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трансформацій під впливом чинників державного чи глобального значення. В 
умовах реалізації реформи децентралізації та перерозподілу управлінських по-
вноважень особливо важливим є вибір вдалих інструментів реалізації управлін-
ських рішень, оскільки це безпосередньо впливає на результати та продуктив-
ність функціонування окремих секторів економіки, з одного боку, а також на 
рівень збереження соціальних гарантій і цінностей у державі – з іншого.

Висновки. У результаті дослідження детерміновано поняття сучасного ме-
неджменту, основні риси, принципи, функції та методи його реалізації. Окрім 
того, наголошено на необхідності вдосконалення теоретико-методологічного 
базису менеджменту, що особливо важливо в умовах реформування публічного 
управління, а також поширення ідеї менеджеризму в Україні.

Ключові слова: менеджмент, управління, теоретичні основи управління, 
методологія сучасного менеджменту, публічне управління, управління підпри-
ємствами, менеджеризм.
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Теоретико-методологическое обеспечение
современного менеджмента

Цель статьи заключается в исследовании теоретических и методологических 
инструментов обеспечения современного менеджмента как основного направления 
реализации управленческих решений на уровнях государственного (публичного), 
регионального, муниципального (местного) или корпоративного управления. 
Методология исследования. Исследование проблематики проводилось с исполь-
зованием методов сравнения, абстракции, анализа, обобщения, а также графи-
ческого и табличного моделирования. Научная новизна заключается в детальном 
изучении теоретическо-методологических и концептуальных основ современного 
менеджмента с целью их обновления и адаптации к актуальным рыночным 
условиям, которые перманентно трансформируются под влиянием факторов 
государственного и глобального значения. В условиях реализации реформы де-
централизации и перераспределения управленческих полномочий особенно 
важным является выбор наиболее уместных инструментов реализации управ-
ленческих решений, поскольку это непосредственно влияет на результаты и 
продуктивность работы отдельных секторов экономики, с одной стороны, а 
также на уровень поддержки социальных гарантий и ценностей в государстве – 
с другой. 

Выводы. В результате исследования детерминировано понятие современного 
менеджмента, основные характеристики, принципы, функции и методы его 
реализации. Кроме того, акцентировано внимание на необходимости оптимиза-
ции теоретическо-методологического базиса менеджмента, что достаточно важно 
в условиях реформирования публичного управления, а также развития идеи 
менеджеризма в Украине.

Ключевые слова: менеджмент, управление, теоретические основы управле-
ния, методология современного менеджмента, публичное управление, управление 
предприятиями, менеджеризм.
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Theoretically and methodological providing of modern management

Abstract. The right choice of the necessary business and management instru-
ments, including the appropriate normative legal or theoretical and methodological 
basis, high levels of efficiency and coordination in management, knowledgeable 
leadership, particularly in the area of implementation a management decisions con-
cerning, inter alia, sustainable exploitation of resources are factors that particu-
larly important in the context of implementing the decentralization and public 
management reform, as well as sustainable development of our country. The current 
theory and management issues, the theoretical and methodological aspects of the 
administration have an influence on the two sides: first of all, on result and ef-
fectiveness of the different sectors of economy; but, on the other hand, on the 
level of the social support for the different segments of the Ukrainian population. 
Under these circumstances, significant research into many aspects of theoretical 
and methodological foundation of modern management is necessary in an increas-
ingly competitive environment conditions and the transformation of market relations.

The article is devoted to the analysis of considerable theoretical and method-
ological foundation of modern management as a primary way to inform and imple-
mentation a management decisions at all management levels – national, regional, 
municipal and enterprise by which sustainable social and economic development of 
Ukraine is achieved.

Comparison, methods of abstraction, analysis and generalization, graphic and 
tabular modeling are the research methods which were used in the article.

In this science paper the concept of “modern management”, the theoretical and 
methodological basis, main features, basic principles and functions of the 
administration and impacts of the management decisions on social and economic 
development of Ukraine in the context of decentralization, reformation of public 
management and promoting the culture of managerialism are analyzed by authors.

So, based on research, it was determined that the theoretical and methodological 
foundation of modern management can be improvement by building strong and 
accountable state institutions, preparation of quality executive decisions, forming 
professional civil service, launching e-governance, providing convenient services 
to general public.

Key words: management, administration, theoretical basis of management, 
methodology of modern management, public management, management of enterprises, 
managerialism.

Постановка проблеми. Сучасна парадигма менеджменту перед-
бачає високий рівень збалансованості різноманітних інструментів і 
векторів впливу на стан як соціального, так й економічного розвитку 
держави. На сьогоденному етапі погіршення соціально-економічних 
умов життєдіяльності громадян і загалом стану виробничо-господар-
ського сектору ефективний менеджмент, а також раціональна мето-
дологія його реалізації набувають пріоритетного значення на шляху 
подолання кризових явищ. 
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Сучасний менеджмент – це симбіоз інструментів, механізмів і 
теоретичних концепцій не лише щодо практичного втілення управ-
лінських рішень, а й стосовно досягнення максимального соціально-
економічного ефекту від вибору певного з альтернативних варіантів 
управління. Тож варто визнати, що основним завданням сучасної 
управлінської роботи є збереження оптимального балансу між управ-
лінням бізнес-процесами та виконанням соціальних завдань, що є 
складним викликом для теперішнього вітчизняного бізнес-простору. 
Складність взаємоузгодження управління соціальною та економічною 
складовими зумовлена низькою ефективністю вітчизняної практики 
застосування теоретико-методологічного забезпечення. Сучасні реалії 
організації управління свідчать про ухвалення управлінських рішень 
відповідно до застарілих концептуальних основ, які не враховують 
соціальну складову менеджменту та низькоефективні в умовах гло-
балізованого ринку. Окрім того, досі не вирішеним залишається 
питання поширення соціально-психологічних інструментів реалізації 
менеджменту, які в умовах нинішніх кризових тенденцій та обме-
ження соціальної взаємодії, що зумовлено пандемією COVID-19, 
мають більш вагомий управлінський потенціал, ніж адміністративні 
чи економічні. Обумовлені аспекти свідчать про нагальну потребу в 
проведенні глибинних досліджень окресленої проблематики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання теоретичного 
та методологічного забезпечення сучасного менеджменту досліджува-
ли такі науковці, як: А. Андрієнко, В. Бакуменко, Л. Баценко, 
С. Біла, В. Васенко, Р. Галенін, О. Дудкіна, Т. Желюк, О. Красно-
руцький, Д. Кузин, М. Кучер, Л. Ляхович, А. Мельник, Г. Муха, 
О. Плахотнік, В. Поліщук, С. Попов, Н. Чухраєва, К. Циганова й ін.

Зокрема, О. О. Плахотнік і М. М. Кучер [1] висвітлили ключові 
закономірності розвитку теорії сучасного менеджменту шляхом де-
термінування основних підходів, методів і проблем здійснення управ-
ління, а також філософії прийняття управлінських рішень. 

Аналіз теоретичних і методичних основ менеджменту як форми 
управління загальнодержавними публічними та соціально-економіч-
ними процесами здійснив В. Д. Бакуменко [2], який охарактеризував 
десять загальних методологічних ідей – концептів, що відображають 
сенс державного сучасного менеджменту. В. Д. Бакуменко, О. О. Крас-
норуцький і С. А. Попов [3; 4] у своїх працях детально дослідили 
теоретичні основи механізмів випереджального державного управ-
ління, системної організації державного менеджменту, зокрема ас-
пекти самоорганізації та самовпорядкування, а також особливості 
регіонального форсайту. 

Теоретико-методологічні основи менеджменту на підприємствах 
вивчала Л. А. Ляхович [5], яка визначила, що найбільш доцільним 
у сучасних умовах господарювання є використання системного ме-
тоду управління, оскільки саме він дозволяє охопити максимально 
можливу кількість чинників, що впливають на виробничо-господар-
ські процеси. Н. М. Чухраєва, К. В. Циганова та Г. В. Муха [6–8] 
проаналізували особливості методів і підходів управління інновацій-
но-інвестиційною діяльністю сучасних суб’єктів господарювання, 
дослідили основи бюджетування як дієвої методики оптимізації 
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управлінської роботи, а також здійснили аналіз теорії оцінювання 
ефективності використання ресурсів як одного з напрямів сучасного 
менеджменту підприємств. Принципи сучасного менеджменту як 
базис теоретико-методологічного забезпечення управлінської роботи 
охарактеризував В. В. Васенко [9]. 

