, може застосовуватися в різних 
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галузях знань і складає методологічну основу дослідження для всіх 
наук.

Як показує перебіг планетарних, історичних подій, наукові до-
слідження, функціонування систем різного походження мають спіль-
ні ознаки, характеризується позитивними та негативними результа-
тами: розвиток, успішність, занепад, хаос, дисипація тощо, тобто 
системні утворення з часом змінюються, функціонуючи в оточуючих 
середовищах під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників. Водночас, 
механізми змін, що при цьому в них відбуваються, не знайшли гли-
бокого наукового висвітлення і продовжують залишатися проблем-
ними та актуальними для науковців і в умовах теперішнього часу 
– прогресу науки з пізнання світу, зростання обсягу знань, форму-
вання глобального інформаційного простору, розроблення та запро-
вадження новітніх технологій у широкому спектрі знань на основі 
інноваційних наукових досягнень, зростання дії інформаційних, 
психологічних, кібернетичних, економічних, воєнно-політичних, 
терористичних, екологічних, релігійних, міграційних та інших гло-
балістичних чинників, накопичення матеріально-технічних і фінан-
сових ресурсів як інструментів впливу на стан, стійкість та розвиток 
систем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню систем 
присвячено значну кількість теоретико-методологічних праць вітчиз-
няних і зарубіжних учених з різних галузей знань (Р. Акофф, 
В. Афанасьєв, Л. Берталанфі, І. Блауберг, О. Богданов, Н. Вінер, 
Г. Гегель, В. Глушков, І. Джалладова, Ф. Енгельс, М. Згуровський, 
І. Кант, О. Куценко, В. Кремень, Т. Прокопенко, У. Ешбі Росс, 
В. Садовський, Т. Сааті, Я. Такахара, В. Флешмен, А. Уємов, 
В. Шинкарук, Е. Юдін та ін.), у яких ґрунтовно висвітлено загальну 
теорію систем, системний підхід, системний аналіз. Виходячи із за-
значених досліджень, можна констатувати, що зміст поняття «систе-
ма» дає нам змогу окреслити широке коло різнорідних явищ, які 
мають щось спільне та створюють необхідні передумови перетворення 
його на філософську категорію, увібравши в себе суть таких важли-
вих категорій як порядок, організація, цілісність і, водночас, не 
зводячись за своїм об’єктивним змістом повністю до жодного з них.

Другою важливою комплексною проблемою, над дослідженням 
якої зосередились думки вчених, постало визначення стійкості сис-
тем, спрямованості до самоорганізації, аналізу чинників, що впли-
вають на їх функціонування. Цьому сприяли, на думку вчених, два 
видатні досягнення з природничих наук протилежної спрямованості: 
наукові основи еволюційної теорії Ч. Дарвіна та нерівноважна термо-
динаміка (С. Грот, Н. Карно, П. Мазур, І. Пригожин, ж. Фур’є 
та ін.). Перше обґрунтувало розвиток живої матерії від нижчих форм 
до вищих, тобто ускладнення структурної організації у процесі ево-
люції. Друге передбачає дезорганізацію чи руйнування первісної 
структури при еволюції до рівноваги. Обидва досягнення мають без-
посереднє відношення до теорії самоорганізації систем, бо відобра-
жають її сутність у двох протилежних формах – створення структур 
і руйнування структур, що характерно для систем як живої, так і 
неживої природи. У процесі подальшого розвитку теорії самооргані-
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зації у природничих науках її положення виявилися універсальними 
і з успіхом використовуються в соціальних, економічних, політичних 
та інших процесах людської діяльності.

Фундаментальні основи теорії самоорганізації з позиції термо-
динаміки знайшли відображення в працях І. Пригожина, І. Стенгерс, 
Г. Хакена, Х. Форстера. Окремі положення прикладних аспектів 
теорії самоорганізації в соціально-економічній сфері містяться в на-
укових публікаціях В. Василькової, С. Капіци, Є. Князєвої, Б. Куз-
нєцова, С. Курдюмова, Г. Малинецького. 

Синергетика в освіті в контексті людиноцентризму стала предме-
том фундаментальних досліджень В. Кременя, В. Ільїна [8]. З позиції 
філософії синергетична парадигма як методологічна основа форму-
вання світоглядів ХХІ століття висвітлена в праці В. Лутая [10].

Проблемні питання трансформації систем знайшли чільне місце 
в ряді наукових публікацій в Україні та за кордоном: методологічні 
аспекти (А. Гальчинський, [4]); українське суспільство (М. Михаль-
ченко, [12]); суспільство, державне управління (В. Цвєтков, І. Кре-
сіна, А. Коваленко, [21]); економічні системи (В. журавльов, [6]); 
трансформація системи охорони здоров’я Великобританії (нарада 
експертів, [25]); вивчення COVID-19 для перетворення глобальних 
систем охорони здоров’я (Д. Клавсон, Д. Келлар, С. Ларссон, [26]).

Метою статті є обґрунтування теоретичних основ та методологіч-
них засад трансформації систем під впливом зовнішніх і внутрішніх 
чинників.

Методи дослідження. Результати дослідження отримані за рахунок 
застосування таких методів: аналізу, синтезу, дедукції, індукції при 
дослідженні систем, теорії самоорганізації і наукових концепцій, що 
складають основу сучасного дослідження самоорганізації систем жи-
вої чи неживої природи штучного або природного, органічного чи 
неорганічного, соціально-економічного, технічного, гуманітарного, 
військового, політичного та іншого походження; системний метод – 
при обґрунтуванні: закономірностей і принципів трансформації сис-
тем, загального закону трансформації систем; моделювання – при 
розробленні математичної моделі системи.

Виклад основного матеріалу. Предметом дослідження є як за-
криті, так і відкриті системи різного функціонального походження, 
тобто системи, які знаходяться під впливом зовнішніх і внутрішніх 
чинників. Тому, в першу чергу, зупинимося на окремих категоріях 
і поняттях, що мають безпосереднє відношення до проблеми, що 
розглядається.

Провідне місце в системних дослідженнях належить категорії 
«система» (від грецьк. – ціле, складене з частин; поєднане). Важли-
вою при цьому є думка видатних філософів. І. Кант під системою 
розумів «єдність різноманітних знань, об’єднаних однією ідеєю» [7, 
с. 680]. Г.В. Гегель вважав, що будь-який предмет дослідження пред-
ставляється системою, що сама розвивається, бо являє собою тільки 
момент розвитку ідеї [3]. Узагальнене філософське визначення сис-
теми сформульовано Ф. Енгельсом: «Уся... природа становить певну 
систему, певний сукупний зв’язок тіл, розуміючи під словом тіло 
всі матеріальні реальності...» [11, с. 392]. Відповідно до Міжнарод-
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них стандартів серії ISO 9000:2015, система (system) – сукупність 
взаємопов’язаних або взаємодійних елементів [5, с. 12].

Досліджуючи структурну сутність систем, закономірності, умови 
та етапи їх розвитку, О. Богданов виділяв такі етапи: «комплексії» 
(система являє собою механічне об’єднання елементів, між якими 
не існує взаємодії); «кон’югації» (відбувається співробітництво між 
окремими елементами системи); «інгресії» (перехід системи до нової 
якості); «дегресії» (процес деградації системи, її розпад як цілісного 
утворення) [1]. Автор загальної теорії систем Л. Берталанфі крите-
ріальною ознакою будь-якої системи вважав комплекс елементів, що 
вступають у взаємодію [24]. 

У «Філософському енциклопедичному словнику» – система – су-
купність визначених елементів, між якими існує закономірний зв’язок 
чи взаємодія; якісні характеристики цих елементів становлять зміст 
системи, сукупність закономірних зв’язків між елементами – вну-
трішню форму або структуру системи…, за природою елементів і 
характером структури системи поділяють на матеріальні, що існують 
в об’єктивній реальності (неорганічні, органічні), та ідеальні, що є 
виразом людської свідомості (поняття, гіпотези, теорії, лінгвістичні 
та логічні побудови, психічні утворення тощо [18, с. 583].

На необхідності відзначення в системі цільової та функціональної 
компонент наголошує Т. Сааті. Поняття системи, вважає дослідник, 
може бути визначено у термінах її структури, функцій, цілей, які 
закладені в її конструкцію [16, с. 16].

У системних дослідженнях доцільним є представлення всього 
масиву системних понять кількома групами, кожна з яких є специ-
фічною для певного кола проблем, що при цьому аналізуються. На 
думку Е. Юдіна [23, с. 183], весь масив таких понять доцільно роз-
бити на групи.

Перша група понять охоплює опис внутрішньої побудови систем-
них об’єктів: елементу, структури, зв’язку, відношення, середовища, 
цілісності, організації.

Друга група системних понять передбачає опис функціонування 
системних об’єктів: функції, стійкості, рівноваги, регулювання, зво-
ротного зв’язку, гомеостазису (від грецьк. – однаковий стан), управ-
ління, самоорганізації та ін.

Третя група системних понять характеризує процеси розвитку 
системних об’єктів: генезису, еволюції, становлення та ін.

Автори посібника-словника «Професійна освіта» систему визна-
чають як порядок, зумовлений правильним розташуванням частин; 
сукупність принципів, засадових для певного вчення; форма устрою; 
спосіб побудови; сукупність частин, пов’язаних спільною функцією 
тощо [13, c. 314].

Узагальнюючи та доповнюючи думки вчених, поняття «система» 
може бути представлене таким чином: 1) система обов’язково містить 
у собі сукупність елементів; 2) елементи системи певним чином 
пов’язані між собою; 3) пов’язані елементи системи створюють сво-
єрідну цілісність; 4) елементи системи знаходяться у постійній вза-
ємодії шляхом обміну енергією; 5) функціонуванню системи прита-
манні певні закономірності, принципи, суперечності; 6) властивості 
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системи відмінні від властивостей окремих елементів сукупності; 7) 
система знаходиться під впливом зовнішніх та внутрішніх чинників; 
8) система, залежно від умов, обставин, впливу може набувати ста-
ну розвитку, руйнації, хаосу тощо.

Вище відзначалось, що обґрунтування та розвиток теорії само-
організації пов’язані з теорією еволюції і природничими науками, 
зокрема, нерівноважною термодинамікою. Адже саме вона доповни-
ла класичну термодинаміку шляхом обгрунтування теорії «створен-
ня структури», як фундаментального досягнення природничих наук. 

Зупинимося стисло на деяких основних поняттях теорії самоор-
ганізації в контексті законів нерівноважної термодинаміки, теорії 
еволюції, а також її концептуальних засад, що мають безпосереднє 
відношення до впливу на самоорганізаційний процес зовнішніх і 
внутрішніх чинників.

Класична термодинаміка у загальному розумінні – знання про 
енергію, яка досліджує різноманітні природні явища, спираючись 
на притаманні їй об’єктивні закони. Коло досліджуваних термоди-
намікою явищ досить широке за своєю природою: фізичні, хімічні, 
технічні, фізіологічні, біологічні, космічні тощо. Для нашого по-
дальшого дослідження, з точки зору термодинаміки та розповсю-
дження її законів на більш широке коло систем, важливими є два 
положення: 1) термодинамікою передбачається дезорганізація чи 
руйнування первісної структури при еволюції до рівноваги; 2) енер-
гетична природа термодинаміки.

Теорія еволюції є науковою теорією, що пояснює механізми зміни 
форм біологічних організмів та причини їх багатоманіття, що ви-
никають з часом у процесі їх історичного розвитку, функціонування, 
існування. Спираючись на численні спостереження за розвитком 
живих і неживих біологічних організмів (рослинний світ, тваринни-
цтво), Ч. Дарвін дійшов висновку, що зміни в них відбуваються під 
впливом двох чинників: 1) спадкової мінливості; 2) добору. Мінли-
вість вчений розглядав як фактор еволюції. У боротьбі за існування 
в природному середовищі (добор) Ч. Дарвін виділив такі три основні 
форми: 1) залежність від середовища; 2) внутрішньовидова боротьба; 
3) міжвидова боротьба. Слід відзначити, що наприкінці своєї над-
звичайно плідної наукової діяльності Ч. Дарвін висловлював думку 
про гіпотетичність своєї теорії, що ним не була врахована низка 
зовнішніх факторів.

Водночас, як відзначають дослідники, слід розрізняти поняття 
«еволюції» та «теорії еволюції». Поняття еволюції, як явище, є не-
заперечним і не викликає у науковців жодних сумнівів. Що стосу-
ється теорії еволюції, тобто механізмів, що призводять до еволюцій-
них змін, науковці до цього часу не дійшли єдиної думки, пропо-
нуючи різні концепції, гіпотези, підходи. Це стосується, в першу 
чергу, природи, механізмів впливу на процес еволюції, їх різнома-
нітність, дієвість та пріоритетність, на що класична еволюційна 
теорія вичерпної відповіді, як і підтвердження, не дає.

Найбільш визнаним науковцями поглядом на еволюційний процес 
є синтетична теорія еволюції (сучасна еволюційна теорія), яка є 
синтезом різних галузей знань, перш за все – генетики та дарвініз-
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му. Синтетична теорія еволюції також спирається на палеонтологію, 
молекулярну біологію, систематику та ін. Синтетична теорія в її 
нинішньому вигляді утворилася в результаті переосмислення ряду 
положень класичного дарвінізму з позицій генетики початку XX сто-
ліття. У наукових колах вважається, що основи синтетичної теорії 
еволюції були закладені С. Четверіковим [22]. Вчений показав 
(1926 р.) сумісність принципів генетики з теорією природного від-
бору, що дало поштовх розвитку еволюційної генетики. У подальших 
дослідженнях автори синтетичної теорії еволюції суттєво розходили-
ся в думках з ряду фундаментальних проблем і працювали в різних 
секторах біології (Ф. Добржанський, С. Райт, Н. Тимофеєв-Ресов-
ський, Р. Фішер, Дж. Холдейн-молодший та ін.). Водночас, усі до-
слідники були практично згодні з трактовкою таких основних по-
ложень синтетичної теорії еволюції [2; 22]:

– елементарною одиницею еволюції вважається локальна популя-
ція (суб’єкт як система – авт.);

– матеріалом для еволюції є мутаційна та рекомбінаційна мінли-
вість (зміна якостей системи під впливом зовнішніх і внутрішніх 
чинників – авт.);

– природний відбір розглядається як головна причина развитку 
адаптацій, утворення видів і надвидів (фактори зовнішнього впливу, 
перехід системи в інший стан – авт.);

– вид є система популяцій, репродуктивно ізольованих від по-
пуляції інших видів, і кожний вид екологічно відокремлений (обо-
собленість системи – авт.);

– дрейф генів виступає причиною формування ознак видів (вну-
трішня взаємодія елементів системи – авт.);

– видоутворення полягає у виникненні генетично ізолюючих ме-
ханізмів і має місце переважно в умовах географічної ізоляції (серед-
овище системи – авт.).

Еволюційні процеси в діалектиці відображаються законом пере-
ходу кількісних змін в якісні. Відповідно до цього закону, ради-
кальні зміни відбуваються не самі по собі, а за рахунок поступових 
кількісних нарощувань. Разом з тим, радикальні зміни, що від-
буваються при цьому, визначають подальші кількісні процеси. 
Зміст закону, тобто його сутність, відображається в категоріях 
якості, кількості, міри, скачка та їх взаємозв’язку і в цілому ха-
рактеризує лише спрямованість розвитку матеріального світу (сис-
тем, що його складають – авт.), його дискретність та неперервність, 
але не визначаються при цьому механізми, чинники, що призводять 
до змін.

До універсальних законів діалектики відноситься закон єднос-
ті та боротьби протилежностей. Дія закону проявляється в сис-
темних структурах, що мають місце в природі, суспільстві та 
мисленні. Сутність закону полягає в тому, що він пояснює розви-
ток як саморух і саморозвиток, але, як і попередній закон, не ви-
значає при цьому механізми, чинники, що призводять до динаміч-
них змін.

Термодинаміка незворотніх (нерівноважних) процесів визначає 
швидкості нерівноважних процесів в залежності від зовнішніх умов.
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Стаціонарні нерівноважні стани системи набуваються під впли-
вом так званих граничних умов, зокрема, зовнішного впливу на 
систему. Відповідно до теореми І. Пригожина (про мінімум виробни-
цтва ентропії), у стаціонарному нерівноважному стані виробництво 
ентропії мінімальне. Загальною теорією стійкості (О. Ляпунов) до-
ведено, що стаціонарні нерівноважні стани з мінімальним виробни-
цтвом ентропії є стійкими. Водночас, внаслідок зовнішнього впливу, 
в таких системах мають місце флуктуації. У стійкій системі флук-
туації, що виникли, з часом самі по собі (спонтанно) зменшуються. 
Такі внутрішні процеси не ведуть до посилення флуктуацій (розгой-
дування системи). І навпаки, в нестійкій системі починається нарос-
тання амплітуди відхилень (так зване посилення) і система спонтан-
но, чи з високою вірогідністю, виходить за межі стаціонарного не-
рівноважного стану. При аналізі нестійких систем використовується 
теорія турбулентності. Перехід системи в стан турбулентності харак-
теризується виникненням хаосу – зростанням ентропії. Нестійкі 
структури, які з часом зі стану стаціонарного нерівноважного стану 
переходять у нерегулярний нерівноважний стан і спонтанно утворю-
ють нову систему, дістали назву дисипативних структур [14; 151]. 

Синергетична концепція вважається вченням про взаємодію. Від-
повідно до неї, в системах досліджуються проблеми виникнення по-
рядку з хаосу, тобто переходу системи в новий стан [19; 20].

Концепція детерміністичного хаосу відображає виникнення хао-
су з порядку. При цьому система, що знаходиться повністю в не-
регулярному, нерівноважному, непередбачуваному стані, класифіку-
ється як хаотична. Це твердження характерне як для динамічних 
систем з природничих наук, так і для соціальних систем, що осо-
бливо чутливі до впливів. Відповідно до цієї концепції вважається, 
що при застосуванні впливу на соціальні системи необхідно врахо-
вувати, що будь-яке вторгнення в них може призвести до повністю 
непередбачуваних, хаотичних розвитків і наслідків. 

Конструктивізм. Конструктивістська теорія пізнання, здебіль-
шого, використовується в дослідженні питань впливу на соціальні 
та гуманітарні системи. Якщо такі системи досліджуються як орга-
нізаційно закриті та самореферентні, приходять до висновку, що 
прямий зовнішній вплив, як правило, не досягає мети, що ставила-
ся, або виникла спонтанно. Прихильники конструктивізму вважають, 
що зовнішній вплив при цьому сприймається системою виключно як 
завада і «переробляється» нею у відповідності з її власними меха-
нізмами. Таке твердження, з огляду на викладене вище, на нашу 
думку, може бути як частковий випадок. Розрізняють такі види 
конструктивізму: соціальний, когнітивно-теоретичний (радикальний), 
емпіричний, комунікативно-теоретичний.

Інтерпретативна теорія організації (системи). Сутність її по-
лягає в тому, що дослідники враховують у ній соціальні чинники, 
на відміну від функціоналістської теорії, де система розглядається 
в якості «чорної скриньки». При цьому ігнорується фактор людської 
поведінки в системі, зумовленість її стабільності. Метою досліджен-
ня в інтерпретативній теорії є пояснення людської дії в організації 
(системі) і навпаки – пояснення дій (реакції) системи через дії людей 
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(персоналу). В основу теорії покладена така ідея: персонал організа-
ції (системи) діє в межах реальності, яку він сам собі створює. Зна-
чення інтерпретативної теорії у дослідженні соціальних, гуманітар-
них систем полягає в тому, що дозволяє отримати відповіді на такі 
проблеми: реалізація зовнішніх приписів; позитивні чи негативні 
наслідки щодо структурних чи функціональних змін у системі; якість 
взаємодії елементів, підсистем у цілісній системі; заходи з підви-
щення ефективності функціонування системи; схильність до само-
організації тощо. 

Психотерапія – система лікувального впливу на психіку і через 
психіку на організм людини; часто визначається як діяльність, спря-
мована на позбавлення людини від різних проблем (емоційних, осо-
бистісних, соціальних). При цьому людина, як суб’єкт, знаходиться 
під зовнішнім впливом медичного працівника (бесіда, обговорення, 
когнітивні, медикаментозні методики тощо), очікуючи, внаслідок 
внутрішніх нервово-енергетичних механізмів, позитивних результа-
тів від зовнішнього впливу та внутрішньої сомоорганізації.

Нова онтологічна парадигма розвитку людини в системі форму-
вання особистості [9]. На основі аналізу останніх наукових досягнень 
квантової фізики та космології, а також критики світоглядних основ 
сучасного «наукового реалізму» стверджується, що вихід зі світо-
глядної кризи сучасної науки слід шукати в розробці нової Духовної 
парадигми мислення. У традиційній системі людина розглядається 
як суб’єкт і об’єкт лише одного – матеріального світу, що представ-
лений у науці як однозначна структура – «матерія-енергія». В інно-
ваційній системі людина розглядається як суб’єкт і об’єкт двох 
світів: енергоінформаційного, що функціонує в межах запропонованої 
онтологічної моделі «Свідомість – Інформація – Енергія – Матерія», 
та фізичного світу [9, с. 107].

Квантова психологія [17]. Квантова психологія, ґрунтуючись на 
квантовій механіці та квантовій фізиці, найбільш точно описує через 
субатомний світ картину цілого, частиною якого є кожен з нас, і 
спрямована на вивчення процесів свідомості людини та навчання, 
управління своїм життям. Основою квантової психології є такі мір-
кування: все в світі складається з молекул і атомів, включаючи 
думки і мову людини; говорячи, людина випускає імпульс у Всесвіт, 
який відбиваючись, повертається назад, але вже не до самої людини, 
а до молекул, які оточують її; в результаті такого руху простір на-
вколо індивіда починає змінюватися відповідно до посланого імпуль-
су, і ми в будь-який момент можемо отримати інформацію, яка 
суттєво змінить нашу власну модель світу.

Епігенетика – це напрям біологічної науки. Під нею розуміють 
розділ генетики, що вивчає спадкоємні зміни активності генів під 
час розвитку організму або ділення клітин. Спадкоємний апарат 
людини міститься в головній молекулі ДНК (геномі). Гени – це 
окремі ділянки, що займають лише невелику частину генома (до 
3 %). Переважна частина генома (орієнтовно 97%) знаходиться в 
стані експресії – впливу на гени. Цей процес дістав назву метиліру-
вання, тобто впливу на гени під дією різних факторів (образ життя, 
освіта, виховання, фізична активність, харчування, вітаміни, мікро-
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елементи, стреси, лікування, соціум, духовне середовище тощо). Стан 
експресії генів призводить до змін людини, придбання нею нових 
рис, якостей, хвороб і т. ін., які в подальшому можуть бути спад-
ково передані потомству. Важливим в посиланні на епігенетику є 
саме вплив зовнішніх чинників на людину та перетворювальні фізі-
ологічні процеси внаслідок дії та взаємодії завнішніх і внутрішніх 
чинників. 

Аналіз теорій, наукових напрямів, парадигм, концепцій, викла-
дених вище, дозволяє зробити певні узагальнення, визначитися із 
закономірностями та принципами трансформації систем.

Узагальнення, що мають основоположне значення для досліджен-
ня трансформації систем:

– синергетична концепція систем вважається вченням про взаємо-
дію, при цьому в системах досліджуються проблеми виникнення 
порядку з хаосу, тобто переходу системи в новий стан; 

– хаос є наслідком переходу системи в стан турбулентності;
– людський фактор, як комбінація певних дій на систему, має 

суттєвий вплив на стан та динаміку їх функціонування; 
– система змінюється під впливом зовнішніх і внутрішніх чин-

ників;
– основні положення теорії самоорганізації, що були започатко-

вані у природничих науках, виявилися універсальними і з успіхом 
використовуються в соціальних, економічних, гуманітарних, полі-
тичних та інших процесах людської діяльності, що представляються 
системами чи комплексними рішеннями.

Таким чином, можна стверджувати, що системи змінюються, по-
перше, під впливом середовища, в якому знаходяться, по-друге, під 
впливом чинників, які це середовище продукує, по-третє, під впли-
вом внутрішньої системної взаємодії, викликаної внутрішніми чин-
никами; по-четверте, – під впливом внутрішньої системної взаємодії, 
викликаної зовнішніми чинниками. Тобто зміни у системах, що 
перебувають у певних середовищах, відбуваються під впливом зо-
внішніх чинників та двопорядкових внутрішніх чинників, виклика-
них, по-перше, власною внутрішньою взаємодією, по-друге, – вну-
трішньою трансформаційною взаємодією під впливом зовнішніх 
чинників. Наведене твердження може бути підставою для заміни 
поняття «самоорганізація систем» на поняття «трансформація сис-
тем», яке, на нашу думку, більш точно характеризує сутність змін, 
що відбуваються в системах, та їх функціональність. Адже самоор-
ганізаційні процеси, з точки зору термінологічного визначення, 
пов’язані, переважно, з дією внутрішніх чинників. 

Визначимося із загальними закономірностями та принципами 
трансформації систем, притаманними в тій чи іншій мірі системам 
будь якого походження – живої та неживої природи (біологічні, 
технічні, економічні, соціальні, гуманітарні, військові тощо). 

Закономірності трансформації систем зумовлені:
– чинниками космогенезу;
– квантовою теорією поля, квантовою психологією;
– об’єктивними процесами еволюції;
– енергетичною природою системних змін;
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– середовищем знаходження системи;
– людським фактором;
– впливом зовнішніх і внутрішніх чинників;
– взаємодією внутрішніх чинників;
– взаємодією внутрішніх чинників під впливом зовнішніх чин-

ників;
– рівнем знань, притаманних середовищу, де знаходиться система;
– фізичними явищами різної природи.
Із закономірностями трансформації систем тісно пов’язані їх 

принципи – як певна система засад, на основі яких у системах від-
буваються трансформаційні процеси. Принципи, випливаючи із за-
кономірностей трансформації систем, визначають їх загальну спря-
мованість, процесуальність та результат, якого при цьому може 
набути система.

До основних принципів трансформації систем можна віднести 
такі:

– науковості; обособленої автономності; процесуальної системнос-
ті; взаємодії; взаємовпливу; функціональності; об’єктивності; суб’єк-
тивності; керованості; діагностичності; забезпеченості; корегуваль-
ності.

Трансформаційні процеси, що відбуваються в системах, досліджу-
ються, переважно, шляхом побудови узагальнених моделей (матема-
тичних, функціональних, ієрархічних, статистичних, комбінованих 
тощо), що відображають всі чинники, зв’язки, взаємозв’язки реаль-
ної ситуації, які можуть проявитися у процесі здійснення змін, ви-
значеного чи прийнятого рішення тощо, що можуть скластися. 
Отримана модель досліджується з метою висвітлення близькості 
результату тієї чи іншої з альтернативних дій до бажаного резуль-
тату, оцінки ступеня чутливості системи до різних зовнішніх і вну-
трішніх впливів.

Разом з тим, як свідчать теорія та практика, жодна із зазна-
чених моделей, що представляє певні види діяльності, процеси, 
матеріальні субстанції, не відповідає ні очікуваним, ні практичним 
результатам, що апріорі на них покладалися. Зокрема, всім добре 
відомо, що інженерно-технічні, технологічні моделі потребують 
суттєвих коригувань протягом багатьох років і численних випро-
бувань. Гуманітарні, соціальні, економічні, політичні, військові 
моделі взагалі можуть виявитися результатами, протилежними тим, 
що передбачалися суб’єктами дій, проектів, рішень. У контексті 
викладеного, на нашу думку, модель будь якої системи є складним, 
багатовимірним функціоналом зовнішніх і внутрішніх чинників, 
що відображає її прогнозовану практичну результативність. Ураху-
вання зазначених чинників в якості комплексного функціоналу є 
складною проблемою, яка потребує ґрунтовних теоретичних та при-
кладних досліджень, в першу чергу, щодо точності моделювання. 
Загальне твердження про точність свідчить, що вона має бути мі-
німальною, що забезпечує відображення всіх важливих особливос-
тей системи. Вважається при цьому, що відхід від деталізації – це 
економія часу, ресурсів, зменшення кількості вхідних і вихідних 
даних і навіть зростання надійності моделі, пов’язане зі зменшен-
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ням її складності. З іншого боку, надто проста модель не передасть 
суттєвих якісних особливостей системи і може призвести до хибних 
висновків щодо її поведінки, а також до наступних згубних наслід-
ків – втрат часу, значних ресурсів, занепаду тощо. Знайти межу 
розумної складності часто нелегко, і вона остаточно визначається, 
як свідчить практика, у процесі налагодження моделі на практич-
них зразках, так званих уточненнях і підгонках ітераційного ха-
рактеру, що мають емпіричну спрямованість. Інша справа, коли 
мають місце теоретичні та методологічні напрацювання в різних 
галузях знань, що дозволяють побудувати модель системи з достат-
ньо високим ступенем достовірності процесу, що покладено в її 
основу. На теперішній час, на жаль, рівень наукових знань не до-
зволяє реалізовувати такі підходи, але це має тільки спонукати до 
подальших фундаментальних і прикладних досліджень у різних 
галузях знань – природничих, інженерних, соціальних, економіч-
них, гуманітарних, військових, психолого-педагогічних тощо, що, 
як показує дійсність, динамічно розвиваються.

У нашому дослідженні розглядається узагальнений процес транс-
формації систем різного походження, що ґрунтується на комплек-
сному врахуванні впливу на систему зовнішніх і внутрішніх чинни-
ків. Цілком очевидно, що формування моделей систем, що відобра-
жають їх трансформацію на основі визначених чинників, буде мати 
відмінності (притаманність тим чи іншим системам видів чинників), 
в залежності від того, яка це система за природою – біологічна, со-
ціальна, економічна, гуманітарна, військова тощо.

Модель системи у загальному вигляді може бути представлена 
функцією дії та взаємодії зовнішніх і внутрішніх чинників:

М = F(Зч; Вч), 

де Зч – характеристика дії та взаємодії зовнішніх чинників від 1 до n,
Вч – характеристика дії та взаємодії внутрішніх чинників від 1 

до n.
У свою чергу:

Зч = f(Зчі………. Зчn); Вч = f(Вчі………..Вчn), де і від 1* до n*.

До чинників впливу на систему можна віднести такі:
– природні: біологічні; кліматичні; метеорологічні; географічні; 

радіаційні; хвильові (електромагнітні, космічні, гравітаційні тощо);
– генетичні: дрейф генів; спадкоємні; видові; міжвидові; 
– радіаційні: мутаційні; рекомбінаційні;
– людські: структурно-особистісні; інтелектуальні; медичні; мі-

сійні; цільові; ступінь використання знань; психологічні, в т.ч. – 
нейронне програмування; технологічні; інструментальні; інтереси; 
мотиви тощо;

– рівень наукових знань (теорія і практика);
– ресурси: матеріально-технічні, фінансові; технологічні; інфор-

маційні;
– ступінь взаємодії складових.
Чинники, у свою чергу, за дією мають зовнішню та внутрішню 

природу.
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Зовнішні чинники: природні; генетичні, радіаційні, людські; рі-
вень знань; ступінь взаємодії складових; ресурси. Зовнішні чинники 
можуть мати комплексний характер, тоді їх вплив має розглядатися 
як результат взаємодії сукупності впливів. У цьому випадку зовніш-
ній вплив, окрім викладеного вище, набуває характеру, притаман-
ного складовим внутрішнього впливу, в першу чергу, – ступеню 
взаємодії складових.

Внутрішні чинники: природні; генетичні; радіаційні; людські; 
рівень знань; ступінь взаємодії складових; ресурси.

Зовнішні та внутрішні чинники за формальними ознаками співпа-
дають, але їх дія в трансформаційних процесах має свої особливості. 
Окремі чинники, зокрема, природні, радіаційні можуть мати подвій-
ну дію. Наприклад, вплив на людський чинник, який, у свою чергу, 
впливає на стан системи, її стійкість, адаптивність чи дисипацію.

Зазначені чинники за своєю сутністю та дією є носіями категорій 
об’єктивності та суб’єктивності.

До об’єктивних чинників відносяться такі: природні; генетичні; 
рівень знань; ступінь взаємодії складових.

Суб’єктивні чинники: людські; ступінь володіння знаннями; сту-
пінь використання знань; ресурси.

Багатоманітність визначених чинників зовнішнього та внутріш-
нього впливу на системи, їх об’єктивний і суб’єктивний характер, 
взаємодія на теперішньому етапі розвитку знань при застосуванні 
для моделювання структурованих систем, їх трансформації, пере-
ходу в іншу якість та функціональність, вочевидь, складуть надзви-
чайно велику наукову проблему. Але наука не стоїть на місці, про 
що красномовно свідчить історія та практика її розвитку. В кінце-
вому рахунку, і зазначена проблема поступальним чином з часом 
буде вирішуватись. Шлях до її вирішення лежить у площині від-
криття механізмів, що спричиняють трансформацію систем, тобто 
найбільш оптимального відображення дії наведених вище зовнішніх 
та внутрішніх чинників за фізичною, соціальною чи будь-якою іншою 
природою математичними, функціональними, статистичними, екс-
пертними методами на основі відповідних представлених функцій і 
кваліметричних підходів, а також в подальшому пошуку інновацій-
них інструментів на основі штучного інтелекту. 

Важливим суб’єктом живої природи є людина як система, зважа-
ючи на її особистісні структурні складові та роль, яку в системних 
процесах і діях різного походження відіграють особистості. На що 
людина здатна? Який має комплексний інтелектуальний потенціал, 
його складові та напрями реалізації? Яка цілеспрямованість, лідер-
ські та вольові якості людини? Чи володіє людина системним, кри-
тичним мисленням? Чому і як змінюється в процесі розвитку та 
професійної діяльності? Як поводиться в критичних ситуаціях? Що 
таке моральність і послідовність дій людини? Як апріорі уникнути 
помилкових призначень і ризиків, що нерідко при цьому призводять 
до жахливих наслідків? Такі і множина інших питань часто вини-
кають апостеріорно, тобто після набуття певного досвіду (в нашому 
випадку – негативного). Як запобігти негативним наслідкам в ді-
яльності людини? жодні підходи щодо діагностування якостей лю-
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дини за допомогою психологічних тестів, психофізіологічної апара-
тури, набутої освіти, проходження трудової діяльності, примарних 
успіхів, лобістських рекомендацій тощо не відзначаються ефектив-
ністю, про що яскраво свідчить численна національна та світова 
практика, що, здебільшого, свідчить про використання процедури 
проб і помилок.

Відповіді на поставлені питання щодо людини, на нашу думку, 
знаходяться в площині теорії трансформації систем, зокрема, як 
окремого суб’єкта зазначеної теорії – людини як біологічної системи. 
Дієвими інструментами в цьому мають стати зовнішні та внутрішні 
чинники епігенетики, синтетичної теорії еволюції, квантової психо-
логії, нової духовної парадигми розвитку людини та інші механізми, 
як складові загальної теорії трансформації систем, тобто інструмен-
тальні дослідження людини на клітинно-молекулярно-атомному рів-
ні за допомогою штучного інтелекту, здатного «читати» думки, по-
мисли, напрями дій людей в реальному просторі і часі. А на тепе-
рішньому етапі розвитку науки можемо лише констатувати, що 
людський чинник, акумулюючи зовнішні та внутрішні впливи, стає 
суттєвим фактором у трансформаційних процесах, що відбуваються 
в різних сферах діяльності людства, тому має бути максимально від-
критим, об’єктивізованим і контрольованим з ознаками відповідаль-
ності як органами влади, так і громадським середовищем.

Практично вичерпний перелік зовнішніх і внутрішніх чинників 
впливу на систему, їх об’єктивний і суб’єктивний характер дозволя-
ють дійти висновку, що трансформаційні процеси притаманні як 
відкритим, так і закритим системам будь-якого походження.

На основі викладеного вище представляється можливим сформу-
лювати загальний закон трансформації систем, який об’єктивно 
враховує всі існуючі теорії і концепції щодо трансформації, само-
організації та модернізації систем, тобто кількісних, якісних і функ-
ціональних змін, що відбуваються з ними.

Системи чи комплексні структуровані утворення будь-якого по-
ходження трансформуються (змінюються) за сутністю та функ-
ціональністю внаслідок виникнення стану турбулентності під 
впливом дії та взаємодії зовнішніх і внутрішніх чинників (природ-
ні, генетичні, радіаційні, людські, знаннєві, ресурсні, ступінь взаємо-
дії складових тощо), які є носіями категорій об’єктивності та 
суб’єктивності.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Світ живої та 
неживої природи органічного чи неорганічного, політичного, соці-
ально-економічного, технічного, гуманітарного, військового та іншо-
го походження являє собою певним чином структуровані утворення, 
тобто системи. Перебіг глобалістичних, історичних подій, наукові 
дослідження свідчать, що розвиток та функціонування зазначених 
систем відзначаєься різними позитивними та негативними результа-
тами, тобто системні утворення з часом змінюються (трансформують-
ся), функціонуючи в оточуючих середовищах під впливом зовнішніх 
і внутрішніх чинників. 

Трансформаційні процеси, що відбуваються в системах, досліджу-
ються, переважно, шляхом побудови узагальнених моделей (матема-
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тичних, функціональних, ієрархічних, статистичних, комбінованих 
тощо), що відображають всі чинники, зв’язки, взаємозв’язки реаль-
ної ситуації, які можуть проявитися у процесі здійснення змін, ви-
значеного чи прийнятого рішення. Механізми змін, що при цьому 
відбуваються в системах, не знайшли глибокого наукового висвіт-
лення, особливо в частині методології, закономірностей, принципів 
і продовжують залишатися проблемними та актуальними для науков-
ців і в умовах теперішнього часу. 

Розвиток теорії трансформації систем створює можливості роз-
роблення універсального наукового підходу та відповідного апарату 
(інструментарію) для моделювання, аналізу та оцінки ступеню транс-
формації систем будь якого походження, визначення їх стійкості, 
запобігання хаосу, дисипації та відповідних коригувальних дій, в 
залежності від місії і цілей, дій, які при цьому переслідуються та 
здійснюються або мають місце. Шлях до вирішення зазначеної про-
блеми лежить в таких напрямах: 1) у площині найбільш оптималь-
ного відображення дії наведених вище зовнішніх та внутрішніх чин-
ників за фізичною, соціальною чи будь-якою іншою природою мате-
матичними, функціональними, статистичними, експертними методами 
на основі відповідних представлених функцій і кваліметричних під-
ходів; 2) у сфері наукових інструментальних досліджень людини (як 
системи) на клітинно-молекулярно-атомному рівні за допомогою штуч-
ного інтелекту, здатного «читати» думки, помисли, напрями дій лю-
дей в реальному просторі і часі. Зазначені напрями мають стати 
предметом подальших теоретичних і прикладних досліджень.
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КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ  
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Метою статті є комплексне визначення та узагальнення сутності поняття 
сталого розвитку, основних принципів концепції, виявлення особливостей стра-
тегії сталого розвитку економіки України в умовах євроінтеграції. Методологія 
дослідження. Запропонована методологія системно-комплексного підходу щодо 
розгляду концепції сталого розвитку як єдиного цілого з трьох компонентів: 
екології, соціальних та економічних проблем. Наукова новизна полягає в об-
ґрунтуванні того, що гарантією успішного сталого розвитку України є забез-
печення економічного зростання, підвищення соціального добробуту та еколо-
гічної безпеки. Актуальним на сьогодні є подальший пошук дієвих заходів 
реалізації концепції сталого розвитку. Забезпечення високих показників еконо-
мічного зростання України є умовою її успішної інтеграції в Європейське спів-
товариство.