Серед зарубіжних досліджень у сфері теоретико-методологічного 
забезпечення менеджменту важливе значення мають праці класиків: 
M. Weber, H. Fayol, Herbert A. Simon. Аналіз актуальних тенденцій, 
закономірностей, а також трансформацій концепцій і методів управ-
ління під впливом цифровізації економіки та глобалізації здійснюють 
і сучасні дослідники: G. Allison, C. Hood, C. Pollitt, P. Destatte, 
R. Rhodes, D. Morgan, B. Cook, G. Blackman, P. Drucker, M. Uorner, 
J. D. Wisner, G. Hehmel, B. Brin, V. Sathe, J. Barney, Richard M. Walker 
та ін. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Ана-
ліз теоретико-методологічного забезпечення менеджменту свідчить 
про наявність реальних перспектив для вдосконалення практики 
управління соціально-економічними процесами, що виникають як на 
рівні діяльності державних органів влади, так й управління вироб-
ничо-господарськими процесами вітчизняних підприємств. Проте 
ринкове середовище трансформується, особливо під впливом глоба-
лізації, з одного боку, і кризових явищ, спричинених пандемією 
COVID-19, – з іншого. Це зумовлює необхідність доповнити теорети-
ко-методологічне забезпечення сучасного менеджменту новітніми 
концепціями та принципами організації управління з метою підви-
щення його результативності в сьогоденних обставинах. Зокрема, в 
умовах обмеження соціальної взаємодії доцільно вирішити проблему 
застосування соціально-економічних інструментів реалізації менедж-
менту, що є більш ефективними в контексті підвищення довіри й 
ефективності комунікації між суб’єктами управління, ніж економіч-
ні, адміністративні та інші важелі впливу.

Мета статті. Наукова стаття являє собою оригінальне досліджен-
ня актуальних тенденцій, закономірностей трансформації теоретич-
них і методологічних інструментів забезпечення сучасного менедж-
менту як основного напряму реалізації управлінських рішень. Для 
досягнення поставленої мети в процесі дослідження сформовано та 
вирішено такі важливі наукові і практичні завдання:

– охарактеризувати зміст сучасного менеджменту, зокрема теоре-
тичні аспекти його забезпечення, ознаки та методологію реалізації; 

– проаналізувати сучасні концепції державного менеджменту – 
менеджеризм і неоменеджеризм;

– визначити недоліки та перспективи вдосконалення теоретико-
методологічного забезпечення сучасного менеджменту в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний менеджмент 
доцільно трактувати як багатокомпонентну структуру знань, поло-
жень, принципів і підходів впливу на певні складові життєдіяльнос-
ті людства. У контексті динамічного розвитку та глобалізації дер-
жава є окремим суб’єктом системи соціально-економічних відносин, 
оскільки здатна виконувати свої управлінські повноваження та 
втілювати управлінські рішення в особі органів виконавчої та за-
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конодавчої влади. Проте варто наголосити, що повноваження дер-
жавних менеджерів виходять далеко за межі регулювання траєкторії 
розвитку держави та безпосереднього управління соціальними, еко-
номічними та політичними процесами. Сьогодні державний менедж-
мент є значно ширшим і глибшим поняттям, оскільки передбачає 
наявність не тільки одностороннього впливу, а й комунікації, тобто 
системи ефективної взаємодії між учасниками ринкового середовища, 
що актуалізує необхідність застосування сукупності теоретичних 
принципів і методологічних підходів налагодження такої взаємодії 
між державою, громадськістю та бізнес-сектором. 

Відповідно, у контексті обумовленого погляду, а також аналізу 
вже сформованих теоретичних концепцій можемо стверджувати, що 
державний менеджмент – це мультикомпонентна економічна катего-
рія, що являє собою прогнозований і послідовний вектор діяльності 
вітчизняних органів влади, із залученням суб’єктів бізнес-сектору 
та широкого кола громадськості. Така діяльність має на меті 
розв’язання або попередження проблем, що виникли в суспільстві, а 
також вітчизняному секторі реалізації виробничо-господарських чи 
комерційних процесів з метою гармонізації відносин між державою 
і громадськістю, а також стабілізації суспільного розвитку шляхом 
використання публічного врядування, адміністрування та менедж-
менту. Іманентними ознаками сучасного державного управління є:

– управлінська діяльність державних органів влади, організацій-
на діяльність у сфері управління; 

– органи виконавчої влади держави; 
– урядовий апарат; 
– інституційне забезпечення, коло посадових осіб, керівний пер-

сонал певної установи;
– розпорядники бюджетних коштів [10, с. 31].
Динаміка трансформації економічного середовища та перманент-

не реформування публічного управління в Україні сприяють поши-
ренню системи нового державного менеджменту – менеджеризму. 
Вона формується на основі вже наявного теоретико-методологічного 
базису, проте має дещо інші визначальні риси, відповідно, специфі-
ку функціонування (табл. 1).

Таблиця 1
Порівняльна характеристика традиційного державного менеджменту  

та концепції нового державного менеджменту – менеджеризму
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1. Зорієнтованість на дотримання 
нормативно-правових актів,
інструкцій, процедур.
2. Акцент на перманентному 
контролі.
3. Ієрархічна структурна побудо-
ва.
4. Пріоритет інтересів держави, 
регіону, громади.

1. Зорієнтованість на досяг-
нення визначених цілей, ре-
зультатів.
2. Акцент на високому рівні 
відповідальності.
3. Пріоритет автономії та 
принципів самоврядування.
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Особливості реалізації
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(м
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ж
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и
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)

1. Відносини на засадах від-
повідності нормам, прави-
лам, стандартам.
2. Дисципліна і моніторинг.
3. Бюджетне фінансування за 
статтями видатків.
4. Право на застосування 
примусу.

1. Відносини, побудовані на довірі.
2. Вмотивоване бажання досягнути 
визначених цілей, свобода дій.
3. Система отримання грантів.
4. Відсутність права для застосу-
вання примусу.

Методи реалізації

1. Планування управління.
2. Формалізм і стандартиза-
ція.
3. Колективні стимули, ін-
тереси.
4. Стягнення податків, від-
сутність лояльності в подат-
ковій політиці.

1. Оцінювання якості проміжних 
і кінцевих результатів управління.
2. Використання інноваційних під-
ходів управління та інструментів 
цифрового врядування.
3. Індивідуальні стимули й інте-
реси.
4. Плата за послуги.

Джерело: авторська розробка на основі [11, с. 82]. 

Засновники новітніх теорій менеджменту у своїх концепціях спи-
раються на бажанні перейти від бюрократичних систем державного 
управління до прогресивних, здатних швидко оновлюватись під 
впливом соціально-економічних запитів. Саме тому відбувається роз-
ширення управлінських повноважень і функцій державних менедже-
рів, особливо щодо надання послуг для населення і бізнес-сектору, 
а також підвищення їхньої відповідальності за результативність 
управлінських рішень, що в умовах мінливого ринку трактується як 
задоволення потреб споживачів, тобто господарюючих суб’єктів і 
громадян. 

Науковці, які аналізували постбюрократичні моделі менеджменту, 
зокрема К. Худ (концепція нового публічного менеджменту) і К. По-
лліт (концепція менеджеризму), зробили акцент на управлінні, що 
сприятиме розвитку приватного сектору та конкуренції. К. Худ ви-
значив, що новий публічний менеджмент являє собою систему таких 
елементів, як:

– професійний менеджмент у секторі державного управління;
– стандарти та перманентна оцінка діяльності суб’єктів публіч-

ного сектору;
– первинний контроль;
– чітке секторальне розділення – подрібнення системи державно-

го управління відповідно до соціальних сфер і специфіки їх діяль-
ності;

– значна конкуренція в державному секторі;
– оптимізація практики управління приватним сектором;
– відповідальне використання ресурсного потенціалу, раціональ-

не споживання ресурсів та економія [12, с. 106].
Думка К. Полліта була дещо іншою: дослідник до структури дер-

жавного менеджменту додав соціальний аспект, необхідний для 

Закінчення таблиці 1
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впливу не лише на бізнес-сектор, а й громадськість. Принципами 
державного менеджменту, за К. Поллітом, були такі:

– орієнтація на особу як споживача послуг шляхом формування 
квазіринкових механізмів у системі надання державних послуг;

– перманентний аналіз кадрового потенціалу, рівня професійної 
компетентності та забезпечення соціальних гарантій як методів сти-
мулювання продуктивної роботи;

– використання інструментів контролю, що відповідають сучасним 
тенденціям соціально-економічного розвитку, тобто побудова системи 
моніторингу на засадах раціональної комбінації довіри та нагляду;

– перерозподіл владних повноважень між різними рівнями управ-
ління та відомствами, що отримало своє відображення в реформі 
фіскальної, адміністративної та політичної децентралізації;

– зниження затрат шляхом вибору оптимального управлінського 
рішення із числа альтернативних;

– прозорий і розподіл, і використання ресурсного потенціалу;
– висока якість державних послуг [13, с. 96].
Теорія сучасного менеджменту перманентно змінюється, і досяг-

нути ідеального балансу між соціальною та економічною ефектив-
ністю – це складний виклик для сучасного менеджменту. Концепція 
менеджеріалізму є ефективною спробою налагодити взаємовигідне 
партнерство між громадськістю, бізнесом і державою. Проте варто 
визнати, що рівень задоволення економічних і соціальних потреб 
залишався різним. Визначено, що високоефективним управління є 
в умовах використання політичних інструментів і політичних мереж, 
що породило формування теорії «неоменеджеріалізму» (одним із 
головних її ідеологів є Р. Родес). Політична мережа являє собою 
сукупність формальних і неформальних інституційних зв’язків між 
урядовими управлінцями й іншими суб’єктами, структурованими 
навколо загальносуспільних інтересів у розробці та здійсненні сучас-
ної державної політики [14, с. 34]. 

Вкажемо ознаки методології функціонування політичних мереж:
– мережа є структурованою системою, платформою для управлін-

ня публічними справами, яка об’єднує управлінський потенціал 
держави та громадянського суспільства;

– політична мережа сприяє розробці взаємовигідних угод щодо 
обміну наявними ресурсами між бізнесом, громадськістю і державним 
сектором;

– пріоритетність загального кооперативного інтересу (приватно-
публічне партнерство), який не притаманний класичним ринковим 
відносинам, побудованих на засадах максимізації власних соціально-
економічних вигод;

– рівність учасників з точки зору формування та прийняття 
управлінських рішень – практична відсутність делегування та під-
порядкування;

– наявність специфічних рис культури консенсусу;
– політична мережа – структура, що функціонує на договірних 

основах, складається із сукупності взаємопов’язаних, взаємодопов-
нюваних елементів, що співпрацюють на засадах ефективної кому-
нікації [12, с. 107].
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Сьогодні ключовою проблемою менеджменту є низький рівень 
застосування дієвих сучасних теоретико-методологічних положень 
менеджменту у вітчизняній практиці управління. Неузгодженість 
практики і теорії породжує неефективність управління, особливо в 
умовах обмеження соціальної взаємодії. 

Окрім того, недостатня роль у сучасному менеджменті відведена 
застосуванню інформаційно-комунікаційних технологій, які мають 
значний потенціал щодо організації взаємодії суб’єктів ринку та 
здатні спростити їх комунікацію в умовах глобалізованого економіч-
ного простору без застосування інструментів примусу. 

Отже, роль адміністративних методів впливу значно переоцінена, 
а методи соціально-психологічного впливу недостатньо розвинуті. На 
нашу думку, це породжує недовіру між суб’єктами економічного 
простору, відсутність результативної комунікації та низьку соціаль-
ну відповідальність. 

В основу вітчизняної моделі менеджменту необхідно закладати 
ідею кардинальної зміни механізмів та інструментів управління, 
оскільки сьогодні існує значний дисбаланс між векторами Стратегії 
сталого розвитку держави. З одного боку, Стратегія стверджує про 
необхідність побудови цифрової, соціально- та сервісно-орієнтованої 
держави [15], проте, з іншого боку, передбачає застосування заста-
рілих адміністративних інструментів управління. У фокусі реформи 
сучасного менеджменту має бути зміна трьох ключових елементів: 
структури управління, процедури та ролі людини як суб’єкта, що 
здійснює управління та піддається управлінню. 

Отже, вітчизняне теоретико-методологічне забезпечення необхід-
но доповнити концептуальними основами щодо: 

– порядку розбудови сильних і підзвітних державних інституцій, 
які регулюватимуть взаємодію трьох суб’єктів: держави, бізнес-оди-
ниць і громадян;

– методики підготовки якісних урядових рішень;
– механізмів формування професійної служби органів державної 

влади;
– методології поетапного запровадження електронного врядуван-

ня, зокрема з метою надання зручних послуг громадянам і бізнесу.
Висновки. У ході аналізу теоретико-методологічного базису сучас-

ного менеджменту визначено, що у сферах забезпечення державного, 
публічного управління та управління діяльністю господарюючих 
суб’єктів здебільшого переважають адміністративні інструменти впли-
ву над соціально-психологічними й економічними. Це свідчить про 
те, що сучасна теоретична та методологічна база застаріла, не адап-
тована до перманентних ринкових трансформацій і недостатньо 
узгоджена зі стратегіями та ключовими векторами діяльності як 
держави загалом, так й окремих господарюючих одиниць зокрема. 

Подальшу наукову роботу у сфері аналізу теоретико-методологіч-
них основ менеджменту доцільно зорієнтувати на їх оновлення та 
узгодження із цілями й тактикою діяльності держави, яка в умовах 
сьогодення є учасником глобалізованого економічного простору, по-
будованого на соціально орієнтованих, а не адміністративних чи 
примусових принципах управління і самоорганізації. 
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В КОНТЕКСТІ ПРОЄКТНОГО ПІДХОДУ

Мета статті полягає в поглибленні понятійного апарату інфраструктури та 
розробці пропозицій з удосконалення її класифікації в контексті проєктного 
підходу. Методологія дослідження базувалася на методах аналізу, синтезу, по-
рівняння та узагальнення при проведенні комплексного дослідження наявних 
підходів, застосованих при розкритті суті поняття «інфраструктура». Наукова 
новизна полягає в розробленні класифікації інфраструктури з огляду на про-
єктний підхід через групування проєктів, які забезпечують функціонування 
інфраструктури, за такими ієрархічними ознаками, як: суспільне призначення 
інфраструктурного проєкту, здатність інфраструктурного проєкту генерувати 
грошові потоки, цілі реалізації інфраструктурного проєкту. Висновки. На осно-
ві проведеного дослідження зроблено висновок, що інфраструктура є багаторів-
невою системою, яка містить у собі матеріальні та нематеріальні об’єкти, роз-
криття змісту яких здійснюється через застосування класифікаційних ознак. 
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Теоретические аспекты исследования инфраструктуры
в контексте проектного подхода

Цель статьи заключается в углублении понятийного аппарата инфраструктуры 
и разработке предложений по совершенствованию ее классификации в контексте 
проектного подхода. Методология исследования основана на методах анализа, 
синтеза, сравнения, которые применены при определении существующих под-
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ходов к раскрытию сути понятия «инфраструктура». Научная новизна состоит 
в разработке классификации инфраструктуры на основании проектного подхода 
посредством группировки проектов, обеспечивающих функционирование 
инфраструктуры, по таким признакам иерархии, как: общественное назначение 
инфраструктурного проекта, способность инфраструктурного проекта генериро-
вать денежные потоки, цели реализации инфраструктурного проекта. Выводы. 
На основе проведенного исследования пришли к выводу, что инфраструктура 
является многоуровневой системой, которая включает в себя материальные и 
нематериальные объекты, раскрытие содержания которых осуществляется путем 
применения классификационных признаков. 

Ключевые слова: инфраструктура, классификация инфраструктуры, 
проектный подход, инфраструктурный проект, виды инфраструктуры.

Vasyutynska Lyudmyla
PhD in Economic, Associate Professor,
Associate Professor of the Project Management Department,
Odessa Regional Institute of Public Administration National Academy for 
Public Administration under the President of Ukraine 

Theoretical aspects of research of infrastructure are in context of 
the project of approach 

This article the infrastructure essence  was investigated and the need exploring 
this category as an important factor of the state socio-economic development was 
underline. The developed infrastructure complex builds objective conditions to solve 
scientific and technical issues, optimizing economic ties, integrating the state into 
the global economic space. The implementation of projects the construction and 
modernization of infrastructure facilities will provide a multiplier effect and will 
contribute to economic growth. The relevance of the problems described is a 
condition for deep research in this direction. The purpose of the article is studeing 
the theoretical foundations of infrastructure and develops proposals for improving 
the classification of infrastructure in the context of the project approach. The 
survey methodology is based on methods of analysis, synthesis and comparison. 
These methods were used to study of existing approaches to the disclosure to 
essence of the infrastructure. The scientific novelty of the research is to develop 
a hierarchy of infrastructure classification within the framework of the project 
approach by grouping projects that ensure the functioning of the infrastructure, 
according to such hierarchical criteria as: the public purpose of the infrastructure 
project, the ability of the infrastructure project to generate cash flows, the goals 
of the infrastructure project. Conclusions. Investigations have show that in the 
economic literature there were different approaches to understand the essence of 
infrastructure, determining elements and classification one. The reasons for the 
different opinions lie in the practical using of the definition of infrastructure in 
various industries, spheres and areas of scientific research. Following investigate 
which had found out that the infrastructure was a multi-level system, which consists 
of material and non-material objects. Therefore, it is necessary to develop a 
classification for systematizing them according to different criteria

Key words: infrastructure, infrastructure classification, project approach, 
infrastructure project, types of infrastructure.

Постановка проблеми. Інфраструктура є важливою детермінантою 
соціально-економічного розвитку держави. Розвинений інфраструк-
турний комплекс створює об’єктивні умови для вирішення науково-
технічних проблем, оптимізації міжрегіональних і міждержавних 
зв’язків, інтеграції держави у всесвітній економічний простір. Фі-
нансування проєктів, спрямованих на будівництво та модернізацію 



18 Васютинська Л. А.
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
5

інфраструктурних об’єктів, дає змогу отримати мультиплікаційний 
ефект і сприяє економічному зростанню. Важливість визначених 
питань з огляду на виклики сьогодення та наслідки економічної 
кризи в українських реаліях обумовлюють актуальність обраного 
напряму дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні засади інф-
раструктури всебічно висвітлено в працях українських і зарубіжних 
дослідників: В. Бура, А. Вінінга, Х. Зінгера, Р. Йохімсена, Дж. Рі-
чардса, П. Розенштейн-Родана, П. Самуельсона, А. Янгсона, Н. По-
добєд, П. Бєлєнького, А. Гриценка, Л. Сімків, B. Соболєва й ін. 