Висновки. За результатами дослідження зроблено висновок, що сучасність 
постійно вносить свої зміни до розуміння сталого розвитку економіки України. 
На сьогодні під сталим розвитком слід розуміти процес розбудови держави на 
основі узгодження і гармонізації соціальної, економічної та екологічної складо-
вих з метою задоволення потреб сучасних і майбутніх поколінь. 
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Концепция устойчивого развития экономики Украины  
в условиях евроинтеграции

Целью статьи является комплексное определение и обобщение сущности 
понятия устойчивого развития, основных принципов концепции, выявление 
особенностей стратегии устойчивого развития экономики Украины в условиях 
евроинтеграции. Методология исследования. Предложенная методология сис-
темно-комплексного подхода к рассмотрению концепции устойчивого развития 
как единого целого из трех компонентов: экологии, социальных и экономических 
проблем. Научная новизна заключается в обосновании того, что гарантией 
успешного устойчивого развития Украины является обеспечение экономического 
роста, повышения социального благополучия и экологической безопасности. 
Актуальным сегодня является дальнейший поиск действенных мер реализации 
концепции устойчивого развития. Обеспечение высоких показателей 
экономического роста Украины является условием ее успешной интеграции в 
Европейское сообщество.

Выводы. По результатам исследования сделан вывод, что современность по-
стоянно вносит свои изменения в понимание устойчивого развития экономики 
Украины. На сегодня под устойчивым развитием следует понимать процесс 
развития государства на основе согласования и гармонизации социальной, 
экономической и экологической составляющих с целью удовлетворения потреб-
ностей современных и будущих поколений.

Ключевые слова: экономика Украины, экономическое развитие, устойчивое 
развитие, концепция устойчивого развития, евроинтеграция, цели и принципы, 
модель устойчивого развития, евроинтеграция.
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The concept of sustainable development of Ukraine’s economy  
in the context of European integration

The purpose of the article is to comprehensively define and generalize the 
essence of the concept of sustainable development, the basic principles of the 
concept, to identify the features of the strategy of sustainable development of 
Ukraine’s economy in terms of European integration. Research methodology. The 
methodology of the system-complex approach concerning consideration of the 
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concept of sustainable development as a single whole from three components is 
offered: ecology, social and economic problems. Scientific novelty lies in the 
substantiation that the guarantee of successful sustainable development of Ukraine 
is to ensure economic growth, increase social welfare and environmental security. 
It is stated that the concept of sustainable development appeared in the 80s of the 
twentieth century. in the framework of the International Commission on Environment 
and Development. Analyzing, systematizing and generalizing scientific definitions 
of many scientists, the essence of the concept of “sustainable development” is 
investigated and its definition is specified. It is determined that the process of 
state building on the basis of coordination and harmonization of social, economic 
and ecological components in order to meet the needs of present and future 
generations is a sustainable development. The main approaches to the interpretation 
of sustainable development are highlighted and it is indicated that the quality of 
life of people and the state of society are influenced by a combination of economic, 
social and environmental factors. It is stated that the most common in the scientific 
economic literature are the principles of sustainable development such as 
environmental protection; improving the social sphere; balance of technological and 
economic development. The purposes and features of formation of model of 
sustainable development of economy of Ukraine are covered. It is stated that the 
national objectives, indicators for monitoring the implementation of tasks and 
targets for achievement by 2030 are reflected in the National Report “Sustainable 
Development Goals: Ukraine”. The goals of sustainable development of Ukraine are 
given. Schematization of the model of balanced development of Ukraine-2030 of 
sustainable development of Ukraine is carried out. Tasks for the Ukrainian 
government in the short and long term are highlighted. Relevant conclusions have 
been made regarding the prospects for further sustainable development.

Conclusions. According to the results of the study, it is concluded that 
modernity is constantly making changes to the understanding of sustainable 
development of Ukraine’s economy. Today, sustainable development should be 
understood as the process of state building on the basis of coordination and 
harmonization of social, economic and environmental components in order to meet 
the needs of present and future generations.

Keywords: Ukraine’s economy, economic development, sustainable development, 
the concept of sustainable development, goals and principles, model of sustainable 
development, eurointegration.

Постановка проблеми. Сучасні умови постійної нестабільності 
суспільного розвитку зумовлені сукупністю економічних, соціальних 
та екологічних чинників. Вказане ще більше посилює інтерес до 
концепції сталого розвитку, яка має місце як на глобальному рівні, 
так і на рівні національному, в тому числі й в Україні. Так, в тепе-
рішніх умовах України проблеми сталого розвитку стоять дуже гостро 
через кризові явища в економіці як в цілому, так і регіонів країни, 
окремих галузей промисловості, підприємств, а також через політич-
ні реалії. Реалізація стратегії сталого розвитку України повинна 
розглядатися як програма збереження та відтворення навколишньо-
го природного середовища та забезпечення високого рівня життя 
населення всієї планети. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основоположні теоре-
тичні аспекти концепції сталого розвитку всебічно висвітлені у пра-
цях вчених як закордонних, так і вітчизняної наукових шкіл, зо-
крема таких як: Смирнова І.І. [1], Фурман М.Б. [2], Кухар В.П. [8], 
Гринів Л.С. [9], Хлобистов Є.В.[10], Багров Н. В. [15] та інші. Однак 
на сьогодні недостатньо дослідженим залишається питання особли-
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востей концепції сталого розвитку економіки України в умовах єв-
роінтеграції. 

Метою статті є комплексне визначення та узагальнення сутності поняття 
сталого розвитку, основних принципів концепції, виявлення особливостей 
стратегії сталого розвитку економіки України в умовах євроінтеграції.

Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття «sustainable 
development» має англійське походження та перекладається як «ста-
лий розвиток». Проте, на перший погляд, у такому словосполученні 
можна розгледіти суперечність, адже розвиток завжди пов’язаний зі 
змінами, а сталість – зі стабільністю. Як наслідок, деякі вчені сум-
ніваються у точності перекладу даного словосполучення та пропо-
нують, на їх думку, більш точний переклад – «підтримуваний роз-
виток», тобто розвиток, який підтримує рівновагу [1, с. 11].

Головні події та заходи стосовно формування концепції сталого 
розвитку та її реалізації в різних країнах світу можна відобразити 
за допомогою таблиці [2, с. 351].

Таблиця 1
Еволюція створення та реалізації концепції сталого розвитку

Рік Подія

1979
Боннська угода (Німеччина, Бонн) встановила правила розрахунку 
викидів шкідливих газів, схему торгівлі квотами на викиди між 
державами.

1987

Міжнародна комісія з навколишнього середовища приділила 
основну увагу необхідності «сталого розвитку» як розвитку, який 
забезпечує потреби нинішнього покоління без перешкоди для 
майбутнього покоління задовольнити свої потреби.

1990
Робочою групою міжнародної комісії проведено розрахунки 
стосовно заморожування «шкідливих викидів» (парникових газів).

1992
Конференція (Бразилія, Ріо-де-жанейро), де було прийнято 
«Порядок денний на XXI століття».

1997
Сформовано Кіотський протокол (Японія, Кіото), який підписали 
32 країни, зобов’язуючись до 2012 року зменшити шкідливі 
викиди на 5,2% в порівнянні з 1990.

2002
Самміт країн світу щодо сталого розвитку (ПАР, Йоганнесбург), 
на якому проведено оцінку результатів з виконання зобов’язань, 
взятих країнами в 1992 та 1997.

2004 Україна ратифікувала Кіотський договір

2005
Відкрився ринок парникових газів, вступив в силу Кіотський 
протокол.

2012 Кіотський протокол продовжено до 2020.

Так, поняття сталого розвитку з’явилось у 80-х роках ХХ ст. у 
рамках діяльності комісії Організації Об’єднаних Націй (далі – ООН) 
під керівництвом прем’єр-міністра Норвегії Г.Х. Брунтланд, який 
планував пов’язати його в єдине ціле з екологією. Комісія ставила 
перед собою такі завдання як: пропозиція нових довготривалих стра-
тегій у галузі сталого навколишнього природного середовища, а 
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також рекомендацій шляхів співпраці розвинутих країн та країн, 
що розвиваються; розгляд засобів, які допомогли б світовому спів-
товариству ефективно розв’язати проблеми навколишнього природ-
ного середовища; допомога у виявленні спільних підходів до розу-
міння проблем навколишнього середовища та ефективних засобів 
вирішення проблем захисту та підвищення якості стану навколиш-
нього середовища; формулювання довгострокової програми дій для 
наступних десятиліть та цілей, які повинно поставити перед собою 
світове співтовариство [3].

Так, досі найпоширенішим визначенням поняття «сталий розви-
ток» є визначення, яке наведено в доповіді «Наше спільне майбутнє» 
Міжнародної комісії з навколишнього середовища та розвитку ООН 
під керівництвом Брундтланд у 1987 році. Так, під сталим розвитком 
слід розуміти такий розвиток, який забезпечує покоління теперіш-
нього часу, але не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь 
задовольнити свої власні потреби [4].

Подальші ідеї стосовно сталого розвитку продовжились на Кон-
ференції Організації Об’єднаних Націй з навколишнього середовища 
і розвитку, яка мала місце в 1992 році в Ріо-де-жанейро. Надалі 
уточнення змісту поняття сталого розвитку можна зустріти в таких 
міжнародних актах, як: «Порядок денний на XXI століття» (1992), 
Декларація тисячоліття (2000), Йоганнесбурзька Декларація зі ста-
лого розвитку (2002) [5; 6; 7].

Поняття «сталий розвиток» має велику кількість визначень. 
Вказане можна пояснити тим, що кожен вчений при дослідженні 
сталого розвитку має своє визначення цього поняття з акцентом на 
ті чи інші аспекти, що пов’язані зі сферою його діяльності. 

Так, на думку В. Кухара, сталий розвиток є розвитком, що са-
мопідтримується, ідеологією раціональної та обґрунтованої діяль-
ності людини, яка перебуває у балансі з природою та організовує 
умови для кращого життя не лише для себе, але й для наступних 
поколінь [8].

Подібною є точка зору Л. Гриніва, який вважає, що під сталим 
розвитком слід розуміти забезпечення стабільного існування еколо-
го-економічної системи за допомогою реалізації ноосферної концеп-
ції [9].

Для Є. Хлобистова сталий розвиток є методологічним орієнтиром, 
який, у першу чергу, погоджений з національною ситуацією, осо-
бливостями соціально-економічного росту на національному рівні, а 
також ментальністю [10].

На думку З. Герасимчука, сталим розвитком можна вважати про-
цес забезпечення функціонування територіальної системи, яка має 
задані параметри за певних умов, потрібного періоду в часі, що 
урівноважує фактори виробництва та підвищує якість життя тепе-
рішніх та майбутніх поколінь за умови акумуляції та поетапного 
відтворення цілісного навколишнього середовища [11]. 

Натомість на думку вчених А. Вергун та І. Тарасенко для того, 
щоб досягнути сталого розвитку, необхідно розробити відповідні 
стратегії з деталізацією визначальних для соціально-економічної 
системи національного господарства галузей, підприємств [12].
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На думку В. Лося, між сталим розвитком та економічним зрос-
танням існує неперервний зв’язок, який у змозі забезпечити задо-
волення потреб як матеріального, так і духовного характеру тепе-
рішніх та майбутніх поколінь за допомогою збереження рівноваги 
історично сформованих екосистем [13]. 

Подібною є точка зору О. Шубравської, відповідно до якої сталий 
розвиток є узгодженим розвитком як економічних, так і соціальних 
процесів, а також навколишнього природного середовища [14, с. 36]. 

Крім того, М. Багров вважає, що під сталим розвитком слід ро-
зуміти гармонізацію трьох структурних підсистем цивілізаційного 
світу: суспільства, економіки та навколишнього середовища [15].

На думку О. Латишевої, сталий розвиток спричинений досягнення-
ми економічної безпеки з урахуванням соціальної та екологічної скла-
дових потенціалу, рівновага яких досягається за допомогою ефектив-
ного управління та регулювання на різних рівнях ієрархії [16, с. 218].

Б. Буркинський, В. Степанов, С. Харічков під сталим розвитком 
розуміють здатність економічної системи витримати зміни, спричи-
нені внутрішніми та зовнішніми впливами економічних підсистем, 
а також здатність зберегти встановлену динамічну рівновагу [17].

На думку Р. Нуртдінова та А. Нуртдінова, під сталим розвитком 
слід розуміти зміну пріоритетів від невпинного економічного зрос-
тання до ефективного користування та збереження природного та 
людського потенціалів [18].

На думку Л. Скутару, сталий розвиток складається із поєднаних 
між собою трьох компонентів економічного, соціального та екологіч-
ного характеру. При цьому вчений звертає увагу на зосередженні у 
сталому розвитку значної уваги на людському, культурному та соці-
альному аспектах, а також на технічному та науковому прогресі [19]. 

О. Ханова та С. Скібіна вважають, що під сталим розвитком слід 
розуміти своєрідну систему взаємоузгоджених заходів управлінського, 
економічного, соціального та природоохоронного спрямування, які ма-
ють за мету сформувати систему суспільних відносин на таких засадах 
як довіра, партнерство, солідарність, консенсус, етичні цінності, без-
печне навколишнє середовище, національні джерела духовності [20].

У свою чергу, на думку А. Цвикилевича, сталий розвиток є про-
цесом, орієнтованим на постійне збереження динамічної рівноваги 
шляхом цілеспрямованого використання присутнього потенціалу та 
умов зовнішнього середовища [21].

На основі вказаних визначень можна сформулювати підходи до 
тлумачення сталого розвитку [22, с. 268].

Таблиця 2 
Підходи до тлумачення сталого розвитку

Підхід Характеристика

1 2

Еколого-
системний

Даний підхід є екоцентричним за характером. Так, його 
основними елементами є проблеми та питання екології, а 
сталий розвиток розглядається через призму стійкості 
навколишнього природнього середовища. 
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1 2

Концепції
«слабкої»
і «сильної»
стійкості

 «Сильна» версія стійкості закликає до суворого 
збереження (незменшення) природних ресурсів (сировинних 
і екологічних) і підпорядкування економічної складової 
суворим обмеженням в інтересах забезпечення екологічної 
стійкості.
У свою чергу, концепція «слабкої» стійкості передбачає 
економічне зростання шляхом розвитку науково-технічного 
прогресу, який послаблює вплив фактора обмеженості 
природних ресурсів, внаслідок чого виникає можливість їх 
заміни. 

Триєдина
концепція 
сталого
розвитку

Сталим розвитком є єдиним цілим з трьох компонентів: 
екології, соціальних та економічних проблем. Іншими 
словами, сталий розвиток є так званою спробою зведення 
воєдино показників розвитку в трьох сферах. За такого 
підходу основними цілями сталого розвитку є досягнення 
високого рівня життя населення, зростаюча економіка та 
збережена природа.

Концепція 
корпора-
тивної 
сталості

У рамках даної концепції сталий розвиток є балансом 
економічної, екологічної та соціальної відповідальності. На 
сьогодні концепція зазнала розширеного тлумачення, 
ставши концепцію чотиривимірного критерію, де четвертим 
виміром став управлінський. 

Кластерний 
підхід до 
сталого
розвитку

Відповідно до кластерного підходу, забезпечення сталого 
розвитку є можливим лише за рахунок створення 
«кластерів» – географічно концентрованих груп 
взаємопов’язаних компаній і пов’язаних з їх діяльністю 
організацій мікро- та мезорівнів. 

Таким чином, підходи до тлумачення сталого розвитку загалом 
відображають думку, що якість життя людей і стан суспільства 
знаходяться під впливом сукупності економічних, соціальних та 
екологічних факторів.

Узагальнивши результати досліджень різних трактувань поняття, 
сталий розвиток є економічним зростанням, яке не спричиняє 
погіршення навколишнього природного середовища, а навпаки – 
допомагає вирішити соціальні проблеми і забезпечити соціальну 
справедливість. 

Як наслідок, до найбільш поширених у науковій економічній 
літературі можна віднести наступні принципи сталого розвитку: 
збереження довкілля; покращення стану соціальної сфери; баланс 
технологічного та економічного розвитку [23, с. 267].

При цьому не можна не погодитися з вченими, які вважають, що 
сталий розвиток є можливим лише для всіх країн разом і одночасно. 
Вказане пояснюється тим, що складовими частинами, так званими 
«підсистемами» земної біосфери, яку справедливо можна вважати 
цілісною та єдиною глобальною системою. Проте це не може означати 
те, що поодинці такі підсистеми не вирішують проблеми сталого 
розвитку. Навпаки – вирішують і повинні це робити. Однак слід 

Закінчення таблиці 2
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врахувати те, що різні країни, континенти та території є неоднаковими 
за своїм характером, а тому мають різний соціально-економічний та 
техніко-технологічний рівень, антропотехнічні навантаження на 
довкілля, використання природних ресурсів, а також рівень їх 
забруднення тощо. 

Усі проблеми та питання є надзвичайно актуальними для Укра-
їни, зважаючи хоча б на неузгодженість темпів економічного розви-
тку різних регіонів, вимог екологічної безпеки, перевагу природо-
містких галузей з високою питомою вагою ресурсо- та енергомістких 
сфер, сировинну орієнтацію експорту, мілітаризацію виробництва, 
непоодинокі випадки відсутності культури праці та споживання тощо 
[2, с. 354].

У вересні 2015 року у Нью-Йорку відбувся Саміт ООН зі сталого 
розвитку, підсумковим документом якого став документ – «Пере-
творення нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку до 
2030 року». Крім того, на вказаному Саміті було затверджено 17 
Цілей сталого розвитку.

Україна, як і інші країни-члени ООН, приєдналася до глобаль-
ного процесу забезпечення сталого розвитку. Протягом 2016-2017 
років тривав широкомасштабний та всеосяжний процес адаптації 
Цілей сталого розвитку з урахуванням українського контексту. Кож-
на глобальна ціль була переглянута, беручи до уваги специфіку на-
ціонального розвитку. Результатом цієї роботи стала національна 
система, яка складається із 86 завдань національного розвитку.

Найважливішими передумовами переходу України до моделі 
сталого розвитку на національному та регіональному рівнях є:

– стратегічні підходи: довгострокове планування на основі 
системного моніторингу, накопичення даних, регулярних дослі-
джень, використання сценарного підходу для прогнозування на 
довгострокову перспективу; вплив на поведінкові уявлення – фор-
мування культури виробництва, споживання, розподілу й обміну 
відповідно до універсальних цінностей; контроль за отриманими 
результатами та показниками; готовність до опера тивного засто-
сування технологічних досягнень;

регуляторні механізми щодо: стандартизації процесів вироб-
ництва; забезпечення справедливого розподілу національного 
багатства; раціонального споживання води, харчів, енергії та 
палива; узгодженості пріоритетів державної політики з дисфунк-
ціями ринкового механізму;

спрямування інфраструктурних змін на досягнення цілей: по-
силення міжнародної інтеграції; підвищення рівня інтеграції між 
різними сферами політики; зміцнення місцевого самоуправління; 
об’єднання зусиль для конструктивної співпраці з громадянами, 
місцевим управлінням, приватним сектором [24, с. 43].

Національні завдання, показники для моніторингу виконання 
завдань та цільові орієнтири для досягнення до 2030 року відобра-
жено в Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна». 
Створена національна система завдань та показників Цілей сталого 
розвитку забезпечує міцну основу для подальшого комплексного 
моніторингу країни. Загалом, 17 цілей та 86 національних завдань 
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інкорпоровані у 145 нормативно-правових актів Уряду, на реалізацію 
цілей і завдань спрямовано 1052 завдання та 3465 заходів, закріпле-
них у цих актах.

Президент України підтримав забезпечення досягнення глобаль-
них цілей сталого розвитку та результатів їх адаптації з урахуванням 
специфіки розвитку України, видавши Указ «Про Цілі сталого роз-
витку на період до 2030 року». Вказані цілі викладені у Національ-
ній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна», зокрема серед них:

– подолання бідності;
– подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшен-

ня харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства;
– забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуч-

чю для всіх у будь-якому віці;
– забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та 

заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх;
– забезпечення гендерної рівності, розширення прав і можливос-

тей усіх жінок та дівчат;
– забезпечення доступності та сталого управління водними ресур-

сами та санітарією;
– забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучас-

них джерел енергії для всіх;
– сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому еконо-

мічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній пра-
ці для всіх;

– створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і 
сталій індустріалізації та інноваціям;

– скорочення нерівності;
– забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної 

стійкості міст, інших населених пунктів;
– забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і 

виробництва;
– вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату 

та її наслідками;
– збереження та раціональне використання океанів, морів і мор-

ських ресурсів в інтересах сталого розвитку;
– захист та відновлення екосистем суші та сприяння їх раціо-

нальному використанню, раціональне лісокористування, боротьба з 
опустелюванням, припинення і повернення назад (розвертання) про-
цесу деградації земель та зупинка процесу втрати біорізноманіття;

– сприяння побудові миролюбного і відкритого суспільства в ін-
тересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для 
всіх і створення ефективних, підзвітних та заснованих на широкій 
участі інституцій на всіх рівнях;

– зміцнення засобів здійснення й активізація роботи в рамках 
глобального партнерства в інтересах сталого розвитку [25].

Реалізація вказаних цілей для України уможливлюється за умо-
ви переходу до моделі збалансованого розвитку, що концептуалізує 
рис. 2, виходячи з потреб розвитку національної економіки, а саме: 
високотехнологічних виробництв; справедливого розподілу; збалан-
сованого обміну та споживання; спираючись на принципи розумного, 
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збалансованого, всеохопного зростання; через знання та інновації; 
ефективне використання ресурсів; стимулювання економіки; вико-
ристовуючи такі механізми, як: суспільний договір; розумне вряду-
вання; мережевізація національної економіки; стимулювання еконо-
мічної активності; розвиток креативної економіки; ефективна реалі-
зація людського й соціального капіталу; диверсифікація 
фінансового забезпечення; стійка інвестиційна безпека.

Рис. 2. Схематизація моделі збалансованого розвитку України-2030

За цією логікою, лише реалізація позитивних сценаріїв розвитку 
України, запропонованих як українськими, так і міжнародними екс-
пертами (сценарій «Збалансований розвиток» за проектом «Форсайт 
2016» та сценарій Всесвітнього економічного форуму в Давосі «По-
чаток сприятливого циклу»), можуть призвести до очікуваних ре-
зультатів.

На нашу думку, слід погодитися з думкою О. жилінської, О. Мель-
ничук [24, с. 73-74], які виділяють наступні завдання української 
влади в короткостроковій перспективі:

– ефективне реагування та превентивні заходи щодо інтеграль-
них ризиків для України (неефективність державного управління; 
досягнення критичних показників боргового навантаження; недо-
ступність фінансових та інвестиційних ресурсів через кредитний 
механізм; критичні масштаби й темпи втрати людського капіта-
лу через неефективний і несправедливий розподіл національного 
багатства та невідповідність державного управління очікуванням 
суспільства);

– адаптація до змін попиту в глобальній економіці з одночас-
ним стимулюванням розвитку внутрішнього ринку; 

– створення і розвиток виробництв з високою доданою вартіс-
тю в національній економіці. У всіх секторах економіки необхід-
ні значні інвестиції для технологічної модернізації та підвищен-
ня продуктивності праці й ефективності підприємств;
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– розбудова сприятливого інституційного середовища на осно-
ві ефективної співпраці всіх стейкхолдерів;

– подолання або суттєве зменшення впливу критичних чинників, 
які гальмують розвиток національної економіки: втрати від військо-
вих дій на Сході та окупації Криму склали до 25 % ВВП, нині цей 
показник має тенденцію до постійного збільшення; частка тіньового 
сектора національної економіки стабілізувалася на рівні 50-52 %. 
За умов введення електронного врядування, верховенства права та 
ефективного і справедливого розподілу національного багатства очі-
куване значення показника до 2030 р. не має перевищувати середні 
показники країн ЄС; масштаби корупції, що, зокрема, зумовлені 
тіньовою економікою, нині досягли 14 % ВВП. За умови впрова-
дження системних реформ у  2021-2030 рр. має бути досягнуте про-
гнозоване значення показника на рівні 4 % ВВП; недосконала за-
старіла система пенсійного забезпечення; обслуговування державно-
го боргу України; енергоємність ВВП України перевищує 
середньосвітовий показник і показники розвинених країн.

Натомість до завдань для України у довгостроковій перспективі 
до 2030 року можна віднести наступні:

– забезпечення свободи та безпеки в усіх їх виявах і рівнях разом 
із рівними та вільними можливостями;

– забезпечення збалансованого розвитку національної економіки 
для гідного рівня життя, здоров’я і добробуту кожного громадянина 
України;

– забезпечення освітньої, наукової та культурної реалізації осо-
бистості.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, 
незважаючи на те, що поняття сталого розвитку, а також його 
концепції достатньо послідовно вивчено та узагальнено в науковій 
літературі (не лише економічній), проте сучасність постійно вносить 
свої зміни. Сталий розвиток є процесом розбудови держави на 
основі узгодження і гармонізації соціальної, економічної та еколо-
гічної складових з метою задоволення потреб сучасних і майбутніх 
поколінь. Гарантією успішного сталого розвитку України є забез-
печення економічного зростання, підвищення соціального добро-
буту та екологічної безпеки. Актуальним на сьогодні можна вва-
жати подальший пошук дієвих заходів реалізації концепції стало-
го розвитку. Забезпечення високих показників економічного 
зростання України є умовою її успішної інтеграції в Європейське 
співтовариство.
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Цель статьи: исследование основных направлений устойчивого развития 
Украины и формирование принципов стратегирования. Актуальность темы со-
стоит в необходимости поиска путей выхода Украины из системного кризиса и 
формировании образа будущего в условиях глобализации и технологической 
революции. Научная новизна работы состоит в определении моделей устойчи-
вого развития Украины и принципов проектирования экономики будущего. 
Выводы. За 30 лет независимости Украина из индустриально развитой страны 
превратилась в отсталую и самую бедную страну в Европе с экономикой отста-
ющего роста, статусом «буферной зоны» геополитического конфликта на её 
территории и внешним управлением. Для сохранения суверенности, обеспечения 
конкурентоспособности страны в условиях перехода к новым технологическим 
укладам и качества жизни населения, хотя бы на уровне среднем для стран ЕС, 
Украине необходимо сменить курс, разработать и реализовать «Стратегию че-
ловеко-центристского, полиспирального, устойчивого развития».
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Purpose of the article: study of the main directions of sustainable development 
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The scientific novelty of the work consists in determining the models of sustainable 
development of Ukraine and the principles of designing the economy of the future. 
Conclusion. For 30 years of independence, Ukraine has turned from an industrially 
developed country into a backward and poorest country in Europe with an economy 
of lagging growth, with the status of a “buffer zone” of geopolitical conflict on 
its territory and external control. To maintain sovereignty, ensure the country’s 
competitiveness in the transition and new technological structures and the quality 
of life of the population, at least at the level of the average for the EU countries, 
Ukraine needs to change course, develop and implement the “Strategy of man-
centered, multi-spiral, sustainable development.”

Key words: analysis, sustainable development, multiple spiral development, 
sustainable development models, growth points, strategizing.
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Базові моделі людино-центристського, поліспірального,  
сталого розвитку України

Мета статті: дослідження основних напрямків сталого розвитку України та 
формування принципів стратегування. Актуальність теми полягає в необхідності 
пошуку шляхів виходу України з системної кризи і формуванні образу майбутнього 
в умовах глобалізації та технологічної революції. Наукова новизна роботи полягає 
у визначенні моделей сталого розвитку України та принципів проектування 
економіки майбутнього. Висновки. За 30 років незалежності Україна з 
індустріально розвиненої країни перетворилася на відсталу і найбіднішу країну 
в Європі з економікою відсталого розвитку, зі статусом «буферної зони» 
геополітичного конфлікту на її території і зовнішнім управлінням. Для збереження 
суверенності, забезпечення конкурентоспроможності країни в умовах переходу і 
нових технологічних укладів і якості життя населення, хоча б на середньому 
рівні для країн ЄС, Україні необхідно змінити курс, розробити і реалізувати 
«Стратегію людино-центристського, поліспірального, сталого розвитку».

Ключові слова: аналіз, сталий розвиток, множинний спіральний розвиток, 
моделі сталого розвитку, точки зростання, стратегування.

Основное содержание статьи. Анализ макроэкономических пока-
зателей и показателей качества жизни населения за 30 лет незави-
симости показывает на то, что за это время в Украине произошла 
деиндустриализация (а, по сути, уничтожена большая часть 
промышленных предприятий), качество жизни населения снизилось 
до уровня самой бедной страны в Европе, территория страны пре-
вратилась в «буферную зону» геополитического конфликта глобальных 
игроков (Россия, США, ЕС, Китай), Украина под внешним управле-
нием превращается в ресурсно-сервисную территорию. По ВВП/душу 
(ППС,2019) Украина занимает 94 место в мире ($13442) – на уровне 
Гайна ($13604), что составляет 54,5% от ВВП/душу Польши ($34484), 
которую Украина берёт как страну-ориентир [1]. Доход на душу за 
2019 год составил 69140 грн или $7,32 в сутки [2]. Доля 
высокотехнологической продукции в ВВП (2018) составила 1,02% 
[3]. Макроэкономический анализ экономики Украины за 29 лет пред-
ставлен на диаграмме ниже с учётом прогнозов КМУ на 2030 год [4], 
в т.ч. на примере Сумской области. 73% населения Украины по 
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данным опроса группы «Рейтинг» считают, что страна движется 
неправильным курсом [5]. 

Украине нужна новая стратегия устойчивого развития! 

Рис. 1. Индикаторы развития Украины и Сумской области

Учитывая доиндустриальный уровень развития Украины, можно 
предложить такое определение устойчивого развития: это развитие, 
обеспечивающее баланс интересов настоящего и будущих поколений, 
конкурентоспособность страны в условиях перехода к 5-6 техноло-
гическим укладам и качество жизни населения на уровне не ниже 
среднего по Европе! Как известно, всё в природе развивается по 
спирали, при этом, говоря о развитии общества, необходимо пони-
мать множественность направлений развития, т.е. развитие общества 
происходит по множеству взаимосвязанных спиралей, а нарушение 
взаимосвязи ведёт к разрушению устойчивого, эволюционного раз-
вития или деградации. В Украине нарушена взаимосвязь развития 
по основным направлениям, поэтому вместо восходящей (раскручи-
вающей) спирали развития мы оказались на нисходящей (скручи-
вающей) спирали деградации. Необходимо переходить к полиспи-
ральной матрице на базе взаимосвязанных базовых моделей устой-
чивого развития.

Базовые модели спирального, устойчивого развития:
1. Тройная спиральная модель единства целей по основным 

 направлениям развития (экономического, социального, эко ло ги-
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ческого), требующая принятие всех решений (в т.ч. законов и 
подзаконных актов) исключительно в зоне согласованности (не 
противоречия) макроэкономических параметров и показателей 
качества жизни – триадная модель материального устойчивого 
развития.

2. Множественная спиральная модель духовного устойчивого раз-
вития: двойная триада борьбы бинарных противоположностей (истина-
ложь, добро-зло, любовь-ненависть, красота-уродство), определяющая 
субъективную совесть каждого человека и мораль общества как 
основы для национального общественного договора (НОД) и «Кон-
ституции».

3. Тройная спиральная модель «со-знания» (как формирование 
гражданского общества) – «со-властие» (как народовластие в корпо-
ративном государстве) – «со-развитие» (как идеология устойчивого 
развития). 

4. Тройная спиральная модель – обеспечение баланса интересов 
поколений (настоящего и будущих) и преемственность прошлого при 
разработке стратегии.

5. Тройная спиральная модель внешнего устойчивого развития – 
триада со-развития, модель связующего моста Европа-Украина-Азия.

6. Множественная спиральная модель комфортного проживания 
множества разностей (группы населения разной национальности, 
ментальности, веры, языка, исторических ценностей и регионов с 
разными особенностями развития) на единой территории.

7. Модель человеко-центристского развития, обеспечивающая 
устойчивое развития трёх взаимосвязанных территориальных клас-
теров (ОТГ-регион-Украина) снизу-вверх – от потребностей человека 
по пирамиде Маслоу к целям и показателям устойчивого развития 
(ПЦУР).

8. Тройная спиральная модель «Наука и знания – «технологичес-
кая революция – устойчивое развитие», как основа для формирова-
ния общества знаний и конкурентоспособности страны в новом ми-
ровом устройстве, в условиях ускорения изменений и повышения 
степени неопределённости, требующие применение суперкомпьютеров, 
математического моделирования и искусственного интеллекта, и 
философского осмысления места и роли человека в киберфизических 
системах.

9. Тройная спиральная модель «университет-предприятие-госу-
дарство» – создание научных школ на базе университетов, внедрение 
научных разработок на предприятиях и научных обоснований при 
разработках стратегии развития страны (наука как определитель 
прогресса).

10. Тройная спиральная модель «проектирование экономики 
будущего – синхронизация секторальных реформ – «качество жиз-
ни населения» – основа разработки стратегии устойчивого раз-
вития.

11. Тройная спиральная модель взаимосвязанного управления 
территориальными общинами: переход от управления через освоение 
бюджета, дотаций и субвенций к системе социально-экономического 
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партнёрства и солидарной ответственности науки, бизнеса и терри-
ториальной общины за устойчивое развитие территории и качество 
жизни населения.

12. Модель управления движением страны (региона, ОТГ) по тра-
ектории к целям устойчивого развития согласно заданной программе 
(стратегии) с мониторингом оцифрованных (измеряемых) показателей 
в реперных точках контроля и минимизации отклонений.

Основные триады спирали деградации.
13. Десуверенизация (передача Украины под внешнее управле-

ние) – деиндустрализация (уничтожение научного, промышленного 
и экономического потенциала) – депопуляция (уменьшение числен-
ности населения за счёт превышения смертности над рождаемостью 
и миграцией).

14. Коррупционный консенсус (как основа действующей системы 
управления в Украине) – вертикально-интегрированная система ис-
пользования власти для личного и корпоративного обогащения во 
власти-бизнесе-обществе.

Стратегирование устойчивого развития

Стратегия должна быть идеальной, а дорожная карта (страте-
гирование) реализации – это ломанная траектория максимально 
возможного достижения целей устойчивого развития! Разработке 
стратегии предшествуют научно-исследовательские работы по ана-
лизу геополитических, геоэкономических, технологических трендов 
и определение потенциальных возможностей страны (региона, ОТГ) 
использовать эти тренды для своего развития. Практическая реа-
лизация трендов производится на основании результатов исследо-
вания иерархической системы (страны, региона, ОТГ) точек роста 
добавочной стоимости, обладающих кумулятивным эффектом, как 
основы для проектирования экономики будущего. Разработка по-
казателей целей устойчивого развития (ПЦУР) осуществляется как 
адаптация 17 ЦУР, определённых ООН, с учётом рекомендации 
Конференции европейских статистиков для измерения устойчивого 
развития [6] и имплементации в статистическую систему Украины. 
Стратегия человеко-центристского, полиспирального, устойчивого 
развития разрабатывается на основании проведенных исследований 
и базовых моделей устойчивого развития. В состав стратегии вхо-
дят региональные стратегии и стратегии ОТГ, проект экономики 
будущего и синхронизированные проекты секторальных реформ, 
пакет законопроектов и нормативных актов, необходимых для ре-
ализации стратегии. Дорожная карта реализации стратегии разби-
вается на этапы по годам с отражением в планах социально-
экономического развития и бюджетирования по всем источникам 
финансирования. Модель стратегирования устойчивого развития 
приведена на Рис. 2.
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Рис. 2. Модель стратегирования устойчивого развития

Идеологемы тройной спирали устойчивого развития.
1. «Со-знание»-«со-властие»-«со-развитие».
2. Духовное-материальное-общественное сознание.
3. Гармония-народовластие-устойчивое развитие.
4. Прошлое-настоящее-будущее.
5. Наука-технологии-государство.
6. Экономика будущего-секторальные реформы-качество жизни.
7. Территориальная община-регион-страна.
8. Наука-бизнес-территориальная община.
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АНАЛІЗ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ  
В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІІЇ

Мета статті полягає в оцінці експортного потенціалу України через аналіз 
товарної і географічної структури вітчизняного експорту та обґрунтування пер-
спективних напрямків просування вітчизняної продукції на ринок Євросоюзу. 
Методологія дослідження включає методи аналізу та синтезу – для оцінки 
структури експорту товарів у країни ЄС та структури експорту у географічному 
розрізі; метод порівняння – для порівняння показників, що характеризують 
експортний потенціал; метод узагальнення – для формулювання висновків та 
інші. Результати роботи: на основі проведеного аналізу експортного потенціалу 
України досліджено поточний стан експортної діяльності та визначено перспек-
тивні напрямки її розвитку в умовах євроінтеграції. Висновки. Європейський 
Союз є одним з основних торговельних партнерів України, на який у 2020 р. 
припадало 37,1% від загального експорту. Найбільші експортні поставки това-
рів Україна здійснювала до Польщі, Німеччини, Італії, Нідерландів, Угорщини, 
Румунії. У структурі експорту переважає продукція АПК та харчової промис-
ловості (35,0%), металургійного комплексу (16,7%) та машинобудування (16,3%). 
Аналіз експортного потенціалу України свідчить про яскраво виражену сиро-
винну структуру експорту. З метою переходу України до експорту наукомісткої 
інноваційної продукції необхідно розвивати сектори інформаційно-комунікацій-
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них технологій, креативних послуг, туризму, технічного обслуговування та 
ремонту повітряних суден, виробництва запчастин та комплектуючих виробів 
для аерокосмічної та авіаційної промисловості.

Ключові слова: експорт, експортний потенціал, євроінтеграція, товари, 
конкурентні переваги, ринок, сектор.
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Анализ экспортного потенциала Украины  
в контексте евроинтеграции

Цель статьи – оценка экспортного потенциала Украины через анализ товар-
ной и географической структуры отечественного экспорта и обоснование 
перспективных направлений продвижения отечественной продукции на рынок 
Евросоюза. Методология исследования включает методы анализа и синтеза для 
оценки структуры экспорта товаров в страны ЕС и структуры экспорта в гео-
графическом разрезе; метод сравнения – для сравнения показателей, характе-
ризующих экспортный потенциал; метод обобщения – для формулировки выводов 
и другие. Результаты работы: проанализировав экспортный потенциал Украины, 
оценено текущее состояние экспортной деятельности и определены перспективные 
направления ее развития в условиях евроинтеграции. Выводы. Европейский 
Союз является одним из основных торговых партнеров Украины, на который в 
2020 г. приходилось 37,1% от общего экспорта. Наиболее крупные экспортные 
поставки товаров Украина осуществляла в Польшу, Германию, Италию, 
Нидерланды, Венгрию, Румынию. В структуре экспорта преобладает продукция 
АПК, пищевой промышленности (35,0%), металлургического комплекса (16,7%) 
и машиностроения (16,3%). Анализ экспортного потенциала Украины свиде-
тельствует о ярко выраженной сырьевой структуре экспорта. С целью перехода 
Украины к экспорту наукоемкой инновационной продукции необходимо разви-
вать сектора информационно-коммуникационных технологий, креативных услуг, 
туризма, технического обслуживания и ремонта воздушных судов, производства 
запчастей и комплектующих изделий для аэрокосмической и авиационной 
промышленности.
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European integration opens wide opportunities for Ukraine to cooperate with 
developed European countries, strengthening its position in the international 
arena. Export potential is the potential ability of a country to export goods or 
services. Exports of goods and services to EU countries in 2020 were $ 21.9 billion 
(37.1% of total exports), including exports of goods – $ 18.6 billion, exports of 
services – $ 3.3 billion. Compared to 2019, exports of goods to EU countries de-
creased by $ 2.1 billion (10.3%). The export structure is dominated by agriculture 
products, the food industry (35%), and the metallurgical complex (16.7%).