Попри значний обсяг наявних праць, присвячених інфраструкту-
рі, і важливість отриманих результатів питання з розкриття її сут-
ності в контексті проєктного підходу залишається недостатньо ви-
вченим.

Мета статті. Метою статті є поглиблення понятійного апарату 
інфраструктури та розробка пропозицій з удосконалення її класифі-
кації в контексті проєктного підходу. 

Виклад основного матеріалу. Уперше термін «інфраструктура» 
згадано 1920 року в Оксфордському словнику, і тлумачили його як 
сукупність відповідних будівель, які забезпечують успішні воєнні дії. 

У 1940-х роках під інфраструктурою стали розуміти сукупність 
галузей, які сприяють взаємодії виробництва й торгівлі. Так дефіні-
ція «інфраструктура» була вдосконалена та набула галузевого кон-
тексту [1].

А. Янгсон [2] вважає засновником терміна «інфраструктура» 
Х. Зінгера, який у 1940-х роках увів поняття social overhead 
capital – «накладний капітал», зміст якого тлумачать подібно до 
інфраструктури. Висунувши концепцію «збалансованого зростання 
за допомогою незбалансованих інвестицій», автор акцентував на 
тому, що якісного покращення основних економічних показників 
досягають за рахунок формування власної виробничої та соціальної 
інфраструктури [3].

У подальшому трансформаційні перетворення економіки спричи-
нили виникнення нових підходів до визначення інфраструктури. 

Один з основоположників теорії економіки розвитку П. Розен-
стейн-Родан [4] увів у науковий ужиток термін «інфраструктура». 
Досліджуючи ринкові механізми, автор вважав, що вони не здатні 
достатньою мірою впливати на формування інфраструктурного капі-
талу або інфраструктури. Цією тезою фактично окреслено проблема-
тику щодо необхідності дослідження понятійного апарату інфраструк-
тури з точки зору функціонування ринкової економіки. 

Відсутність чіткого розуміння поняття «інфраструктура» призве-
ло до різних її тлумачень. В економічній літературі за суттю об’єкти 
інфраструктури ототожнювали із засобами виробництва, а поняття 
«інфраструктура» підмінювали поняттям «капітал». Стосовно цього 
А. Вінінг і Дж. Річардс [5] зазначають, що питання слід розглядати 
не з позиції того, які активи й об’єкти належать до інфраструктури, 
а щодо того, «чому вони до неї не належать». 

На думку В. Бура, [6] найбільш обґрунтоване трактування по-
няття «інфраструктура» наводить Р. Йохімсен [7] у своїй роботі 
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«Теорія інфраструктури. Основи розвитку ринкової економіки» 
(1966). У ній дослідник розкриває зміст інфраструктури як «суми 
матеріальних, інституціональних та особистих коштів для інформа-
ції, доступної економічним агентам, яка сприяє вирівнюванню рівня 
віддачі при порівнянних інвестиціях у разі відповідного розподілу 
ресурсів, тобто при повній інтеграції та максимізації рівня еконо-
мічної активності». 

Як зауважує В. Бур [6], основним недоліком обґрунтування зміс-
ту інфраструктури є те, що її сприймають як певний перелік гро-
мадських будівель і споруд – об’єктів, що мають суто матеріальні 
характеристики. На думку автора, при цьому не враховують функ-
ціональні особливості інфраструктурних об’єктів. Необхідність у 
дослідженнях інфраструктури керуватися функціональним підходом 
В. Бур пояснює специфікою її функцій. 

П. Самуельсон [8] розуміє інфраструктуру з економічних позицій 
через обсяг капіталовкладень, основою яких є державні інвестиції. 
Автор зауважує, що вони розчищають шлях до виробництва та тор-
гівлі (наприклад дороги, іригаційні системи й інші інфраструктурні 
об’єкти), закладаючи передумови для успішного розвитку приватно-
го сектору економіки. 

Після 1990-х років, як зазначає M. Ратайчак, дослідження інф-
раструктури здійснювали в таких напрямах [9]:

– інфраструктура як чинник економічного зростання: наукові 
дискусії точилися щодо пошуку джерел ендогенного розвитку;

– розвиток інфраструктури у світовому масштабі;
– проблематика системної трансформації економіки для країн, 

що розвиваються.
Сучасні дослідження інфраструктури є досить розгалуженими з 

огляду на сфери застосування цієї дефініції. Існує велика кількість 
розробок стосовно ринкової, інституціональної, економічної, соціаль-
ної та інших видів інфраструктури. Наукові напрацювання сформу-
вали досить широке дискусійне поле, у якому складно знайти узго-
дженість, з огляду на різні погляди авторів. Тому виникла необхід-
ність у розробці узгодженої класифікації інфраструктури. У цьому 
контексті вважаємо доцільним застосувати проєктний підхід, з ура-
хуванням того, що інфраструктура є досить капіталомісткою і по-
требує значних інвестиційних вливань. Інша особливість інфраструк-
тури полягає в тому, що вона не є матеріальним благом, її викорис-
товують лише для задоволення потреб суспільства через певні 
сервіси (наприклад водопостачання, водовідвід, електропостачання, 
надання освітніх послуг тощо).

Підтвердженням висунутої тези є висновки експерта Всесвітнього 
банку Ремі Прюдома [10], який зазначає, що послуга є набагато 
важливішою, ніж інфраструктура, яка для цього була використана. 

Проведений аналіз економічних джерел з обґрунтування змісту 
поняття «інфраструктура» надав можливість з’ясувати, що дискусії, 
які точаться з приводу її класифікації, сформували стійкі уявлення 
про її склад. Однак вважаємо, що потрібно розширити дефініцію 
досліджуваного терміна, згідно з такими позиціями:
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1. Діяльність економічних суб’єктів, які здійснюють капітало-
вкладення в інфраструктурні проєкти, реалізується в різних секторах 
економіки (публічний і реальний сектори), а відтак обумовлена різ-
ними факторами щодо: джерел формування власного капіталу, 
зобов’язаннями, покладеними на цих суб’єктів з боку держави та 
суспільства, участю в розподілі фінансів тощо. 

2. Цілі публічного сектору сфокусовані на отриманні суспільних 
вигод від реалізації інфраструктурних проєктів, а суб’єкти реально-
го сектору економіки очікують отримати певну дохідність від вкла-
деного в проєкт капіталу.

3. Інфраструктура має міжгалузевий характер і виконує інтеграційну 
функцію між галузями виробництва, регіонами та державами; але вона 
безпосередньо не створює матеріальних благ, а є основою для надання 
певних послуг, необхідних для нормальної життєдіяльності суспільства. 

З огляду на зазначене вище пропонуємо розкривати зміст понят-
тя інфраструктури в контексті проєктного підходу шляхом побудови 
ієрархії відповідно до її класифікації. Основу розмежування груп 
останньої становлять такі ознаки, як: суспільне призначення інфра-
структурного проєкту, здатність інфраструктурного проєкту генеру-
вати грошові потоки, цілі інфраструктурного проєкту (рис. 1). 

Рис. 1. Ієрархія інфраструктури на основі проєктного підходу

Джерело: авторська розробка.

Класифікаційні ознаки інфраструктури на рис. 1 представлені в 
певній ієрархічній послідовності, що є основою для виявлення видів 
та об’єктів проєктного фінансування. Це надасть можливість вдо-
сконалити аналітичну роботу на передінвестиційній фазі складання 
інфраструктурного проєкту. 

Класифікація інфраструктури на основві проєктного підходу

Суспільне призначення інфраструктурного проєкту

Цілі реалізації інфраструктурного проєкту

Здатність інфраструктурного проєкту генерувати  
грошові потоки

Проєкти, які створюють  
майнові цінності

Проєкти, що генерують  
грошові потоки

Проєкти, що реалізуються для 
надання комерційних послуг

Проєкти, які створюють  
інтелектуальні та людські  

цінності

Проєкти, що не генерують  
грошові потоки

Проєкти, що реалізуються  
для надання чистих і зміша-

них суспільних благ
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Висновки. У ході проведеного дослідження з’ясовано, що в еко-
номічній літературі існують істотні розбіжності в трактуванні інф-
раструктури як поняття, визначенні її складу та класифікації. Дис-
кусійне поле, що виникло з розуміння досліджуваного поняття, 
обумовлено множинністю підходів, запропонованих авторами, які 
належать до різних наукових шкіл. Причиною цього є універсаль-
ність дефініції «інфраструктура». 

На основі здійсненого дослідження визначено, що інфраструктура 
є багаторівневою системою, яка містить у собі матеріальні та нема-
теріальні об’єкти. Розкриття їх змісту здійснюється через застосу-
вання класифікаційних ознак, що мають значну варіацію, оскільки 
розкриваються на основі використання різних критеріїв. 