The greatest exporters of Ukrainian goods were the following EU countries: 
Poland ($ 3.3 billion or 6.71% of total exports of goods), Germany ($ 2.1 billion 
or 4.27%), Italy ($ 1.9 billion or 3, 86%), the Netherlands ($ 1.8 billion or 3.66%), 
Hungary ($ 1.3 billion or 2.64%), Romania ($ 1.1 billion or 2.24%).

The analysis of the export potential of Ukraine shows the raw material structure 
of exports. Integration into the EU market as a raw material supplement is 
dangerous for the country because it can consolidate technological dependence on 
developed countries. Increasing the share of goods with a high level of processing 
increase the stability of export income.

Promising areas of exporting activity are science-intensive industries: electronics, 
production of automation, technical means for non-traditional types of energy, new 
types of materials, biotechnology, etc.

To transition Ukraine to the exporting of knowledge-intensive innovative 
products and successfully enter world markets, the Export Strategy of Ukraine 
(Roadmap for Strategic Trade Development) has been developed, which identifies 
the following promising sectors: information and communication technologies, 
software development, creative services, tourism, maintenance and repair of 
aircraft, production of spare parts and components for the aerospace and aviation 
industries, mechanical engineering, food industry. Sectors are grouped into clusters. 
An individual sectoral strategy is developed for each sector.

Key words: export, export potential, European integration, goods, competitive 
advantages, market, sector.

Постановка проблеми. Європейська інтеграція відкриває для 
України широкі можливості для співпраці з розвинутими країнами 
Європи, зміцнюючи її позиції на міжнародній арені. Нарощування 
поставок українських товарів до Євросоюзу дає поштовх для іннова-
ційного розвитку вітчизняних підприємств, їх технічного переозбро-
єння на основі інвестицій та сучасних європейських технологій, 
уможливлює спеціалізацію на тих видах діяльності, в яких вони 
мають порівняльні переваги, сприяє підвищенню якості товарів і 
послуг та їх відповідності європейським стандартам, забезпечує адап-
тацію українського законодавства до європейських норм. 

Торговельна співпраця з Європейським Союзом повинна відбува-
тися на взаємовигідних умовах, орієнтуватися на зовнішньоторго-
вельні пріоритети України, обумовлені національним експортним 
потенціалом, враховувати критерії економічної ефективності між-
народної інтеграції. У перспективі така інтеграція повинна сприяти 
створенню спільних ринків товарів, послуг, капіталу і робочої сили.

Підписання Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі між 
Україною та Європейським Союзом, її ратифікація формують реаль-
ні можливості для досягнення цілей економічного розвитку держави. 
У цьому контексті актуальним є аналіз експортного потенціалу 
України та визначення перспективних секторів вітчизняного екс-
порту.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням експорт-
ного потенціалу України у контексті євроінтеграційного вектору її 
розвитку займалися такі вчені: А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник, 
Н.О. Іксарова, К.С. Пугачевська, А.О. Рупчева, А.В. Ставицька, 
Н.Г. Калюжна, ж.М. жигалкевич, О.В. Станіславський та інші на-
уковці. Зокрема, Н.Г. Калюжна досліджувала різні підходи до трак-
тування поняття «економічний потенціал», А.А. Мазаракі, Т.М. Мель-
ник, Н.О. Іксарова розглядали експортний потенціал України у 
контексті зовнішньої торгівлі, К.С. Пугачевська, А. Рупчева, А.В. 
Ставицька вивчали перспективи розвитку експорту за умов євроін-
теграції та можливості реалізації експортного потенціалу. Разом з 
тим, проблематика можливостей нарощення експортного потенціалу 
України на ринках ЄС потребує подальшого дослідження.

Мета статті – оцінка експортного потенціалу України через ана-
ліз товарної та географічної структури вітчизняного експорту та 
обґрунтування перспективних секторів просування вітчизняної про-
дукції на ринок Євросоюзу. 

Виклад основного матеріалу. Першочерговим завданням зовніш-
ньої політики України є здобуття повноправного членства в ЄС. 
Євроінтеграційний процес – це, перш за все, спільна ефективна 
економічна співпраця з країнами, які входять до складу Європей-
ського Союзу на рівних паритетних умовах. Завдячуючи своєму ви-
гідному геополітичному положенню та географічному розташуванню 
в центрі Європи, Україна позиціонується як пріоритетний партнер 
для Європейського Союзу. Основним інструментом зближення Укра-
їни та Євросоюзу є Угода про асоціацію, яка сприяє розвитку більш 
тісних політичних відносин та економічних зв’язків. Передбачена 
Угодою поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі між Укра-
їною та ЄС визначає правову базу для вільного переміщення товарів, 
послуг, капіталів, частково робочої сили між Україною та ЄС, а 
також регуляторного наближення, спрямованого на поступове вхо-
дження економіки України до спільного ринку ЄС [11].

Інтеграція з ЄС та створення зони вільної торгівлі відкриває для 
України широкі перспективи: входження в єдиний зовнішній ринок 
ЄС; набуття статусу одного з лідерів постачання продовольства до 
ЄС; додаткові торговельні преференції (квоти на експорт без сплати 
мита); гармонізацію національного законодавства із законодавством 
ЄС, що дає можливість українським компаніям підвищити рівень 
своїх стандартів та бути потенційно конкурентоспроможними й на 
інших міжнародних ринках; розвиток середнього та малого бізнесу; 
підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції; впрова-
дження стандартів ЄС на вітчизняних підприємствах тощо [4, с. 119]. 

Під експортним потенціалом розуміють потенційну здатність і 
спроможність країни здійснювати експорт товарів чи послуг. Осно-
вними його характеристиками є: формування стійкої конкурентної 
позиції країни на світовому ринку; наявність порівняльних переваг, 
що забезпечують ефективну участь держави у міжнародному поділі 
праці; здатність створювати та експортувати певний обсяг товарів і 
послуг належної якості [7, c. 322].
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Таким чином, з одного боку, експортний потенціал покликаний 
забезпечити реалізацію конкурентних переваг вітчизняної продукції 
та сприяти збільшенню обсягів її реалізації на зовнішніх ринках, а 
з іншого – відображає спроможність національної економіки виро-
бити і реалізувати певний обсяг товарів з максимальною ефектив-
ністю для господарюючих суб’єктів, регіонального господарського 
комплексу і держави в цілому.

Експортний потенціал включає внутрішній потенціал національ-
ної економіки (сторона пропозиції), потенціал зарубіжних ринків 
(сторона попиту) та систему бар’єрів і стимулів. 

Внутрішній потенціал національної економіки – це її трудовий, 
ресурсний, виробничий, інноваційний, інвестиційний, інфраструк-
турний, маркетинговий і фінансовий потенціал.

Потенціал зарубіжних ринків розглядають як потенційну ємність 
ринку конкретного товару, що характеризується виробничим (кіль-
кість товарів, які пропонуються на ринку протягом певного періоду) 
і споживчим (здатність ринку поглинути певну кількість товарів) 
потенціалом.

Сторона пропозиції товарів взаємодіє із стороною попиту через 
систему бар’єрів та стимулів. Бар’єрами на шляху українського екс-
порту є мита, квоти, корупція на кордоні, відсутність доступу до 
торгового фінансування, труднощі у виявленні потенційних ринків 
і покупців, недостатня відповідність продукції міжнародним техніч-
ним вимогам і стандартам тощо [1]. 

До стимулів відносять фінансове стимулювання експорту; посла-
блення податкового тиску, надання митних пільг; покращення регу-
ляторного середовища; створення пулів експортерів; допомогу дер-
жави малим і середнім підприємствам та їх залучення до експортної 
діяльності тощо.

У 2020 році на експортну діяльність України впливали такі чин-
ники:

– глобальна пандемія COVID-19 викликала масштабну економіч-
ну кризу (скорочення виробництва в усіх країнах, зменшення по-
питу та падіння цін на світових товарних ринках);

– сировинна спрямованість вітчизняного експорту та орієнтація 
українських підприємств на зовнішні ринки збуту посилює залеж-
ність валютних надходжень від цінових коливань на цих ринках;

– триваюча військова та торговельна агресія Росії проти України;
– системні проблеми розвитку ЗЕД (відшкодування ПДВ, митне 

та податкове регулювання) [6].
За підсумками 2020 року Україна експортувала товари і послуги 

до 228 країн на суму $59,0 млрд. Порівняно з 2019 роком обсяг 
експорту скоротився на $5 008,3 млн (7,8%). У структурі експорту 
83,4% ($49,2 млрд) припадає на товари і 16,6% ($9,8 млрд) на по-
слуги. Порівняно з 2019 роком, експорт товарів скоротився на 
$841,7 млн (1,7%) [10].

Експорт товарів і послуг до країн ЄС у 2020 році становив 
$21,9 млрд (37,1% від загального експорту), в т.ч. експорт товарів – 
$18,6 млрд, експорт послуг – $3,3 млрд. Порівняно з 2019 роком, 
експорт товарів до країн ЄС скоротився на $2,1 млрд (10,3%) [10].



49Аналіз експортного потенціалу України в контексті євроінтеграціії

П
р
об

л
ем

и
 і
н
н
ов

ац
ій

н
о-

ін
ве

ст
и
ц
ій

н
ог

о 
р
оз

ви
тк

у
. 
—

 2
0
2
1
. 
—

 №
 2

4

У географічному розрізі найбільшими експортерами українських 
товарів у 2020 році були такі країни ЄС: Польща ($3,3 млрд або 
6,71% від загального експорту товарів), Німеччина ($2,1 млрд або 
4,27%), Італія ($1,9 млрд або 3,86%), Нідерданди ($1,8 млрд або 
3,66%), Угорщина ($1,3 млрд або 2,64%), Румунія ($1,1 млрд або 
2,24%) [2].

Структура експорту товарів та послуг формується під впливом 
попиту і визначається рівнем та особливостями розвитку національ-
ної економіки (таблиця 1). 

Таблиця 1
Структура експорту Україною товарів до країн ЄС 

Товарна група 2019 рік 2020 рік Динаміка

$ млн. % $ млн. % $ млн. %

Продукція АПК та 
харчової 
промисловості

7314,1 35,2 6 521,8 35,0 -792,3 -0,2

Продукція 
металургійного 
комплексу

3796,6 18,3 3 103,1 16,7 -693,5 -1,6

Продукція 
машинобудування

3087,4 14,9 3 025,0 16,3 -62,4 +1,4

Мінеральні продукти 2697,1 13,0 2 069,6 11,1 -627,5 -1,9
Деревина та паперова 
маса

1124,8 5,4 1 129,2 6,1 +4,4 +0,7

Продукція легкої 
промисловості

1 006,7 4,9 898,6 4,8 -108,1 -0,1

Різні промислові 
товари

960,4 4,6 1 111,9 6,0 +151,5 +1,4

Продукція хімічної 
промисловості

763,7 3,7 752,9 4,0 -10,8 +0,3

Всього 20750,8 100 18612,1 100 -2138,7 -

Складено автором на основі [6]

У структурі експорту переважає продукція АПК і харчової про-
мисловості (35%) та металургійного комплексу (16,7%), що здебіль-
шого представлена проміжними товарами, які використовуються як 
сировина для виробництва кінцевих споживчих товарів.

Протягом 2020 року за більшістю товарних груп поставки змен-
шились. Збільшення відбулось лише за товарними групами «Дере-
вина та паперова маса» (на $4,4 млн або на 0,7%) і «Різні промис-
лові товари» (на $151,5 млн або на 1,4%). У відносному виразі на 
1,4% збільшився також експорт продукції машинобудування та на 
0,3% продукції хімічної промисловості (хоча в абсолютному виразі 
відбулось їх зменшення на $62,4 млн та $10,8 млн відповідно). 

За даними моніторингового звіту Єврокомісії, Україна є третьою 
країною-експортером агропродукції в ЄС після США і Бразилії. У 
2020 році Європейський Союз був головним ринком для збуту риби 
і рибопродуктів – $26 млн (62% вартості експорту); яєчних продук-
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тів – $12 млн (64%); $меду – 115 млн (83%); плодів і ягід – 
$184 млн (77%); ріпаку – $949 млн (94%); матеріалів рослинного 
походження – $45 млн (96%); соєвої олії – $133 млн (59%); мака-
ронних виробів – $41 млн (76%); консервованих томатів – $41 млн 
(75%); соків – $50 млн (68%); екстрактів та концентратів з чаю і 
кави – $17 млн (53%); дріжджів – $19 млн (76%) [10]. 

Суттєве скорочення обсягу експорту за усіма основними групами 
товарів у кількісному і вартісному виразі зумовлене карантинними 
обмеженнями, встановленими Євросоюзом у зв’язку із пандемією 
COVID-19. 

Проте, не дивлячись на загальне зменшення обсягу експорту, за 
окремими видами товарів відбулось зростання: олія соняшникова 
(+$ 256,7 млн), електричні водонагрівачі акумулювальні 
(+$ 71,0 млн), прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм 
або більше (+$52,6 млн), інші меблі та їх частини (+$ 41,5 млн), 
насіння соняшнику (+$ 33,2 млн.), пшениця (+ $30,2 млн), олія 
соєва (+ $29,4 млн), частини до залізничних локомотивів 
(+ $27,5 млн), мед натуральний (+ $27,3 млн) та ін. [6].

Будь-які продукти харчування, що ввозяться на митну територію 
Європейського Союзу, повинні відповідати санітарним вимогам ЄС 
щодо захисту здоров’я людей, що вимагає від українського експор-
тера додаткової адаптації продукції для виконання нормативів ЄС. 
Отримання українським виробником акредитації уповноваженого 
експортера (так званий «єврономер») дозволить експортувати до ЄС 
товари на умовах, аналогічних продукції, що продається європей-
ським виробником [8, с. 34]. 

Аналіз експортного потенціалу України свідчить про яскраво ви-
ражену сировинну структуру експорту. Інтегрування у ринок ЄС як 
сировинного придатка доволі небезпечне для країни, оскільки може 
закріпити технологічну залежність від розвинених країн. Збільшен-
ня частки товарів із високим рівнем переробки дозволить підвищи-
ти стабільність експортних надходжень. Наростити високотехноло-
гічний експорт можна за рахунок: 

– залучення інвестицій у проекти з виготовлення кінцевих висо-
котехнологічних товарів; 

– посилення захисту прав інтелектуальної власності, що стиму-
люватиме впровадження в Україні виробництв, захищених патен-
тами; 

– сприяння розвитку співпраці науки і бізнесу для стимулюван-
ня інновацій [1]. 

Головним чинником розвитку вітчизняного експорту повинні 
стати наукоємні галузі економіки: електроніка (в т.ч. мікроелек-
троніка), виробництвo засобів автоматизації, технічних засобів для 
нетрадиційних видів енергетики, принципово нових видів матеріа-
лів (із заданими властивостями), технологічних засобів їх виготов-
лення та оброблення, біотехнології та її продукції. Це дозволить 
скоротити експорт продукції, виробництво якої шкідливе для до-
вкілля.

Вже тривалий час Україна є глобальним IT-хабом із якісною 
конкурентною експертизою для європейського ринку фінансових 



51Аналіз експортного потенціалу України в контексті євроінтеграціії

П
р
об

л
ем

и
 і
н
н
ов

ац
ій

н
о-

ін
ве

ст
и
ц
ій

н
ог

о 
р
оз

ви
тк

у
. 
—

 2
0
2
1
. 
—

 №
 2

4

технологій. Наприклад, одним із клієнтів компанії SoftServe є ні-
мецький Deutsche Bank. Українська ІТ-індустрія експортує послуги 
у таких трендових напрямах, як Big Data, телекомунікації та хмар-
ні сервіси. У 2020 році експорт ІТ-послуг зріс на $853 млн і вперше 
перевищив 5 млрд дол., його частка в загальному експорті досягла 
8,3%. Для просування експорту IT-послуг українських компаній 
Міністерством закордонних справ України та Асоціацією «IT Ukraine» 
започатковано проект «IT Export Boost».

З метою переходу України до експорту наукомісткої інновацій-
ної продукції і успішного виходу на світові ринки у 2016 році було 
розроблено Експортну стратегію України (Дорожню карту страте-
гічного розвитку торгівлі), в якій визначено такі перспективні 
сектори:

1. Сектор інформаційно-комунікаційних технологій, розробки 
програмного забезпечення.

2. Сектор креативних послуг, у т. ч. послуг з реклами та PR, 
дизайну, кіноіндустрії, індустрії моди тощо.

3. Сектор туризму, в т.ч. екотуризму, екстремального, культур-
ного, ділового та освітнього туризму.

4. Сектор технічного обслуговування та ремонту повітряних суден 
як доповнення до існуючої авіаційної промисловості.

5. Сектор виробництва запчастин та комплектуючих виробів для 
аерокосмічної та авіаційної промисловості, у т.ч. для повітряних 
суден.

6. Сектор машинобудування.
7. Сектор харчової промисловості, зокрема харчових інгредієнтів, 

готових продуктів харчування та органічної продукції [3]. 
Сектори об’єднуються у три основні кластери. Перший кластер, 

що включає сектори із довгостроковою перспективою (1, 4, 5, 6), 
зосереджений на аерокосмічному секторі. Його завдання – створення 
у цих секторах високої доданої вартості та інновацій. Другий клас-
тер об’єднує сектори із середньостроковою перспективою (2 і 3) і 
покликаний сприяти покращенню іміджу України за кордоном. 
Третій кластер націлений на короткострокову перспективу, включає 
елементи інновацій першого кластера і доповнює другий кластер. 
Він залежить від агропромисловості та має сприяти переробці сиро-
вини у продукцію з високою доданою вартістю. Кожен із кластерів 
характеризується поєднанням більш консолідованих секторів та 
секторів, що тільки зароджуються або нещодавно зазнали значних 
структурних змін. Для кожного сектора розробляється індивідуаль-
на секторальна стратегія [3].

У 2020 році Україна продемонструвала певні результати щодо 
посилення євроінтеграції та більш повного використання свого екс-
портного потенціалу, зокрема: досягнуто попередню домовленість про 
підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промис-
лових товарів (АСАА), так званий «промисловий безвіз», що посилить 
конкурентоспроможність українського промислового експорту, до-
сягнуто домовленість про збільшення безмитних тарифних квот для 
експорту України до ЄС [12]. 
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Для розвитку експортного потенціалу України у найближчій 
перспективі необхідно: підвищити конкурентоспроможність україн-
ських виробників через активізацію структурного реформування 
економіки, перш за все експортоорієнтованого сектора; провести 
якісні зміни щодо спеціалізації України у світовому поділі праці; 
експортну стратегію держави спрямувати на підвищення в експорті 
частки наукомісткої та інноваційної продукції з високим рівнем 
доданої вартості, високотехнологічних послуг; усунути чи зменши-
ти імпортний тариф на продукцію проміжного споживання, що ви-
користовується для виробництва експортних товарів та інвестиційні 
товари [5, c. 63]. 

Висновки. На підставі дослідження експортного потенціалу Укра-
їни в умовах євроінтеграції можна зробити такі висновки: 

– Європейський Союз є одним із основних торговельних партнерів 
України, на який у 2020 р. припадало 37,1% від загального екс-
порту. Скорочення експортних поставок на 10,3 % порівняно з 2019 
роком зумовлене в основному карантинними обмеженнями, встанов-
леними Євросоюзом у зв’язку із пандемією COVID-19, недостатньою 
конкурентоспроможністю несировинного експорту, системними про-
блемами розвитку ЗЕД;

– найбільші експортні поставки товарів Україна здійснювала до 
Польщі, Німеччини, Італії, Нідерландів, Угорщини та Румунії;

– у структурі експорту переважає продукція АПК та харчової 
промисловості (35,0%), металургійного комплексу (16,7%) та маши-
нобудування (16,3%).

Аналіз експортного потенціалу України свідчить про яскраво ви-
ражену сировинну структуру експорту. Інтегрування у ринок ЄС, як 
сировинного придатка, доволі небезпечне для країни, оскільки може 
закріпити технологічну залежність від розвинених країн. З метою 
переходу України до експорту наукомісткої інноваційної продукції 
необхідно розвивати сектори інформаційно-комунікаційних техноло-
гій, креативних послуг, туризму, технічного обслуговування та ре-
монту повітряних суден, виробництва запчастин та комплектуючих 
виробів для аерокосмічної та авіаційної промисловості, машинобу-
дування, харчової промисловості.

Список використаних джерел

1. Біла книга. Як реалізувати експортний потенціал України за умов глоба-
лізації. Пропозиції щодо політики сприяння розвитку українського експорту. 
Київ. 2016. 52 с. URL: https://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2016/06/
White_book_export_UKR_2016.pdf (дата звернення: 23.03.2021).

2. Географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами. Держав-
на служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/
operativ2020/zd/ztt/ztt_u/arh_ztt2020.html (дата звернення: 24.03.2021).

3. Експортна стратегія України: Дорожня карта стратегічного розвитку 
торгівлі 2017-2021: розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 
2017 р. № 1017-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1017-2017-
%D1%80#Text (дата звернення: 23.03.2021).



53Аналіз експортного потенціалу України в контексті євроінтеграціії

П
р
об

л
ем

и
 і
н
н
ов

ац
ій

н
о-

ін
ве

ст
и
ц
ій

н
ог

о 
р
оз

ви
тк

у
. 
—

 2
0
2
1
. 
—

 №
 2

4

4. Жигалкевич Ж.М., Станіславський О.В. Особливості зовнішньоеконо-
мічної діяльності вітчизняних підприємств в умовах євроінтеграції. Економіч-
ний вісник НТУУ «КПІ». 2019. № 16. С. 116-123.

5. Зовнішня торгівля України: ХХІ століття: монографія / за ред. А.А. Ма-
заракі. Київ : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2016. 600 с.

6. Інфографіка щодо загальних підсумків експорту товарів і послуг Украї-
ни. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e3c3c882- 
4b68-4f23-8e25-388526eb71c3&tag=TendentsiiEksportuInfografika-eksport- 
(дата звернення: 24.03.2021).

7. Калюжна Н.Г. Експортний потенціал країни: підхід до трактування по-
няття. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Еко-
номічні науки. 2015. Вип. 30. С. 317-324. 

8. Пугачевська К. С., Рупчева А. О. Перспективи розвитку експорту Укра-
їни за умов євроінтеграції. Бізнес Інформ. 2019. №5. C. 29-37. 

9. Ставицька А.В., Нестеренко О.В. Експортний потенціал України та мож-
ливості його реалізації на світовому ринку. Причорноморські економічні сту-
дії. 2019. Випуск 47-1. С. 89-93.

10. Товарна структура зовнішньої торгівлі України. Державна служба 
статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/
zd/tsztt/tsztt_u/arh_tsztt2021_u.htm (дата звернення: 24.03.2021).

11. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-
членами, з іншої сторони: ратифіковано Законом України № 1678-VII від 
16.09.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#n2820 (дата 
звернення: 24.03.2021).

12. Україна 2020-2021: невиправдані очікування, неочікувані виклики 
(аналітичні оцінки). Центр Разумкова. https://razumkov.org.ua/uploads/
other/2021-pidsumki-prognozi-ukr-eng.pdf (дата звернення: 24.03.2021).

References

1. Bila knygha. Jak realizuvaty eksportnyj potencial Ukrajiny za umov 
ghlobalizaciji. Propozyciji shhodo polityky spryjannja rozvytku ukrajinsjkogho 
eksportu [White book. How to realize Ukraine’s export potential in the context 
of globalization. Proposals on the policy of promoting the development 
of Ukrainian exports] (2016). Available at: https://platforma-msb.org/  
wp-content/uploads/2016/06/White_book_export_UKR_2016.pdf (accessed 23 
March 2021).

2. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2021). Gheoghrafichna struktura 
zovnishnjoji torghivli Ukrajiny tovaramy [Geographical structure of Ukraine’s 
foreign trade in goods]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/
operativ2020/zd/ztt/ztt_u/arh_ztt2020.html (accessed 24 March 2021).

3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2021). Eksportna strateghija Ukrajiny: 
Dorozhnja karta strateghichnogho rozvytku torghivli 2017-2021 [Export Strategy 
of Ukraine: Roadmap for Strategic Trade Development 2017-2021]. Available at: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1017-2017-%D1%80#Text (accessed 23 
March 2021).

4. Zhyghalkevych Zh.M., Stanislavsjkyj O.V. (2019) Osoblyvosti zovnishnjo-
ekonomichnoji dijaljnosti vitchyznjanykh pidpryjemstv v umovakh jevrointeghraciji 
[Features of foreign economic activity of domestic enterprises in the conditions of 
European integration]. Ekonomichnyj visnyk NTUU «KPI». no 16. pp. 116-123.



54 Дорошенко Т. М., Шибіріна С. О.
П

р
об

л
ем

и
 і
н
н
ов

ац
ій

н
о-

ін
ве

ст
и
ц
ій

н
ог

о 
р
оз

ви
тк

у
. 
—

 2
0
2
1
. 
—

 №
 2

4

5. Mazaraki A.A. (2016). Zovnishnja torghivlja Ukrajiny: XXI stolittja 
[Ukraine’s foreign trade: XXI century]. Kyiv: Kyiv National University of Trade 
and Economics. (in Ukrainian).

6. Ministerstvo rozvytku ekonomiky, torghivli ta siljsjkogho ghospodarstva 
Ukrajiny (2021). Infoghrafika shhodo zaghaljnykh pidsumkiv eksportu tovariv i 
poslugh Ukrajiny. [Infographics on the general results of exports of goods and 
services of Ukrain]. Available at: https://www.me.gov.ua/Documents/
List?lang=uk-UA&id=e3c3c882-4b68-4f23-8e25-388526eb71c3&tag=TendentsiiE
ksportuInfografika-eksport- (accessed 24 March 2021).

7. Kaljuzhna N.Gh. (2015). Eksportnyj potencial krajiny: pidkhid do 
traktuvannja ponjattja [The country’s export potential: an approach to the 
interpretation of the concept.] Visnyk Pryazovsjkogho derzhavnogho tekhnichnogho 
universytetu. Serija: Ekonomichni nauky. no. 30. pp. 317-324. 

8. Pughachevsjka K. S., Rupcheva A. O. (2019). Perspektyvy rozvytku 
eksportu Ukrajiny za umov jevrointeghraciji [Prospects for the development of 
Ukraine’s exports in terms of European integration]. Biznes Inform. no 5 pp. 
29–37. 

9. Stavycjka A.V., Nesterenko O.V. (2019). Eksportnyj potencial Ukrajiny ta 
mozhlyvosti jogho realizaciji na svitovomu rynku [Ukraine’s export potential and 
opportunities for its realization on the world market]. Prychornomorsjki 
ekonomichni studiji. vol. 47-1. pp. 89-93.

10. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2021). Tovarna struktura 
zovnishnjoji torghivli [Commodity structure of Ukraine’s foreign trade]. Товарна 
структура зовнішньої торгівлі України. Available at: http://www.ukrstat.gov.
ua/operativ/operativ2021/zd/tsztt/tsztt_u/arh_tsztt2021_u.htm (accessed 24 
March 2021).

11. Ughoda (2014) Pro asociaciju mizh Ukrajinoju, z odnijeji storony, ta 
Jevropejsjkym Sojuzom, Jevropejsjkym spivtovarystvom z atomnoji energhiji i 
jikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoji storony [Association Agreement between 
Ukraine, of the one part, and the European Union, the European Atomic Energy 
Community and their Member States, of the other part] Available at: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#n2820 (accessed 25 March 2021). 

12. Ukrajina 2020-2021: nevypravdani ochikuvannja, neochikuvani vyklyky 
(analitychni ocinky) [Ukraine 2020-2021: unjustified expectations, unexpected 
challenges (analytical assessments)] (2021). Razumkov Center. Available at: 
https://razumkov.org.ua/uploads/other/2021-pidsumki-prognozi-ukr-eng.pdf 
(accessed 24 March 2021). 

Стаття до редакції журналу надійшла: 25.03.2021 р.



© О. Д. Гудзинський, С. М. Судомир, Т. О. Гуренко, Ю. С. Гудзинська

УДК: 637.5:658.562
DOI: 10.33813/2224-1213.24.2021.5 

Гудзинський Олексій Дмитрович

д. е. н., професор, вул. Генерала Родимцева, 11/137,  
м. Київ, 03041, Україна 
ORCID iD: 0000-0001-6494-851X

Гуренко Тамара Олексіївна

к.е.н., доцент, доцент кафедри  обліку та оподаткування   
НУБіП України, вул. Героїв Оборони, 11, м. Київ, 03041, Україна 
gurenkot@ukr.net 
ORCID iD:0000-0003-2227-1488

Судомир Світлана Михайлівна

д. е. н., професор, професор кафедри економіки підприємства,  
завідувач відділу навчально-науково-інноваційної діяльності  
ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»,  
вул. Академічна, 20, м. Бережани, 47501, Україна, Sudomyr_s@ukr.net 
ORCID iD: 0000-0002-2574-1724

Гудзинська Юлія Сергіївна

к.е.н., м. Київ, 03041, Україна, lunareclipse@ukr.net 
ORCID iD: 0000-0002-6850-4059



56 Гудзинський О. Д., Судомир С. М., Гуренко Т. О., Гудзинська Ю. С.
П

р
об

л
ем

и
 і
н
н
ов

ац
ій

н
о-

ін
ве

ст
и
ц
ій

н
ог

о 
р
оз

ви
тк

у
. 
—

 2
0
2
1
. 
—

 №
 2

4

РЕЗУЛЬТАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ  
РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ:  
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Мета статті. Метою дослідження є обґрунтування наукового підходу  до 
формування методології результативного управління розвитком підприємств як 
соціально-економічних систем. 

Методологія дослідження.  Основні аспекти методології результативного 
управління розвитком підприємств як соціально-економічних утворень охоплю-
ють 15 основних блоків синергізму, збалансовану систему складових розвитку 
за напрямами змін згідно алгоритму системного розвитку підприємницьких 
структур, обґрунтованих орієнтаційних пріоритетів поглядів у системі напрямів 
дій конкурентоздатного спрямування, методичний інструментарій оцінки ре-
зультативності. Наукова новизна полягає у теоретико-методологічному підході 
до формування результативної системи управління розвитком підприємств з 
виділенням основних 15 блоків синергізму.

Висновки. Рівень результативності діяльності підприємств аграрного секто-
ра економіки визначатиметься науковим підходом до формування теоретико-
методологічних засад побудови результативного управління їх розвитком як 
соціально-економічних формувань і системних цілісностей за напрямами інно-
ваційного, соціального, екологічного, економічного, конкурентоспроможного, 
стратегічно-орієнтованого, інтелектуального та іншого в органічній їх єдності і 
цільовими установками. 

Ключові слова: результативність, розвиток, системна цілісність, управ-
ління, підприємство.
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Результативное управления развитием предприятий:  
методологические аспекты

Цель статьи. Целью исследования является обоснование научного подхода 
к формированию методологии результативного управления развитием предпри-
ятий как социально-экономических систем.

Методология исследования. Основные аспекты методологии результативного 
управления развитием предприятий как социально-экономических образований 
охватывают 15 основных блоков синергизма, сбалансированную систему состав-
ляющих развития по направлениям изменений согласно алгоритму системного 
развития предпринимательских структур, обоснованных ориентационных при-
оритетов взглядов в системе направлений действий конкурентоспособного на-
правления, методический инструментарий оценки результативности.

Научная новизна заключается в теоретико-методологическом подходе к 
формированию результативной системы управления развитием предприятий с 
выделением основных 15 блоков синергизма.
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Выводы. Уровень результативности деятельности предприятий аграрного 
сектора экономики будет определяться научным подходом к формированию 
теоретико-методологических основ построения результативного управления их 
развитием как социально-экономических формирований и системных целостнос-
тей по направлениям инновационного, социального, экологического, экономи-
ческого, конкурентоспособного, стратегически ориентированного, интеллекту-
ального и другого в органическом их единстве и целевыми установками.

Ключевые слова: результативность, развитие, системная целостность, 
управление, предприятие.
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Effective management of enterprise development:  
methodological aspect

The purpose of the article. The purpose of the research is to substantiate the 
scientific approach to the formation of the methodology of effective management 
of the development of enterprises as socio-economic systems.

Research methodology.  The main aspects of the methodology of effective man-
agement of the development of enterprises as socio-economic entities cover 15 main 
blocks of synergism, a balanced system of components of development in the areas 
of change in accordance with the algorithm of systematic development of entrepre-
neurial structures, justified orientational priorities of views in the system of direc-
tions of actions of competitive direction, methodological tools for evaluating ef-
fectiveness.

Scientific novelty consists in theoristic and methodological approach to the 
formation of an effective management system for the development of enterprises 
with the allocation of the main 15 blocks of synergism.

Conclusions. The level of effectiveness of enterprises of the agricultural sector 
of the economy will be determined by the scientific approach to the formation of 
the theoristic and methodological principles of building effective management of 
their development as socio-economic formations and systemic integrity in the areas 
of innovative, social, environmental, economic, competitive, strategically oriented, 
intellectual and other in their organic unity and target installations.

Key words: effectiveness, development, systemic integrity, management, 
enterprise.
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Актуальність теми дослідження. Полягає у системно-комплексно-
му підході щодо аналітичного осмислення розв’язання проблем за-
безпечення динамічного розвитку підприємств. Такий аспект дослі-
дження на 5-10 років став головним у науковій діяльності професор-
сько-викладацького складу. Теоретико-методологічному спрямуванню 
в науковій діяльності надано пріоритетне значення. Одержує розви-
ток методологія системного підходу в дослідженні соціальних, ін-
формаційних, екологічних, організаційних, інноваційних, управлін-
ських та інших напрямках в органічній їх єдності як системно-комп-
лексної цілісності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Частковому розв’язанню 
названих проблем присвяченні праці Гудинського О. Д. [1], Гудзин-
ської Ю. С. [2], Гуренко Т. О. [3],  Нестеренко С. А. [4], Судомир 
С. М. [5],  Судомир М. Р. [6] та ін. Однак ряд проблем комплексно-
го спрямування потребують подальшого дослідження системно-про-
блемних питань складових системної цілісності, а саме розвиток за 
напрямами змін.

Формування цілей статті. Формування теоретико-методологічних 
засад побудови збалансованої системи результативного управління 
розвитку підприємств як соціально-економічної цілісності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Методологія формуван-
ня результативного управління розвитком підприємницьких структур 
– це системно-комплексна наукова проблема, яка охоплює різні ас-
пекти соціально-економічної, інноваційно-інвестиційної, управлін-
ської, антикризової, стратегічної, конкурентоспроможної, маркетин-
гової, логістичної та іншої діяльності підприємницьких структур у 
своїй системній цілісності. Їх комбінація визначає і специфіку роз-
витку підприємств як соціально-економічних систем. У контексті 
такого підходу розкриваються і основні положення запропонованої 
наукової статті.

Розвиток у нашому розумінні розглядається як динамічна ка-
тегорія, яка охоплює різні аспекти за напрямами поведінки та 
реакції підприємницьких структур виробничого та функціонально-
забезпечуючого спрямування: виробничі сили та виробничі відно-
сини в їх органічній єдності. Від рівня їх сформованого потенціа-
лу з врахуванням динамічно-розвиваючої збалансованості визна-
чатиметься спроектований потенціал можливостей результативної 
діяльності соціально-економічних систем. В аспекті такого підходу 
акцент нами зроблено на збалансовану систему основних складових 
системної цілісності, а саме на розвиток за напрямами змін: цін-
ностей, світогляду, менталітету, цільових установок, соціального 
та організаційного клімату, організаційної поведінки; культури 
(загальної, організаційної, поведінки, управлінської, виробничої, 
обслуговуючої та ін.); соціалізації, екологізації, інноватизації, ін-
телектуалізації, синергетизації, економізації, корпоратизації, ак-
тивізації, мотивації, реорганізації, децентралізації, кластеризації; 
в системі: комунікації, взаємодії, структури владно-власнісних 
відносин, відповідальності та ін.

В системно-розширеному і поглибленому варіанті нами пропону-
ється системно-стратегічний цілеспрямований розвиток підприєм-
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ницьких структур як соціально-економічних формувань і цілісностей 
за напрямами: інноваційного, інституціонального, бізнесового, со-
ціального, екологічного, економічного, конкурентоспроможного, стра-
тегічно-орієнтованого, інтелектуального, цивілізовано-підприємниць-
кого та іншого спрямування в системній цілісності як об’єктів 
управління.

В аспекті такого підходу нами пропонується варіант розробки 
схеми логічного взаємозв’язку складових розвитку соціально-еконо-
мічних систем (рис.1).

В контексті запропонованої методології результативного управ-
ління розвитком підприємницьких структур формуються основні 
блоки синергізму, які розроблені нами з обґрунтуванням складових 
результативної системи синергетичних підприємницьких структур, 
критеріїв, оцінки і показників, а також пріоритетів орієнтаційних 
поглядів у системі напрямів управлінських дій в процесі розвитку 
соціально-економічних структур.

Науковими дослідженнями підтверджена результативність та-
ких 15 семантичних блоків синергізму як ціннісних орієнтацій; 
цільових установок діяльності підприємств як системних ціліснос-
тей та їх структурних складових (підсистем); просторово часових 
головних стратегій розвитку соціально-економічних систем; функ-
ціонально-забезпечуючих стратегій реалізації головної цілі та 
головних стратегій розвитку підприємств; розвитку владно-влас-
ницьких відносин; сформованої системи управління як цілісності; 
розвитку корпоративних інтересів; розвитку потенціалу підпри-
ємств як системної цілісності; розвиток внутрішньо-системних 
взаємовідносин; комунікацій та взаємовідносин із суб’єктами за 
інтересами зовнішнього середовища; внутрішньо-системного  спря-
мування по забезпеченню головної цілі розвитку підприємства; 
внутрішньо-системної активізаційної діяльності організацій як 
цілісності; за напрямами, типами їх розвитку та поведінки; ін-
формаційного розвитку підприємств як системної цілісності; фор-
мування потенційних компетенцій управлінського персоналу, ме-
неджменту як системної цілісності.

Обґрунтована логіка наукового дослідження в системній ці-
лісності орієнтаційних поглядів та напрямів  дій менеджменту 
за запропонованими нами показниками, які охоплюють 10 по-
зицій, а саме:  цінностей;  цільових установок;  споживчих прі-
оритетів;  факторів забезпечення успіху; рівня розвитку свідо-
мості і світогляду; уточнення окремого категоріального апарату 
(наукового) в системній цілісності; владно-власнісних відносин; 
відносин відповідальності; структура потреб та інтересів; система 
критеріїв оцінки діяльності організаційних формувань та менедж-
менту.

В контексті такого підходу виникає потреба в переосмисленні 
методологічних підходів до: систематизації та обґрунтування пріо-
ритетів орієнтаційних поглядів у сформованих системах можливих 
дій суб’єктно-об’єктного спрямування з врахуванням соціально-еко-
номічних відносин виробничого, комунікаційного, управлінського та 
іншого спрямування (табл.1). 
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Таблиця 1
Пріоритетність організаційних поглядів у системі управління  

конкурентоспроможністю підприємств як соціально-економічних систем 
(фрагмент)

Показники Напрями переосмислення процесних дій (фрагмент)

Цінностей Орієнтація на переосмислення організаційних дій 
суб’єктів пропозицій на: первинність виконання 
зобов’язань перед суб’єктами попиту як головними 
суб’єктами фінансового забезпечення підприємств; вико-
нання зобов’язань перед бюджетом, територіальним утво-
ренням; вторинність – забезпечення гармонійного розви-
тку підприємства (рівень і якість життя працюючих, со-
ціально-культурний розвиток).

Цільових 
установок

Орієнтація поглядів на посилення відповідальності за 
своєчасність і повноту виконання зобов’язань перед 
суб’єктами зовнішнього і внутрішнього середовища; фор-
мування факторів забезпечення успіху, як системної ці-
лісності в контексті структурної збалансованості та інно-
ваційності.