Розроблена ієрархія класифікації інфраструктури в контексті 
проєктного підходу базується на твердженні, що остання є основою 
для виробництва та надання послуг юридичним і фізичним особам 
на комерційній і некомерційній основі, причому безоплатність або 
часткова платність таких послуг пов’язана з наданням чистих і змі-
шаних суспільних благ, згідно із соціальною складовою інфраструк-
тури. Запропонована класифікація може бути деталізована, відпо-
відно до визначених ознак і розгорнення критеріїв їх вимірювання, 
що є підставою для проведення подальших досліджень. 
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РИНКОВА РОЗВИНЕНІСТЬ ЕКОНОМІК ЄС І УКРАЇНИ: 
АСИМЕТРІЯ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

Мета статті полягає в розробці практичних і науково-методичних рекомен-
дацій щодо покращення ринкової розвиненості України та зменшення диверген-
ції її економіки стосовно економіки ЄС. Методологія дослідження містить у собі: 
системно-структурні та порівняльні дослідження (для розуміння логіки функ-
ціонування сучасних ринкових інститутів в Україні та Європі); монографічний 
аналіз (при вивченні підходів щодо вдосконалення ринкової розвиненості еко-
номіки України); статистично-економічний аналіз (при здійсненні рейтингової 
оцінки стосовно економічних свобод і конкурентоспроможності української 
економіки). Наукова новизна: виявлено, що стан ринкової розвиненості укра-
їнської економіки є суттєво нижчим не тільки від країн ЄС і більшості країн 
СНД, але й багатьох країн світу. Причиною цього є низька ефективність судової 
і правоохоронної системи; слабкість та архаїчність державного регулювання 
підприємницького середовища; монополізація та олігархізація економіки, не-
прозорі підходи до приватизації активів в Україні; «чорний» і «сірий» ринок 
землі; порушення митних процедур й оформлень, які суттєво насичують контр-
афактом і контрабандним товаром ринки України. У країнах ЄС, навпаки, про-
водиться політика, яка сприяє захисту прав на активи й власність і цим сти-
мулює появу робочих місць та економічне зростання за рахунок створення 
сприятливого клімату для бізнесу, а також орієнтує його на інновації та відпо-
відні інфраструктурні фонди допомоги. Висновки: необхідна проактивна дер-
жавна політика в становленні ефективних регулятивних інститутів України, в 
антикорупційних та економічних реформах, у зниженні рівня монополізації та 
олігархізації ринків; потрібні: приватизація, що стимулює інвестиції та іннова-
ції; перехід від екстенсивних методів господарювання до інтенсивних; вбудову-
вання вітчизняної продукції в зовнішні ланцюжки доданої вартості; збільшення 
інвестицій у вітчизняну інфраструктуру; пріоритетність у розвитку малого та 
середнього бізнесу; системна спрямованість на підвищення продуктивності еко-
номіки; поява нових підприємств низьковуглецевої та екологічно сприятливої 
економіки.

Ключові слова: економіки ЄС і України, ринкова розвиненість, європейська 
економічна інтеграція, світова економіка.
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Рыночное развитие экономики ЕС И Украины:  
асимметрия и пути её преодоления

Целью статьи является разработка практических и научно-методических 
рекомендаций по улучшению рыночной развитости Украины и уменьшение ди-
вергенции ее экономики по отношению к экономике ЕС. Методология исследо-
вания включает в себя: системно-структурные и сравнительные исследования 
(для понимания логики функционирования современных рыночных институтов 
в Украине и Европе); монографический анализ (при изучении подходов по со-
вершенствованию рыночной развитости экономики Украины); статистически-
экономический анализ (при осуществлении рейтинговой оценки в отношении 
экономических свобод и конкурентоспособности украинской экономики). Научная 
новизна: выявлено, что состояние рыночной развитости украинской экономики 
существенно ниже не только по сравнению со странами ЕС и многими странами 
СНГ, но отстает и от подавляющего большинства стран мира. Причиной этого 
является низкая эффективность судебной и правоохранительной системы; сла-
бость и архаичность государственного регулирования предпринимательской 
среды; монополизация и олигархизация экономики, непрозрачные подходы к 
приватизации активов в Украине; «черный» и «серый» рынок земли; нарушение 
таможенных процедур и оформлений, которые существенно насыщают контра-
фактом и контрабандным товаром рынки Украины. В странах ЕС, наоборот, 
проводится политика, способствующая защите прав на активы и собственность, 
стимулирующая появление рабочих мест и экономический рост за счет создания 
благоприятного климата для бизнеса, а также ориентирующая его на инновации 
и соответствующие инфраструктурные фонды помощи. Выводы: необходима 
проактивная государственная политика в становлении эффективных регулиру-
ющих институтов Украины, в антикоррупционных и экономических реформах, 
в снижении уровня монополизации и олигархизации рынков; также стимули-
рующая инвестиции и инновации приватизация; переход от экстенсивных ме-
тодов хозяйствования к интенсивным; встраивание отечественной продукции во 
внешние цепочки добавленной стоимости; увеличение инвестиций в отечествен-
ную инфраструктуру; приоритетность в развитии малого и среднего бизнеса; 
системная нацеленность на повышение производительности экономики; появле-
ние новых предприятий низкоуглеродистой и экологически благоприятной 
экономики.

Ключевые слова: экономики ЕС и Украины, рыночная развитость, европей-
ская экономическая интеграция, мировая экономика.
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Market development of the economy of the eu and Ukraine: 
asymmetry and ways of overcoming it

The goal of this article is to develop practical, scientific and methodological 
recommendations to improve the market development of Ukraine and reduce the 
divergence of its economy in relation to the EU economy. Research methodology 
includes: system-structural and comparative studies (to understand the logic of the 
functioning of modern market institutions in Ukraine and Europe); monographic 
analysis (in the study of approaches to improve the market development of the 
Ukrainian economy); statistical and economic analysis (when carrying out a rating 
assessment in relation to economic freedoms and competitiveness of the Ukrainian 
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economy). Scientific novelty: it was revealed that the state of market development 
of the Ukrainian economy is significantly lower not only in comparison with the 
EU countries, many CIS countries, but also lags behind the overwhelming major-
ity of countries in the world. The reason for this is the low efficiency of the ju-
dicial and law enforcement system; weakness and archaism of state regulation of 
the business environment; monopolization and oligarchization of the economy, 
non-transparent approaches to the privatization of assets in Ukraine; “Black” and 
“gray” land market; violation of customs procedures and registrations, which sig-
nificantly saturate the markets of Ukraine with counterfeit and smuggled goods. 
In contrast, EU countries are pursuing policies that promote asset and property 
rights protection, stimulate job creation and economic growth by creating a busi-
ness-friendly climate, as well as focusing on innovation and related infrastructure 
aid funds. Conclusions: a proactive state policy is needed in the formation of ef-
fective regulatory institutions in Ukraine, in anti-corruption and economic reforms, 
in reducing the level of monopolization and oligarchization of markets; also priva-
tization stimulating investment and innovation; transition from extensive to in-
tensive management methods; embedding of domestic products into external value 
chains; increasing investment in domestic infrastructure; priority in the develop-
ment of small and medium-sized businesses; systemic focus on increasing the 
productivity of the economy; the emergence of new businesses in a low-carbon and 
environmentally friendly economy.

Key words: economies of the EU and Ukraine, market development, European 
economic integration, world economy.

Постановка проблеми. 2005 року Євросоюз офіційно визнав Укра-
їну державою з ринковою економікою. Із цього історичного моменту 
пройшло вже понад 15 років, за які вітчизняна економіка суттєво 
трансформувалась і набула притаманних їй специфічних ознак. Від-
значимо, що розвиненіша ринкова економіка, то заможніші грома-
дяни, вищий рівень життя людей, вони більш конкурентні та само-
достатні. Розвинена ринкова економіка дає змогу адекватно реагу-
вати на зовнішні (позитивні чи негативні) впливи. Тому стимулю вання 
ринкових механізмів, їх становлення і стійкість є важливими чин-
никами соціально-економічного поступу. Дослідження ринкової роз-
виненості, стану цього процесу в Україні та ЄС є актуальним і необ-
хідним для подальшої успішної євроінтеграції нашої країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми економічно-
го розвитку України та держав ЄС вивчали такі науковці: О. Білорус, 
Т. Богдан, О. Борзенко, Т. Бурлай, В. Геєць, Т. Качка, В. Сіденко, 
А. Філіпенко, О. Шаров та ін. Їх дослідницький внесок є значним, 
але ринкову розвиненість України та країн ЄС детально ще не ана-
лізували, тому ці напрацювання доповнять здобуток вітчизняної і 
закордонної науки.

Мета статті – дослідити стан ринкової розвиненості економік в 
Україні та країнах ЄС, з’ясувати особливості, відмінності з подаль-
шим формуванням концепції подолання дивергенції між економіка-
ми України та ЄС в частині їх ринкової розвиненості.

Виклад основного матеріалу дослідження. Стан ринкової розви-
неності України значною мірою залежить від рейтингу економічних 
свобод і розвитку відповідних інституцій, що забезпечують функці-
онування ринкової економіки. Так, 2021 року Україна піднялася на 
сім позицій і посіла 127 місце в рейтингу економічних свобод Eco-
nomic Freedom Index 2021, який складає Heritage Foundation. За-
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гальний показник економічної свободи України становить лише 
56,2 бали зі 100 можливих, тому країна входить до категорії «пере-
важно невільна». Це найгірший показник серед 45 країн Європи, і 
він нижчий від середнього показника як регіону, так і світу.