Свідомості 
свідогляду

Орієнтація поглядів на: системність факторів поведінко-
вого, психологічного, організаційного, інформаційного, 
контрольно-аналітичного, професійного, ресурсного, ка-
дрового, інноваційного, комунікаційного, юридичного, 
технологічного, управлінського та іншого спрямування, 
як цілісності в забезпеченні результативності діяльності 
підприємств з врахуванням типів їх розвитку та поведін-
ки, соціалізації, інтелектуалізації тощо.

Пріоритет-
ність критері-
їв оцінки 

Орієнтація на систему показників організаційного розви-
тку підприємств як цілісностей соціально-економічних 
формувань внутрішнього і взаємодіючого зовнішнього 
спрямування в контексті їх результативного управління 
конкурентоспроможністю. Орієнтація на систему показ-
ників іміджевого спрямування з врахуванням потенцій-
них можливостей підприємства як системної цілісності з 
врахуванням організаційної взаємодії з суб’єктами зо-
внішнього середовища.

Змістовності 
владних, влас-
нісних, влад-
но-власнісних 
відносин

Орієнтація на раціональне поєднання в системі діяль-
ності: владно-власнісних відносин; функцій, обов’язків, 
прав і відповідальності; правомочність в контексті прав 
на розпорядження і користування ресурсним потенціа-
лом та функцією; раціональну збалансованість форм 
власності; владу через право розпорядження ресурсами 
та функцією.

Ключових 
факторів у 
структурі по-
треб та інте-
ресів

Орієнтація на: виконання зобов’язань перед суб’єктами 
за інтересами зовнішнього спрямування в системі взаємо-
дій; задоволення потреб соціально-духовного, матеріаль-
ного в контексті рівня і якості життя працівників вну-
трішньо-системного спрямування: саморозвиток та інте-
лектуалізацію суб’єкта діяльності; централізацію і 
децентралізацію.
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В умовах ринкової економіки пріоритетним є конкурентоспро-
можний розвиток підприємств. Конкурентоспроможність – це голо-
вний критерій оцінки діяльності підприємств. Він повинен викорис-
товуватися при оцінці рівнів напрямів розвитку підприємницьких 
структур – стратегічного, інноваційного, розширеного, маркетинго-
вого, організаційного та інших напрямів розвитку.

Конкурентоспроможність у загальному підході, на нашу думку, 
слід розглядати як: явище; потенційно сформований потенціал кон-
курентних переваг; механізм взаємодії на ринку суб’єктів пропози-
цій; системну цілісність конкурентного потенціалу суб’єкта пропо-
зицій та взаємодіючого процесу комунікаційного взаємозв’язку із 
суб’єктами попиту; здатності суб’єкта пропозицій реалізовувати 
сформований конкурентоздатний потенціал на відповідних ринках 
взаємодій суб’єктів пропозицій та суб’єктів попиту при задоволенні 
їхніх потреб з найкращими результатами; стратегічно-спрямовану, 
динамічно-розвиваючу та збалансовано-системну цілісність конку-
рентних переваг при розв’язанні задач соціального, екологічного, 
економічного та іншого спрямування з врахуванням напрямів, типів 
поведінки та реакції соціально-економічних систем тощо.

Конкретизація сутності «конкурентоспроможності» в загальному 
підході розкривається нами виходячи із напрямів дослідження: видів 
товару (продукції, послуги тощо).

Конкурентоспроможність соціально-економічних систем у нашому 
розширеному варіанті розглядається як сформований потенціал кон-
курентних можливостей (конкурентних переваг) у системній ціліс-
ності, адекватних їх цільовим установкам за напрямами стратегіч-
ного розвитку, типами поведінки та реакції, динамічно-змінюючим 
потребам суб’єктів попиту, які можуть забезпечувати конкурентну 
перевагу серед суб’єктів пропозицій при задоволенні потреб суб’єктів 
попиту у відповідних сегментах ринку та розв’язанні задач соціаль-
но-екологічного та економічного спрямування. 

Запропонований нами підхід до визначення поняття «конкурен-
тоспроможність соціально-економічних систем» потребує переосмис-
лення пріоритетності категорій у системі управління конкуренто-
спроможністю підприємств (рис. 2).

Теоретико-методологічний підхід до формування системи забез-
печення конкурентоспроможності підприємств повинен базуватися на 
життєвих циклах їх розвитку, в основу якого покладено принцип 
системності і комплексності при обґрунтуванні рішень щодо: виді-
лення факторів забезпечення їх конкурентного статусу та конкурен-
тоспроможності за визначеними основними критеріями, які характе-
ризують наявні і прогнозні потенційні можливості організаційних 
формувань в органічній єдності виробничо-економічного, організацій-
но-управлінського, технологічного, пріоритетно-орієнтаційного, по-
ведінкового, інноваційно-креативного та іншого спрямування; вибору 
напрямів розвитку підприємств та їх цільової спрямованості, загаль-
них та системно-забезпечуючих стратегій зростання конкурентостій-
кості в контексті розширеного та стратегічно-конкурентоспроможно-
го інноваційно-креативного розвитку при проведенні системних змін, 
що сприятиме підвищенню рівня результативності їх діяльності.
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Потребують у системній цілісності переосмислення основні науко-
во-методологічні підходи до формування потенційно-стратегічних 
можливостей конкурентоспроможного розвитку підприємств як со-
ціально-економічних утворень на інноваційній основі, перш за все, 
інтелектуальною силою, силовими інтелектуальними полями в орга-
нічній єдності усіх складових інтелектуальних потенційних можли-
востей.

Нашими дослідженнями підтверджується така позиція. В контек-
сті такого інтелектуального підходу нами пропонується модель ін-
новаційного розвитку підприємств як соціально-економічних систем, 
що охоплює:

– напрями цільового стратегічного розвитку підприємницьких 
структур як інтегрованих соціально-економічних формувань;

– інноваційно-інтелектуальний розвиток підприємницьких струк-
тур як цілісних соціально-економічних утворень в їх органічній 
єдності усіх складових: інноваційної політики, інноваційної страте-
гії в системній цілісності за напрямами інноваційного розвитку; 
інноваційних складових організаційного клімату, організаційної 
культури, організаційної поведінки, організаційної взаємодії, соці-
ального клімату, системи відносин, мотиваційної системи, системи 
контролю, системи відповідальності;

– в умовах розвитку ринкового середовища – конкурентоспро-
можного розвитку підприємницьких структур у розширеному варі-
анті взаємодій та ін.

Логіка такого підходу потребує нового підходу до формування 
системи управління конкурентоспроможним розвитком підприємств 
як соціально-економічних систем, а саме:

Обґрунтування головної цілі конкурентоспроможного розвитку 
підприємств як соціально-економічних систем, виходячи із резуль-
татів дослідження передбаченої зони (сегмента ринку) господарюван-
ня в контексті сформованого потенціалу соціального клімату як 
базової основи виявлення потреб, інтересів споживачів з врахуванням 
задач у системі соціального і екологічного спрямування. 

Обґрунтування потенціалу конкурентних переваг, адекватних 
головній місії і цільовим установкам підприємства як системної ці-
лісності. 

Обґрунтування стратегій розвитку підприємств цільового і функ-
ціонально-забезпечуючого спрямування з врахуванням: обраних на-
прямів розвитку підприємств, типів їх розвитку та поведінки; 
розв’язання задач соціального, екологічного, організаційно-економіч-
ного спрямування.

Обґрунтування менеджменту конкурентоспроможного розвитку 
підприємств як системної цілісності в поточному та стратегічному 
спрямуванні в контексті: формування механізмів управління цільо-
вими установками; способів розв’язання задач соціального, еконо-
мічного спрямування; соціалізації, екологізації, системної інновати-
зації, децентралізації, системного підходу до формування підсистем 
як складових результативного менеджменту і облікового забезпечен-
ня, інформаційного забезпечення, стратегічного спрямування, конт-
ролю, відповідальності тощо.
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Висновки. Рівень результативності діяльності підприємств аграр-
ного сектора економіки визначатиметься науковим підходом до фор-
мування теоретико-методологічних засад побудови результативного 
управління їх розвитком як соціально-економічних формувань і 
системних цілісностей за напрямами інноваційного, соціального, 
екологічного, економічного, конкурентоспроможного, стратегічно-
орієнтованого, інтелектуального та іншого в органічній їх єдності і 
цільовими установками.
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Мета статті полягає у дослідженні особливостей фінансування виробництва 
інтелектуального продукту транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації. 
Методологія дослідження – системно-структурні та порівняльні дослідження 
(для розуміння логіки фінансування виробництва інтелектуального продукту 
транснаціональних корпорацій), статистично-економічний аналіз (при здійснен-
ні оцінки стану та перспектив ролі транснаціональних корпорацій). Наукова 
новизна полягає в обґрунтуванні особливостей управління фінансами в транс-
національних компаніях та визначенні основних аспектів міжнародного фінан-
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сового менеджменту, що сприятиме збільшенню масштабів виробництва інте-
лектуального продукту транснаціональних корпорацій та розвитку міжнародних 
господарських зв’язків. Висновки. За результатами дослідження зроблено ви-
сновок про зростання ролі транснаціональних корпорацій, що визначається їх 
участю у виробництві світового валового продукту, збільшенні частки міжна-
родного руху капіталу, праці та інших ресурсів. Про їх вагомість у світовій 
економіці свідчать масштаби зарубіжних операцій в усіх галузях та сферах 
суспільного виробництва. Головні перешкоди у фінансуванні транснаціональних 
корпорацій – це неузгодження інтересів компаній та урядів приймаючих країн, 
врахування економічних, політичних, валютно-фінансових та законодавчих 
ризиків. 

Ключові слова: транснаціональні корпорації, транснаціоналізація, інвести-
ції, інновації, науково-дослідні розробки, дослідно-конструкторські роботи.
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Особенности финансирования производства  
интеллектуального продукта транснациональных корпораций

Цель статьи заключается в исследовании особенностей финансирования про-
изводства интеллектуального продукта транснациональных корпораций в усло-
виях глобализации. 

Методология исследования – системно-структурные и сравнительные ис-
следования (для понимания логики финансирования производства интеллек-
туального продукта транснациональных корпораций), статистически-эконо-
мический анализ (при оценке состояния и перспектив роли транснациональных 
корпораций). Научная новизна заключается в обосновании особенностей управ-
ления финансами в транснациональных компаниях и определении основных 
аспектов международного финансового менеджмента, что будет способствовать 
увеличению масштабов производства интеллектуального продукта транс-
национальных корпораций и развития международных связей. Выводы. По 
результатам исследования сделан вывод о возрастании роли транснациональных 
корпораций, определяется их участием в производстве мирового валового про-
дукта, увеличении доли международного движения капитала, труда и других 
ресурсов. Об их зна чимости в мировой экономике свидетельствуют масштабы 
зарубежных операций во всех отраслях и сферах общественного производства. 
Главные препятствия в финансировании транснациональных корпораций – это 
несогласованность интересов компаний и правительств принимающих стран, 
учет экономических, политических, валютно-финансовых и законо да тельных 
рисков. 

Ключевые слова: транснациональные корпорации, транснационализация, 
инвестиции, инновации, научно-исследовательские разработки, опытно-
конструкторские работы.
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Features of financing the production of intellectual product of 
transnational corporations

The purpose of the article is to study the features of financing the production 
of intellectual products of multinational corporations in the context of globalization. 
Research methodology – system-structural and comparative research (to understand 
the logic of financing the production of intellectual products of multinational 
corporations), statistical and economic analysis (in assessing the status and prospects 
of the role of transnational corporations). The scientific novelty is to substantiate 
the peculiarities of financial management in multinational companies and to 
determine the main aspects of international financial management, which will 
increase the production of intellectual products of multinational corporations and 
the development of international economic relations. The article identifies the 
distinctive features of modern multinational companies and technologically sound 
strategies that contribute to their economic success. The main ways to obtain long-
term investments and the peculiarities of the formation of strategic alliances and 
their agreements are clarified. Various forms of international cooperation are 
considered. Conclusions. According to the results of the study, it was concluded 
that the role of transnational corporations is growing, which is determined by their 
participation in world gross domestic product, increasing the share of international 
movement of capital, labor and other resources. Their importance in the world 
economy is evidenced by the scale of foreign operations in all sectors and areas of 
social production. The main obstacles to the financing of multinational corporations 
are the disagreement of the interests of companies and governments of the host 
countries, taking into account economic, political, monetary, financial and legal 
risks. Ukraine is able to use the model of open innovation networks as a key to 
entering the global innovation economy in line with current trends.

Keywords: transnational corporations, transnationalization, investments, 
innovations, research and development, research and development works. 

Постановка проблеми. Однією з основних тенденцій, що харак-
теризують світову економіку на сучасному етапі розвитку, є її гло-
балізація, де визначну роль відіграють транснаціональні корпорації, 
які виконують роль провідних торгових підприємств, інвесторів, 
поширювачів сучасних технологій, науково-технічного прогресу, 
стимуляторів міжнародної трудової міграції. Транснаціональні кор-
порації закладають основу взаємозалежної економічної діяльності 
різних країн світу та мають значення основи глобальної економіки. 
На сучасному етапі, транснаціональні корпорації є головними 
суб’єктами світової і важливої частини національної економіки, роль 
яких з кожним роком зростає. Саме тому глобалізація економічних 
процесів у світі на фоні активізації транснаціональних корпорацій 
прискорює транснаціоналізацію і українських компаній, проте для 
господарської діяльності в Україні транснаціоналізація підприємств 
виступає економічним механізмом, що спонукає до нових пріорите-
тів суспільного відтворення, цілей зовнішньоекономічної політики, 
особливостей та умов участі держави у міжнародному поділі праці. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням фінансуван-
ня транснаціональних корпорацій присвячено значну кількість пу-
блікацій. Серед напрацювань вітчизняних авторів слід відзначити 
праці О. Чернової та О. Пазиніч [1], І. Скавронської та О. Мадараш 
[2], Т. Нікітіної [3], Е. Лимонової, К. Архіпової [4] та інших. Вод-
ночас, незважаючи на ґрунтовні напрацювання багатьох вчених, не 
повністю розкритими залишаються питання стосовно особливостей 
фінансування виробництва інтелектуального продукту транснаціо-
нальних корпорацій в умовах глобалізації.

Виклад основного матеріалу. Різноманітність міжнародних гос-
подарських зв’язків спонукає до світових об’єднань, товариств та 
коаліцій у господарських структурах. Основним організуючим по-
чатком у цьому процесі виступає транснаціональна корпорація (далі 
ТНК), яка втілює в собі сучасний міжнародний бізнес. Причому не 
завжди мова йде про транснаціональні компанії гігантських розмірів, 
дуже часто зустрічаються ТНК порівняно невеликі за масштабами 
операцій, але надзвичайно гнучкі, виключно ефективні з точки зору 
виробництва і прибутку (особливо в сфері наукомістких технологій, 
обслуговування і ін.). Відмінною рисою сучасних ТНК, як і раніше, 
залишається міжнародний характер їх діяльності, але вже не стіль-
ки за ознакою країни походження капіталу, скільки по напряму 
його господарської діяльності. ТНК стають інтернаціональними в 
процесі збільшення прибутку, проте це і є мета досягнення будь-
якого власника капіталу. ТНК, як міжнародна корпорація, є ре-
альним показником того, що рівень концентрації капіталу і вироб-
ництва переріс національні кордони, що певна корпорація стала 
займати міцні позиції не тільки в національній, а й світової еко-
номіці.

Початок процесу формування конкурентного успіху підприємства 
при представленні на ринку нового продукту полягає в перетині 
множин маркетингових і науково-технічних рішень. Наявність су-
місних потреб певних ринкових сегментів і технологічних можли-
востей їх забезпечення створює фундамент технологічно обґрунтованої 
стратегії. Однак, це лише початок, адже технологічно обґрунтовані 
стратегії можуть виникнути як результат НДДКР (науково-дослідних 
та дослідно-конструкторських робіт), що проводилися в пошуках 
вирішення проблем [1]. Проте, як правило, нові розробки завжди 
знаходять ринки збуту. Технологічно обґрунтована стратегія може 
не сприяти економічному успіху, якщо у підприємства немає мож-
ливостей організувати виробництво з витратами, узгодженими із 
ринковими цінами та купівельною спроможністю населення. Далі 
позиція конкурентного успіху залежить від конкурентного статусу 
підприємства, його ресурсів, стратегії і інтенсивності конкурентних 
дій інших компаній.

Важливим організаційним моментом є визначення розмірів інвес-
тування у дослідження і науково-дослідні та дослідно-конструкторські 
впровадження. Висока частка витрат на НДДКР характерна для 
технологічно інтенсивних галузей і виробництв. Вибір відносного 
рівня інвестицій в НДДКР частково визначається мінливістю техно-
логічної галузі, в якій діє підприємство, а також масштабом завдань, 
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які воно ставить перед собою в певній стратегічній зоні господарю-
вання. 

Транснаціональні і великі національні корпорації можуть отри-
мати необхідні ресурси за допомогою міжнародних валютно-кредит-
них організацій, великих надійних банків, фондових бірж, ефектив-
ність діяльності яких надзвичайно висока. Управління фінансами у 
транснаціональних компаній має ряд особливостей: 

– необхідність врахування національної специфіки в галузі права 
та економіки; 

– наявність операцій у різних валютах; 
– мовний бар’єр; 
– національні специфіки в області обліку і оподаткування; 
– особливості національних культур в області технології і управ-

ління; 
– роль урядових органів у регулюванні бізнесу; 
– політичні ризики [2].
Основними аспектами міжнародного фінансового менеджменту є: 

операції з валютою, міжнародні джерела фінансування і запрова-
дження в систему міжнародних джерел фінансової звітності.

Необхідно визначити основні способи отримання іноземних дов-
гострокових інвестицій: 

1) пряме валютне інвестування (Foreign Direct Investment) є од-
ним із інструментів діяльності транснаціональних компаній і має на 
увазі повне фінансування іноземною компанією діяльності своєї фі-
лії за кордоном. При цьому можуть передаватися за кордон будь-які 
види активів, включаючи управлінський персонал і ноу-хау; 

2) створення спільних підприємств (International Joint Ventures)  – 
більш реалістичний спосіб отримання іноземних інвестицій. У кра-
їнах діють національні законодавства, що регулюють діяльність 
спільних підприємств, зокрема, вельми поширеною вимогою є об-
меження частки іноземного інвестора в капіталі спільного підпри-
ємства 49%; 

3) емісія євроакцій і єврооблігацій (Euro-equity and Eurobond 
Mar ket) передбачає випуск цінних паперів з метою розміщення їх 
серед іноземних інвесторів. Лідируючу роль на світовому фондовому 
ринку відіграє Лондонська фондова біржа. Існують спеціальні між-
народні синдикати, що займаються організацією випуску та розмі-
щення подібних цінних паперів, страхуванням і вдачею гарантій. 
Деякі великі міжнародні національні компанії створюють за кордо-
ном власні фінансові інститути для подібних операцій. Очевидно, що 
честі котирувати свої папери на зарубіжних фондових біржах удо-
стоюються лише солідні успішні компанії. В останні роки Україна 
зробила певні кроки з метою виходу на євровалютний ринок; 

4) валютні свопи (Currency swaps) представляють собою обмінні 
операції національними валютами, що виконуються компаніями, 
що представляють різні країни. Для того, щоб мінімізувати витра-
ти з обслуговування кредитів, компанії укладають між собою до-
говір про валютний своп, тобто обміни довгостроковими кредитни-
ми зобов’язаннями в одній валюті на рівні зобов’язання в інший 
валюті [3]. 
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Найбільш реальним способом отримання іноземних інвестицій і 
однією із найпоширеніших організаційних стратегій в останні деся-
тиліття є створення спільних підприємств, встановлення ділових 
партнерських відносин між компаніями різних країн і створення 
ділових структур різного ступеня інтегрованості. Співпрацюючи між 
собою, підприємства все частіше утворюють стратегічні альянси. 
Важливою особливістю таких угод, особливо угод великомасштабних, 
є їх міжнародний, міжнаціональний характер, в результаті чого ви-
никає транснаціональна кооперація.

У практиці сучасного міжнародного бізнесу вироблені різноманіт-
ні, в тому числі досить гнучкі, форми міжнародної кооперації, до 
числа яких відносяться: 

– ліцензійний договір – використання авторського права, товар-
ного знаку, патенту; 

– співвиробництво – виготовлення комплексного виробу або його 
компонент одним із зарубіжних партнерів; 

– контракт-менеджмент – передача одним із партнерів іншому 
ноу-хау в області менеджменту; 

– франчайзинг – видача ліцензії на певну діяльність з наданням 
додаткової управлінської, маркетингової та технологічної підтримки; 

– стратегічний альянс – формальне або неформальне об’єднання, 
яке створюється з метою об’єднання ресурсів для вирішення завдань 
реорганізації, підвищення ринкової ефективності, досягнення «ефек-
ту масштабу» або з іншими цілями; 

– спільне підприємство – одна з найпоширеніших форм страте-
гічного альянсу, сполучена зі створенням нової компанії юридично 
і економічно самостійними підприємствами; 

– багатонаціональна компанія – найбільш «жорстка» форма між-
народного співробітництва, заснована на механізмі акціонерної учас-
ті і / або інших варіантах корпоративного контролю [4]. 

Успішність міжнародних об’єднань у сфері бізнесу в області фі-
нансування, інвестування та виробничо-комерційних союзів у значній 
мірі зумовлюється рівнем довіри взаємодіючих сторін. Інформаційний 
аспект таких об’єднань відіграє важливу роль.

Все частіше ТНК звертають свій погляд на неосвоєні ринки, що 
знаходяться головним чином у країнах, що розвиваються, і державах 
з перехідною економікою. Інноваційні інститути знаходять своє вті-
лення саме в ТНК, які виконують роль власників передових техно-
логій. Країни регулюють попит на кінцевий споживчий продукт, а 
ТНК керують попитом на інновації, випереджаючи потік інновацій. 
Україна здатна у руслі тенденції, що склалася, використовувати 
модель відкритих інноваційних мереж як ключ для входу в глобаль-
ну інноваційну економіку. Вона має шанси увійти в неї в ролі про-
відного виробника інтелектуальних продуктів, інноваційних напів-
фабрикатів, експериментальних зразків. 

Висновки. Про вагомість ТНК у світовій економіці свідчать масш-
таби зарубіжних операцій в усіх галузях та сферах суспільного вироб-
ництва. Основні причини експорту прямих зарубіжних інвестицій ви-
значаються прагненням транснаціональних корпорацій максимізувати 
прибуток шляхом оптимального розміщення капіталу, скороченням 
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рівня витрат та оподаткування, подоланням торговельних, екологічних 
й інших бар’єрів, диверсифікацією ризиків, забезпеченням технологіч-
ного лідерства, отриманням доступу до природних ресурсів тощо. 

Головні перешкоди у фінансуванні транснаціональних корпора-
цій – це неузгодження інтересів компаній та урядів приймаючих 
країн, врахування економічних, політичних, валютно-фінансових та 
законодавчих ризиків. Українські компанії відсутні у міжнародних 
базах даних, проте Україні не варто залишатися осторонь процесів 
глобалізації та транснаціоналізації економіки. Адже, вона сьогодні 
виступає як країна, що здатна приймати транснаціональні корпора-
ції та випробовувати на собі переваги й недоліки їх діяльності. Адже 
створені прецеденти інтеграції українських компаній-розробників в 
інноваційні цикли глобальних корпорацій. Для національних еконо-
мічних систем важливо вчасно знайти своє місце і свою роль у світо-
вій системі, щоб стати повноправним елементом макросистеми, від-
чути себе необхідною частиною єдиного цілого.
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ОСНОВНІ СКЛАДОВІ
КОМПЛЕКСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ
ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

  Мета статті полягає в аналізі стану управління ризиками на підприємствах 
оптової торгівлі, виявленні прогалин і недоліків, визначенні основних складових 
комплексного  забезпечення  економічної  безпеки  підприємств  оптової  торгівлі.
Методологія дослідження. Для розв’язання завдань дослідження були викорис-
тані такі методи дослідження: аналітичний – для вивчення й аналізу наукової
літератури  означеної  проблеми,  нормативних  документів,  офіційних  сайтів  в 
Інтернеті, а також аналізу функцій, методів та технологій комплексного забез-
печення економічної безпеки підприємств оптової торгівлі; узагальнення – для 
визначення  понятійного  апарату  дослідження,  формулювання  теоретичних  та 
практичних підходів та висновків; моделювання – з метою розробки алгоритму 
планування  роботи  з  управління  ризиками  на  підприємствах  оптової  торгівлі;
спостереження за процесом функціонування підприємств оптової торгівлі в су-
часних  реаліях  та  ін. Наукова  новизна  роботи полягає  в  розробці  алгоритму 
планування  роботи  з  управління  ризиками  на  підприємствах  оптової  торгівлі.
Висновки. В  статті  розкрито  порядок  вивчення  дестабілізуючих  чинників  і
можливостей  внутрішнього  та  зовнішнього  середовищ  підприємства  оптової
торгівлі. Проаналізовано методи оброблення інформації щодо виявлених ризиків 
на підприємствах оптової торгівлі. Визначено порядок можливого застосування 
того чи іншого виду стратегії економічної безпеки підприємств оптової торгівлі.
Запропоновано алгоритм планування роботи з управління ризиками на підпри-
ємствах оптової торгівлі. Визначено перспективні напрямки дослідження комп-
лексного забезпечення економічної безпеки на підприємствах оптової торгівлі.

  Ключові слова: ризик, підприємства оптової торгівлі, дестабілізуючі чин-
ники, стратегія економічної безпеки, алгоритм планування роботи з управлін-
ня ризиками.

Кучмеев Александр Александрович
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кандидат психологических наук, доцент,
Открытый международный университет развития человека «Украина»

Основные составляющие комплексного обеспечения 
экономической безопасности предприятий оптовой торговли

Цель статьи заключается в анализе состояния управления рисками на пред-
приятиях оптовой торговли, выявлении пробелов и недостатков, определении 
основных составляющих комплексного обеспечения экономической безопасности 
предприятий оптовой торговли. Методология исследования. Для решения задач 
исследования были использованы следующие методы исследования: аналитичес-
кий – для изучения и анализа научной литературы этой проблемы, нормативных 
документов, официальных сайтов в Интернете, а также анализа функций, ме-
тодов и технологий комплексного обеспечения экономической безопасности 
предприятий оптовой торговли; обобщение – для определения понятийного ап-
парата исследования, формулирования теоретических и практических подходов 
и выводов; моделирования – с целью разработки алгоритма планирования работы 
по управлению рисками на предприятиях оптовой торговли; наблюдение за про-
цессом функционирования предприятий оптовой торговли в современных реа-
лиях и др. Научная новизна работы заключается в разработке алгоритма пла-
нирования работы по управлению рисками на предприятиях оптовой торговли. 
Выводы. В статье раскрыт порядок изучения дестабилизирующих факторов и 
возможностей внутреннего и внешнего сред предприятия оптовой торговли. 
Проанализированы методы обработки информации о выявленных рисках на 
предприятиях оптовой торговли. Определен порядок возможного применения 
того или иного вида стратегии экономической безопасности предприятий оптовой 
торговли. Предложен алгоритм планирования работы по управлению рисками 
на предприятиях оптовой торговли. Определены перспективные направления 
исследования комплексного обеспечения экономической безопасности на пред-
приятиях оптовой торговли.

Ключевые слова: риск, предприятия оптовой торговли, дистабилизирующие 
факторы, стратегия экономической безопасности, алгоритм планирования 
работы по управлению рисками.

Kuchmieiev Oleksandr, 
candidate of psychological sciences, docent,
Open International University of Human Development «Ukraine»

The main components of comprehensive support  
economic security of wholesale enterprises

The aim of the article is to analyze the state of risk management in whole-
sale enterprises, identify gaps and shortcomings, identify the main components 
of comprehensive economic security of wholesale enterprises. The methodology 
of the survey. The following research methods were used to solve the research 
tasks: analytical for studying and analyzing the scientific literature of the prob-
lem, regulations, official websites on the Internet, as well as analysis of func-
tions, methods and technologies of integrated economic security of wholesale 
enterprises; generalizations for defining the conceptual apparatus of research, 
formulation of theoretical and practical approaches and conclusions; modeling 
in order to develop an algorithm for planning work on risk management in 
wholesale enterprises; observation of the functioning of wholesale trade enter-
prises in modern realities, etc. The scientific novelty of the work is to develop 
an algorithm for planning work on risk management in wholesale enterprises. 
Conclusion. The article reveals the procedure for studying the destabilizing fac-
tors and opportunities of the internal and external environment of the wholesale 
enterprise, in particular: first it is proposed to determine the factors of external 
and internal environment that affect the company and will affect it in the stra-
tegic period; then gather information about these factors; further evaluate the 
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information obtained about each factor of environmental impact on the enterprise 
and predict the magnitude of the possible impact; as a result of assessing the 
magnitude of the impact of each factor on the enterprise in the strategic period, 
it is proposed to identify opportunities and threats of external and strengths 
and weaknesses of the internal environment; as a result, we will receive a basis 
for strategic analysis and development of alternative strategies. Methods of 
processing information on identified risks at wholesale enterprises are analyzed. 
In particular, depending on the situation Information processing is proposed to 
be carried out by the following methods: forecasting methods (extrapolation, 
multiple regression, trend curve construction, scenario development method, 
Delphi method, asymptotic analysis, loss and opportunity analysis), modeling 
methods (cost model development-implementation”, econometric, stochastic, cy-
bernetic); methods of impact assessment (analysis of direct and cross-impacts, 
deductive analysis, balance of power analysis, etc.); expert methods (assessment 
of possible growth and changes in the effectiveness of strategic management 
areas, method “5x5”, method “Four questions”, construction of a matrix “prob-
ability of strengthening of the factor – its influence on the organization”, etc.). 
The order of possible application of one or another type of economic security 
strategy of wholesale trade enterprises is determined, in particular, it is proposed 
to apply: protective, adaptive and passive strategies. An algorithm for planning 
risk management work at wholesale enterprises is proposed. Perspective direc-
tions of research of complex maintenance of economic safety at the enterprises 
of wholesale trade are defined.

Key words: risk, wholesale trade enterprises, destabilizing factors, economic 
security strategy, risk management planning algorithm.

Постановка проблеми. Процес забезпечення економічної безпеки 
підприємств оптової торгівлі є одним із визначальних аспектів їх 
успішної діяльності; йому притаманна низка специфічних особли-
востей у залежності від обсягу, виду діяльності, забезпеченості фі-
нансовими ресурсами, активності інноваційно-інвестиційної та зо-
внішньоекономічної діяльності, кількості та фаховості персоналу 
кожного підприємства. Домінантність цього процесу зумовлює необ-
хідність комплексного підходу до здійснення забезпечення економіч-
ної безпеки, що дозволяє розробити її адекватну систему, визначити 
та врахувати вплив дестабілізуючих чинників внутрішнього і зо-
внішнього середовищ, використати можливості, які створюються 
цими середовищами, для досягнення інтересів суб’єкта господарю-
вання.

Результат ефективного комплексного забезпечення економічної 
безпеки підприємств оптової торгівлі зумовлює отримання економіч-
ного ефекту для вищезазначених підприємств. Таким чином, дослі-
дження вищезазначеного питання є достатньо актуальним у ринкових 
умовах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням процесу 
забезпечення економічної безпеки з урахуванням особливостей впли-
ву загроз та галузевої приналежності суб’єктів господарювання при-
свячені праці низки вітчизняних та закордонних науковців, зокре-
ма: В.Г. Алькеми [1]; В.А. Боровкової [2]; Я.Ю. Білоуса [3]; З.Б. 
живко [4]; А.Ю. Кияшко [5]; Н.І. Машиної [6]; Тужилкіної О.В. 
[7] та ін.

Віддаючи належне науковцям, результати досліджень яких спри-
яли становленню економічної безпеки підприємств як науки, доціль-
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но зазначити, що нині відсутній універсальний підхід до здійснення 
комплексного забезпечення економічної безпеки підприємств загалом 
та підприємств оптової торгівлі зокрема.

Не вирішеними раніше частини загальної проблеми є те, що про-
цес забезпечення економічної безпеки, який здійснюється на підпри-
ємствах оптової торгівлі, не завжди адекватний до існуючих потреб, 
особливо у сфері виявлення, попередження, оцінювання та протидії 
впливу дестабілізуючих чинників і залучення необхідних суб’єктів. 
Наукова проблема полягає у необхідності розроблення основних 
складових комплексного забезпечення економічної безпеки підпри-
ємств оптової торгівлі з урахуванням впливу дестабілізуючих чин-
ників мікро- та макрорівнів. 

Мета статті полягає в аналізі стану управління ризиками на під-
приємствах оптової торгівлі, виявленні прогалин і недоліків, визна-
ченні основних складових комплексного забезпечення економічної 
безпеки підприємств оптової торгівлі та розробці алгоритму плану-
вання роботи з управління ризиками на вищезазначених підприєм-
ствах.

Виклад основного матеріалу. Весь процес комплексного забезпе-
чення економічної безпеки підприємств оптової торгівлі (далі – ЕБ-
ПОТ) побудований на їх діяльності із виявлення проявів дестабілі-
зуючих чинників та розроблення заходів їх ліквідації, мінімізації 
впливу чи попередження настання.

У зв’язку з цим вихідною компонентою є діяльність суб’єктів за-
безпечення ЕБПОТ. Вони формують концепцію ЕБПОТ, в якій чітко 
здійснюється розподіл функцій між ними та формується перелік 
цілей, які передбачено досягнути у процесі реалізації зазначених 
функцій.

Робота суб’єктів із комплексного забезпечення ЕБПОТ розпочи-
нається із збору інформації та діагностики впливу дестабілізуючих 
чинників і можливостей, які створюють внутрішнє та зовнішнє се-
редовища.

Комплексне забезпечення ЕБПОТ потребує ґрунтовного інформа-
ційного забезпечення з метою оцінювання стану внутрішнього і зо-
внішнього середовищ та прийняття рішень на відповідному рівні в 
інтересах функціонування підприємства, а також з метою зниження 
рівня невизначеності.

Логіка вивчення дестабілізуючих чинників і можливостей вну-
трішнього та зовнішнього середовищ підприємства оптової торгівлі 
така:

а) спочатку визначають (роблять перелік) факторів зовнішнього 
і внутрішнього середовищ, що впливають на підприємство і будуть 
мати вплив на нього у стратегічному періоді;

б) потім збирають інформацію про ці фактори;
в) далі оцінюють отриману інформацію про кожний фактор впли-

ву середовища на підприємство і прогнозують величину можливого 
впливу;

г) результатом оцінювання величини впливу кожного фактора на 
підприємство у стратегічному періоді є визначення можливостей і 
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загроз зовнішнього та сильних і слабких сторін внутрішнього сере-
довищ;

д) як підсумок, отримуємо базу для стратегічного аналізу і ви-
роблення альтернативних стратегій [3, с. 245].

Вивчення стану та перспектив розвитку окремих чинників сере-
до вищ базується на збиранні якісної та кількісної інформації, її 
теоретичної або експертної обробки та формуванні відповідних ана-
літичних висновків. Інформаційною базою проведення дослідження 
є зведена статистична звітність, макроекономічні дослідження, огля-
ди кон’юнктури окремих ринків, аналітичні огляди, опубліковані в 
спеціальних економічних виданнях та періодичній пресі, результати 
вибіркових досліджень та спостережень, вивчення точок зору спеці-
алістів підприємства оптової торгівлі та зовнішніх фахівців, прове-
дення зборів та обговорень тощо [5].

Оброблення інформації може відбуватися наступними методами:
– методи прогнозування (екстраполяції, множинної регресії, по-

будови кривої тренду, метод розробки сценаріїв, метод «Дельфі», 
асимптотичний аналіз, аналіз втрат та можливостей), які застосову-
ються для визначення перспективних тенденцій, для виявлення 
майбутніх суттєвих змінних та для передбачення майбутніх подій на 
підставі узагальнення аналізу реальної ситуації, її прогнозування на 
майбутнє;

– методи моделювання (розробки моделей «витрати-реалізація», 
економетричної, стохастичної, кібернетичної) дозволяють побудувати 
таку модель сучасних процесів на торгівельних підприємствах, яка 
дає змогу спеціалістові з планування отримувати різноманітні варі-
анти майбутнього, змінюючи вхідні параметри та функції змінних 
у рамках цієї моделі;

– методи оцінки наслідків (аналіз прямого та перехресного 
впливів, дедуктивний аналіз, аналіз балансу зацікавлених сил 
тощо). Застосування цих методів дозволяє оцінити наслідки впли-
ву очікуваних змін зовнішнього середовища на життєдіяльність 
підприємства і результати його господарсько-фінансової діяльності, 
визначити ступінь та вірогідність одночасного настання декількох 
явищ.

– експертні методи (оцінка можливого зростання та зміни ефек-
тивності стратегічних зон господарювання, метод «5x5», метод «чо-
тирьох питань», побудова матриці «вірогідність посилення чинника – 
його вплив на організацію» тощо); їх застосування передбачає екс-
пертне формування переліку параметрів, які визначають зміни 
стану зовнішнього оточення та їхній вплив на діяльність підприєм-
ства, дають можливість оцінити ступінь невизначеності середовища 
та основні її джерела.

Можна стверджувати, що зазначені методи не є всеохоплюючими 
та універсальними, доцільність їхнього застосування визначається 
динамікою змін та специфічністю чинників [5].

Обов’язковим елементом комплексного забезпечення ЕБПОТ є 
стратегія ЕБПОТ, під якою розуміють сукупність стратегічних рішень 



79
Основні складові комплексного забезпечення економічної безпеки підприємств  
оптової торгівлі

П
р
об

л
ем

и
 і
н
н
ов

ац
ій

н
о-

ін
ве

ст
и
ц
ій

н
ог

о 
р
оз

ви
тк

у
. 
—

 2
0
2
1
. 
—

 №
 2

4

щодо реагування на зміни чинників внутрішнього та зовнішнього 
середовищ підприємства оптової торгівлі [7, с. 38].

Серед стратегій ЕБПОТ, зважаючи на авторський підхід до ви-
значення сутності економічної безпеки торгівельних підприємств як 
процесу захисту від негативних чинників впливу внутрішнього та 
зовнішнього середовищ, можна виокремити:

– захисну – передбачає реалізацію ряду взаємопов’язаних заходів, 
спрямованих на нейтралізацію впливу дестабілізуючих чинників; 
умовою для її прийняття є низький рівень ЕБТП і високий рівень 
зовнішніх та внутрішніх загроз;

– адаптаційну – передбачає здійснення обумовленого переліку 
взаємопов’язаних заходів, спрямованих на удосконалення комплек-
сного забезпечення ЕБПОТ з метою підвищення рівня безпеки та 
недопущення реалізації загроз із найвищим рівнем впливу; умовою 
для її прийняття є достатній рівень ЕБПОТ і допустимий рівень зо-
внішніх та внутрішніх загроз;

– пасивну – передбачає відслідковування змін у зовнішньому та 
внутрішньому середовищах, розроблення превентивних захисних за-
ходів з можливістю швидкої реакції з мінімальними втратами ре-
сурсів; умовою для її прийняття є високий рівень ЕБПОТ і низький 
рівень зовнішніх та внутрішніх загроз.

Після прийняття рішення про формування стратегії ЕБПОТ ви-
никає необхідність тактичного планування (формування організо-
ваної послідовності дій, метою яких є виконання стратегічного 
плану).

Важливо відзначити, що виникає додаткова необхідність здійснен-
ня оцінювання рівня ЕБПОТ за стратегічною та тактичною складо-
вою, адже для процесу планування надзвичайно важливим є наяв-
ність даних про рівень безпеки на актуальний момент часу та на 
перспективу.

Наступним елементом комплексного забезпечення ЕБПОТ є орга-
нізування діяльності для досягнення стратегічних та тактичних ці-
лей, що проявляється у формуванні та управлінні діяльністю систе-
ми ЕБПОТ. 

Ефективного функціонування системи ЕБПОТ можна досягнути 
не лише за рахунок побудови її оптимальної структури, підбору ви-
сококваліфікованого персоналу та вмілого процесу управління, але 
й шляхом постійного контролю за досягнутими результатами.

У зв’язку з тим, що всі заходи щодо забезпечення ЕБ на підпри-
ємстві оптової торгівлі здійснюються працівниками, актуалізується 
потреба мотивації праці та управління лояльністю персоналу, тому 
ці дії повинні бути об’єднані і можна їх позиціонувати як окремий 
елемент комплексного забезпечення ЕБПОТ.

Мотивація праці персоналу є однією із важливих компонентів 
комплексного забезпечення ЕБПОТ. Це зумовлено тим, що саме мо-
тивація праці виступає соціально-економічною основою поведінки та 
активізації зусиль персоналу торгівельного підприємства, які спря-
мовані на підвищення результативності діяльності і характеризує 
сукупність взаємопов’язаних заходів, які стимулюють окремого 
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працівника або трудовий колектив у цілому на досягнення індиві-
дуальних і спільних цілей діяльності підприємства [5].

На підприємстві дуже важливо правильно поєднати матеріальний 
та нематеріальний види мотивації, адже лише із збалансуванням 
їхнього співвідношення можна досягнути бажаних результатів із 
продуктивності праці та інших важливих показників кадрової сфери. 
Серед видів матеріальної мотивації можна виокремити підвищення 
розміру заробітної плати, заохочення преміями, створення можли-
вості участі в капіталі тощо; серед нематеріальної – можливості 
професійного навчання; підвищення кваліфікації; заохочення цінни-
ми подарунками; створення можливості кар’єрного росту; нагорода 
грамотами, відзнаками тощо. Однією із найважливіших форм нема-
теріальної мотивації є умови виробничого середовища. До даної 
форми належить комфорт, зручність, а також «прийняття» робочого 
місця та стосунки в колективі. Комфортне оточення може вирішити 
багато проблем, пов’язаних зі стресом, дії якого піддається практич-
но будь-який працівник [2, с.178].

Мотивація на торгівельному підприємстві повинна відповідати 
наступним вимогам: надання однакових можливостей щодо зайня-
тості та посадового просування за критерієм результативності праці; 
створення механізму, що забезпечує отримання винагороди співро-
бітниками у безпосередній залежності від реальних результатів їх 
праці; узгодження рівня оплати праці з її результатами та визнання 
особистого внеску в загальний успіх, що передбачає справедливий 
розподіл доходів залежно від ступеня підвищення продуктивності 
праці; створення належних умов для захисту здоров’я, безпеки пра-
ці та добробуту всіх працівників; підтримування в колективі атмос-
фери довіри, зацікавленості в реалізації загальної мети; створенні 
можливостей двосторонньої комунікації між керівниками та робіт-
никами [4, с. 35].

Оптимізація системи мотивації праці персоналу на підприємстві 
оптової торгівлі дозволить: підвищити результативність роботи пра-
цівників; забезпечити оперативне досягнення цілей компанії; вста-
новити взаємозв’язок результативності роботи працівників з оплатою 
і нематеріальним стимулюванням – тобто взаємозв’язок зусиль з 
результатом; забезпечити прозорість системи винагороди; зменшити 
плинність персоналу і подолати кадровий дефіцит; збалансовати бю-
джет для матеріального і нематеріального стимулювання; поліпшити 
психологічний клімат у колективі; підвищити лояльність співробіт-
ників; поліпшити результати командної роботи [6, с. 173]; попере-
дити прояви виникнення дестабілізуючих чинників зі сторони пер-
соналу.

Формування збалансованої системи мотивації праці членів трудо-
вого колективу дозволить досягнути бажаного рівня лояльності пер-
соналу, що сприятиме підвищенню рівня безпеки підприємства у 
кадровій сфері.

Крім того, з огляду на вищезазначене, вважаємо досить доречним 
запропонувати алгоритм планування роботи з управління ризиками 
на підприємствах оптової торгівлі (Рис. 1). а саме:
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Рис. 1. Алгоритм планування роботи з управління ризиками  
на підприємствах оптової торгівлі 

Джерело: укладено автором за джерелами [1; 3; 7]

На етапі визначення відповідальних осіб процес планування ви-
трат на впровадження методів управління ризиками на підприємствах 
оптової торгівлі можна запропонувати розподілити за видами робіт 
і часом їх здійснення, але його результати мають бути чітко визна-
чені та доведені до виконавців. У зв’язку з тим, що діяльність даних 
торгівельних підприємств здійснюється у різних сферах ланцюга 
створення цінності, призначення однієї відповідальної особи не за-
безпечить планування усієї необхідної та релевантної інформації. 
Тому, з нашої точки зору, доцільно обирати відповідальних осіб за 
сферами виникнення ризиків: закупівлі, транспортування та реалі-
зації продукції в роздрібну мережу. 

Ураховуючи відсутність спеціалізованих підрозділів з управління 
ризиками на більшості підприємств оптової торгівлі, функції відпо-
відальних осіб із впровадження методів управління ризиками на 
даних підприємствах можуть бути покладені на менеджерів відпо-
відних підрозділів. Виконання таких функцій не потребує повної 
зайнятості, а отже може бути суміщено з іншими функціональними 
обов’язками.

На етапі розробки системи планів із впровадження методів управ-
ління ризиками на підприємствах оптової торгівлі за оптимістичним, 
базовим і песимістичним сценаріями, можна порекомендувати дотри-
муватись принципів загальної політики управління ризиками на під-

Визначення відповідальних осіб

Розробка системи планів із впровадження 
методів управління ризиками  

за оптимістичним, базовим і песимістичними 
сценаріями.

Розробка бюджету, призначеного  
для управління ризиками.

Узгодження основних заходів з управління 
ризиками з поточною операційною діяльністю 

торгівельного підприємства
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приємстві, відповідно до ставлення керівництва до ризику. Якщо по-
літика керівництва полягає у прийнятті більшості ризикованих рішень, 
то приймати відповідні рішення можна порекомендувати на даному 
етапі.

На етапі розробки бюджету, призначеного для управління ризи-
ками на підприємствах оптової торгівлі, слід враховувати той факт, 
що такий бюджет суттєво впливає на вибір методів, якими доцільно 
користуватися для мінімізації ризиків і їх негативних наслідків.

На заключному етапі запропонованого алгоритму рекомендується 
узгоджувати основні заходи з управління ризиками з поточною опе-
раційною діяльністю підприємств оптової торгівлі.

Висновки. Результатом проведеного дослідження є з’ясування 
сутності поняття та специфіки комплексного забезпечення ЕБПОТ, 
що дозволить вітчизняним підприємствам оптової торгівлі організу-
вати та скоординувати свої зусилля задля досягнення стабільно ви-
сокого рівня ЕБ.

Крім того, розкрито порядок вивчення дестабілізуючих чинників 
і можливостей внутрішнього та зовнішнього середовищ підприємства 
оптової торгівлі; проаналізовано методи оброблення інформації щодо 
виявлених ризиків на підприємствах оптової торгівлі, проаналізова-
но порядок можливого застосування того чи іншого виду стратегії 
ЕБПОТ та запропоновано алгоритм планування роботи з управління 
ризиками на підприємствах оптової торгівлі. 

До перспективних напрямів дослідження із зазначеного питання 
можна віднести визначення інтегрованих показників оцінки якості 
функціонування системи управління ризиками на підприємствах 
оптової торгівлі.
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Представлений набір показників, на основі яких можливо комплексно оці-
нити стан екосистеми будь-якої території з точки зору впливу туризму на еко-
систему.

Ключові слова: Прогностика, суб’єкт прогнозування (СП), об’єкт прогно-
зування (ОП), закономірності формування, стан, розвиток.

Необходимым условием при оценке отраслевого туристско-ресурс-
ного потенциала является исследование факторов его формирующих. 
Применение методов отраслевого прогнозирования в измененных 
условиях, вызванных сложной эпидемиологической обстановкой в 
связи с Ковит2019, позволит значительно повысить эффективность 
и упростить достижения поставленных целей при обработке большо-
го объема отраслевой информации и разработки долгосрочных про-
гнозов. При этом важно понимать, что отраслевой туристический 
потенциал следует разделить на три группы: отраслевые ресурсные 
базы, социально-экономический потенциал и отраслевую ресурсную 
инфраструктуру, далее необходимо провести более подробный анализ 
отраслевых уникальных подгрупп с соответствующим отраслевым 
прогнозным наполнением [8, 9, 10].

Многие отраслевые специалисты в связи с измененными услови-
ями путешествий, перенаправления туристических потоков на тер-
ритории ООПТ рассматривают туризм с точки зрения системного 
подхода, где в основе системы туризма лежат две субсистемы: субъект 
туризма (турист как потребитель туристских услуг) и объект туриз-
ма, состоящий из трех элементов: природно-ресурсный потенциал 
туристского региона, отраслевых туристских предприятий и 
отраслевых туристских организаций.

Анализ комплексных методик оценки туристско-рекреационного 
потенциала территорий с учетом антропогенной нагрузки на ООПТ 
необходим для анализа закономерностей формирования, состояния, 
развития туристского потенциала Республики Беларусь. [5] Посколь-
ку главной целью развития экологического туризма в Республике 
Беларусь на период до 2030 года планируется поэтапная разработка 
уникального эколого-ориентированного отраслевого ресурсного по-
тенциала. [12]

В период 2016–2020 годов развитие экологического туризма было 
ориентировано на повышение качества и конкурентоспособности 
национальных отраслевых туристических ресурсных групп с учетом 
интересов социально-экономического потенциала отраслевых пред-
приятий и организаций. [13]

Важную роль при анализе долгосрочных аспектов развития любой 
отраслевой организации (предприятия) играет отраслевое, адресное 
управление, с постановкой четких отраслевых задач, основанных на 
достоверной комплексной информации с использованием компетенций 
отраслевых баз знаний.

Для достижения поставленных целей до 2020 года в РБ предусма-
тривается реализация следующих направлений:

– организация современной развитой инфраструктуры отраслево-
го эколого-ориентированного туризма, в приоритете – организация 
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комфортабельных, автономных и экологически чистых объектов отрас-
левого размещения;

– поддержка развития био-экотуризма с целью разработки 
отраслевых условий для развития туризма в сельской местности [10].

Применение методов отраслевого управления позволяет повысить 
эффективность сбора и обработки информации, а также долгосроч-
ного прогнозирования.

Необходимо только наполнять их исходными данными в зависи-
мости от отраслевого объекта, потенциал которого наиболее точно 
характеризуется для отраслевого прогнозирования и постановки 
точной отраслевой задачи, для решения которой может быть исполь-
зован этот потенциал. Только при этих условиях наиболее эффективно 
продвижение компетенций цифровой экономики и развития 
отраслевых инновационных технологий, призванных эффективно 
работать в условиях цифровой трансформации общества. [11] 

При этом методы отраслевого управления широко используются 
как на этапе определения предпосылок для формирования потенци-
альной стратегии (общей, функциональной), так и на стадии реали-
зации отраслевых планов при оценивании возможных последствий, 
вызванных отклонениями расчетных значений плановых показателей 
от их фактических значений. Учитывая, что туристско-рекреационный 
«потенциал», при всей его близости к «ресурсным отраслевым базам», 
отличается от последнего тем, что, хотя и применяется в форме 
единственного числа, но всегда подразумевает совокупность харак-
теристик, предметов, явлений [6]. 

Применение методов отраслевого управления позволяет также 
обеспечить соблюдения целей экологической безопасности Республи-
ки Беларусь. [13, 14] 

Обратим внимание, что в современных измененных условиях 
отличие понятия ресурса от потенциала специфично и связанно с 
уникальной задачей в рассматриваемом режиме реального времени, 
при этом рационально, матрица структурной оценки отраслевого 
туристского потенциала визуально показана на рис. 1, из чего сле-
дует, что отраслевой туристский потенциал включает в себя три 
группы – отраслевые ресурсные базы, социально экономический по-
тенциал, отраслевая ресурсная инфраструктура, которые в свою 
очередь включают соответствующие подгруппы. 

С целью комплексного анализа отраслевой оценки туристско-ре-
креационного анализа территорий Республики Беларусь рассмотрим 
отраслевую структуру туристического потенциала РБ. 

Обратим внимание, что отраслевые туристские базы и отраслевая 
ресурсная инфраструктура включают общую подгруппу – социально-
экономические ресурсы, к которым относятся следующие элементы: 
трудовые, информационные, управленческие, материально-техничес-
кие, геоэкологические, биоэкологические, биоэтические и др.).

Научный подход к отраслевому управлению, в рамках отраслевой 
специфики, исследование закономерностей функционирования отрасле-
вого проектного объекта, с учетом территориальных отраслевых осо-
бенностей при формировании отраслевых прогнозов, позволяют избежать 
ошибок при постановке технических заданий и определении предмет-
ной области изучения в практике отраслевого управления [5, 6]. 
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Рис. 1. Структура отраслевого туристского потенциала  
(авторская разработка) [3,4]

Fig. 1. The structure of the sectoral tourism potential [3,4]

В настоящее время оптимально выделять субъект прогнозирования 
(СП), как организацию отраслевого предприятия, или, как показывает 
современная необходимость персонализации отраслевых данных (ис-
следователь), с целью целевого осуществления адресной объектно 
ориентированной разработки отраслевого прогноза, и отраслевой 
объект прогнозирования (ОП), на базе которого будут рассмотрены 
процессы, явления и события, с целью научно-познавательной и 
практической деятельности (СП) [5].

Основными составляющими экологической политики Республики 
Беларусь, которые сформулированы в НСУР-2030, являются: обес-
печение экологической безопасности и сохранение благоприятной 
окружающей среды; рациональное использование природно-ресурс-
ного потенциала; сохранение биологического и ландшафтного разно-
образия; эффективное обращение с отходами. Данные составляющие 
требуют долгосрочного и точного прогноза) [5].

При этом прогнозы по своему содержанию должны быть 
количественными и качественными с целью выявления пригодности 
отраслевых ресурсных баз для целевой организации возможных ви-
дов туристско-рекреационной деятельности, как системы туристско-
рекреационных занятий и комбинаций, с целью создания природных 
декораций [4]. Рис. 2. 

Отраслевой туристский потенциал
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Рис. 2. Использование результатов исследования экосистем  
и прикладного системного анализа для создания искусственных 
функциональных модельных систем (авторская разработка) [4].

Fig 2. Using the results of the study of ecosystems and applied systems 
analysis to create artificial functional model systems. (authoring) [4]

По своему видовому составу искусственные функциональные 
модельные системы легче поддаются изучению, чем естественные 
(природные).

Обратим внимание, что качественная и количественная составля-
ющая обобщенного субъекта оценки – статистический отраслевой 
анализ на базе отраслевых природно-ресурсных базах, с целью ком-
петентного мониторинга, для проведения эксперимента в натурных 
условиях ООПТ. [3, 5, 6].

Так же в отечественной биологической науке данный подход фор-
мируют в подробные модели базы отраслевых знаний, применимо к 
экосистемам ООПТ при определении и разграничении проблем, с 
целью установления отраслевых приоритетов, для определения 
альтернативных систем, при моделировании отраслевых систем. 

В связи с этим и типы методик мониторирования и методов 
биоэкологической оценки отраслевой специфики прогнозов, где мож-
но по характеру применения подразделить на субъект-ориентированные, 
объект-ориентированные и смешанные.

По объекту исследования различают естествоведческие, научно-
технические и обществоведческие (социальные) прогнозы. [3, 5]. 

Естествоведческие прогнозы подразделяются на следующие 
подтипы: метеорологические (прогноз погоды, атмосферных явлений), 
гидрологические (прогноз затоплений, паводков и пр.), геологические 
(прогноз залежей полезных ископаемых, землетрясений и пр.), био-
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логические (прогноз заболеваемости, урожайности, явлений в био-
сфере), космологические (прогноз состояния движения небесных тел, 
излучений и пр.), медико-биологические (прогноз состояния здоровья 
человека), физико-химические прогнозы явлений микромира [10, 11]. 

Данная методика оценки туристского потенциала ориентирована 
на применение в условиях особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ), национальных парков. Однако она вполне применима и для 
других территорий, так как методологических различий при ее при-
менении нет. [5].

Научно-технические прогнозы охватывают широкий круг проблем, 
относящихся к перспективам развития технических систем, техно-
логии, инженерных сооружений и устройств, режимов работы меха-
низмов машин, приборов, электронной аппаратуры, определяют 
перспективы развития науки в целом, конкретных направлений 
исследований, связанных, например, с проблемами отраслевого управ-
ления [1, 2, 7, 8, 9].

Эти возможности относятся к отраслевой, в состав которых вхо-
дят: экологически чистый транспорт, автономные и высокоэкологичные 
объекты размещения, специальное туристическое оборудование, 
местные и экологически чистые продукты питания, использование 
виртуальных экскурсий с целью определения приоритетных предпо-
чтений субъекта и объекта показа, мероприятий по исключению 
территориальных рисков, при определении целей тура, сроков по-
сещения. 

Критериями оценки компонентов природных и культурных ланд-
шафтов в первую очередь должны служить их происхождение и 
история, уникальность, сохранность (нарушенность).

При обществоведческом прогнозе компонентов туриского потенци-
ала, который включает природные и культурные ландшафты, а также 
средства, условия осуществления туров (программ, экскурсий), можно 
выделить следующие подтипы: социально-экономические, социально-
экологические, социальные, экономические, психологические, демо-
графические, государственно-правовые, внешнеполитические [7]. 

К указанным методам, прежде всего, относятся: методы построения 
сценария, собственно, применимо к территории и акватории, а также 
памятники природы, ботанические и зоологические сады, объекты 
промыслового и любительского рыболовства и прочие перспективные 
отраслевые объекты; метод дерева целей и задач, метод коэффициентов 
важности, естественно-исторические (особенно краеведческие) музеи 
и т.д., а также объекты, интересные и поучительные с точки зрения 
экологии объекты культурного наследия; методы игрового моделиро-
вания, историко-логический метод, где доминируют территории с 
особой культурно-исторической ценностью [3,4,5].

Выводы. Данные методы прогнозирования чаще всего использу-
ются при проведении нормативного прогнозирования, что в 
современных измененных условиях наиболее актуально, при ограни-
чениях и разграничениях путешествий. 

Следует подчеркнуть, что при нормативном прогнозировании 
перспективы развития сложных организационно-технических систем 
целесообразно использовать комплексные (комбинированные) методы 
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(фактографические и эвристические), которые взаимно дополняют 
друг друга.

Данный научный подход обобщает и призван формализовать как 
биоэкологические проектные объекты исследования, так и перспективы 
создания природных и искусственных декораций с использованием 
особенностей рельефов и акваторий. 

На перечисленных выше принципах базируются как национальные 
системы и программы мониторинга окружающей среды, так и 
международные программы и исследования в рамках деятельности 
крупных международных организаций (Бернская конвенция – меж-
дународное соглашение, которое содержит положение об охране, как 
природных сред обитания (биотопов), так и конкретных видов флоры 
и фауны).
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
В ТУРИЗМІ

Мета статті – дослідити сутність та особливості використання інтелектуаль-
них технологій у туризмі та розробка пропозицій щодо їх впровадження. Пред-
мет дослідження – інтелектуальні технології в туризмі, технологія формування 
«профілю» туриста. Методологія дослідження полягає у застосуванні методів 
аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, прогнозування, а також у викорис-
танні системного, діяльнісного підходів. Наукова новизна полягає у тому, що 
в даній статті доведено ефективність застосування інтелектуальних технологій 
для створення моделі туриста, тобто його «профілю» за допомогою нейронних 
мереж. Висновки. Ефективне використання інформації, що надходить з різних 
джерел в сфері туризму, є важливим і складним завданням. Менеджери часто 
змушені приймати рішення, опираючись на часткову, неповну й неточну інфор-
мацію. Технологія нейронних мереж дозволяє здійснювати ефективне форму-
вання «профілю туриста» і використовувати всю інформацію з доступних баз 
даних.

Ключові слова: туризм, інтелектуальні технології в туризмі, нейронні 
мережі, профіль туриста, турпродукт.
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Использование интеллектуальных технологий в туризме

Цель статьи – исследовать сущность и особенности использования интел-
лектуальных технологий в туризме и разработка предложений по их внедрению. 
Предмет исследования – интеллектуальные технологии в туризме, технология 
формирования «профиля» туриста. Методология исследования заключается в 
применении методов анализа, синтеза, сравнения, обобщения, прогнозирования, 
а также в использовании системного, деятельностного подходов. Научная но-
визна заключается в том, что в данной статье доказана эффективность при-
менения интеллектуальных технологий для создания модели туриста, то есть 
его «профиля» с помощью нейронных сетей. Выводы. Эффективное использо-
вание информации, поступающей из различных источников в сфере туризма, 
является важным и сложным заданием. Менеджеры часто вынуждены при-
нимать решения, опираясь на частичную, неполную и неточную информацию. 
Технология нейронных сетей позволяет осуществлять эффективное формиро-
вание «профиля туриста» и использовать всю информацию в доступных базах 
данных.

Ключевые слова: туризм, интеллектуальные технологии в туризме, 
нейронные сети, профиль туриста, турпродукт.
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Using intelligent technologies for tourism

The purpose of the article is to explore the essence and features of using 
intelligent technologies in tourism and to develop proposals for their 
implementation. The subject of research – intelligent technologies in tourism, 
the technology of forming the “profile” of the tourist. The research methodology 
consists in the application of methods of analysis, synthesis, comparison, 
generalization, forecasting, as well as in the use of systematic, activity 
approaches. The article presents the technology of forming the “profile” of the 
tourist. It is established that it is necessary to create a world of tourist models, 
the “profile” of the tourist, as it is a matter of formalizing such poorly 
structured concepts as “impressions”, “intentions”, etc., it is necessary to use 
artificial intelligence technologies, in particular neural networks. The scientific 
novelty is that this article proves the effectiveness of the use of intelligent 
technologies to create a model of the tourist, his “profile” using neural networks. 
Conclusions. Effective using of information from various sources in the field 
of tourism is an important and difficult task. Managers are often forced to 
make decisions based on partial, incomplete and inaccurate information. The 
article considers knowledge management in a rapidly changing environment for 
the task of promoting a tourism product. Neural network technology allows for 
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the effective formation of the “tourist profile” and use all the information in 
available databases.

Key words: tourism, intelligent technologies for tourism, neural networks, tourist 
profile, tourist product.

Постановка проблеми. Індустрія туризму є високоприбутковою 
галуззю світової економіки, що розвивається швидкими темпами. 
Крім цього, вона в своєму розвитку впливає на розвиток таких най-
важливіших галузей економіки, як торгівля, будівництво, сільське 
господарство, всі види транспорту, телекомунікації, фінанси, стра-
хування та ін.

Швидкі темпи зростання туризму зробили його економічним фе-
номеном нашого часу. Як зазначив Зураб Пололікашвілі, генеральний 
секретар Всесвітньої організації туризму, «У всьому світі, в країнах 
усіх рівнів розвитку, багато мільйонів робочих місць і підприємств 
залежать від сильного і проквітаючого сектору туризму. Туризм та-
кож є рушійною силою в захисті природної і культурної спадщини, 
зберігаючи її для майбутніх поколінь» [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питання 
впровадження інтелектуальних технологій в туризмі присвятили свої 
праці вітчизняні та зарубіжні науковці, зокрема: Г. Багієв, X. Бал-
лестерос, У. Гретзель, В. Квартальнов, Ч. Коо, ж. Ксіанг, С. Краснов, 
С. Мельниченко, Д. Нікулін, Є. Ромат, М. Сігала, М. Скопень, 
Т. Ткаченко М. Хернандез та ін.

У працях зазначених авторів були розглянуті особливості розви-
тку інтелектуальних технологій в туризмі, визначено переваги їх 
практичного використання в туристичній діяльності. Проте, дане 
питання потребує подальшого дослідження та обговорення, адже не-
зважаючи на значну кількість наукових та практичних напрацювань, 
спрямованих на впровадження та використання сучасних інформа-
ційних технологій та систем в сфері туризму, залишються недостат-
ньо дослідженими питання впровадження інтелектуальних техноло-
гій в туристичній індустрії, зокрема, використання нейронних мереж. 

Мета статті – дослідити сутність та особливості використання 
інтелектуальних технологій в туризмі та розробку пропозицій щодо 
їх впровадження.

Виклад основного матеріалу. Розвиток індустрії туризму має ве-
лике значення як один із ефективних напрямків структурної пере-
будови економіки України. Для вирішення цієї проблеми в Україні 
було прийнято «Стратегію розвитку туризму та курортів на період 
до 2026 року», відповідно до якої її очікуваними кінцевими резуль-
татами є: 

– підвищити конкурентоспроможність національного та регіональ-
них туристичних продуктів;

– підвищити якість життя населення шляхом забезпечення еко-
номічного зростання, екологічної безпеки, консолідації суспільства, 
надання доступу до послуг у сфері туризму та курортів;

– створити нові робочі місця, розширити можливості населення 
щодо працевлаштування та самозайнятості;
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– створити сучасну туристичну інформаційну інфраструктуру, а 
також забезпечити поширення інформації про туристичні ресурси 
України у світовому інформаційному просторі [2].

Дійсно, однією з особливостей туризму є те, що основним ядром, 
яке координує різноманітних учасників туристичного ринку, є ін-
формація. Саме інформаційні потоки, а не товари, як у більшості 
інших галузей, забезпечують взаємодію між виробниками туристич-
них послуг. 

Наразі, туризм – це глобальний комп’ютеризований бізнес, в 
якому беруть участь найбільші авіакомпанії, готельні мережі та ту-
ристичні корпорації всього світу. Туризм і інформація нероздільні. 
По-перше, рішення про турпоїздку приймається на основі інформації; 
по-друге, сам тур у момент купівлі – теж тільки інформація, і на-
останок – інформацією обмінюються багато разів учасники турис-
тичного ринку.

Технології для розробки і реалізації турпродукту мають дозволя-
ти в найкоротші терміни:

– надавати відомості про наявність транспортних засобів;
– надавати відомості про доступність розміщення туристів;
– надавати відомості про можливості екскурсійних заходів;
– забезпечувати резервування і бронювання місць;
– забезпечувати інформаційний супровід;
– оплачувати квитки, рахунки та ін.
Лише сучасні потужні комп’ютерні технології обробки та переда-

чі інформації здатні вирішити окреслені завдання. Причому багато-
гранність завдань в індустрії туризму вимагає інтеграції різноманіт-
них інформаційних технологій, починаючи від програмних продуктів 
для певних туроператорів, турагенцій та всіх учасників ринку, ви-
користання технологій глобальних комп’ютерних мереж і штучного 
інтелекту.

Наразі навіть гіганти комп’ютерного ринку проявляють інтерес 
до інформатизації сфери туризму. Як приклад, можна привести 
електронний туристський офіс «Expedia» фірми Microsoft, що до-
зволяє будь-якому власникові кредитної картки придбати тур, за-
бронювати місце на літак або в готелі, придбати квитки на видо-
вищні заходи і будь-де замовити напрокат автомобіль. Expedia 
Group – це американська глобальна туристична компанія, яка вклю-
чає в себе сайти, які в основному є організаторами проїзду і руші-
ями метапошуку (CarRentals.com, CheapTickets, Expedia.com, 
HomeAway, Hotels.com, Hotwire.com, Orbitz, Travelocity, Trivago і 
Venere.com) [3]. 

Таким чином, комп’ютерні технології спровокували створення і 
застосування принципово нових електронних маркетингових каналів 
просування і збуту турпродукту. Сучасний турпродукт, щоб бути 
більш привабливим для туриста, має ставати не тільки більш до-
ступним, а й індивідуальним. Основний тренд у сфері споживання 
людини – облік його індивідуальності, що можливо тільки в умовах 
індивідуального виробництва самою людиною, для чого необхідно 
виробництво засобів виробництва самою людиною, передумовами до 
цього є мініатюризація і нанотехнології. Виходячи з цієї загальної 
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закономірності, тур має створюватися з урахуванням особливостей 
людини.

Сьогодні, однак, в реальності нові тури становлять не більше 5% 
від існуючих, тобто на існуючий тренд накладається потужне обме-
ження – прихильність до старих турів. Справа в тому, що уявлення 
про останній тур – це певні образи в голові людини, прив’язані до 
реальних об’єктів, а новий тур – це модель, якої в реальності ще не 
існує (оскільки немає досвіду). Тому необхідно розробити модель 
туру, яка б відповідала очікуванням туриста. Модель необхідно узго-
дити з навколишнім середовищем. Навколишнє середовище – це світ 
моделей туриста, його культура. Носіями цієї культури є туристи, 
які вже їздили в той чи інший тур. Тому необхідно з їх допомогою 
сформувати цей світ моделей – «профіль» туриста.

Основна концепція: перетворити кожну подорож активного учас-
ника в тур, а, відповідно, кожного учасника – на творця нових турів. 
Робота з такими туристами є надзвичайно важливою та надає багато 
переваг:

– вони самостійно замовляють нові тури (тобто створюють по-
стійний бюджет);

– можна формувати нові тури зі старих (оновлювати), додаючи 
нові елементи;

– вони приводять нових туристів, тому що останні довіряють їм, 
а не фірмі;

– вони готові повідомляти інформацію про свої враження (база 
відгуків);

– не треба платити зарплату;
– співробітників десятки, а туристів сотні.
Сформувати модель туру сьогодні можна за допомогою конструк-

тора турів. Наприклад, за допомогою системи TripAggregator, яка 
представляє собою нову інформаційну туристську систему пошуку 
та бронювання турів, маршрутів та екскурсій. Оскільки модель туру 
складається на основі конструктора турів, то основним завданням є 
створення світу моделей туриста, тобто «Профілю» туриста, оскіль-
ки мова йде про формалізацію таких слабкоструктурованих понять, 
як «враження», «наміри» та ін., необхідно використовувати техно-
логії штучного інтелекту. Загальна схема роботи системи Trip-
Aggregator наведена   на Рис. 1.

Відповідно до загальної схеми необхідно вирішувати наступні за-
вдання:

Отримати «світ» (множину) моделей, «профіль» туриста – роз-
робити технологію на основі штучного інтелекту та відгуків (зворот-
ний зв’язок).

Створити сховище цих «профілів» на основі конструктора «про-
філів».

«Просіяти» тур, створений на основі конструктора турів, через 
певний «профіль» туриста.

Отримати адекватну модель туру, що підходила б певному ту-
ристу.

На основі кожного туру управляти «профілем», змінюючи його 
на більш адекватний.
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Рис. 1. Загальна схема роботи системи TripAggregator

Реалізація подібної системи – створення туру, адаптованого до 
«намірів та побажань» туриста, дасть синергетичний ефект, що ба-
зується на збільшенні кількості замовлених турів, прив’язаних до 
даної системи, а також лобіювання їх серед друзів і знайомих, що, 
в свою чергу, розширить і сформує базу знань «профілів» туристів.

Для зберігання і подальшої роботи з «профілем» туриста необхід-
но спроектувати:

1) сховище «профілів» туристів, яке являє собою базу даних і 
має створюватися відповідними засобами;

2) блок коригування «профілю» туриста.
Запропонована схема роботи системи розробки турів (на основі 

функціонування нейронних мереж) представлена   на Рис. 2. Аналіз 
можливих типів управління показує, що в даному випадку найбільш 
прийнятний тип управління «методом проб і помилок». Якщо на 
вплив (реальний тур), знайдений на моделі («профіль» туриста), 
система відгукується не так, як очікували, то наша модель не адек-
ватна. Управління зводиться до добування нової інформації і її ви-
користання для чергового акту управління. 

Алгоритм має циклічний характер і повторюється з кожним но-
вим туром. Алгоритм коригування доцільно будувати на основі не-
йронних мереж, які представляють собою математичні моделі, а 
також їх програмні або апаратні реалізації, побудовані за принципом 
організації та функціонування біологічних нейронів. Можна сказа-
ти, що певною мірою система копіює поведінку менеджера, коли 
він використовує наявний досвід в організації туристської діяльнос-
ті в нових умовах. Він шукає аналогію в різних випадках і навча-
ється на прикладах успішних і помилкових рішень – як власних, 
так і інших людей. Тим самим формується здатність менеджменту 
діяти успішно в нових ситуаціях, хоч вони і відрізняються від по-
передніх дій.

Конструктор турів

Сформований тур 
(модель)

Модель туру, яка  
адаптована під певного 

туриста

Профіль туриста

Реальний тур

Блок корегування і 
управління  

«профілем» туриста

Інформація для 
корегування
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Рис. 2. Схема роботи системи розробки турів  
(на основі функціонування нейронних мереж)

Переваги нейронних мереж перед іншими інтелектуальними тех-
нологіями полягають:

– в можливості отримання результатів за невідомих закономір-
ностей, дійсно, навчена на безлічі прикладів нейронна мережа не 
вимагає знання закономірності розвитку процесів, здатна вирішува-
ти завдання тільки за наявності вхідних і вихідних даних;

– можливість отримання результатів за наявності великого числа 
неінформативних вхідних даних. Нейронна мережа сама визначить 
непридатність окремих вхідних даних для вирішення завдання;

– добре навчена нейронна мережа набуває нової якості – здатнос-
ті до узагальнень, наприклад, нейронні мережі, навчені на певних 
вхідних даних, можуть бути використані для роботи в умовах інших 
вхідних даних, тобто набувають здатність до адаптації до зовнішньо-
го середовища, що особливо важливо для роботи в динамічному, 
нестійкому середовищі, а нейронні мережі мають здатність перевча-
тися в реальному часі;

Турист 

Конструктор турів

Тур на основі даних  
з інтернету (модель)

Адаптація туру під  
певного туриста

Ні   Так  

База «профілів» туристів Блок корегування 

Профіль туриста

Адаптована модель туру

Реальний тур

Очікування=реальність
(модель)
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– нейронні мережі мають надвисоку швидкодію за рахунок 
того, що паралельна обробка інформації закладена в їх архітектуру, 
що має вирішальне значення при створенні систем, що працюють 
в реальному часі.

Встановлено, що необхідно провести аналіз існуючих на сьогодні 
систем організації зворотного зв’язку туроператорів і турагенцій, 
який є основою для формування зразків для навчання нейронної 
мережі. Здійснений аналіз організації зворотного зв’язку туропера-
торів виявив 3 типи організації зворотного зв’язку:

1. Розділ «Відгуки» (форма – довільна) – 70%. Особливості: най-
частіше залишається негативний відгук; немає поєднання окремих 
елементів туру і самого туру; велика ймовірність маніпулюванням 
даних. Висновок: даних для обробки, структурування і зберігання 
практично немає.

2. Групи в соціальних мережах – 15%. Особливості такі ж, як і 
у попередньому типові, додатково з’являються більш позитивні від-
гуки про певний тур або його елементи. Висновок: даних для об-
робки, структурування і зберігання недостатньо.

3. Розділ з питаннями – 15%. Особливості: всі попередні пункти; 
містить чіткі питання, які передбачають чіткі відповіді; питання не 
носять системного характеру. Висновок: з’являється невелика кіль-
кість даних, які можна структурувати і обробляти, але вони, як 
правило, не зберігаються.

Орієнтуючись на туриста, як користувача цих систем, вони мають 
бути спрямовані на підтримку туриста шляхом: 

– передбачення його потреб, що базуються на різноманітних фак-
торах, та надання рекомендацій з урахуванням його побажань, таких 
як особисті інтереси, уподобання, яким надає перевагу користувач;

– покращення набутого досвіду туристів, пропонуючи багато ін-
формації; клієнтоорієнтовані інтерактивні послуги, що базуються на 
місцерозташуванні;

– надання можливості туристам поділитися своїм досвідом подо-
рожей, таким чином вони допомагають іншим туристам у процесі 
прийняття рішень, відроджують та зміцнюють їх досвід подорожей, 
формуючи при цьому профіль туриста. 

З галузевої точки зору акцент робиться на потенційному внеску 
цих систем в автоматизацію процесів, підвищення ефективності, 
розробку нового турпродукту, прогнозування попиту та кризовий 
менеджмент. Хоча ці системи можна охарактеризувати як неодно-
рідні, розподілені, а іноді навіть фрагментовані, головна мета роз-
витку таких систем має бути відкритість, масштабованість та кола-
борація, забезпечення повної автономії відповідних учасників інду-
стрії, а також підтримка всього туристичного досвіду на всіх етапах 
бізнесу.

Висновки. Будь-яка туристична агенція має використовувати 
власні стратегії, тактики та інструменти для досягнення і підтримки 
конкурентних переваг. Саме використання новітніх досягнень у га-
лузі обробки даних стає однією з переваг для компанії туристичного 
бізнесу. Тобто, зі зростанням кількості туристичних подорожей має 
зростати і потужність засобів інформаційної підтримки туристично-
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го бізнесу. Добре спроектовані і правильно навчені нейронні мережі 
здатні самостійно виявляти закони природи і суспільства, законо-
мірності бізнес-процесів, економічних, політичних, соціальних та 
іншого роду явищ, виявляти зв’язки і закономірності предметних 
областей і закладати їх у математичні комп’ютерні моделі. А тому 
створення бази моделей туризму, тобто «профілю» туриста, дозволить 
формувати сучасний турпродукт, більш привабливий для туризму, 
який буде не тільки доступним, але й буде враховувати індивідуаль-
ні потреби туриста. 
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Мета статті: проведення стратегічного аналізу туристичного потенціалу 
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стосування стратегічного аналізу для оцінки туристичного потенціалу регі-
ону є ефективним інструментом. Він дозволив виявити наявні ресурси для 
визначення перспективних видів туризму і подальшого розвитку туристич-
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Цель статьи: проведение стратегического анализа туристического потенциа-
ла Тернопольской области и выявление перспективных стратегических направ-
лений развития туристической отрасли региона. Методология исследования. В 
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инструментом. Он позволил определить имеющиеся ресурсы для определения 
перспективных видов туризма и дальнейшего развития туристической отрясли 
региона.
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Strategic analysis of the tourist potential of the Ternopil region

For the development of the economy of the Ternopil region, tourist potential 
has an extremely important. It is represented by historical and architectural 
monuments, religious buildings, natural landscapes. The combination of existing 
tourist resources with natural and climatic conditions, developed transport and 
tourist infrastructure The tourist potential of the region allows us to create 
prerequisites for further sustainable tourism development in the region. To study 
the tourist potential of the Ternopil region, we used a SWOT analysis matrix by 
which we identified the existing tourist potential of the region, which includes 
natural resources (water, deposits of peat mud, fauna) and historical and cultural 
objects (PAM ‘ Architectural people). The article defines the main promising types 
of tourism, which allow to effectively use existing resources of the region. The 
purpose of the article: conducting a strategic analysis of the tourist potential of 
the Ternopil region using the SWOT matrix and the identification of the most 
promising strategic directions of development of the tourist industry of the region. 
Research methodology. In the course of conducting research, the following methods 
of analysis and synthesis are used (when clarifying the essence of the concept of 
“tourist potential”), generalization (when forming conclusions and determining the 
priority areas of tourism development in the region), induction and deduction (when 
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forming a SWOT analysis matrix). The scientific novelty of the article is to use 
SWOT analysis to assess the tourist potential of the region. Conclusions. Application 
of strategic analysis to evaluate the tourist potential of the region is an effective 
instrument. He allowed to identify existing resources to identify promising types 
of tourism and further development of the tourism industry in the region.