Сусідами по рейтингу України є Джибуті (126 місце), Нікарагуа 
(125-те) і Мавританія (128-ме), острови Сан-Томе й Принсіпі (129 міс-
це). Індекс економічної свободи складається з 12 показників, що 
поділяють на чотири категорії: ефективність права, регуляторна 
ефективність, діяльність влади й відкритість ринків.

Наднизькі оцінки України зафіксовані в таких показниках: фі-
нансова свобода (30 балів), інвестиційна свобода (35 балів) і судова 
ефективність (41,1 бал). Найбільш високі – податковий тягар (88,7 ба-
лів) і фіскальне здоров’я (87,7 балів).

Характеризуючи ефективність права, відзначимо, що хоча укра-
їнські закони й регулюють право власності, через корумповані суди 
бізнес почуває себе в Україні невпевнено. Схильність судової систе-
ми до політичного тиску, корупції і хабарництва послаблює довіру 
суспільства до неї, що суттєво знижує ринковий потенціал України. 
Недостатня відкритість та ефективність ринків, а також напруженість 
у відносинах з Росією істотно звужують можливості для інвестицій 
в нашу державу.

Країнами-лідерами за рейтингом 2021 року [1] є: 1. Сінгапур 
(89,3 бали); 2. Нова Зеландія (83,9 балів); 3. Австралія (82,4 бали); 
4. Швейцарія (81,9 балів); 5. Ірландія (81,4 бали); 6. Тайвань 
(78,6 балів); 7. Великобританія (78,4 бали); 8. Естонія (78,2 бали); 
9. Канада (77,9 балів); 10. Данія (77,8 балів). Країни, у яких до-
мінує англосаксонське право й ліберальна ринкова економіка з мі-
німальним втручанням держави, перебувають на найвищих щаблях 
рейтингу.

Навіть такі країни, як Узбекистан (108 балів), Білорусь (95 балів), 
Росія (92 бали), Молдова (85 балів) суттєво обігнали Україну в цьо-
му рейтингу [1].

В індексі глобальної конкурентоспроможності 2020 року Україна 
також посіла останні позиції – 55 місце із 63 країн рейтингу. На 
51 місці Румунія, 50-му – Росія, 46-му – Туреччина, 42-му – Казах-
стан, 41-му – Латвія, 39-му – Польща, 33-му – Чехія, 31-му – Лит-
ва, 28-му – Естонія.

Лідерами в індексі глобальної конкурентоспроможності 2020 року 
були здебільшого ті самі країни, що й у попередньому рейтингу. 
Так, 1 місце посів Сінгапур, 2-ге – Данія, 3-тє – Швейцарія, 4-те – 
Нідерланди, 5-те – Гонконг, 6-те – Швеція, 7-ме – Норвегія, 8-ме – 
Канада [2].

Крім того, показники ВВП на душу населення станом на 2019–
2020 роки в Україні перебували на рівні, трохи нижчому за Молдо-
ву, Вірменію та Грузію. Так, 2019 року номінальні показники ВВП 
на душу населення в Україні становили – 3 700 доларів США, а за 
паритетом купівельної спроможності (ПКС) – 12 800 доларів США. 
Щоб досягти показників сьогоднішньої Польщі (17 407 доларів, а за 
ПКС – 33 222 доларів), за підрахунками експертів, українській 
економіці знадобиться близько 50 років. На жаль, спостерігаємо 
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суттєве відставання підприємництва України від високорозвинених 
країн ЄС [3].

Порівняння України з іншими державами світу, зокрема з краї-
нами Європи, свідчить про те, що нам ще не вдалося вибудувати 
силь ні, самодостатні та незалежні підприємницькі інститути, що 
впевнено могли б конкурували на внутрішньому і зовнішніх ринках 
та які б системно розвивали економіку України. Цьому на заваді, 
крім зазначеної вище судової та правоохоронної системи, стали, на 
наш погляд, слабкість й архаїчність державного регулювання під-
приємницького середовища, монополізація та олігархізація економі-
ки, непрозорі підходи до приватизації активів в Україні, «чорний» 
і «сірий» ринок землі, порушення митних процедур, які насичують 
ринки України контрафактом і контрабандним товаром. Усі ці чин-
ники разом суттєво пригнічують підприємницьку активність добро-
чесних вітчизняних підприємств і зменшують привабливість цієї 
сфери діяльності.

Порівняно з Україною в ЄС інша ситуація: деякі країни розви-
вають власну ринкову економіку вже понад п’ять століть, тому в 
Європі наявні фундаментальні основи та налагоджені механізми, що 
підтримують ці інститути професійно й злагоджено, а головне, на 
користь усьому суспільству. Деякі країни ЄС усе ж таки характери-
зуються слабкістю державного управління і низькою якістю інсти-
тутів, тому вони мають покращити державне регулювання й посту-
пово розвинути власні ринкові інститути та підприємницьке середо-
вище. Загалом такі перешкоди впливають асиметрично на 
соціально-економічний зв’язок між країнами ЄС, а також свідчать 
про недостатню диверсифікацію деяких слабких економік країн ЄС.

Вказані вище негативні чинники економік деяких країн ЄС, осо-
бливо країн, що розвиваються (Болгарія, Боснія і Герцеговина, Ал-
банія, Румунія та ін.), загалом негативно впливають на конкуренто-
спроможність європейської економіки щодо її основних конкурен-
тів – США і Китаю. Роздробленість і національна ізольованість 
економік 27 країн ЄС не дають можливості швидко та злагоджено 
реагувати на виклики глобалізації. Європейська комісія системно 
бореться із цими вадами, але все ж досягти динаміки своїх глобаль-
них конкурентів не вдається. Так, акумулюються значні кошти для 
транскордонної співпраці, для спільних бізнесів між різними краї-
нами ЄС, для розвитку інфраструктури, для побудови нової цифрової 
та низьковуглецевої економіки тощо. Крім того, впроваджуються 
уніфіковані норми для ринку праці, ринку капіталів та інвестицій, 
ринку трансфертів технологій тощо.

За останнє десятиліття на економічний розвиток Єврозони впли-
нула низка потрясінь, що спричинила економічну та політичну не-
визначеність. До них відносять: глобальну економічну та фінансову 
кризу, кризу суверенного боргу, уповільнення світової торгівлі й 
напруженість у банківському секторі, геополітичну нестабільність і 
торговельні війни між глобальними гравцями (США, Китай і ЄС), 
політичну нестабільність деяких великих держав-членів ЄС, голо-
сування по Брекзиту, зміни в політиці нової адміністрації США. 
Крім того, суттєвим викликом для країн ЄС стала пандемія COVID-19. 
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Детермінантою зазначених вище процесів є слабкі основні еконо-
мічні показники в країнах ЄС (незначний фактичний і потенційний 
попит, скорочення частки позикових коштів банків, домашніх гос-
подарств і корпоративного сектору). Невизначеність і її вплив на 
макроекономіку мають ключове значення для оцінки економічних 
перспектив у цих умовах. Однак при нинішній кон’юнктурі низка 
широко використовуваних індикаторів невизначеності демонструє 
суперечливі сигнали. Наприклад, індикатор політичної невизначе-
ності під час пандемії СOVID-19 був рекордно високим, тоді як во-
латильність фінансового ринку залишалася низькою, що обумовлено 
оперативним реагуванням ЄЦБ на виклики пандемії СOVID-19. Ця 
невизначеність, імовірно, призведе до скорочення інвестицій і спо-
живання в умовах посткризового відновлення, посилення регулюван-
ня на рівні національних держав, а не наднаціональних органів 
управління ЄС.

Відзначимо, що ініційована тенденція щодо протекціоністських 
заходів у США для посилення власних підприємницьких структур, 
має прихильників і в Європі. Так, подібні кроки із захисту вітчиз-
няного виробника застосовує не тільки Америка, але й Чехія. На 
початку 2021 року в Чехії нижня палата парламенту ухвалила закон, 
який передбачає, що з 2022 року 55 % продовольчих продуктів на 
полицях магазинів, площею понад 400 м2, повинні бути чеськими. 
Через шість років відсоток чеських продуктів має зрости до 73 %. 
Тобто ліберальна ринкова економіка посилюється в кризу прагма-
тичними протекціоністськими заходами державних органів влади, і 
цей тренд потрібно враховувати й Україні у її прагненнях розвину-
ти вітчизняне підприємницьке середовище.

Крім того, загалом політика ЄС допомагає зробити промисловість 
і бізнес ЄС більш конкурентоспроможними, стимулює створення 
робочих місць та економічне зростання за рахунок забезпечення 
сприятливого для бізнесу середовища.

В умовах глобалізації та посилення конкуренції з боку країн, що 
розвиваються, довгострокове економічне процвітання Європи буде 
залежати від міцності її промислової бази, а не тільки від послуг і 
банків. Дослідження та інновації відіграють ключову роль у розроб-
ці технологій і виборі підходів, що забезпечать майбутнє виробництво 
в Європі.