Key words: tourism, tourist potential, strategic analysis, tourist resources, SWOT 
analysis.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку міжнародних 
економічних відносин глобалізаційні процеси охопили всі сфери 
світового господарства, в тому числі і світовий ринок туристичних 
послуг. Як наслідок, відбувається зростання рівнів інтегрованості 
туристичних галузей та окремих підприємств різних країн, з одного 
боку, та загострення конкурентної боротьби між країнами за розпо-
діл туристичних потоків, з іншого. 

Водночас сучасною тенденцією в економіці розвинених країн є 
зростання частки туристичних послуг як у структурі валового вну-
трішнього продукту, так і в структурі споживання. Для них харак-
терний інтенсивний розвиток нових інформаційних технологій, елек-
тронної торгівлі в сфері туризму. Такі процеси створюють загрози 
туристичним галузям країн із нижчою конкурентоспроможністю 
національних підприємств, несформованістю ринкових механізмів та 
недосконалою державною туристичною політикою. Це стосується 
країн з трансформаційною економікою, до яких належить й Україна. 

Досвід розвинених країн підтверджує величезне соціально-еконо-
мічне значення туристичної галузі, яка є однією з найбільш при-
буткових в економічній системі. Експерти Всесвітньої туристичної 
організації ООН стверджують, що туристичний бізнес за обсягом 
перевищує експорт харчових продуктів, автомобілів або нафти [1]. 
Однак в умовах сучасних світових тенденцій, пов’язаних із каран-
тинно-епідеміологічними обмеженнями, більше уваги потрібно при-
діляти розвитку внутрішнього туризму, зокрема, зосередженого в 
Тернопільській області. 

Тернопільська область багата на історико-культурні об’єкти та 
природні ресурси, які є досить привабливими для відвідування ту-
ристами. З іншої сторони, більшість об’єктів перебуває в занедбано-
му або зруйнованому стані. Це є наслідком недооцінки значимості 
туристичної галузі в регіоні. Тому складається ситуація, коли роз-
виток туристичного бізнесу орієнтований на виїзд туристів за кордон. 

Дослідивши туристичний потенціал Тернопільської області та 
провівши його стратегічний аналіз, ми дійшли висновку, що осно-
вним завданням органів місцевого самоврядування є сприяння роз-
витку як внутрішнього туризму, так і в’їзного.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню туристич-
ного потенціалу регіону присвячено багато наукових праць таких 
вітчизняних та зарубіжних авторів, як М.Бутка, А.Дунця, С.Дутча-
ка, Г.Захаренка, П.Коваля, Е.Крупочкіна, Т.Ткачика, Н.Шабаліної. 
Однак питання ефективного використання туристичного потенціалу 
та розвитку туристичної галузі в регіоні на сьогодні залишається 
проблематичним.
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Подальше дослідження даної проблеми дозволить виявити найбільш 
перспективні напрямки туристичної індустрії, які сприятимуть ефек-
тивному використанню туристичного потенціалу регіону, збільшенню 
туристичних потоків і, відповідно, соціально-економічному розвитку. 

Мета статті – проведення стратегічного аналізу туристичного по-
тенціалу Тернопільської області та виявлення найбільш перспектив-
них стратегічних напрямків розвитку туристичної індустрії регіону.

Виклад основного матеріалу. В процесі розробки стратегії розви-
тку туристичної індустрії важливим етапом є аналіз наявного турис-
тичного потенціалу регіону та визначення основних стратегічних 
напрямків його розвитку. Однак спочатку необхідно визначити сут-
ність категорії «туристичний потенціал». Основні трактування по-
няття «туристичний потенціал» подано в таблиці 1.

Таблиця 1
Визначення категорії «туристичний потенціал»

Автор Тлумачення

А.Дроздов 
Туристично-рекреаційний потенціал – сукупність 
пов’язаних із певним об’єктом (територією) природних і 
рукотворних тіл та явищ, а також умов, можливостей і 
засобів, придатних для формування туристичного продукту 
та здійснення відповідних турів, екскурсій, програм [5].

Г.Захаренко
Туристичний потенціал – це сукупність різних матеріаль-
них та нематеріальних потенцій, які формують туристич-
ний інтерес до певної території і стають основою діяль-
ності з виробництва та споживання туристичного продук-
ту, а також є необхідними для здійснення управління, 
контролю і розвитку виробництва і споживання продуктів 
туристичного комплексу території відповідно до принци-
пів стійкого економічного розвитку [2].

П.Коваль, 
Г.Андреєва

Туристичний потенціал території – ємне, багатоаспектне 
поняття, що охоплює сукупність природних, етнокультур-
них та соціально-історичних ресурсів, а також наявної 
господарської і комунікаційної інфраструктури території, 
що служать чи можуть служити передумовам розвитку 
певних видів туризму [3].

Т.Ніколаєнко Туристично-рекреаційний потенціал території – сукуп-
ність природних, культурно-історичних, соціально-еконо-
мічних, геополітичних та інших передумов для організа-
ції рекреаційної діяльності на певній території [5].

Т.Ткаченко, 
К.Соколова

Туристичний потенціал території – це сукупність належ-
них до нього природних та створених людиною явищ, 
умов, можливостей та засобів, придатних до формування 
туристичного продукту та здійснення відповідних турів, 
екскурсій та програм [4]

Н.Шабаліна
Туристично-рекреаційний потенціал – це сукупність ту-
ристично-рекреаційних ресурсів, їхніх територіальних 
поєднань і умов, що сприяють задоволенню потреб насе-
лення в туристичній та рекреаційній діяльності [5].

Джерело: складено на основі [5, С.34 ]
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Отже, туристичний потенціал можна визначити як наявність при-
родних та історико-культурних об’єктів, що приваблюють туристів, 
та наявність послуг певного рівня якості, які вони очікують отри-
мати під час відвідування регіону.

Підсумовуючи вивчені підходи до аналізу туристичного потенці-
алу, можна стверджувати, що його розглядають як ресурсний по-
тенціал, який потрібно використовувати на основі принципів ефек-
тивності, ресурсозбереженості, оптимальності, а також креативності. 

Отже, дослідження туристичного потенціалу дає можливість збіль-
шити туристичні потоки і підвищити соціально-економічний розви-
ток регіону. Одним з найдієвіших способів оцінювання туристично-
го потенціалу є стратегічний аналіз, який уможливлює дослідити не 
лише наявність ресурсів, але й проаналізувати їх конкурентні пере-
ваги, передбачити вплив факторів зовнішнього середовища та їх 
наслідки для галузі. Таким чином, завдання стратегічного аналізу 
доцільно поділити на ті, які вирішуються на Макро- та Мезорівні 
(рис.1).

Рис. 1. Основні завдання стратегічного аналізу  
туристичного потенціалу.

Джерело: Власна розробка

Завдання, які вирішує стратегічний аналіз на макрорівні, стосу-
ються не лише туристичної галузі країни, вони також є важливим 
джерелом інформації і основою для проведення дослідження на рів-
ні регіону. 

Отже, виходячи із перелічених завдань, проведення стратегічно-
го аналізу окремої галузі регіону включає такі етапи, як:

Виявлення ресурсного потенціалу галузі, який у подальшому буде 
основою для визначення стратегічних напрямків розвитку галузі. 
Джерелом інформації для проведення стратегічного аналізу можуть 

Макрорівень
– розрахувати основні еконо-
мічні показники, що характе-
ризують туристичну галузь;
– аналіз конкурентного сере-
довища туристичної галузі;
– виявлення чинників, що 
впливають на галузь; 
– оцінка інвестицйної прива-
бливості галузі.

Мезорівень
– SWOT-аналіз туристичної 
галузі регіону;
– вивченя наявних проблем у 
туристичній галузі регіону;
– оцінка туристичного потен-
ціалу регіону.
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бути дані Державної служби статистки, дані звітів міністерств та 
відомств, дані Державної прикордонної служби, Міністерства інфра-
структури, дані маркетингових досліджень, звіти регіональних управ-
лінь туризму місцевих адміністрацій, дані конференцій, семінарів 
та ін.

Проведення оцінки наявного потенціалу шляхом використання 
інструментів стратегічного аналізу з метою виявлення проблем та 
можливих загроз для розвитку галузі регіону, які можуть виникну-
ти в майбутньому.

Виявлення найбільш перспективних напрямків розвитку галузі і 
їх обґрунтування. 

Формування стратегії, в якій вказуються напрямки розвитку га-
лузі регіону. 

Аналіз сформованої стратегії, завданням якого є оцінювання її 
відповідності ринковій ситуації, спрямованості на покращення розви-
тку галузі в регіоні, ефективності в створенні конкурентних переваг. 

Рис. 2. Алгоритм проведення стратегічного аналізу  
туристичного потенціалу регіону

Джерело: власна розробка

Зважаючи на вище вказане, доцільно провести стратегічний ана-
ліз туристичного потенціалу із використанням SWOT-аналізу, який 
включає виділення сильних і слабких сторін, а також можливостей 
і загроз. Сутність даного методу полягає в тому, що, формуючи різ-
ні комбінації сильних і слабких сторін, можливостей і загроз, мож-
на сформувати найбільш оптимальну стратегію, яка відповідатиме 
теперішній ринковій ситуації і дозволить ефективніше використову-
вати наявні ресурси (табл. 2).

1. Вияв-
лення 

ресурсного 
потенціалу

3. Вияв-
лення 

перспек-
тивних 

напрямків.

4. Фор му-
вання 

стратегії 
роз витку

5. Аналіз 
сформо-
ваної 

стратегії

2.Оцінка 
наявного 

потенціалу. 
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Таблиця 2
SWOT-аналіз туристичного потенціалу Тернопільської області

С
и
л
ьн

і 
ст

ор
он

и

Вигідне географічне положення.
Наявність потужної ресурсної 
бази (водні та інші природні 
ресурси).
Розвинена транспортна 
інфраструктура.
Наявність мережі лікувально-
оздоровчих закладів.
Велика кількість історико-
культурних об’єктів. 

Низька платоспроможність 
населення.
Більшість пам’яток природи і 
архітектури знаходяться в 
занедбаному стані.
Мала кількість розроблених 
туристичних маршрутів у 
межах області.
Слаборозвинена сфера 
обслуговування.
Незадовільний стан доріг.

С
л
абк

і стор
он

и
 

М
ож

л
и
во

ст
і 

Покращення бізнес-клімату в 
регіоні.
Розширення туристичних 
напрямків.
Залучення інвестицій в 
економіку регіону.
Використання інноваційних 
туристичних технологій. 
Розробка інноваційних підходів 
щодо залучення туристичних 
потоків.

Конкуренція з іншими 
регіонами.
Нестабільність законодавчої та 
нормативно-правової бази.
Підвищення цін у сфері 
гостинності.
Зниження рівня доходів 
населення.
Неспроможність швидкого 
виходу туристичного продукту 
на споживацький ринок.

З
агр

ози

Джерело: власна розробка

З таблиці 2 ми бачимо, що Тернопільська область має потужний 
туристичний потенціал, який ми відобразили в полі сильних сторін, 
а саме:

– вигідне географічне положення, яке зумовлене близькістю 
розташування до державних кордонів з Польщею, Словаччиною, 
Білорусією та ін., що дає можливість приваблювати іноземних ту-
ристів;

– наявність потужної природної ресурсної бази, до складу якої 
входять водні ресурси. Вони характеризуються мережею річок по 
всій області. Однак найпривабливішою є р. Дністер та Дністровський 
каньйон, який вважається найбільшим в Європі. Його довжина май-
же 250 км [6]. Тернопільська область є третьою по Україні за кіль-
кістю родовищ мінеральних вод, на її території знаходяться родо-
вища торф’яних грязей, що уможливлює розвиток лікувально-сана-
торного туризму;

– наявність історико-культурних об’єктів. На території Терно-
пільської області розташовано понад 30 середньовічних замків, 11 
із яких є частиною Національного заповідника «Замки Тернопілля». 
До замків, які гарно збереглись, відносяться Бережанський, Біло-
криницький палаци Вишневецький, Збаразький, Кривченський, 
Личківський, Скалатський, Струсівський, Тернопільський, Чортків-
ський, Ягільницький. Решта замків перебувають у зруйнованому 
або напівзруйнованому стані. Негативним також є той факт, що 
відсутні спеціалісти по відновленню та реконструкції таких об’єктів, 
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а залучення закордонних спеціалістів вимагає великих фінансових 
затрат;

– розвинена транспортна інфраструктура. У Тернопільській об-
ласті досить розвинена система пасажирських перевезень як авто-
бусами, так і залізничним транспортом. Наприклад, у регіоні діють 
близько 30 автобусних автостанцій, які забезпечують перевезення 
пасажирів у приміському, міжобласному та міжнародному напрямках 
по більше ніж 600 маршрутах. Щодо залізничного транспорту, то 
найбільша щільність залізничних колій розміщена в центральній 
частині області [7]. Розвиток і удосконалення інфраструктури туриз-
му Тернопільської області вимагає скоординованої діяльності дер-
жавних, регіональних і приватних структур щодо: 

– реалізації практичних заходів, спрямованих на збільшення ви-
робничої потужності та пропускної здатності об’єктів інфраструктури; 

– безперервного, збалансованого і узгодженого вдосконалення і 
розвиток елементів інфраструктури туризму області; 

– створення привабливого інвестиційного клімату; 
– підвищення якості послуг і конкурентоспроможності підпри-

ємств; подолання територіальних і відомчих бар’єрів; 
– ефективного використання туристичних ресурсів регіону; 
– вдосконалення управління туристським комплексом.
Висновки. На основі результатів проведеного дослідження, ми 

можемо зробити висновок про наявність достатнього потенціалу для 
розвитку туристичної галузі в регіоні. Найбільш пріоритетними і 
стратегічно важливими видами туризму для області ми можемо на-
звати:

– лікувально-оздоровчий, для розвитку якого є родовища міне-
ральних вод та торф’яних грязей;

– замковий туризм, адже на території регіону розміщено третину 
замків України;

– мисливський туризм, передумовою розвитку якого є велика 
площа мисливських угідь та багата фауна.

Однак наявність туристичного потенціалу є недостатньою умовою 
для забезпечення сталого розвитку галузі. Потрібна активна участь 
органів державної влади, які забезпечать фінансування реконструк-
ції та відновлення архітектурних об’єктів; проводитимуть інфор-
маційне ознайомлення з різними туристичними об’єктами через 
ЗМІ, мережу Internet, проведення виставок та ін.; сприятимуть 
розробкам нових туристичних маршрутів і запровадженню турис-
тичних інноваційних технологій, що посилять конкурентоспромож-
ність регіону.

 Необхідне створення конкурентоспроможного туристичного про-
дукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби на-
селення району, що забезпечить на цій основі комплексний розвиток 
регіону за умови збереження екологічної рівноваги та історико-куль-
турної спадщини. Оптимізація використання туристичних ресурсів 
та подальше формування туристичного продукту забезпечать зрос-
тання надходжень до бюджетів усіх рівнів та сприятимуть соціально-
економічному розвитку Тернопільської області.
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індустрії та концептуальні підходи маркетингових технологій у галузі туризму. 
Поглиблено розуміння призначення маркетингу туристичної діяльності. У стат-
ті проаналізовано систему формування маркетингової діяльності на ринку ту-
ристичних послуг. Проаналізовано публікації вітчизняних та зарубіжних вчених, 
котрі займалися питанням маркетингу в туристичних послугах. Розглянуто 
сутність поняття «маркетингова діяльність на ринку туристичних послуг», осо-
бливості маркетингової діяльності в туризмі, розглянуто концептуальні підходи 
до застосування маркетингових технологій у галузі туризму. Надано характе-
ристику розвитку маркетингу в туризмі, наведені особливості маркетингової 
діяльності на ринку туристичних послуг, розглянуто підходи до застосування 
маркетингових технологій у туристичній галузі.

Ключові слова: маркетинг, туризм, туристична індустрія, маркетинг 
туристичної діяльності, маркетингові технології, туристичні підприємства.
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Маркетинговая деятельность на ринке туристических услуг

В статье рассмотрены особенности маркетинговой деятельности в туристи-
ческой индустрии и концептуальные подходы маркетинговых технологий в 
сфере туризма. Углубленно понимание назначения маркетинга туристической 
деятельности.

В статье проанализирована система формирования маркетинговой деятель-
ности на рынке туристических услуг. Проанализированы публикации 
отечественных и зарубежных ученых, занимавшихся вопросам маркетинга в 
туристических услугах. Рассмотрена сущность понятия «Маркетинговая дея-
тельность на рынке туристических услуг», особенности маркетинговой деятель-
ности в туризме, рассмотрены концептуальные подходы к применению 
маркетинговых технологий в сфере туризма. Охарактеризованы этапы развития 
маркетинга в туризме, приведены особенности маркетинговой деятельности на 
рынке туристических услуг, рассмотрены подходы к применению маркетинговых 
технологий в туристической отрасли.

Ключевые слова: туризм, туристическая индустрия, маркетинг туристи-
ческой деятельности, маркетинговые технологии, туристические предприятия.
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Marketing activities for the market of tourist services

The article is considered the features of marketing activities in the tourism 
industry and conceptual approaches marketing technologies in the field of tourism. 
Profound understanding of destination marketing tourism.

The article analyzes the system of formation of marketing activities in the 
market of tourism services. The concepts of «Marketing activity in the market of 
tourism services» are considered in details.

Tourism is not only an economic, but also a social, cultural, environmental and 
political phenomenon. Based on this, tourism marketing should be used with the 
maximum possible consideration of all these factors. Then it will to a large extent 
reflect the interests of both travel agencies and tourists. Given that tourism is a 
complex system, a symbiosis of economics, politics, ecology, culture, close coordi-
nation of marketing of various organizations and enterprises is necessary to achieve 
a positive marketing effect. The definition of «Tourism Product» in a narrow and 
broad sense is considered and its main distinguishing features are characterized. 
The main guidelines of the marketing activities of the marketing function in tour-
ism are determined. The concepts of «Marketing activity in the market of tourism 
services» are considered in detail, according to which it is established that the 
goals of tourism enterprises should be realized due to the high-quality satisfaction 
of customers’ needs in a sufficiently long period of time. It has been established 
that those companies in the tourism sector will be able to achieve real success, 
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creatively and unconventionally apply the marketing concept, are constantly search-
ing within it for new ways to adapt to changing market conditions, and are ac-
tively influencing the market and consumers.

Keywords: tourism, tourism industry, tourism marketing, marketing technology, 
travel companies.

Постановка проблеми. Специфіка маркетингової діяльності на 
ринку туристичних послуг полягає в тому, що основна маса туропе-
раторів обмежує свої маркетингові заходи проведенням рекламних 
кампаній. Прете збереження та збільшення числа постійних клієнтів 
як основи для збільшення прибутку туристичного підприємства в 
сучасних умовах можливе лише через досягнення конкурентних пе-
реваг, створення зацікавленості клієнтів в отриманні послуги у даної 
туристичної фірми, шляхом розробки і проведення чіткої та ефек-
тивної маркетингової програми. Тому актуальним питанням є фор-
мування маркетингової діяльності на ринку туристичних послуг та 
розробка ефективної системи просування туристичного продукту, 
спрямованої на популяризацію та збільшення туристичного потенці-
алу в цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зарубіжні та вітчизня-
ні вчені звернули увагу на сферу послуг у 50-60 роках минулого 
сторіччя. Дослідження в галузі маркетингу послуг з’явилися на по-
чатку 70-х рр. ХХ ст. Вагомий внесок у розвиток системи маркетин-
гу туристичних послуг внесли вітчизняні та зарубіжні вчені, такі 
як: О. Азарян, М. Биржаков, И. Енджейчик, Ю. Карягін, Ф. Котлер, 
Н. Кудла, Т. Примак, А. Томпсон, Л. Шульгіна, питаннями засто-
сування маркетингової діяльності в туризмі займалися вчені-еконо-
місти: В. Кифяк, Ф. Котлер, К. Келлер, Дж.К. Холловей, І. Школа 
та ін. 

Мета статті: охарактеризувати особливості маркетингової діяль-
ності на ринку туристичних послуг, розглянути підходи до застосу-
вання маркетингових технологій у туристичній галузі; визначення 
проблем та перспектив щодо формування маркетингової діяльності 
на ринку туристичних послуг та розробка рекомендацій подальшого 
розвитку системи маркетингу в туризмі.

Виклад основного матеріалу. Роль держави у сучасному суспіль-
стві та її вплив на регулювання внутрішнього та зовнішнього ринків 
призводить до використання маркетингу як основи. Державна по-
літика насамперед має контролювати та розширювати застосування 
маркетингу, як такого, та поглиблювати знання щодо методів управ-
ління у маркетингу [1, с. 115].

Важливим при розгляді потреби застосування маркетингу у ту-
ристичній діяльності є досвід зарубіжних країн. Наприклад, в таких 
країнах Європи як Німеччина, Англія та Іспанія носіями маркетин-
гових функцій є центральні та регіональні органи державної влади 
та туристичні підприємства.

Кожна держава потребує вирішення соціальних та економічних 
проблем, саме застосування органами управління туризмом мар-
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кетингових функцій зможе допомогти у їхньому вирішенні. Бага-
то країн світу завдяки туризму покращують життя людей, ство-
рюючи нові робочі місця та підвищуючи високий рівень життя 
населення, також туризм сприяє поліпшенню платіжного балансу 
самої держави. Необхідним для функціонування сфери туризму є 
високий рівень освіти, належне медичне обслуговування, застосу-
вання новітніх засобів поширення інформації. Адже, саме туризм 
допомагає зберегти і розвинути культурний потенціал, покращує 
відносини між різними країнами, а також заохочує державні та 
громадські органи до збереження та відновлення навколишнього 
середовища.

Саме розвиток туристичного напрямку дозволить покращити стан 
відтворення трудових ресурсів та оздоровлення нації, дозволить за-
безпечити відпочинок та оздоровлення громадян та іноземних турис-
тів і стане вагомим джерелом створення робочих місць для вливан-
ня коштів у місцеві та державні бюджети. 

При розгляді маркетингу у туризмі головним пріоритетом є по-
треба збереження навколишнього середовища, природних ресурсів 
навколишнього середовища та вирішення проблем безробіття насе-
лення, котрі прогресують у даний час, як у мегаполісах так і в 
сільській місцевості [2, с. 8]. 

Маркетингові дослідження забезпечують інформаційну базу для 
прийняття управлінських рішень працівниками сфери туризму. 
Маркетингові дослідження дозволяють виявити проблеми, які за-
важають ефективному веденню туристичного бізнесу, причини ви-
никнення та шляхи їх вирішення, дозволяють визначити майбутні 
тенденції на ринку туристичних послуг, дають можливість краще 
зрозуміти запити туристичного ринку і зменшують ймовірність 
ризику від змін, які постійно виникають на ринку туристичних 
послуг.

Маркетинг туристичних послуг можна визначити як комплекс 
заходів, пов’язаних із визначенням і розробкою туристичного 
продукту, а також його просуванням відповідно до психологічних 
та соціальних факторів, які необхідно враховувати для задово-
лення потреб індивідуумів і груп людей у відпочинку, розвагах 
за допомогою надання їм житла, транспортних засобів, харчуван-
ня, організації дозвілля тощо. Маркетинг у галузі туризму є 
системою вивчення туристичного ринку, всебічного впливу на 
покупця, його запити з метою надання максимальної якості ту-
ристичному продукту і одержання прибутку туристичною фірмою 
[3, с. 71].

Маркетингова діяльність на ринку туристичних послуг – це сис-
тема безперервного узгодження запропонованих послуг з послугами, 
які користуються попитом на ринку та які туристичне підприємство 
здатне запропонувати з прибутком для себе і більш ефективно, ніж 
це роблять конкуренти. Це досить довге визначення дозволяє вста-
новити роль маркетингу в туризмі [4, с. 4].

Розглянемо основні орієнтири маркетингової діяльності в туризмі 
на Рис. 1 [4, с. 5].
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Рис. 1. Основні орієнтири маркетингової діяльності в туризмі

Туризм є пріоритетним розвитком економіки, а також культури, 
яка сприяє покращенню туристичної діяльності в країні. Саме роз-
виток туризму призведе до покращення стану економіки та еколо-
гічного стану країни в цілому. Якщо брати за приклад досвід роз-
винутих країн, то функції маркетингу в туризмі чітко розділені між 
державними та громадськими організаціями, а також важливою є 
роль підприємства. Кожен орган має певний вплив на туризм, на-
приклад, державні управлінські органи аналізують ринок і надають 
інформацію про це громадським організаціям та підприємствам. У 
свою чергу, громадські організації та підприємства здійснюють до-
слідження, які є актуальними для всіх учасників туристичного 
маркетингу. Стабільний розвиток сфери туризму у світових країнах, 
які мають більш розвинуту економіку, забезпечується державними 
та громадськими організаціями, які розробляють туристичну полі-
тику та механізм її реалізації.

Туристична політика сприяє розвитку ринку туристичних послуг, 
а також вдосконалює форми туристичного обслуговування населення, 
які дозволяють покращити економічний, політичний та соціальний 
потенціал всієї країни. 

Туристична політика спрямована на всю територію країни. Для 
вирішення економічних та соціальних проблем, котрі виникають 
через суперечності економіки та туризму, створюються державні та 
регіональні цілі, які реалізуються тільки на тих територіях, що за-
кріплені за ними. Пріоритетними на сьогодні для регіонального 
туризму є створення та підтримка туристичної інфраструктури, до-
мовленості з приватними секторами щодо розміщення підприємств 
у регіонах, сприятливих для туризму, а також підтримка розвитку 
туризму. Також одним з головних завдань є залучення потенційних 

Орієнтири маркетингової діяльності в туризмі 

узгодження функціонування ланок в мережі  
господарських зв'язків при збереженні пріоритету 

ініціювання нових розробок турпродукту і відповідна 
побудова ланцюжка взаємодії

прискорення передачі сигналів зворотного зв'язку з 
кінцевими споживачами і гнучка реакція на ці сигнали

пошук стійкої конкурентної переваги
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інвесторів до туристичної сфери, що дозволить реалізацію заходів та 
проектів на вищому рівні. 

Однак, головною залишається держава. Тому саме Міністерство 
культури України має збирати статистичні дані щодо туристичної 
діяльності в регіонах та країні загалом, займатись маркетинговими 
дослідженнями, просувати український туристичний бренд на світо-
вому рівні. Оскільки туризм є пріоритетним ресурсом для покращен-
ня економічної ситуації, держава має забезпечити безкоштовними 
місцями на міжнародних виставках. 

Законом України «Про туризм» затверджено, що головним за-
вданням туристичної діяльності в Україні є створення конкуренто-
спроможного та високоякісного туристичного комплексу, щоб задо-
вольнити потреби як українців, так і громадян іноземних держав, 
що зацікавлені у туристичних послугах [5]. 

Тому для цього завдання слід долучити маркетинг, як вид ді-
яльності. Основним пріоритетом у розвитку туристичної діяльності 
є створення сильної маркетингової стратегії, яка дозволить реаліза-
цію туристичного продукту як на зовнішньому, так і на внутрішньо-
му ринку. Для реалізації поставленого завдання слід:

– розробляти та реалізувати рекламно-інформаційні програми для 
виїзного та внутрішнього туризму; 

– розробляти та реалізовувати міжнародні туристичні виставки, 
а також створювати стенди, які відображатимуть сферу туризму в 
Україні; 

– підтримувати закордонні представництва у сфері туризму; 
– розробляти та своєчасно оновлювати інтернет-сайти, які будуть 

доводити до відома бажаючих стан туризму в Україні.
Для реалізації поставленої маркетингової стратегії державі слід 

забезпечити ефективне використання всіх наявних ресурсів, а саме: 
матеріальних, людських та ін., при цьому слід враховувати соціаль-
ний та економічний розвиток країни загалом. Саме використання 
такої маркетингової стратегії у туризмі дозволить збільшити потік 
іноземних туристів в Україну, що стане причиною покращення еко-
номіки та екологічного стану країни [6, с. 19]. 

Туризм є перспективним видом діяльності, тому що окрім отри-
мання прибутку він дає можливість покращити екологічний стан 
навколишнього середовища [7, с. 46]. Проте туристична діяльність 
без маркетингу є практично неможливою, тому наявність великої 
кількості конкурентів змушує туризм звертатись саме до маркетин-
гової діяльності.

Отже, маркетинг сприяє покращенню отримання прибутку. Про-
те, коли мова йде про туристичну діяльність не можна обійтися лише 
покращенням при отриманні прибутку, тому що завдяки маркетин-
гу у туризмі перш за все покращується екологія навколишнього 
середовища: стають захищеними дикі звірі та рідкісні корисні ко-
палини, відновлюються природні заповідники. Маркетинг дозволяє 
туризму бути одночасно і причиною покращення економічної, соці-
альної та екологічної ситуації у країні, і підприємницькою діяльніс-
тю, здатною приносити прибуток.
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Висновки. Маркетингова діяльність на ринку туристичних послуг 
має свої особливості: велику залежність реалізації туристичного про-
дукту від місця та часу одержання; суб’єктивну оцінку якості послуг 
та еластичний попит, що залежить від політичних та соціальних 
умов. Наразі, в умовах пандемії, велика кількість вітчизняних під-
приємств з надання туристичних послуг мають ряд проблем, але 
основною є проблема виживання, яка ефективно вирішується за 
рахунок використання маркетингового інструментарію. Особливо 
важливою стає проблема галузевої специфіки використання марке-
тингу в туризмі, стану у ринковому просторі і розробки на цій осно-
ві стратегії розвитку підприємств, яка б була спроможною надати їм 
динамічного спрямування діяльності. Успішними будуть лише ті 
підприємства туристичної сфери, які творчо та нестандартно засто-
совують концепцію маркетингу, постійно шукають нові способи 
адаптації до сучасних ринкових умов, активно впливають на ринок 
і споживачів. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ  
ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ НАДРОРЕСУРСНОГО ПРОДУКТУ

Предмет дослідження – вартості геологічних об’єктів, досліджуваних за по-
требами визначення ряду понять, належних до економічної та фіскальної гео-
логії.

Мета написання статті – обґрунтування сутності вартісно-ресурсного фіска-
лювання надрокористування та методик орієнтовного розрахунку його показників.

Методологія проведення роботи – метод монографічного аналізу (при визна-
ченні ресурсно-вартісного підходу); метод абстрактно-логічного аналізу (при 
визначенні системи понять економічної та фіскальної геології); об’ємно-
геохімічний метод (для визначення кількісної оцінки прогнозних і перспектив-
них ресурсів за результатами геохімічних досліджень); метод узагальнення (при 
формуванні висновків і пропозицій).

Результати роботи. За результатами проведених досліджень суті, змісту, 
процесів надрокористування та методик визначення його вартісних показників, 
за літературними джерелами та офіційними документами обґрунтовані окремі 
фіскальні поняття фіскальної геології. Сутність вартісно-ресурсного фіскалю-
вання у надрокористуванні визначено як проведення певних досліджень об’єктів 
надрокористування, виділення надро-ресурсних продуктів, визначення їх ре-
сурсних показників та встановлення з використанням офіційних і неофіційних 
методик вартості цих об’єктів. Обґрунтовано ресурсно-вартісний підхід до оці-
нювання надро-ресурсного продукту (требни). За цим підходом спочатку виді-
ляється досліджуваний геологічний об’єкт, далі виділяються з нього надро-ре-
сурсні продукти, далі цим продуктам надаються за певними методиками вар-
тісні оцінки. По цих оцінках визначаються очікувані ціна продажу об’єкта, 
вартість надання об’єкта в оренду, постійне володіння, постійне користування 
тощо, а також і платежі до державної скарбниці. 

Висновки і пропозиції. Вартісно-ресурсне фіскалювання трактується як 
встановлення фіскальної вартості надро-ресурсних продуктів, по показниках 
якої обчислюються фіскальні платежі. Представлені методики розрахунків вар-
тісних показників розробки родовищ корисних копалин необхідно з певними 
доповненнями і практичними обчисленнями, об’єднаними у рекомендувальний 
документ, фахово обговорити, перевірити на практиці, провести певні коригу-
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вання і офіційно затвердити для користування при визначенні фіскальної вар-
тості родовищ корисних копалин.

Ключові слова: надра, корисні копалини, ресурси, вартості, витрати, ви-
добування, платність.
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Теоретико-методологические аспекты оценки  
недраресурсного продукта

Предмет исследования – стоимости геологических объектов, изучаемых по 
потребностям определения ряда понятий, относящихся к экономической и фис-
кальной геологии.

Цель написания статьи – обоснование сущности стоимостно-ресурсного фиска-
лирования недропользования и методик ориентировочного расчета его показателей.

Методология проведения работы – метод монографического анализа (при 
определении ресурсно-стоимостного подхода); метод абстрактно-логического 
анализа (при определении системы понятий экономической и фискальной гео-
логии); объемно-геохимический метод (для определения количественной оценки 
прогнозных и перспективных ресурсов по результатам геохимических исследо-
ваний); метод обобщения (при формировании выводов и предложений).

Результаты работы. По результатам проведенных исследований сути, со-
держания, процессов недропользования и методик определения его стоимостных 
показателей, по литературным источникам и официальным документам 
обоснованы отдельные фискальные понятия фискальной геологии. Сущность 
стоимостно-ресурсного фискалирования в недропользовании определено как про-
ведение определенных исследований объектов недропользования, выделение 
недро-ресурсных продуктов, определение их ресурсных показателей и установ-
ление с использованием официальных и неофициальных методик стоимости этих 
объектов. Обоснован ресурсно-стоимостной подход к оценке недро-ресурсного 
продукта (требна). По этому подходу сначала выделяется исследуемый геологи-
ческий объект, далее выделяются из него недро-ресурсные продукты, далее этим 
продуктам определяются по соотвествующим методикам стоимостные оценки. 
По этим оценкам определяются ожидаемые цена продажи объекта, стоимость 
предоставления объекта в аренду, постоянное владение, постоянное пользование 
и т.д., а также и платежи в казну.

Выводы и предложения. Стоимостно-ресурсное фискалирование трактуется 
как установление фискальной стоимости недро-ресурсных продуктов, по пока-
зателям которой исчисляются фискальные платежи. Приведены методики рас-
четов стоимостных показателей разработки месторождений полезных ископаемых. 
Необходимо с определенными дополнениями и практическими вычислениями 
объединить их в рекомендательный документ, профессионально обсудить его, 
проверить на практике, провести определенные корректировки и официально 
его утвердить для использования при определении фискальной стоимости мес-
торождений полезных ископаемых.

Ключевые слова: недра, полезные ископаемые, ресурсы, стоимости, расходы, 
добычи, платность.
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Theoretical and methodological aspects regarding the evaluation of 
a super-resource product
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The subject of the study is the value of geological objects investigated for the 
needs of defining a number of concepts related to economic and fiscal geology.

The purpose of this article is to substantiate the nature of resource-resource 
fiscalization of subsoil use and methods of estimated calculation of its indicators. 
Methodology of work – the method of monographic analysis (in determining the 
cost-resource approach); method of abstract-logical analysis (in defining the system 
of concepts of economic and fiscal geology); method of generalization (when forming 
conclusions and suggestions).

Methodology of work – method of abstract-logical analysis (in defining the 
system of concepts of fiscal geology, in particular, fiscal subsoil-resource product); 
monographic analysis (when using the resource-cost approach), volumetric-
geochemical method (to quantify the estimated and prospective resources by the 
results of geochemical studies); comparison and generalization (when forming 
conclusions and proposals).

Results of work. According to the results of the conducted researches of the 
essence, content, processes of subsoil use and methods of determining its cost 
indicators, according to literature sources and official documents, certain fiscal 
concepts of fiscal geology are substantiated. The essence of resource-based 
fiscalisation in subsoil use is defined as the conduct of certain studies of subsoil 
objects, the allocation of subsoil products, the determination of their resource 
indicators, and the establishment using official and non-official methods of value 
of these objects.The value-for-money approach to the evaluation of the subsoil 
resource product (required) is substantiated. This approach first distinguishes the 
explorable geological object, further distinguishes it from subsoil resources, then 
provides these products with specific methods of value estimation. These estimates 
determine the expected sale price of the property, the cost of renting the property, 
permanent ownership, permanent use, etc., as well as payments to the state 
treasury.

Conclusions and suggestions. Cost and resource fiscalisation is interpreted as 
the determination of the fiscal value of subsoil resources products, on the basis of 
which the fiscal payments are calculated. The methodologies for calculating the 
cost of mining are necessary with certain additions and practical calculations 
combined into a recommendation document, discuss it, check it in practice, make 
certain adjustments and officially approve it for use in determining the fiscal 
value.

Keywords: subsoil, minerals, resources, costs, expenses, extraction, payment.

Постановка проблеми. Надра, за ст. 13 Конституції України, є 
об’єктами права власності Українського народу. Його як власника 
надр уособлює держава, тому органи державної влади і органи міс-
цевого самоврядування лише здійснюють права власника надр, тоб-
то народу, наприклад, наданням дозволів на експлуатацію родовищ. 
Отже, наприклад, вислів «держава як власник надр» не можна вва-
жати грамотним [3, с. 72].

Надра України надаються державою (через відповідні державні 
органи) у господарське користування суб’єктам господарювання за 
принципом платності. Застосування у теоретично-методологічному 
цього принципу до процесу передачі родовищ у користування по-
требує об’єктивного встановлення вартості передаваних природних 
ресурсів (родовищ корисних копалин, земельних ділянок й інших, 
територіально розміщених, об’єктів). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вирішення проблем 
надрокористування суб’єктами господарювання регулюються Кодек-
сом України про надра. Дослідженню різнобічних наукових проблем 
надрокористування, його економіки, фінансування, екології присвя-



122 Бодюк А. В.
П

р
об

л
ем

и
 і
н
н
ов

ац
ій

н
о-

ін
ве

ст
и
ц
ій

н
ог

о 
р
оз

ви
тк

у
. 
—

 2
0
2
1
. 
—

 №
 2

4

чені праці відомих науковців, зокрема, І.Д. Андрієвського, О.Б. Бо-
брова, С.В. Гошовського, М.М. Коржнева, М.Д. Красножона, М.М. Ку-
рило, О.І. Левченка, Б.І. Малюка, В.С. Міщенка, В.А. Михайлова, 
О.В. Плотнікова, Г.І. Рудька, О.М. Сухіної та ін. [3; 4; 5]. Але в їх 
працях і застосованих на практиці так званих геолого-економічних 
оцінках родовищ корисних копалин немає ні окремого розділу, ні 
системи показників вартісних і фіскальних оцінок. У відомій нам 
літературі поняття вартісно-ресурсного фіскалювання не відображе-
ні. Тому необхідно перш за все обґрунтувати понятійний апарат 
фіскалювання надрокористування.

Метою написання статті є обґрунтування сутності вартісно-ресурс-
ного фіскалювання надрокористування та методик орієнтовного роз-
рахунку його показників, якими оцінюються вартості надро-ресурс-
них продуктів. 

Виклад основного матеріалу. Під поняттям вартісно-ресурсного 
фіскалювання надрокористування пропонується розуміти формуван-
ня оцінюванням на нормативно-правовій базі вартостей надро-ресурс-
них продуктів для визначення по них фіскальних зобов’язань, що 
мають виконувати надрокористувачі з отриманням цих об’єктів у 
господарське користування (аренду) та користуватися ними. Тобто 
процес на етапі отримання дозволів на надрокористування, що вклю-
чає встановлення вартості конкретизованих надро-ресурсних та й 
одночасно інших природних об’єктів, її узаконення і оформлення 
для виконання як фіскальних платежів пропонується називати вар-
тісним фіскалюванням надрокористування.

Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами 
затверджений постановою КМУ від 30 травня 2011 року № 615 (зі 
змінами і доповненнями). За Методикою визначення вартості запасів 
і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що нада-
ються у користування (затверджена постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 серпня 2004 р. № 1117), вартість ресурсів розрахо-
вується як сума доходів, одержаних за весь розрахунковий період, 
за такою формулою:

 1 1

( )

(1 ) (1 )

T T
t t t t

p t t
t t

Д B П K
B

E E= =

− −
= −

+ +∑ ∑
 

(1)

де Вр– вартість ресурсів на дату оцінки; Е – норма дисконту; Дt – 
річний дохід від реалізації товарної продукції в t-у році; Вt – екс-
плуатаційні витрати в t-у році, за виключенням амортизаційних 
відрахувань; Пt – розмір податків і платежів у t-у році, що не вхо-
дять до експлуатаційних витрат; Кt – капітальні вкладення в про-
мислове будівництво в t-у році, включаючи придбання геологічної 
інформації; T – період використання родовища або ділянки надр для 
геологічного вивчення та/або видобування корисних копалин до ви-
ведення родовища з експлуатації; ∑ – знак суми [7]. 

М.В. Волкова до визначення поняття «витрати підприємства» ви-
окремлює підходи: трудовий, ресурсний, вартісний, ресурсно-вартіс-
ний, функціонально-цільовий [9]. М.М. Коржнев, М.М. Курило, 
О.В. Плотніков пишуть, що «згідно з аналізом останніх публікацій 
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з цієї тематики та існуючих методик і рекомендацій щодо вартісної 
оцінки геологічних об’єктів, основними підходами є витратний, по-
рівняльний та дохідний, вибір яких залежить від ступеня геологіч-
ного вивчення конкретної ділянки надр та наявності інформативної 
представницької бази». За їх визначенням, «витратний підхід базу-
ється на визначенні понесених витрат на господарське освоєння 
родовища». За цим підходом використовується «метод капіталізації 
витрат з використанням різних мультиплікаторів». За цим підходом 
здійснюється «оцінка приведених та майбутніх витрат на освоєння 
родовища». За дохідним підходом застосовуються методи оцінки 
вартості геологічних об’єктів, «які базуються на визначенні очіку-
ваних доходів від освоєння об’єкту оцінки» [3, с. 73 – 75].

Але у приведених визначеннях немає тлумачень щодо ресурсних 
компонентів геологічних об’єктів; вартісної оцінки геологічних 
об’єктів, геологічної інформації, геологічних послуг і т.д. У згаданій 
чинній Методиці застосовується витратний, як пропонується його 
називати, підхід, бо у ній приводяться лише витратні показники. 
Ми вважаємо, що логічно застосовувати ресурсно-вартісний підхід 
до вартісної оцінки геологічних об’єктів. Тобто виділяємо геологічний 
об’єкт як ресурсний, а по його властивостях, призначеннях, якісних 
і кількісних показниках та інших базах вже визначаємо вартісні 
показники, а по них і фіскальні. 

За згаданою Методикою, об’єктом оцінки вартості ресурсів (треба 
писати потенційних запасів) корисних копалин приймається родо-
вище або ділянка надр, що містить корисні копалини, які за якіс-
ними і кількісними показниками придатні для промислової розроб-
ки. За Методикою, обчислення вартості ресурсів (потенційних за-
пасів) може здійснюватися на будь-якій стадії вивчення надр і 
розробки родовища корисних копалин за результатами їх початкової, 
попередньої або детальної геолого-економічної оцінки. 

На наш погляд, за цим підходом все-таки необхідно використо-
вувати та використовуються й ресурсні показники. Тому з розвитком 
методик досліджень і обчислень логічно застосовувати поняття, 
пов’язані з поняттям ресурсів. Отже, все-таки необхідно вести мову 
про обчислення вартості ресурсів, їх видів, застосовуючи показни-
ки кількості, якості, стану їх і їх середовища, умов вилучення з 
надр та ін. 

Для об’єктивного обчислення вартості конкретних ресурсів (зо-
крема, потенційних запасів корисних копалин) рекомендується за-
стосовувати дані, отримані на основі техніко-економічних розрахун-
ків, що проводяться з використанням прогнозної ціни на першу 
товарну продукцію, виготовлену з основних і супутніх корисних 
копалин та компонентів, що спільно залягають, або продуктів їх 
переробки, що підлягають реалізації гірничо-переробним (гірничо-
добувним) підприємством. Враховуються також витрати на застосу-
вання сучасних способів видобутку та технологій переробки корисних 
копалин, заходи забезпечення раціонального використання надр і 
максимально можливого збереження навколишнього природного се-
редовища, затрати на оплату праці, соціальні виплати й ін. 
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У Методиці і ПКУ рекомендовано, що у разі визначення ціни 
тільки на товарну продукцію, яку буде отримано в результаті більш 
високого ступеня технологічної переробки мінеральної сировини, тоді 
необхідно враховувати: витрати на подальшу переробку товарної 
продукції в якості сировини; вилучення корисного компонента у 
процесі високотехнологічної переробки; пов’язані транспортні ви-
трати. Показник розраховується за формулою:

 

( )
,мп мп рмпе

у
мп

В В К
Ц

V

+ ⋅
=

 
(2)

де Вмп – обчислені витрати (у грн); Крмпе – коефіцієнт рентабельнос-
ті добувного підприємства, обчислений у матеріалах геолого-еконо-
мічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр, затверджений 
Державною комісією України по запасах корисних копалин (десят-
ковий дріб); Vмп – кількість речовини, видобутої за аналізований) 
період (тонни) [8, с. 335]. 

Далі, вартість надрової продукції складається з витрат, у тому 
числі капітальних, обчислюється із застосуванням дисконтування. 
Ставка дисконту береться рівною обліковій ставці Національного 
банку України. Але ж ця ставка змінюється навіть з будь-яких кон-
кретних місячних дат одного року, а то й у межах місяця. Середньо-
річних облікових ставок Інтернет не приводить. Тому облікова вза-
галі не може застосовуватися в обчисленнях вартості ресурсів, оскіль-
ки до корисних копалин не має ніякого відношення.

Для залізистих кварцитів, наприклад, приводиться методика ви-
значення межі цієї економічної доцільності. Науковцями запропо-
новано ряд (суму) показників собівартості (у грн): видобутку 1 т 
корисної копалини (Св); збагачення 1 т корисної копалини (Сз); 
металургійного переділу, включаючи транспортування до переробно-
го комплексу, віднесену на 1 т корисної копалини (См) [5, с. 53 – 
54]. На наш погляд, в сумі необхідно врахувати й затрати на ви-
вчення родовища, а також включити показник витрат на досліджен-
ня родовища в розрахунку на 1 т встановлених запасів корисних 
копалин (Сг). Крім того, можуть бути ще інші показники (Сі). Тоді 
наскрізна собівартість 1 т корисної копалини (як пропонується її 
називати) буде реальною, об’єктивною:

 Сн = Св + Сз + См + Сг + Сі.  (3)

Обчислення орієнтовної вартості одиниці видобутої корисної ко-
палини, наприклад, за рекомендаціями ПКУ, можна здійснювати за 
формулою:

 Вокк = Сд : Vвкк,  (4)

де: Сд – сума доходу, отриманого надрокористувачем від реалізації 
за цінами відповідного виду видобутої корисної копалини, розрахо-
ваного за регламентаціями ПКУ; Vвкк – обсяг (кількість) відповід-
ного виду реалізованої видобутої корисної копалини, тобто обсяг 
надро-фіскального продукту по конкретній корисній копалині, що 
визначається за даними бухгалтерського обліку запасів готової про-
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дукції надрокористувача. Але для об’єктивності такий показник 
необхідно обчислювати за уточненою формулою: 

 Вокк = Сд : (Vвкк – Vв),  (5)

де: Vв – обсяг втрат на видобування та передачу в реалізацію, що 
включає: обсяг ресурсів, використаних надрокористувачем за влас-
ними потребами; убуток маси ресурсів при короткостроковому їх 
зберіганні тощо. 

Наведену вище формулу (2), рекомендовану у ПКУ для визна-
чення товарної продукції, можна використати для орієнтації у вар-
тісно-ресурсних результатах вивчення родовищ. Зокрема, розрахун-
кову вартість одиниці майбутнього видобутку з них корисної копа-
лини Цк можна обчислювати за такою формулою:

 Цу = (Вмп + Вмп ⋅ Крмпе) : Vмп,  (6)

де Вмп – розрахунково обчислені витрати (у грн); Крмпе – коефіцієнт 
рентабельності гірничодобувного підприємства, обчислений у матері-
алах геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки 
надр, затверджених Державною комісією України по запасах корис-
них копалин (десятковий дріб); Vмп – розрахункова кількість речови-
ни, видобутої за звітний (аналізований) період (тонни) [8, с. 335]. 

Розрахункову вартість одиниці відповідного виду видобутої ко-
рисної копалини (Цр) точніше обчислюється за такою формулою:

 

( )
,мп мп рмпе п

р
мп в

В В К В
Ц

V V

+ ⋅ −
=

−  
(7)

де Вмп – витрати, обчислені згідно з регламентаціями ПКУ (грн); 
Крмпе – коефіцієнт рентабельності гірничодобувного підприємства, 
обчислений у матеріалах геолого-економічної оцінки запасів корисних 
копалин ділянки надр, затверджених Державною комісією України 
по запасах корисних копалин (десятковий дріб); Vмп – обсяг (кіль-
кість) корисних копалин, видобутих за звітний період; Вп – витрати, 
на які, за ПКУ, надаються податкові пільги, не оподатковуються 
(наприклад, на зворотні відходи) тощо; Vв – обсяг втрат корисних 
копалин.

Якщо ставку плати (Свнз), за ПКУ, встановлено у відносних по-
казниках (відсотках), то зобов’язання з плати за користування над-
рами для видобування корисних копалин (Пзн), тобто надро-фіскаль-
ного доходу, для відповідного виду видобутої корисної копалини в 
межах однієї ділянки надр за звітний період обчислюються за такою 
формулою:

 Пзн = Vф ⋅ Вкк ⋅ Свнз ⋅ Кпп,  (8)

де Vф – обсяг (кількість) відповідного виду видобутої корисної копа-
лини у звітному періоді (в одиницях маси або об’єму); Вкк – вартість 
одиниці відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної 
сировини); Свнз – величина ставки плати за користування надрами 
для видобування корисних копалин, у відсотках до вартості видо-
бутого вапняку; Кпп – коригувальний коефіцієнт.
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Отже, ми розробляємо ресурсно-вартісний підхід до оцінювання 
надро-ресурсного продукту (требни). За цим підходом спочатку ви-
діляється досліджуваний об’єкт, далі визначаються його надро-ре-
сурсні продукти, далі цим продуктам надаються за певними методи-
ками вартісні оцінки. По цих оцінках визначається ціна продажу 
об’єкта, надання об’єкта в оренду, постійне володіння, постійне 
користування тощо, а також і платежі на казначейські рахунки. 

За об’ємно-геохімічним методом, належним до кларкових, кіль-
кісна оцінка прогнозних і перспективних ресурсів за результатами 
геохімічних досліджень визначається як різниця між можливими 
прогнозними ресурсами і запасами корисних копалин, які сконцен-
тровані в досліджуваному родовищі:

 Gp = Kn ⋅ S ⋅ h ⋅ p ⋅ K – Gs,  (9)

де: Gp – кількість прогнозних ресурсів; Kn – коефіцієнт накопичен-
ня; S – площа зруденіння, що вивчається; h – потужність; p – щіль-
ність; K – кларк елемента в земній корі; Gs – запаси, що встанов-
лені (підраховані) у відомих порівнюваних родовищах. Коефіцієнт 
накопичення визначається обчисленням кореляційної залежності між 
геохімічними ресурсами і запасами у відомих порівнюваних родо-
вищах. Коефіцієнт встановлюється по кореляційній залежності між 
геохімічними ресурсам і запасами у відомих родовищах. Значення 
коефіцієнта накопичення змінюється від значення 2,7 ⋅ 10-7 для зем-
ної кори загалом до 6,3 ⋅ 10-4 в окремих плутонах [5, с. 101 – 102]. 
За цим методом визначаються і потенційні ресурси корисних копалин 
у родовищах рудного району. Метод об’єктивний, якщо застосову-
ється до результатів обстеження родовищ у регіонах, де використані 
надійні дані про геохімічний склад гірських порід [5, с. 102].

Висновки і пропозиції. Таким чином, вартісно-ресурсне фіскалю-
вання нами трактується за суттю: фіскалюється вартість виділеного 
з надрового ресурсу надро-ресурсного продукту, яка встановлюється 
перед до його використанням (експлуатацією родовища, застосуван-
ням обсягів видобутих корисних копалин за потребами тощо). Вар-
тісно-ресурсне фіскалювання, належне і до фіскальної геології, 
трактується також як встановлення вартості фіскальних надро-ре-
сурсних продуктів, по показниках якої обчислюються за Податковим 
кодексом України фіскальні платежі, штрафні санкції і т.д. 

Оскільки держава здійснює затрати на вивчення геології надр, 
тому необхідно здійснювати компенсацію витрат за раніше виконані 
геологорозвідувальні дослідження і роботи за рахунок державного 
бюджету. Практично за теперішніх умов такі відрахування являли 
б собою єдине джерело фінансування вивчення геології надр в Укра-
їні. Ці відрахування необхідно враховувати в прогнозних оцінках 
вартості родовищ, що передаються надрокористувачу. 

Приведенні методики розрахунків вартісних показників розробки 
родовищ корисних копалин необхідно з певними доповненнями і 
практичними обчисленнями, об’єднаними у рекомендувальний до-
кумент, фахово обговорити, перевірити на практиці, провести певні 
коригування і офіційно його затвердити для користування при ви-
значенні фіскальної вартості родовищ корисних копалин.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ  
ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВ  

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

Мета статті полягає у дослідженні впливу ефективного управління фінансо-
вими ресурсами підприємств сільськогосподарського машинобудування на опти-
мізацію використання ресурсів підприємств для підвищення їх конкурентоздат-
ності. Методологія дослідження – в процесі дослідження використано як загаль-
нонаукові методи (аналіз, синтез, конкретизація, класифікація), так і 
спеціальні: системно-структурні та порівняльні дослідження, статистично-еко-
номічний аналіз. Наукова новизна полягає в обґрунтуванні важливості засто-
сування системного методу до управління фінансовими ресурсами підприємств 
даної галузі, що сприятиме підвищенню конкурентоздатності підприємств на 
вітчизняному та зарубіжному ринках. Висновки. За результатами дослідження, 
зроблено висновок, що підприємства сільськогосподарського машинобудування 
за умов стійкої конкуренції із можливістю вчасної адаптації до змінних умов 
ринкового середовища, застосовуючи ефективність управління фінансовими ре-
сурсами, в змозі отримати стратегічну стабільність виробництва і прибуткову 
реалізацію продукції. Раціональна організація та ефективне управління фінан-
совими ресурсами сільськогосподарського підприємства матиме вплив на фінан-
сово-економічний стан і на конкурентні позиції на вітчизняному та зарубіжних 
ринках даного підприємства під час господарювання.

Ключові слова: фінансові ресурси, конкурентоздатне підприємство, управ-
ління, система управління, сільськогосподарське машинобудування.
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Эффективность управления финансовыми  
ресурсами предприятий сельскохозяйственного машиностроения

Цель статьи заключается в исследовании влияния эффективного управления 
финансовыми ресурсами предприятий сельскохозяйственного машиностроения 
на оптимизацию использования ресурсов предприятий для повышения их кон-
курентоспособности. Методология исследования – в процессе исследования 
использованы как общенаучные методы (анализ, синтез, конкретизация, клас-
сификация), так и специальные: системно-структурные и сравнительные иссле-
дования, статистически-экономический анализ. Научная новизна заключается 
в обосновании важности применения системного метода к управлению 
финансовыми ресурсами предприятий данной отрасли будет способствовать 
повышению конкурентоспособности предприятий на отечественном и зарубежном 
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рынках. Выводы. По результатам исследования сделан вывод, что предприятия 
сельскохозяйственного машиностроения в условиях устойчивой конкуренции с 
возможностью своевременной адаптации к изменяющимся условиям рыночной 
среды, применяя эффективность управления финансовыми ресурсами, в состо-
янии получить стратегическую стабильность производства и прибыльную реа-
лизацию продукции. Рациональная организация и эффективное управление 
финансовыми ресурсами сельскохозяйственного предприятия будет иметь вли-
яние на финансово-экономическое состояние и на конкурентные позиции на 
отечественном и зарубежных рынках данного предприятия.

Ключевые слова: финансовые ресурсы, конкурентоспособное предприятие, 
управление, система управления, сельскохозяйственное машиностроение.
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Efficiency of financial resources management of agricultural 
machine building enterprises

The purpose of the article is to study the impact of effective management of 
financial resources of agricultural machinery enterprises on the optimization of 
the use of enterprise resources to increase their competitiveness. Research 
methodology – in the process of research both general scientific methods (analysis, 
synthesis, concretization, classification) and special ones are used: system-structural 
and comparative researches, statistical-economic analysis. The scientific novelty 
lies in the substantiation of the importance of applying the system method to the 
management of financial resources of enterprises in this industry, which will 
increase the competitiveness of enterprises in domestic and foreign markets. The 
article considers the basics of financial resources management of agricultural 
machinery enterprises, identifies the stages of financial resources management. 
Difficult economic and political events in recent years have not escaped the field 
of agricultural engineering. Not only the business conditions of enterprises have 
changed, but also their number has decreased– the least competitive enterprises 
could not resist the influence of crisis factors and were forced to cease their 
activities, but such dynamics significantly limits Ukraine’s production potential 
and requires change due to active investment of inefficient enterprises. Conclusions. 
According to the results of the study, it is concluded that agricultural machinery 
under conditions of stable competition with the possibility of timely adaptation to 
changing market conditions, using the efficiency of financial resources management, 
is able to obtain strategic production stability and profitable sales. Rational 
organization and effective management of financial resources of an agricultural 
enterprise will have an impact on the financial and economic condition and 
competitive positions in the domestic and foreign markets of the enterprise during 
the management. 

Key words: financial resources, competitive enterprise, management, management 
system, agricultural engineering. 
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Постановка проблеми. Економічні та політичні події останніх 
років вплинули на галузь сільськогосподарського машинобудування. 
Змінились умови господарювання підприємств і зменшилась їх кіль-
кість – найменш конкурентоздатні підприємства не змогли проти-
стояти чинникам кризових явищ і вимушені були припинити свою 
діяльність, проте подібна динаміка суттєво обмежує виробничий 
потенціал України і потребує зміни за рахунок фінансування мало-
ефективних підприємств. З огляду на те, що розвиток галузі сіль-
ськогосподарського машинобудування аграрно-індустріальної Украї-
ни впливає на стан сільського господарства, на насиченість продо-
вольчого ринку країни й, таким чином, на рівень життя 
українського народу, воно вимагає до себе уваги.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сільськогосподарське 
машинобудування у різних аспектах розглядається в доробках таких 
вчених, як В. М. Булгаков, Н. П. Карачина [1], А. В. Вітюк [2], 
Е. А. Зінь, В. В. Ковалевський, Ю. Г. Козак, О.В. Мороз [4] та ін-
ших. Водночас, не зважаючи на ґрунтовні напрацювання багатьох 
вчених, не повністю дослідженою являється сфера управління фі-
нансовими ресурсами підприємств сільськогосподарського машино-
будування, що є запорукою успішного функціонування.

Виклад основного матеріалу. Розвинуте сільськогосподарське 
машинобудування є індикатором розвитку АПК будь-якої країни. 
Висока механізація праці є запорукою зростання обсягів і якості 
виробленої сільгосппродукції. У той же час, незабезпеченість галузі 
необхідною кількістю сільськогосподарської техніки є серйозним 
бар’єром для розвитку сільського господарства.

На сучасному етапі інтеграційних процесів України до загально-
європейських та світових структур з’являються на вітчизняному 
ринку потужні іноземні транснаціональні компанії. Вітчизняні під-
приємства вимушені формувати конкурентні переваги у конкурентній 
боротьбі для досягнення успішної господарської діяльності. Конку-
рентоздатність підприємств – це основний критерій, який здатний 
забезпечити ефективність виробництва та сприяти швидкому інте-
груванню України до ЄС [4]. 

Конкурентоздатне підприємство, це підприємство, що спрямоване 
на формування та збереження конкурентних переваг. Підприємства 
здатні забезпечувати переваги власного виробництва та реалізації 
виготовленої продукції, здатні мобілізувати потенціал і конкурувати 
на ринку протягом тривалого часу. Діюча система заходів управлін-
ня конкурентоздатністю надає можливість для створення ефектив-
ного виробничого середовища, де неконкурентоздатні підприємства 
банкрутують, а конкурентоздатні – забезпечують конкурентоспро-
можність національної економіки.

Успішність підприємств сільськогосподарського машинобудування 
визначається на вітчизняному та зарубіжних ринках конкурентоз-
датністю, що залежить від матеріальних і нематеріальних ресурсів 
та ефективності застосування інтелектуально-творчого потенціалу 
персоналу підприємства [2]. Нині найвагоміші перепони для вітчиз-
няних підприємств сільськогосподарського машинобудування – це 
недофінансованість та низький рівень використання фінансових ре-
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сурсів підприємств. Саме тому успішна господарська діяльність під-
приємств сільськогосподарського машинобудування в повній мірі 
залежить від його ефективного управління фінансовими ресурсами.

Загальна система фінансового менеджменту відповідає за оптимі-
зацію структури фінансових ресурсів з цілю максимізувати прибут-
ки підприємства в процесі виробництва та реалізації продукції.

Для наукового обґрунтування визначення поняття фінансових 
ресурсів необхідно визначитися із критеріями, що йому відповідають, 
а це: місце створення ресурсів, їх належність до суб’єктів фінансових 
відносин, джерела створення, форми виявлення, цільове призначен-
ня [5]. Тому можемо охарактеризувати фінансові ресурси як джере-
ла коштів підприємств машинобудування, що формують його активи 
(грошовий капітал), щоб у процесі господарської діяльності здійсню-
вати виробничо-фінансову діяльність для отримання прибутку. 

 Ефективне управління фінансовими ресурсами має вплив на 
успішну діяльність та виробництво підприємств сільгоспмашинобу-
дування. Ефективне управління фінансовими ресурсами потрібне для: 

– існування підприємства в умовах конкурентної боротьби, 
– максимізації ринкової вартості підприємства, 
– максимізації прибутку і мінімізації витрат, 
– забезпечення рентабельної діяльності підприємства. 
Першочергове завдання ефективного управління фінансовими 

ресурсами – це створення умов оптимального обсягу фінансових ре-
сурсів з цілю забезпечення успішної господарської діяльності під-
приємства та раціоналізації використання ресурсів у процесі вироб-
ництва та реалізації товарів для максимізації прибутку та підви-
щення ринкової вартості підприємства. Ефективне управління 
фінансовими ресурсами має певні завдання: 

– залучати кошти на вигідних для підприємства умовах,
– визначити оптимальну структуру фінансових ресурсів,
– визначити методи раціонального використання фінансових ре-

сурсів сільгоспмашинобудівного підприємства з ціллю покращити 
фінансові результати діяльності підприємства.

Відповідно, системність управління фінансовими ресурсами базу-
ється на сукупності принципів, таких як, важливість, повнота, опе-
ративність, циклічність, достовірність, динамічність, безперервність, 
узгодженість із іншими економічними процесами підприємства та 
ефективність. 

Для системи управління конкурентоздатністю підприємства існує 
актуальна проблема – це оптимальний розподіл обмежених фінансо-
вих ресурсів для поліпшення факторів конкурентоздатності та її 
підвищення на ринках збуту. Важлива умова ефективності викорис-
тання ресурсів полягає у правильності їх розподілу у часі, відповідно, 
управління фінансовими ресурсами полягає у організації забезпечен-
ня коштами підприємства у потрібний момент. Тому на підприєм-
ствах повинні бути встановлені чіткі орієнтири на використання 
фінансових ресурсів із фіксацією здійснення витрат. Необхідно також 
зазначити важливість пріоритетності розподілу грошових коштів, 
надаючи переваги у фінансуванні, що сприяє підвищенню конкурен-
тоздатності підприємств.
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Отже, необхідне визначення етапів процесу управління фінансо-
вими ресурсами підприємства сільськогосподарського машинобуду-
вання у господарській діяльності: 

1. Виявити та сформулювати проблеми і завдання управління 
фінансовими ресурсами, що повинні вирішуватися, враховуючи по-
передньо здобутий досвід та наявну інформацію. 

2. Прийняти управлінське рішення стосовно застосування фінан-
сових ресурсів та його реалізації. 

3. Аналізувати результати прийнятого рішення для можливості 
його модифікації чи зміни із врахуванням нагромадженого досвіду, 
який може використовуватися у майбутньому. 

Всі зазначені етапи є взаємопов’язаними та взаємозалежними, 
тому ефективне управління фінансовими ресурсами сільгоспмашино-
будівного підприємства повинно бути циклічним процесом і потре-
бувати постійного вдосконалення.

Удосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства 
потрібно розглядати як один із головних чинників підвищення ефек-
тивності будь-якої виробничо-господарської діяльності. Від цього 
залежить поліпшення позицій підприємства в конкурентній боротьбі, 
його стабільне функціонування та динамічний розвиток [3]. Ефектив-
ність управління фінансовими ресурсами повинна зосереджуватися в 
оптимізації застосування ресурсів підприємства. Обирати оптимальний 
варіант формування та використання фінансових ресурсів потрібно 
із врахуванням обмежених фінансових можливостей, застосовуючи 
системно-аналітичний підхід до управління фінансовими ресурсами.

Ефективність управління фінансовими ресурсами підприємства 
сільськогосподарського машинобудування буде залежати від багатьох 
факторів зовнішнього та внутрішнього характеру, що зумовлюють 
необхідність застосовувати системний підхід у дослідженні їх впли-
ву. Системний підхід полягає у розвитку методів пізнання, дослі-
дження, опису й пояснення природи управління фінансовими ресур-
сами підприємства. Системність в управлінні фінансовими ресурсами 
підприємства сільськогосподарського машинобудування спонукає до 
розгляду та критичного аналізу діючого управління фінансовими 
ресурсами і формування функціонування нової дієвої системи управ-
ління для досягнення успішної діяльності підприємства.

Для виявлення критичних факторів, які мають вплив на конку-
рентоздатність підприємств сільськогосподарського машинобудуван-
ня, необхідно застосовувати системний підхід та формувати стратегію 
управління їхнім виробництвом та розвитком.

Висновки. Таким чином, при продуктивному використанні влас-
них та залучених ресурсів, підприємство утримує високу конкурен-
тоздатність та займає стійке становище на ринку, прибутковість, а 
його продукція має попит. Проте позиції можуть змінюватися, пере-
буваючи у постійному русі. Підприємства сільськогосподарського 
машинобудування за умов стійкої конкуренції і з можливістю вчас-
ної адаптації до змінних умов ринкового середовища, застосовуючи 
ефективність управління фінансовими ресурсами, в змозі отримати 
стратегічну стабільність виробництва і реалізацію продукції. Успіш-
ність підприємства та ефективність його управління фінансовими 
ресурсами будуть залежати від реалізації ідей, що зосередженні на 
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забезпеченні конкурентоздатності, використовуючи усі ресурси, за-
стосовуючи успішні концепції маркетингу та наділяючи власну про-
дукцію специфічними та унікальними перевагами. Отже, раціональ-
на організація та ефективне управління фінансовими ресурсами 
сільськогосподарського підприємства матиме вплив на фінансово-
економічний стан і на конкурентні позиції на вітчизняному та за-
рубіжних ринках даного підприємства під час господарювання.
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АНАЛІЗ ЗАПАСІВ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

Мета статті полягає у проведенні аналізу запасів виробничого підприємства 
та визначенні напрямків стратегії його розвитку. Методологія полягає у вико-
ристанні наступних методів: групування і порівняння показників при здійснен-
ні горизонтального й вертикального аналізу, обчисленні величини відхилень за 
роками; методів аналізу коефіцієнтів; узагальнення отриманих результатів. 
Наукова новизна роботи полягає в удосконаленні аналізу діяльності виробни-
чого підприємства. Висновки. Проведення аналізу діяльності виробничого під-
приємства показало, що однією з провідних галузей харчової промисловості 
України є хлібопекарська галузь. Досліджуване підприємство постійно впрова-
джує у виробництво нові технології, як наслідок – зменшується потреба у кіль-
кості матеріалів, тому матеріаломісткість знижується, а також підвищується 
якість продукції, освоюються нові ринки збуту тощо.

Ключові слова: аналіз, аналітичні процедури, виробниче підприємство, 
рентабельність.
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Анализ запасов производственного предприятия

Цель статьи заключается в проведении анализа запасов производственного 
предприятия и определении направлений стратегии его развития. Методология 
заключается в использовании следующих методов: группировки и сравнения 
показателей при осуществлении горизонтального и вертикального анализа, ис-
числении величины отклонений по годам; методов анализа коэффициентов; 
обобщение полученных результатов. Научная новизна работы заключается в 
совершенствовании анализа деятельности производственного предприятия. 
Выводы. Проведение анализа деятельности производственного предприятия по-
казало, что одной из ведущих отраслей пищевой промышленности Украины 
является хлебопекарная отрасль. Исследуемое предприятие постоянно внедряет 
в производство новые технологии, как следствие – уменьшается потребность в 
количестве материалов, поэтому материалоемкость снижается, а также 
повышается качество, осваиваются новые рынки сбыта и т.д.

Ключевые слова: анализ, аналитические процедуры, производственное пред-
приятие, рентабельность.
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Analysis of inventories of production enterprise

The purpose of the article is to analyze the inventories of the production 
enterprise and determine the directions of its development strategy. The methodology 
consists in the use of the following methods: grouping and comparison of indicators 
in the implementation of horizontal and vertical analysis, calculation of deviations 
by years; methods of coefficient analysis; generalization of the obtained results. 
The scientific novelty of the work is to improve the analysis of the production 
enterprise. Conclusions. The analysis of the activity of the production enterprise 
showed that one of the leading fields of the food industry of Ukraine is the bakery 
field. The researched enterprise constantly introduces new technologies into 
production, as a result the need for quantity of materials decreases, therefore 
material consumption decreases, and also quality of production increases, new 
markets are mastered, etc.

Keywords: analysis, analytical procedures, production enterprise, profitability.

Актуальність теми дослідження. На сьогоднішній день важливу роль, 
на кожному виробничому підприємстві відіграє управління запасами, а 
саме – правильний і якісний їх аналіз. Одним із основних аспектів ді-
яльності виробничого підприємства є конкурентоспроможність та запо-
бігання банкрутству. Значну частину активів виробничого підприємства 
становлять запаси, вони формують собівартість продукції, яка є важли-
вою для підприємств, що прагнуть залишатись конкурентоспроможни-
ми. Актуальність даної теми обумовлена також і потребою удосконален-
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ня методики проведення аналізу запасів та правильної їх організації 
для підвищення ефективності управління виробничим процесом.

Дослідженню питань аналізу забезпечення та ефективного вико-
ристання виробничих запасів у своїх працях приділяли увагу такі 
науковці: С.В.  Андрос, В.З.  Бурчевський, Ф.Ф.  Бутинець, О.І. Га-
дзевич, Л.Л.  Горецька, М.В.  Кужельний, Г.М.  Мельничук, 
Є.В.  Мних, П.Я.  Попович, П.Т.  Саблук, Н.В.  Чабанова, М.Г.  Чу-
маченко та ін. Однак на сьогодні багато питань з аналізу наявності 
та ефективності використання запасів виробничих підприємств по-
требують більш детального вивчення та удосконалення.

Мета статті полягає в узагальненні та удосконаленні аналітичних 
процедур діяльності виробничих підприємств, визначенні забезпече-
ності підприємства різними видами запасів, пошуку резервів раціо-
нального використання і зниження матеріаломісткості продукції.

Виклад основного матеріалу. Хлібопекарська промисловість віді-
грає вирішальну роль у забезпеченні продовольчої безпеки будь-якої 
країни. Виробництво хліба є однією з найбільш динамічних та ін-
вестиційно-привабливих галузей харчової промисловості з високим 
рівнем оборотності капіталу, стабільним попитом на продукцію [1]. 

У загальному обсягу продукції всієї харчової промисловості Укра-
їни саме хлібопекарська галузь займає одне із провідних місць, а 
частка хлібопродуктів у раціоні населення України складає 15 % 
[2], що підтверджує їх статус як основного продукту харчування. 

Хлібопекарський ринок України на 99,9% представлений про-
дукцією вітчизняного виробництва. Дана галузь є висококонкурент-
ною: на сьогодні в хлібопекарській галузі України працює близько 
400 великих промислових хлібозаводів, які виготовляють 72% хліба 
і хлібобулочних виробів, близько 500 невеликих підприємств колиш-
ньої системи Укркоопспілки, які виготовляють 6% хліба та понад 
1000 приватних та малих міні-пекарень, що випікають 20% хліба і 
хлібобулочних виробів [2].

Але на даний момент український хлібний ринок відрізняється 
відсутністю вираженого лідера. Навіть найбільші представники га-
лузі не займають більше 10-відсоткової частки. Вони конкурують за 
увагу покупців з невеликими пекарнями, приватними підприємцями. 
Дрібні виробники часто мають перевагу на ринку перед великими 
хлібозаводами, оскільки оподатковуються за спрощеною системою.

Дослідження, проведені в роботі, здійснювались за даними 
ТОВ «Терція». Проведемо аналіз основних економічних показників 
діяльності ТОВ «Терція» за 2018 і 2019 роки (таб.1).

Таблиця 1
Аналіз основних економічних показників діяльності  

ТОВ «Терція» за 2018-2019 рр.

5 2018р. 2019р.
Відхилення (+, –)

Абсолютне Відносне (%)

1 2 3 4 5

Чистий дохід (тис. грн) 1 267 295 1 350 447 +83 152 +6,56
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1 2 3 4

Собівартість реалізованої 
продукції (тис. грн)

804 650 822 780 +18 130 +2,25

Коефіцієнт доходу на 
1 грн витрат з виробни-
цтва продукції

1,57 1,64 +0,07 +4,46

Чисельність персоналу, 
чол.

2 989 2677 -312 -10,43

Продуктивність праці 
(тис. грн/чол.)

423,98 504,46 +80,48 +18,98

Фонд оплати праці  
(тис грн)

337 504 316 974 -20 530 -6,08

Середньорічна зарплата 
(тис. грн/чол.)

112,91 118,40 +5,49 +4,86

Чистий прибуток  
(тис. грн)

12 895 98 960 +86 065 +667,42

Рентабельність продажу 
(%)

1,02 7,33 +6,31 +618,63

Середньорічна вартість 
основних засобів  
(тис. грн)

431 766, 
5

428 805,5 -2 961 -0,68

Коефіцієнт зносу основ-
них засобів

0,35 0,38 +0,03 +8,57

Фондовіддача 2,93 3,15 +0,22 +7,50

Результати проведеного аналізу вказують на зростання доходу в 
2019 році на 6,56%. В свою чергу собівартість виробленої продукції 
також зросла на 2,25 %, але зростання витрат не спричинило ско-
рочення прибутку. Відбулося також зростання коефіцієнту доходу 
на 1 грн витрат з виробництва продукції на 4,46%. Фонд витрат на 
оплату праці працівників ТОВ «Терція» зменшився на 6,08%, проте 
середньорічна заробітна плата зросла на 4,86% за рахунок скорочен-
ня чисельності персоналу (10,43%). 

Підприємство має достатньо основних засобів для здійснення 
своєї діяльності, проте їх вартість скоротилась з 2018 року на 0,68%. 
Це показує те, що ТОВ «Терція» використовує основні засоби без їх 
оновлення. Коефіцієнт фондовіддачі показує, що 1 гривня діючих 
основних засобів приносить в середньому 3 грн чистого доходу під-
приємства. 

Джерелами інформації для проведення аналізу фінансового стану 
ТОВ «Терція» є фінансова звітність: баланс та звіт про фінансові 
результати за досліджуваний період. Метою оцінки фінансового ста-
ну підприємства є пошук резервів підвищення рентабельності ви-
робництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної 
роботи підприємства.

Результати проведення аналізу фінансового стану ТОВ «Терція» 
за 2018-2019 рр. представлені у таблиці 2.

Закінчення таблиці 1
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Таблиця 2
Аналіз показників фінансового стану ТОВ «Терція» за 2018-2019 рр.

Найменування показників 2018 р. 2019 р.
Нормативне  

значення

1. Неплатежі (тис. грн) 237,54 206,79 >0

2. Коефіцієнт фінансової 
стійкості 

0,15 0,29 ≥0,5

3. Коефіцієнт фінансової 
незалежності

0,18 0,42 >1

4. Загальний показник 
покриття за балансом

1,00 1,08 >1

5. Коефіцієнт швидкої 
ліквідності

0,64 0,73 0,7-0,8

6. Показник абсолютної 
ліквідності

0,12 0,19 0,2-0,25

7. Чистий оборотний капітал, 
тис. грн

0,08 18,07 >0

8. Коефіцієнт оборотності 
оборотних активів

5,82 5,84 >0

9. Коефіцієнт оборотності 
дебіторської заборгованості

3,77 4,97 >0

10. Коефіцієнт оборотності 
кредиторської заборгованості

4,13 4,76 >0

11. Коефіцієнт ефективності 
використання власних коштів

0,12 0,61 >0

12. Коефіцієнт ефективності 
використання активів

0,02 0,14 >0

13. Рентабельність активів, % 1,79 13,55 >0

14. Рентабельність продажів, % 1,02 7,33 >0

Коефіцієнт покриття у 2018-2019 роках дорівнював нормі, що 
свідчить про можливість підприємства покрити оборотними актива-
ми свої поточні зобов’язання.

Чистий оборотний капітал у 2019 році становив 18,07 тис. грн, 
таким чином підприємство могло сплачувати свої поточні зобов’язання 
та розширювати свою поточну діяльність. Коефіцієнт оборотності 
оборотних активів показує, що ефективність використання оборотних 
активів компанією ТОВ «Терція» зростає, хоча й не дуже стрімко. 
Якщо в 2018 р. на кожну гривню оборотних активів продано товарів 
на суму 5,82 гривні, то в 2019 р. – 5,84 гривні. Для збільшення 
оборотності оборотних активів необхідно вжити заходи для повер-
нення коштів від дебіторів.

Рентабельність активів у 2019 році значно зросла в порівнянні з 
2018 роком, за даними 2019 р. на одну гривню отриманого чистого 
доходу припадає 17,8 копійок чистого прибутку. 

У процесі аналізу забезпеченості підприємства запасами переві-
ряється відповідність фактичного розміру запасів плановій потребі 
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(табл. 3). Для цього на основі даних про фактичну наявність мате-
ріалів у натуральних одиницях, інтервали надходження та їх серед-
ньодобове споживання розраховують фактичну забезпеченість у днях 
та порівнюють її з нормативною потребою [3]. 

Таблиця 3
Аналіз забезпеченості запасами ТОВ «Терція» в 2019 році

Вид  
запасу

Од. 
виміру

Плано-
ва по-
треба

Інтерв. 
постав-
ки (дні)

Факт. 
на-

дійшло

Сер. 
добове 

спожив.

Забез-
пе-

ченість 
(дні)

Відхилення

у днях
від пл. 
пот-
реби

Борошно кг 14000 15 16000 930 16,13 +1,13 +1000

Цукор кг 2520 20 2700 125 21,6 +1,6 +80

Сіль кг 180 26 150 6,8 22,06 -3,94 -30

Дріжджі 
сухі 

кг 70 17 75 4,1 18,29 +1,29 +5

Вода л 8284 22 8000 380 21,05 -0,95 -284

Як видно з таблиці, є незначний дисбаланс у забезпеченості під-
приємства виробничими запасами. Встановлено надлишкові запаси 
борошна – на 1,13 дня, цукру – на 1,6 днів, дріжджів – на 1,29 дня, 
а також недостатня забезпеченість у солі – на 3,94 днів та у воді – 
на 0,95 дні. Відхилення від запланованої потреби у виробничих за-
пасах визначено зіставленням обсягу фактичного надходження за-
пасу і планової потреби в запасі та було виявлено надлишкові запа-
си борошна у розмірі 1000 кг, цукру – 80 кг, дріжджів – 5 кг, а 
також недостатню забезпеченість сіллю – 30 кг та водою – 284 л. Це, 
здебільшого, зумовлено невчасними поставками матеріалів на підпри-
ємство, через надмірну завантаженість підприємств постачальників. 