Для сприяння конкурентоспроможності промисловості сформова-
но набір програм ЄС, який допомагає насамперед малим і середнім 
підприємствам (МСП) отримати доступ до фінансів і ринків, а також 
підтримує підприємництво, створення бізнесу, його інтернаціоналі-
зацію і зростання.

ЄС працює над усуненням бар’єрів, що залишилися в торгівлі, і 
недопущенням появи нових, створюючи для бізнесу та споживача 
ринку ЄС сприятливий клімат, заснований на простих, прозорих і по-
слідовних правилах. Також ЄС переглядає свою політику, щоб забез-
печити сильну, диверсифіковану, ресурсоефективну та конкурентоспро-
можну промислову базу для вирішення проблем глобального ринку.

Відповідно до статті 173 Договору про функціонування Європей-
ського Союзу, ЄС поставив перед собою мету створити найкращі 
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умови для конкурентоспроможності. Для цього Європейська комісія 
заснувала Виконавче агентство для малих і середніх підприємств з 
метою управління низкою програм (EASME), які приносять користь 
малому бізнесу.

Основні завдання EASME:
• контролювати життєвий цикл проєктів (конкурси пропозицій, 

оцінка проєктів, переговори по контрактах і постійна взаємодія з 
бенефіціарами грантів), управляти ним;

• керувати виконанням програмних бюджетів.
EASME координує такі програми:
• COSME – програма ЄС з підвищення конкурентоспроможності 

підприємств: малих і середніх підприємств (МСП), включаючи 
Enterprise Europe Network (EEN) і Your Europe Business;

• частини Horizon 2020 року, рамкової програми ЄС з досліджень 
та інновацій, зокрема:

• частина II – промислове лідерство: інновації в МСП (включа-
ючи Європейську службу підтримки IPR), схема сталого розвитку 
промисловості з низьким рівнем викидів вуглецю (SILC II) і частина 
лідерства в стимулюючих і промислових технологіях;

• частина III – соціальні проблеми: частина проблеми енергое-
фективності. Безпечна, чиста й ефективна енергія – заклики до вне-
сення пропозицій щодо відходів, інновацій у галузі водних ресурсів 
і сталого постачання сировини в межах цього завдання. Дії із запо-
бігання зміни клімату, довкілля, ефективність використання ресур-
сів і сировини, інструменти МСП;

• програма ЄС з питань довкілля та клімату (LIFE);
• частина Європейського фонду морського судноплавства і ри-

бальства (EMFF);
• спадщина програми «Інтелектуальна енергія – Європа» та іні-

ціативи «Екоінновації» [4].
Відзначимо, що наявні виклики як у Європі, так і в Україні 

суттєві. 2020 року в регіоні значно знизилось споживання, інвес-
тиції та зайнятість, що актуалізує впровадження антикризових 
заходів, які б системно й довгостроково підтримували підприєм-
ницький сектор, особливо ту його частку, що найбільше постраж-
дала під час пандемії СOVID-19. У цьому контексті ЄС інституційно 
краще підготовлений, ніж Україна, і робить ставку на іннова-
ційне підприємництво з розвиненим інфраструктурним забезпе-
ченням.

Знизити дивергентність між економіками України й державами 
ЄС можна за рахунок зростання продуктивності та використання 
трансфертів технологій. Лише системне зростання продуктивності 
економіки України забезпечить їй тривале процвітання в колі євро-
пейських країн. За такого підходу рівень ВВП у нашій країні буде 
збільшуватись, а заможність населення поступово зростатиме. Щоб 
досягти цього, Україні потрібні значні інвестиції в інфраструктуру, 
обладнання, технології, людський капітал тощо. Залучення перера-
хованих вище ресурсів має базуватись на певних преференціях, але 
теперішній стан регулювання бізнес-процесів в Україні поки не 
сприяє цьому.
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9 листопада 2020 року було проведене опитування підприємців 
про стан інвестиційної діяльності в Україні. Понад 48 % закордонних 
інвесторів (за результатами моніторингу компанії Dragon Capital, 
Європейської бізнес-асоціації та Центру економічної стратегії) вва-
жають, що інвестиційна привабливість України погіршується, 42 % 
не бачать змін і лише 9 % вказали на поліпшення. Головною пере-
шкодою для інвестування в Україну вперше було визнано недовіру 
до судової системи. Корупція, лідер минулих років, уперше за п’ять 
років посіла друге місце. Монополізація ринків і захоплення влади 
олігархами опинилися на третьому місці в антирейтингу (рис. 1, 2).

Рис. 1. Результати опитування про перешкоди  
для іноземних інвестицій в Україні

Зазначені в рис. 1 і 2 результати свідчать, що українська еконо-
міка не готова на сьогодні залучати значні інвестиції та поважати 
права іноземних вкладників. Ризики інвестування в українську еко-
номіку є значними, що потребує переосмислення наявних підходів 
до залучення інвестицій. Існують значні перешкоди й загрози для 
підприємницьких структур, які необхідно вирішувати для подальшої 
конвергентної співпраці з країнами ЄС.

Певною мірою для виправлення цієї критичної ситуації 10 люто-
го 2021 року Президент України В. Зеленський підписав Закон «Про 
державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиці-
ями в Україні». Цей документ визначає новий для України підхід 
до державної підтримки інвестицій через запровадження системи 
податкових і митних пільг, земельних та інфраструктурних стимулів 
обсягом до 30 % інвестиційного проекту. Приписи Закону будуть 
запроваджені з моменту схвалення Кабінетом Міністрів України про-
цедур розгляду інвестиційної заявки. Закон передбачає надання 
державної підтримки українським та іноземним інвесторам із загаль-



31Ринкова розвиненість економік ЄС і України: асиметрія та шляхи її подолання

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
5

ною сумою інвестицій від 20 млн євро. Зокрема, визначено можли-
вість отримання податкових пільг, забезпечення інвестиційних про-
єктів об’єктами суміжної інфраструктури, надання переважного пра-
ва землекористування земельними ділянками державної або 
комунальної власності для реалізації інвестиційних проєктів, закрі-
плення гарантій інвестора через укладення прямого договору з урядом 
України. Згідно з документом, підтримку надаватимуть підприємствам, 
які працюють у переробній промисловості, транспортній галузі, осві-
ті, науковій і науково-технічній галузях; охороні здоров’я, мистецтві, 
культурі, спорті, туризмі та курортно-рекреаційній сфері [6].

Рис. 2. Результати опитування про чинники, що позитивно впливають  
на інвестиційний клімат в Україні [5]

Очевидним є те, що цих заходів для ринкової розвиненості еко-
номіки України замало. Наявна примітивна торговельно-посеред-
ницька й сировинно-аграрна модель економіки України потребує 
змін, а саме: підвищення рівня переробки, продуктивності й органі-
зації праці, а також зниження рівня корупції і монопольно-олігар-
хічних впливів (удосконалення реформи судів, правоохоронної сис-
теми, земельних відносин; адекватне політичне втручання в еконо-
мічні процеси тощо). При реалізації цих завдань в Україні суттєво 
зросте довіра до державних інститутів, що, на наш погляд, покра-
щить рівень інвестування і трансферту технологій у вітчизняну 
економіку [7–9].

Висновки. Отже, відзначимо: ґрунтовний аналіз ринкової розви-
неності засвідчив несформованість вітчизняних підприємницьких 
структур, їх слабкість, низьку інноваційну орієнтованість, неготов-



32 Редзюк Є. 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
5

ність нашої країни до зовнішніх викликів, що створює додаткові 
ризики для подальшої дивергенції української економіки з економі-
ками країн ЄС. До того ж європейські держави на теперішній час 
цілеспрямовано прагнуть за допомогою інноваційних підходів від-
новити постраждалу від пандемічних обмежень економіку й активно 
функціонувати надалі. На наш погляд, у таких умовах українська 
економіка має формуватися як конкурентоспроможна економічна 
система з інвестиційно-інноваційною моделлю розвитку. Проактивна 
державна політика в становленні ефективних регулятивних інститу-
цій, в антикорупційних й економічних реформах, у зниженні рівня 
монополізації та олігархізації ринків, у відділенні бізнесу від влади 
та її неупередженості – саме такі заходи спроможні подолати від-
ставання економіки України від ЄС. Також необхідні: приватизація, 
що стимулює інвестиції та інновації; перехід від екстенсивних ме-
тодів господарювання до інтенсивних; вбудовування вітчизняної 
продукції в зовнішні ланцюжки доданої вартості; збільшення інвес-
тицій у вітчизняну інфраструктуру; пріоритетність у розвитку мало-
го та середнього бізнесу; системна націленість на підвищення про-
дуктивності економіки; поява нових підприємств низьковуглецевої і 
екологічно сприятливої економіки тощо.
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РЕЗУЛЬТАТИВНА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ  

ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР 
 

Мета статті полягає в розробці теоретико-методологічних засад формування 
результативних систем управління конкурентоспроможним розвитком підпри-
ємницьких структур в умовах децентралізації.