Аналіз ефективного використання матеріальних ресурсів якнай-
тісніше пов’язаний з дослідженням рівня витрачання матеріальних 
ресурсів. Отже, завданням аналізу є пошук джерел економії цих 
ресурсів і зниження матеріаломісткості продукції. 

Для оцінки ефективності використання матеріальних ресурсів на 
підприємстві необхідно також розраховувати такі показники: швид-
кість обороту матеріальних запасів; оборотність матеріальних запасів; 
термін зберігання запасів [4]. Усі показники наведені у табл. 4. 

Таблиця 4
Аналіз рівня ефективності використання матеріальних ресурсів

ТОВ «Терція» у 2018-2019 роках

№
п/п

Показник
Попередній 

період
Звітний 
період

Відхилення 
(+ )

1 2 3 4 5

1 Вироблена продукція,  
тис. грн

1267,29 1350,45 +83,16
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2 Повна собівартість виготов-
леної продукції, тис. грн 

804,65 822,78 +18,13

3 Залишок матеріальних за-
пасів на початок періоду, 
тис. грн

63,55 84,61 +21,06

4 Надходження матеріальних 
ресурсів за період, тис. грн

661,13 616,91 -44,22

5 Матеріальні витрати за пе-
ріод, тис. грн

640,07 628,37 -11,7

6 Залишок матеріальних за-
пасів на кінець періоду, 
тис. грн

84,61 73,15 -11,46

7 Матеріаломісткість продук-
ції, грн

0,51 0,47 -0,04

8 Матеріаловіддача, грн 1,98 2,15 0,17

9 Питома вага матеріальних 
витрат у собівартості про-
дукції, %

79,55 76,37 -3,18

10 Швидкість обороту матері-
альних запасів, днів

21,35 21,38 +0,03

11 Оборотність матеріальних 
запасів, разів

10,86 10,43 -0,43

12 Термін зберігання запасів, 
днів

33,61 34,99 +1,38

У 2019 році виробництво збільшилося на 83,16 тис. грн, за ра-
хунок цього зросла собівартість продукції на 18,13 тис. грн. Над-
ходження матеріальних ресурсів та їх витрати зменшилися відповід-
но на 44,22 та 11,7 тис. грн. В результаті є зменшення матеріало-
місткості продукції у вартісному вираженні на 0,04 грн, яке показує, 
що зниження матеріаломісткості відбулося внаслідок раціональнішо-
го і ефективнішого використовування матеріальних ресурсів безпо-
середньо в цехах виробництва. У зв’язку з тим, що величина мате-
ріальних витрат у звітному періоді в порівнянні з планом зменши-
лася внаслідок раціонального і ефективного використання 
матеріальних ресурсів, матеріаловіддача збільшилася на 0,17 грн. 
За досліджуваний період маємо зниження оборотності матеріальних 
запасів у 2019 році майже на 0,43 рази та збільшення терміну збе-
рігання на 1,38 дня. 

Наступним етапом є проведення факторного аналізу (табл. 5). 

Закінчення таблиці 4
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Таблиця 5
Результати факторного аналізу матеріаломісткості продукції  

ТОВ «Терція» у 2018-2019 рр.

Показник  
матеріало-
місткості

Розрахунок показника 
матеріаломісткості

Рівень 
матеріаломісткості

Величина впливу на 
матеріаломісткість

622 785 / 1 300 350 0,4789 -

624 654 / 1 310 450 0,4766 -0,0023

626 447 / 1 330 550 0,4708 -0,0058

628367 / 1 330 550 0,4722 +0,0014

= 628 367 / 1 350 447 0,4653 -0,0069

За результатами проведеного факторного аналізу встановлено, що 
матеріаломісткість в цілому зменшилася, враховуючи зміни струк-
тури та обсягу випуску продукції, питомої матеріаломісткості окре-
мих виробів, зміни цін на матеріальні ресурси та відпускних цін на 
продукцію. Зниження матеріаломісткості продукції є надзвичайно 
важливим напрямом для поліпшення роботи, оскільки ощадливе ви-
трачання всіх видів запасів дає можливість збільшити виробництво 
та знизити собівартість. 

Висновки. Отже, досліджуване підприємство у достатній мірі за-
безпечене сировиною і матеріалами, допоміжними матеріалами, що 
зумовлює ефективну організацію виробництва. При цьому слід за-
значити, що рівень витрат на матеріали постійно зазнає змін та 
змінюється в залежності від стану економіки в країні, але виробни-
чому підприємству важливо дотримуватись стратегії зниження ма-
теріаломісткості продукції.
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ DATA SCIENCE  
ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Предмет дослідження – підхід щодо можливості використання методів data 
science у сфері охорони здоров’я для комплексної обробки та аналізу даних з 
метою оптимізації економічних та спеціалізованих процесів.

Метою написання статті є розгляд питань, пов’язаних з особливостями ви-
користання методів Data Science у сфері охорони здоров’я на основі комплексної 
інформації, отриманої з різноманітних джерел.

Методологія проведення роботи – системно-структурного та порівняльного 
аналізів (для дослідження напрямів застосування data science у сфері охорони 
здоров’я); монографічного (при вивченні різноманітних програмних рішень у 
сфері охорони здоров’я); економічного аналізу (при здійсненні оцінки ефектив-
ності використання даних у сфері охорони здоров’я як цінного ресурсу для 
прийняття ефективних економічних рішень).

Результати роботи – розкрито основні джерела надходження даних про 
ключові процеси в медичній сфері. Представлено приклади інноваційних мето-
дів збору інформації у сфері охорони здоров’я, які набувають значного розпо-
всюдження в умовах діджиталізації. Розкрито основні джерела даних у сфері 
охорони здоров’я, які використовуються у Data Science. Наведено специфіку 
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застосування методів машинного навчання у сфері охорони здоров’я в умовах 
зростання конкуренції між учасниками ринку та підвищення попиту на відпо-
відні продукти з боку населення.

Висновки – інтенсифікація інтеграції Data Science в медичну сферу відбува-
ється завдяки збільшенню оцифрованих даних (статистичні дані, текстова інфор-
мація, візуалізації тощо). Завдяки використанню методів машинного навчання 
лікарі та інші фахівці у сфері охорони здоров’я отримують нові можливості щодо 
підвищення ефективності функціонування системи охорони здоров’я у цілому.

Ключові слова: Data science, ефективність, інформація, машинне навчання, 
медицина, Python, охорона здоров’я.
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Использование методов data science для регулирования  
сферы здравоохранения

Предмет исследования – подход к возможности использования методов Data 
Science в сфере здравоохранения для комплексной обработки и анализа данных 
с целью оптимизации экономических и специализированных процессов.

Целью написания статьи является рассмотрение вопросов, связанных с осо-
бенностями использования методов Data Science в сфере здравоохранения на 
основе комплексной информации, полученной из различных источников.

Методология проведения работы – системно-структурного и сравнительного 
анализов (для исследования направлений применения Data Science в сфере здра-
воохранения); монографического (при изучении различных программных реше-
ний в сфере здравоохранения); экономического анализа (при оценке эффективности 
использования данных в сфере здравоохранения как ценного ресурса для при-
нятия эффективных экономических решений).

Результаты работы – раскрыты основные источники поступления данных о 
ключевых процессах в медицинской сфере. Представлены примеры инновационных 
методов сбора информации в сфере здравоохранения, которые приобретают зна-
чительное распространение в условиях диджитализации. Раскрыты основные 
источники данных в сфере здравоохранения, используемые в Data Science. При-
ведена специфика применения методов машинного обучения в сфере здравоох-
ранения в условиях роста конкуренции между участниками рынка и повышения 
спроса на соответствующие продукты со стороны населения.

Выводы – интенсификация интеграции Data Science в медицинскую сферу 
происходит благодаря увеличению оцифрованных данных (статистические 
данные, текстовая информация, визуализации и т.п.). Благодаря использованию 
методов машинного обучения врачи и другие специалисты в области здравоох-
ранения получают новые возможности по повышению эффективности функци-
онирования системы здравоохранения в целом.

Ключевые слова: Data Science, эффективность, информация, машинное 
обучение, медицина, Python, здравоохранение.
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Using of data science in healthcare

The subject of the research is the approach to the possibility of using data 
science methods in the field of health care for integrated data processing and 
analysis in order to optimize economic and specialized processes

The purpose of writing this article is to address issues related to the specifics 
of the use of Data Science methods in the field of health care on the basis of 
comprehensive information obtained from various sources.

Methodology. The research methodology is system-structural and comparative 
analyzes (to study the application of BI-systems in the process of working with 
large data sets); monograph (the study of various software solutions in the market 
of business intelligence); economic analysis (when assessing the possibility of using 
business intelligence systems to strengthen the competitive position of companies).

The scientific novelty the main sources of data on key processes in the medical 
field. Examples of innovative methods of collecting information in the field of 
health care, which are becoming widespread in the context of digitalization, are 
presented. The main sources of data in the field of health care used in Data Science 
are revealed. The specifics of the application of machine learning methods in the 
field of health care in the conditions of increasing competition between market 
participants and increasing demand for relevant products from the population are 
presented.

Conclusions. The intensification of the integration of Data Science in the 
medical field is due to the increase of digitized data (statistics, textual informa-
tion, visualizations, etc.). Through the use of machine learning methods, doctors 
and other health professionals have new opportunities to improve the efficiency of 
the health care system as a whole.

Key words: Data science, efficiency, information, machine learning, medicine, 
Python, healthcare.

Постановка проблеми. Сучасний світ характеризується активним 
запровадженням інноваційних технологій, що призводить до підви-
щення ефективності функціонування різних сфер людської діяльнос-
ті. В процесі оптимізації різноманітних процесів доцільно викорис-
товувати великі масиви інформації, які можливо отримувати та 
накопичувати за допомогою спеціалізованого комп’ютерного облад-
нання. Однією з важливих сфер людської діяльності, що потребує 
використання передових інноваційно-інформаційних технологій, є 
медична галузь, яка виконує соціальну та економічну функції. За-
безпечення соціальних стандартів у сучасній країні передбачає до-
тримання відповідного рівня медичного забезпечення для громадян, 
а також створення та реалізацію відповідних національних програм 
щодо профілактики окремих хвороб з метою підвищення якості та 
тривалості життя громадян. Разом з тим в економічній сфері пози-
тивний ефект досягається завдяки підвищенню тривалості здорових 
років у економічно активного населення, що впливає на зростання 
продуктивності праці та зменшення втрат від простоїв працівників 
внаслідок хвороб. Також позитивно впливає на економіку країни 
впровадження профілактивних програм для запобігання окремих 
хвороб, оскільки на лікування громадян необхідно набагато більше 
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грошових ресурсів. Розробка та реалізація державних програм щодо 
підвищення ефективності національної системи охорони здоров’я 
можлива завдяки використанню повної статистичної інформації та 
відповідних економіко-математичних методів, у тому числі завдяки 
застосуванню підходів Data Science. Слід відзначити, що методи ма-
шинного навчання активно запроваджуються в розвинених країнах 
як на національному рівні, так і в окремих медичних установах.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженню питань 
використання методів Data Science у сфері охорони здоров’я при-
святили свої праці такі іноземні автори як Л. Бетзендах, М. Дум-
монтір, П. Каббен, С. Консолі, А. Панесар, Д. Рекуперо, К. Ровелл 
та ін. Разом з тим у вітчизняній науці значна увага приділяється 
застосуванню саме статистичних методів у процесі дослідження ме-
дичної проблематики.

Мета дослідження. Мета статті полягає у розгляді питань, 
пов’язаних з особливостями використання методів Data Science у 
сфері охорони здоров’я на основі комплексної інформації, отриманої 
з різноманітних джерел. Досягнення поставлених завдань передбачає 
проведення комплексного дослідження особливостей застосування 
методів машинного навчання у медичній сфері.

Виклад основного матеріалу. В умовах активного розвитку інно-
ваційних технологій та зростання рівня життя населення система 
охорони здоров’я постійно трансформується завдяки зростаючим ви-
могам населення до медичних послуг та відповідних продуктів. На-
явність значної конкуренції між приватними компаніями, які на-
магаються задовольнити попит у сфері охорони здоров’я, посилює 
інтенсифікацію виведення на ринок інноваційних продуктів.

Для розробки ефективних рішень у медичній сфері необхідно ви-
користовувати якісну інформацію, яка дозволяє оперативно та все-
бічно досліджувати певні явища та процеси (оптимізація функціо-
нування медичних установ; розробка нових препаратів для лікуван-
ня окремих хвороб; впровадження інноваційних схем профілактики 
та лікування тощо). Завдяки активному розвитку інформаційних 
технологій у сучасних умовах сфера охорони здоров’я отримала зна-
чні можливості щодо накопичення та обробки статистичної інфор-
мації. Основними джерелами даних в медичних установах виступають 
медичні записи, опитування пацієнтів та адміністративні бази даних, 
що використовуються для оплати рахунків або управління доглядом 
[1]. На рівні медичних закладів спостерігається процес запроваджен-
ня електронних медичних карт (Electronic Health Record), які, на 
противагу паперовим записам, дозволяють здійснювати систематизо-
ваний збір інформації про здоров’я пацієнтів на цифрових носіях. 
Для окремих установ у структурі Міністерства охорони здоров’я 
України та інших органів державного управління основним джерелом 
інформації є статистична та інші фінансово-облікові звітності про 
певні економічні процеси. Окреме місце у системі охорони здоров’я 
посідають фармацевтичні компанії та науково-дослідні установи, які 
займаються розробкою інноваційних продуктів, що передбачає збір 
відповідних даних у процесі проведення дослідів та виявлення но-
вітніх методів діагностики і лікування, серед яких медичні препа-
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рати становлять суттєво питому вагу. Перспективні напрацювання 
щодо накопичення даних необхідно відзначити в установах, які за-
ймаються реєстрацією геному.

На сучасному ринку праці значний попит спостерігається на фа-
хівців у сфері Data Science для медичних установ, які в процесі 
роботи використовують інформацію про пацієнтів. Виходячи з цього, 
також необхідно звернути увагу на наступні інноваційні методи збо-
ру інформації:

– фітнес-трекери, які завдяки інтеграції з хмарними сервісами 
передають дані про біологічні показники окремої людини та можуть 
використовуватись медичними установами. Поряд з цим, фітнес-
трекери виступають у якості інструментів мотивації громадян вес-
ти активний спосіб життя, що застосовують страхові компанії в 
процесі розрахунку вартості продуктів у сфері медичного страху-
вання;

– медичні візуалізації можна накопичувати на цифрових носіях 
та завдяки методам машинного навчання перетворювати у корисну 
інформацію, що застосовується в процесі побудови певних матема-
тичних моделей. Завдяки реалізації різноманітних підходів можли-
во знаходити на візуалізаціях, переведених у математичну форму 
певні зв’язки та взаємозалежності, які характерні для окремих 
клінічних випадків. Автоматизований збір медичних візуалізацій та 
використання спеціалізованих методів машинного навчання дозво-
ляють глибоко аналізувати анатомію органів та виявляти різнома-
нітні захворювання без залучення профільних фахівців;

– інтелектуальний аналіз текстів дозволяє медичним працівникам, 
виробникам ліків та страховим компаніям використовувати текстову 
аналітику як важливий інструмент для підвищення ефективності 
співпраці зі споживачами [2].

На рисунку 1 представлено основні джерела даних у сфері охо-
рони здоров’я, які використовуються у Data Science. Враховуючи 
складну структуру національної системи охорони здоров’я та різно-
манітні джерела інформації, починаючи з паперових записів по 
кожному пацієнту та статистичної звітності, і закінчуючи діджитал-
продуктами, в процесі розробки відповідних управлінських рішень 
доводиться здійснювати комбінування даних з різних джерел. По-
єднанням різних джерел медичної інформації також займаються в 
процесі побудови моделей машинного навчання на рівні окремих 
медичних закладів.

В сучасних умовах отримана комплексна інформація може бути 
використана у сфері машинного навчання для вирішення наступних 
завдань:

1. Класифікація досліджуваних сукупностей на основі наявних 
систем показників.

2. Побудова регресійних моделей з метою виявлення прихованих 
взаємозв’язків та взаємозалежностей.

3. Прогнозування розвитку досліджуваних явищ та процесів.
4. Виявлення аномалій у досліджуваних сукупностях [4, 5].
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Рис. 1. Основні джерела даних у сфері охорони здоров’я,  
які використовуються у Data Science [3]

На рисунку 2 наведено напрями використання Data Science у 
сфері охорони здоров’я.

Використання методів Data Science в медичній сфері дозволяє 
оптимізувати процеси розробки медичного обладнання та лікарських 
препаратів, удосконалити методи лікування та профілактики, підви-
щити ймовірність коректного встановлення діагнозу тощо. У даному 
випадку завдяки застосуванню алгоритмів машинного навчання вда-
ється підвищити ефективність та нівелювати людський фактор.

Рис. 2. Напрями використання методів Data Science  
у сфері охорони здоров’я [6, 7]

НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ DATA 
SCIENCE

Дослідження  
ефективності  

медичних препаратів

Профілактика  
захворювань

Аналіз медичних  
візуалізацій

Діагностика Лікування
Наука про дані  
для геноміки

Постлікувальний  
моніторинг

Надання віртуальної 
допомоги

Прогностична  
аналітика в охороні 

здоров’я
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Застосування науково обґрунтованих моделей для дослідження 
комплексної інформації про певні явища у медичній сфері дає мож-
ливість значно економити час та грошові ресурси, оскільки змен-
шується потреба у певних фахівцях, навчання яких займає багато 
часу [8].

Висновки

1. Накопичення великих масивів даних у сфері охорони здоров’я 
дозволяє використовувати інформацію як цінний ресурс для комп-
лексного дослідження певних явищ та процесів, підвищуючи еконо-
мічну ефективність функціонування закладів, оптимізуючи систему 
профілактики та лікування.

2. Використання передових методів Data Science у медичній сфе-
рі дає можливість підвищити ефективність функціонування системи 
охорони здоров’я завдяки оптимізації великої кількості процесів, у 
тому числі заміняти фахівців спеціалізованими алгоритмами, які на 
основі комплексної інформації швидко та з високим рівнем ймовір-
ності ставлять діагнози.
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  За  літературними  джерелами,  Україна володіє  багатими  та  й  на-
віть унікальними за видами й обсягами запасів родовищами корисних 
копалин. Так, за показниками по запасах марганцю Україна займає
друге  місце  у  світі,  запасах  залізної  руди  –  третє.  Надро-ресурсне 
господарство як складова потужного економічного потенціалу країни 
при організації його функціонування, за обґрунтованими науковцями 
і створеними державою економічно і соціально значимими умовами,
з додержанням правових норм природокористування, являє перспек-
тивну  матеріальну  базу  забезпечення  сталого  розвитку  економіки 
країни, розвитку більшості галузей промисловості, сільського госпо-
дарства  мінеральними  добривами,  значимого  підвищення  трудової
зайнятості та добробуту  її  народу. Незважаючи на володіння найба-
гатшими надровими ресурсами у світі, які за Конституцією України 
є  об’єктами  власності  Народу  України,  у  відомій  автору  літературі
ні  фундаментальних теоретичних робіт,  ні  законодавчих актів щодо 
реалізації  цього  права  не  розроблено.  Тому  відповідні  дослідження 
належать до актуальних, економічно вигідних, соціально значимих.

  Рецензована  монографія  складається  з  7-х  розділів  належного 
наукового рівня. Усі її розділи у своїй побудові та структурі являють 
цілісну,  логічно  пов’язану  систему  відображення  результатів  при-
кладних  досліджень  відповідних  теорій  і  геологічної  практики  як 
базових  для  застосування  теоретичних  обґрунтувань,  методологій,
аналізу стану надрокористування у написанні монографії.
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У розділі 1. Теоретичні засади потреб у ресурсах відображені 
ресурсні аспекти суспільних та державних потреб, дослідження по-
треби вивчення надр, зокрема, обґрунтовані економіко-ресурсні по-
треби, регіональні аспекти забезпечення потреб споживачів у над-
роресурсах. У розділі 2. Теоретичні визначення ресурсології надро-
користування конкретизуються потреби в надрових ресурсах як 
об’єктах досліджень ресурсології надрокористування; проведено об-
ґрунтування понятійного апарату ресурсології надрокористування, 
розроблені ресурсологічні світогляд, методологія і методики дослі-
джень надрокористування. Окремо показано застосування понять 
«п-мірності» і «требн» як нововведень у ресурсології надрокористу-
вання.

В окремому розділі 3 розкрито практичне застосування ресурсо-
логічних досліджень, зокрема, ресурсологічного відображення при-
родокористування, вивчення корисних копалин та їх родовищ, еко-
номіко-ресурсний аспект досліджень родовищ корисних копалин. 

У цих розділах проаналізовано стан надрово-ресурсного господар-
ства України та його інформаційне, в атрибутивних і кількісних 
показниках, відображення як сфери досліджень геології; обґрунто-
вано теоретичні основи ресурсології як ресурсної науки, фундатором 
якої є автор цієї монографії. Він досліджує природно-вартісні аспек-
ти оцінки надр і надрокористування. 

У розділі 4. Теоретичні основи надро-ресурсних товарів проведе-
но аналіз вітчизняних і зарубіжних літературних тлумачень понят-
тя товару, дано обґрунтування ресурсної сутності товару, товарної 
сутності корисної копалини, понять геологічного та гірничого това-
рів як надро-ресурсних. Розкрито процесуальні та економічні аспек-
ти товарного надро-ресурсного виробництва. У розділах 5,6,7 роз-
крито ресурсологічні дослідження природного газу, залізних і ура-
нових руд, підземних вод.

Узагальнено, по тексту висвітлюються також теоретично та із 
застосуванням наступні розробки за логікою автора: методологічні, 
регламентовані та похідні визначення ресурсології надрокористуван-
ня; надро-розвідувальне виробництво як теоретичний розділ ресур-
сології надрокористування; обґрунтування понять різних видів ре-
сурсів надрокористувачів; метрологія надрокористування та ін.

Автором досліджується з певними рекомендаціями і нормативно-
правова база ресурсології надрокористування. По кожному розділу і 
в цілому по монографії обґрунтовані висновки та пропозиції, що 
мають теоретичну або практичну для галузі значимість. Як назва 
монографії, так і по тексту її теоретичні обґрунтування належать 
одноосібно автору.

Таким чином, у монографії висвітлено розроблені автором теоре-
тичні основи ресурсології надрокористування як галузі науки про 
надро-ресурсні продукти у різних логічних аспектах. Автором впер-
ше обґрунтовані теоретичні основи ресурсології надрокористування, 
висвітлені базові теоретичні визначення її понятійного апарату: суть, 
об’єкт, предмет, завдання, методологія і методи досліджень та її 
практичне застосування до оцінювання конкретних видів корисних 
копалин та їх родовищ. 
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Корисні копалини в надрах розглядаються за, ним обґрунтованим, 
принципом логічності ресурсовизначень: перш за все як природні 
речовини з фізичними оцінками; як об’єкти природного походження 
і тому – народної власності; як хімічні речовини, тому досліджуєть-
ся хімічний склад, придатність до господарського використання; як 
об’єкти господарського використання у якості сировини, матеріалу, 
виробничого продукту товару, вантажу (не належного народу); як 
об’єкти промислового, сільськогосподарського, домашнього та іншо-
го застосування, належні суб’єктам господарювання різних форм 
власності; як економічні об’єкти, тому оцінюються вартісними по-
казниками; як соціально значимі об’єкти, тому оцінюються соціаль-
ними показниками; як фіскально значимі об’єкти; як стратегічно 
значимі ресурси; у аспекті розробки їх родовищ з екологічними на-
слідками і т.д. Також обґрунтовано сутність, види ресурсів, особли-
вості ресурсного відтворення, проаналізовано чинники його зростан-
ня, тому ресурсологію надрокористування автором рекомендується 
віднести до ресурсних наук.

Монографія представляє науковий інтерес для вчених і практиків 
природно-ресурсних галузей, а також фахівців екологічного і госпо-
дарського права. Видання розраховане на науковців, аспірантів, 
магістрів, студентів, фахівців, які займаються або бажають займа-
тися дослідженнями природно-ресурсних проблем надрокористуван-
ня та обґрунтуваннями їх вирішення.

Варто зазначити, що ресурсологія не може не бути пов’язана з 
такими поняттями, як проблеми заощадження ресурсів, використан-
ня альтернативних ресурсів, боротьби за суттєве зменшення відходів 
та їхню утилізацію, а також з тим напрямком розвитку економіки, 
який випливає з рекомендацій «Римського клубу». 

Значне місце також має приділятися моделям розвитку глобаль-
ної економіки, точніше, прогнозам (довгостроковим) потреб у ресур-
сах та прогнозам тенденцій у виявленні віртуальних «ерзац-ресурсів». 
Нарешті, дуже важливо періодично коригувати моделі та прогнозні 
оцінки у разі природних або техногенних катастроф та інших не-
контрольованих змін у довкіллі, тобто ширше використовувати апа-
рат теорій ймовірностей та можливостей, методи правдоподібних 
міркувань, інакше кажучи, інтелектуальний аналіз даних. Тому я 
рекомендую враховувати (хоча б частково) ці проблеми під час по-
дальших теоретичних розробок ресуросології, від чого наукова робо-
та суттєво виграє.
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економічних наук, професор, академік НААН України, заслужений 
діяч науки і техніки України, Герой України.
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Савчук Василь Кирилович, завідувач кафедри статистики, обліку 
і аудиту Національного університету біоресурсів і природокористування 
України, доктор економічних наук, професор.

Сіденко Володимир Романович, головний науковий співробітник 
Інституту економіки та прогнозування НАН України, член-
кореспондент НАН України, доктор економічних наук.

Судомир Світлана Михайлівна, доктор економічних наук, про-
фесор, професор кафедри економіки підприємства, завідувач відділу 
навчально-науково-інноваційної діяльності в.п. НУБіП України, 
«Бережанський агротехнічний інститут». Україна.

Червінська Любов Петрівна, професор кафедри управління пер-
соналом та економіки праці Київського національного економічного 
університету імені Вадима Гетьмана, доктор економічних наук, про-
фесор.

Шевчук Володимир Олександрович, професор кафедри аудиту Націо-
нальної академії статистики, обліку і аудиту, доктор економічних 
наук, професор.

Шпичак Олександр Михайлович, головний науковий співробітник 
відділу ціноутворення та аграрного ринку ННЦ «ІАЕ», доктор 
економічних наук, професор, академік НААН України, заслужений 
діяч науки і техніки України.

Якуба Катерина Іллівна, професор кафедри фінансів Академії 
праці, соціальних відносин і туризму, доктор економічних наук, 
професор, заслужений економіст України.

Baran Mirosław — Profesura: 31 grudnia 2015 r Prezydent RP 
podpisał nominację profesora nauk Matematycznych; Habilitacja 
(wyrуżniona Nagrodą Prezesa Rady Ministrуw): Instytut Matematyczny 
Polskiej Akademii Nauk, rozprawa pt. Conjugate norms in Cn and re-
lated geometrical problems, Warszawa, 1999; Doktorat (wyrуżniony 
nagrodą Ministra Edukacji Narodowej): Wydział Matematyki i Fizyki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ян Шафін, декан Православного богословського факультету Пря-
шівського університету в Пряшеві, професор, доктор теології, доктор 
філософії (Словаччина).

Гечбаия Бадрі Нодарович – доктор економіки, професор, член-
кореспондент Академії Наук Бізнесу Грузії, директор департаменту 
управління бізнесу, Батумський державний університет імені Шота 
Руставелі (Грузія).

Кетеван Гівівна Голетіані – доктор технічних наук, декан фа-
культету логістики Батумського Навчального університету навігації 
(Грузія).



Вимоги, рекомендовані МОН 
України до наукових статей

Наукові статті у фахових виданнях повинні мати такі елементи:

1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із 
важливими науковими чи практичними завданнями.

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 
розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення не ви-
рішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття.

3. Формулювання мети статті (постановка завдання).
4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунту-

ванням отриманих наукових результатів.
5. Висновки з цього дослідження і перспективи подальших роз-

відок у цьому напрямку.
Редакційна колегія збірника пропонує авторам виділяти рекомен-

довані МОН України елементи статті окремими рубриками (скоро-
ченими підзаголовками).

Послідовність структурних елементів статті.
Бібліографічний покажчик (УДК), ліворуч.
Прізвище, ім’я, по батькові автора (авторів). Науковий ступінь, вче-

не звання, місце роботи (3-ма мовами (українською, російською, англій-
ською)), ORCID iD, електронна адреса, фото в електронному вигляді.

Назва статті (по центру) – великими літерами.
Анотація мовою статті. Обсяг – не менше 700 знаків (від 0,5 до 

повної сторінки формату А-4). Анотація статті має розкривати її 
зміст та містити такі елементи: мета статті, методологія досліджен-
ня, наукова новизна, висновки.

Ключові слова мовою статті. Кількість ключових слів (словоспо-
лучень) – мінімум 5 позицій.

Анотація російською мовою.
Ключові слова російською мовою.
Розширена анотація. Якщо стаття українською чи російською мо-

вою, то розширена анотація подається англійською мовою; якщо стат-
тя англійською мовою, то розширена анотація подається українською. 
Обсяг – не менше 1800 знаків (без пробілів). У розширеній анотації 
зазначається актуальність теми та висвітлюються обговорювані питан-
ня, не представляючи результати. При написанні анотації не допуска-
ється посилання на будь-які дослідження або інші джерела інформації. 
Анотація має бути написана без підрозділів, текст має бути коротким 
і оригінальним. Недоцільно використовувати інформацію з тексту 
статті. Переклад англійською мовою має бути достовірним (не машин-
ним), на фаховому рівні володіння мовою. У разі подання тексту, 
перекладеного, наприклад, через інтернет-перекладач або нефахово, 
стаття не буде прийнята для публікації. При наявності проблем з до-
стовірністю перекладу, редакція може допомогти у їх вирішенні.

Ключові слова мовою розширеної анотації.
Текст статті, який містить такі розділи:
Постановка проблеми
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Мета статті
Виклад основного матеріалу
Висновки
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  Список використаних джерел. Список формується в алфавітному 
порядку або в порядку згадування джерел відповідно до розроблено-
го  в  2015  році  Національного  стандарту  України  ДСТУ  8302:2015 
«Інформація  та  документація.  Бібліографічне  посилання.  Загальні
положення та правила складання». Посилання на джерела необхідно 
робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сто-
рінок відповідно джерела: наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с.
234].  Якщо  джерело  електронне,  то  необхідно  зазначати  лише  його 
номер у списку, наприклад, [8].

  References  (список  використаних  джерел  для  міжнародних  баз 
даних) (приклад оформлення).

  У  кінці  рукопису  вказується  дата  надходження  статті  до  редко-
легії журналу:

Стаття до редакції журналу надійшла: 21.01.2021 р.

Технічні вимоги
  ВАжЛИВО!  Документ  має  бути  збережений  у  форматі  Microsoft 

Word 97-2003 (*.doc).
  Обсяг статті має бути від 10 до 20 сторінок, включаючи ілюстра-

ції, таблиці, графіки, список літератури.
  Поля з усіх сторін – 2,5 см; міжрядковий інтервал – 1,5; шрифт 

«Times  New  Roman»  –  14  pt;  абзацний  відступ  –  0,5  см;  вирівню-
вання тексту – по ширині.

  Рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після 
тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Кількість 
табличного матеріалу та ілюстрацій повинна бути доречною. Цифровий 
матеріал подається у таблиці, що має порядковий номер (наприклад,
Таблиця  1)  (курсив,  вирівнювання  –  по  правому  краю)  і  назву  (дру-
кується над таблицею по центру напівжирним шрифтом). Ілюстрації
також потрібно нумерувати і вони повинні мати назви, які вказують-
ся під кожною ілюстрацією по центру напівжирним шрифтом (напри-
клад, Рис. 2. Переваги ефективної структуризації попиту).

  Рисунки, виконані у MS Word, потрібно згрупувати; вони мають 
бути єдиним графічним об’єктом.

  Формули  мають  бути  набрані  за  допомогою  редактора  формул 
(внутрішній редактор формул в редакторі Microsoft Word for Windows).

  На  першій  сторінці  статті,  в  нижньому  колонтитулі  –  знак  ав-
торського права «©», поряд із ним прізвища та ініціали всіх авторів 
та рік. Наприклад: © Бодня О. В., 2021.

  Особливу  увагу  слід  приділити  правильному  розміщенню  знаків 
дефіс (-) та тире (–).

  Лапки  використовувати  формату  «»  («цитата»).  Між  ініціалами 
та прізвищем використовувати нерозривний пробіл (І.○В.○Петренко).

Одиниці величин подавати в системі СІ.
  Автор  статті  відповідає  за  правильність  і  достовірність  викладе-

ного  матеріалу,  за  належність  останнього  йому  особисто,  точність 
викладених  у  роботі  фактів  (даних)  та  якість  перекладу  цитат  з 
іншомовних джерел (за наявності).

  Для  перегляду  додаткової  інформації  про  журнал  завітайте  на 
офіційний сайт видання.

Редколегія



Взірець оформлення списку літератури 
згідно ДСТУ 8302:2015 «Інформація  

та документація.

Бібліографічне посилання.  
Загальні положення та правила складання»  

з урахуванням правок (код УКНД 01.140.40)

Характеристика дже-
рела

Приклад оформлення Книги

1 2

Один автор Скидан О. В. Аграрна політика в період 
ринкової трансформації: монографія. жито-
мир: жНАЕУ, 2008. 375 с.

Два автори Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. 
Управління персоналом: навч. посіб. Вид. 
2-ге, переробл. і допов. Київ, 2005. 308 с.

Три автори Скидан О. В., Ковальчук О. Д., Янчевський 
В. Л. Підприємництво у сільській місцевості: 
довідник. житомир, 2013. 321 с.

Чотири автори Методика нормування ресурсів для ви-
робництва продукції рослинництва / 
Вiтвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., 
Лобастов І. В., Нечипорук А. А. Київ : 
Украгропромпродуктивність, 2006. 106 с.

Основи марикультури / Грициняк І. І. та ін. 
Київ: ДІА, 2013. 172 с.

П’ять і більше 
авторів

Екологія: навч. посіб. / Б. В. Борисюк та ін. 
житомир, 2003. 174 с.

Методи підвищення природної 
рибопродуктивності ставів / Андрющенко А. 
І. та ін.; за ред.
М. В. Гринжевського. Київ, 1998. 124 с.
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1 2

Колективний автор Органічне виробництво і продовольча без-
пека: зб. матеріалів доп. учасн. ІІІ Міжнар. 
наук.-практ. конф. / житомир. нац. агро-
екол. ун-т. житомир: Полісся, 2015. 648 с.

Багатотомне видан-
ня

Генетика і селекція в Україні на межі 
тисячоліть: у 4 т. / гол. ред. В. В. Моргун. 
Київ: Логос, 2001. Т. 2. 636 с.

Фауна Украины. В 40 т. Т. 36. Инфузории. 
Вып. 1. Суктории (Ciliophora, Suctorea) / 
И. В. Довгаль. Киев: Наукова думка, 2013. 
271 с.

За редакцією Доклінічні дослідження ветеринарних 
лікарських засобів / за ред. І. Я. Коцюмбаса. 
Львів: Тріада плюс, 2006. 360 с.

Автор і перекладач Котлер Ф. Основы маркетинга: учеб.  
пособие / пер. с англ. В. Б. Боброва. Москва, 
1996. 698 с.

Брігхем Є. В. Основи фінансового менед-
жменту / пер. з англ. В. Біленького та ін. 
Київ: Молодь, 1997. 998 с.

Частина видання

Розділ книги Саблук П. Т. Напрямки розвитку економіки 
в аграрній сфері виробництва. Основи аграр-
ного підприємництва / за ред.  
М. Й. Маліка. Київ, 2000.
С. 5–15.

Тези доповідей, 
матеріали 
конференцій

Зінчук Т. О. Економічні наслідки впли-
ву продовольчих органічних відходів на 
природні ресурси світу.
Органічне виробництво і продовольча без-
пека: зб. матеріалів доп. учасн. ІІ Міжнар. 
наук.-практ. конф. житомир: Полісся, 2014. 
С. 103–108.

Скидан О. В., Судак Г. В. Розвиток 
сільськогосподарського підприємництва на 
кооперативних засадах. Кооперативні читан-
ня: 2013 рік: матеріали Всеукр. наук.-практ. 
конф., 4–6 квіт. 2013 р. житомир: жНАЕУ, 
2013. С. 87–91.
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Статті з продовжую-
чих та періодичних 
видань

Якобчук В. П. Стратегічні пріоритети 
інноваційного розвитку підприємництва 
в аграрній сфері. Вісник Київського 
національного університету ім. Т. Шев ченка. 
Сер. Економіка. 2013. Вип. 148. С. 31–34.

Масловська Л. Ц., Савчук В. А. Оцінка 
результативності і ефективності виробницт-
ва органічної агропродовольчої продукції. 
Агросвіт. 2016. № 6. С. 23–28.

Акмеологічні засади публічного управління /
Є. І. Ходаківський та ін. Вісник жНАЕУ. 
2017. № 1, т. 2. С. 45–58.

Dankevych Ye. M., Dankevych V. Ye., Chai-
kin O. V. Ukraine agricultural land market 
formation preconditions. Acta Universitatis 
Agriculturae et Silviculturae Mendelianae 
Brunensis. 2017. Vol. 65, №. 1. P. 259–271.

Електронні ресурси

Книги Ілляшенко С. М., Шипуліна Ю. С. Товар-
на інноваційна політика: підручник. Суми: 
Університетська книга, 2007. 281 с. URL: 
ftp://lib.sumdu.edu.ua/Books/1539.pdf
(дата звернення: 10.11. 2017).

Законодавчі доку-
менти

Про стандартизацію: Закон України від 11 
лют. 2014 р.
№ 1315. URL: http://zakon1.rada.gov.
ua/laws/show/1315- 18 (дата звернення: 
02.11.2017).

Концепція Державної цільової програми роз-
витку аграрного сектору економіки на період 
до 2020 року: проект / М-во аграр. політики 
та продовольства України. URL: http://
minagro.gov.ua/apk?nid=16822 (дата звернен-
ня: 13.10.2017).

Періодичні видання Клітна М. Р., Брижань І. А. Стан і роз-
виток органічного виробництва та ринку 
органічної продукції в Україні. Ефектив-
на економіка. 2013. № 10. URL: http://
www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna- 
ekonomika&s=ua&z=2525 (дата звернення: 
12.10.2017).
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 Neave H. Deming’s 14 Points for Manage-
ment: Framework for Success. Journal of the 
Royal Statistical Society. Series D (The Statis-
tician). 2012. Vol. 36, № 5. P. 561–570. URL:
http://www2.fiu.edu/~revellk/pad3003/Neave.
pdf (Last accessed: 02.11.2017).

Colletta L. Political Satire and Postmod-
ern Irony in the Age of Stephen Colbert and 
Jon Stewart. Journal of Popular Culture. 
2009. Vol. 42, № 5. P. 856–874. DOI: 
10.1111/j.1540-5931.2009.00711.x.

Сторінки з веб-
сайтів
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