Методологія дослідження розглянута в контексті вимог системного підходу 
в органічній єдності цільових установок соціально-екологічних, економічних та 
інших завдань і формування результативного управління конкурентоспроможним 
розвитком господарюючих структур виробничо- та функціонально-забезпечуваль-
ного спрямування, що покладено в основу розробки соціально-економічної, 
синергетичної моделі, обґрунтування складових за виділеними нами блоками та 
методики оцінки потенціалу сформованих можливостей. 

Наукова новизна полягає в методологічному підході до формування та оцін-
ки результативної системи управління розвитком соціально-економічних струк-
тур як системних цілісностей. 

Висновки. Запропонована методологія формування результативних систем 
забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємств є основою для об-
ґрунтування потенціалу сформованих конкурентоспроможних можливостей та 
інструментом діагностично-аналітичного відслідковування результативності рі-
шень та управління діями в системі емпіричної діяльності підприємницьких 
структур. 

Ключові слова: система, розвиток, потенціал, конкурентоспроможність, 
результативність, стійкість.
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Результативная система обеспечения конкурентоспособного  
устойчивого развития предпринимательских структур

Цель статьи заключается в разработке теоретико-методологических основ 
формирования результативных систем управления конкурентоспособным разви-
тием предпринимательских структур в условиях децентрализации.

Методология исследования рассмотрена в контексте требований системного 
подхода в органическом единстве целевых установок социально-экологических, 
экономических и других задач и формирования результативного управления 
конкурентоспособным развитием хозяйствующих структур производственно- и 
функционально-обеспечивающего направления, которые положены в основу 
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разработки социально-экономической, синергетической модели, обоснования со-
ставляющих по выделенным нами блоках и методики оценки потенциала сло-
жившихся возможностей.

Научная новизна заключается в методологическом подходе к формированию 
и оценке результативной системы управления развитием социально-экономических 
структур как системных целостностей.

Выводы. Предложенная методология формирования результативных систем 
обеспечения конкурентоспособного развития предприятий является основой для 
обоснования потенциала сложившихся конкурентоспособных возможностей и 
инструментом лечебно-аналитического отслеживания результативности решений 
и управления действиями в системе эмпирической деятельности предпринима-
тельских структур.

Ключевые слова: система, развитие, потенциал, конкурентоспособность, 
результативность, устойчивость.
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Effective system of ensuring competitive sustainable  
development of entrepreneurial structures

Purpose of the article consists in the development of theorical and methodological 
principles for the formation of effective management systems for the competitive 
development of entrepreneurial structures in the conditions of decentralization.

Research methodology considered in the context of the requirements of a 
systematic approach in the organic unity of target installations of socio-ecological, 
economic and other tasks and the formation of effective management of competitive 
development of business structures of production and functional-ensuring direction, 
which is the basis for the development of socio-economic, synergistic model, 
substantiation of components according to the allocated by us 11 blocks and methods 
of assessing the potential of the formed opportunities.

Research methodology consists in a methodological approach to the formation 
and evaluation of an effective management system for the development of socio-
economic structures as systemic integrity.

Conclusions. The proposed methodology for the formation of effective systems 
for ensuring the competitive development of enterprises is the basic basis for 
justifying the potential of formed competitive potentials and a tool for diagnostic 
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and analytical tracking of the effectiveness of decisions and management of actions 
in the system of empirical activity of entrepreneurial structures.

Keywords: system, development, potential, competitiveness of efficiency, 
sustainability.

Актуальність теми дослідження. Динамічно змінюване ринкове 
конкурентоспроможне середовище, трансформаційні процеси, соці-
альний клімат, зростання потреб і структурна зміна інтересів, інно-
вація, кризові явища потребують нового підходу до формування 
результативних систем забезпечення конкурентоспроможного розви-
тку підприємств як системної цілісності. Виникає об’єктивна необ-
хідність у розробленні теоретико-методологічних положень систем-
ного підходу до формування потенціалу можливостей організаційно-
го, структурного, інноваційного, ресурсного, поведінкового, 
активізаційного й іншого спрямування як системної цілісності й 
основи конкурентостійкого розвитку підриємницьких формувань. 
Отже, є проблема, що потребує розв’язання на засадах системного 
підходу. 

Досліджували вказані аспекти такі науковці, як: О. Д. Гудзин-
ський, Ю. С. Гудзинська, Т. О. Гуренко, С. М. Судомир, М. Р. Су-
домир, С. А. Нестеренко, К. Л. Тужик, Т. Л. Нідзельська, О. А. Жи-
гулін та ін. Однак невирішеними залишилися проблеми із системно-
інтегрованого підходу до формування систем забезпечення 
конкурентоспроможного стійкого розвитку підприємств. Є потреба в 
розробці теоретико-методологічних засад формування потенціалу 
конкурентостійкості підприємств як основи забезпечення конкурен-
тоспроможного їх розвитку. У контексті такого підходу розроблена 
методологія – основні положення побудови результативної системи 
забезпечення конкурентостійкого розвитку підприємств як соціально-
економічних утворень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До сьогодні в контексті 
трансформаційних процесів наукова спільнота спрямовувала свої 
зусилля на формування систем управління, адекватних суспільно-
економічним перетворенням. Дослідження стосувалися розв’язання 
проблем інвестиційного, інформаційного, організаційно-структурно-
го, соціально-економічного, конкурентоспроможного, інноваційного 
й іншого спрямування. Об’єктом вивчення виступали: підприємниць-
кі структури, комплекси; регіональні підходи; процеси та технології; 
соціальні, екологічні, організаційні, економічні й інші складові. 
Однак у сучасних умовах відбуваються процеси децентралізації, які 
потребують змін у системі: економічних, владно-власних відносин; 
переосмислення окремих теоретико-методологічних положень; соці-
альної відповідальності; політики гармонізації інтересів; забезпечен-
ня стійкості розвитку соціально-економічних систем; інтегрованого 
підходу до розв’язання завдань соціального, екологічного й інтелек-
туального спрямування. Частковому вирішенню таких завдань при-
свячена стаття, що підтверджує її актуальність. Вона є продовжен-
ням наших досліджень в аспекті розв’язання проблем результатив-
ного менеджменту, системного розвитку соціально-економічних 
формувань.
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Формування цілей статті. Мета статті – розроблення теоретико-
методологічних засад формування результативної системи забезпе-
чення динамічно-стійкого розвитку підприємницьких структур в 
умовах децентралізації.

Виклад основного матеріалу дослідження. Постійно змінювані 
передумови функціонування господарюючих структур конкурентного 
середовища, що обумовлені динамічними трансформаційними про-
цесами, розширенням географічних сегментів ринку, посиленням дій 
конкурентного середовища, децентралізаційними процесами, зміною 
поглядів на пріоритетність розв’язання соціально-екологічних, еко-
номічних та інших завдань в органічній єдності та системній ціліс-
ності, потребують нового теоретико-методологічного підходу до фор-
мування результативних систем забезпечення конкурентоспромож-
ного стійкого розвитку соціально-забезпечуваного й іншого 
спрямування на системно збалансованій, стратегічно орієнтованій 
конкурентоспроможній основі з використанням соціально спрямова-
ної конкурентоспроможної економічної синергетичної моделі. 

Результативну систему забезпечення конкурентоспроможного стій-
кого розвитку підприємницьких структур як системну цілісність ми 
рекомендуємо розглядати в контексті взаємодії основних складових 
у їх органічній єдності за такими блоками, як: ціннісно-орієнтацій-
ного, цільового спрямування; системно-структурного; системно-тех-
нологічного; ресурсного; пріоритетно-орієнтаційного; інноваційно-за-
безпечувального; обліково-аналітичного; контрольно-соціально-відпо-
відального та мотиваційно-активізаційного спрямування в контексті 
формування конкурентоспроможного потенціалу. Змістове наповнення 
їх як методологічний аспект ми розкрили через складові в розрізі 
окремих блоків [1] (зазначимо: використана наша ідея, яка доповне-
на складовими та їх змістовним наповненням): 

– системно-структурний блок – через системи та структури управ-
ління, суб’єкти й об’єкти управління, інститути підприємницьких 
структур у контексті конкурентоспроможного їх розвитку;

– блок цільового спрямування – у системі через цінності, цільо-
ві установки, нормативи-стандарти в контексті виділених блоків, 
складових конкурентного статусу підприємств;

– функціонально-забезпечувальний блок механізмів управління – 
у системі через організаційний, економічний, обліково-аналітичний, 
правовий, соціальний, стратегічний, маркетинговий, психологічний 
й інший аспекти в контексті спрямованої реакції складових конку-
рентоспроможного поведінкового спрямування в діяльності підпри-
ємницьких структур;

– структурно-технологічний блок – через процеси технології ви-
робничого, організаційного, маркетингового, логістичного, комуні-
каційного, функціонально-забезпечувального, правового й іншого 
спрямування як основи формування потенціалу конкурентної стій-
кості; 

– пріоритетно-орієнтаційний блок – через складові в системі цін-
нісного, цільового, соціально-екологічного, сутнісно-категоріального, 
владно-власницького й іншого спрямування; інноваційно-компетент-
нісного – у контексті виділених нами блоків;
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– поведінково-спрямований блок – через складові в системі со-
ціального, екологічного, інституціонального, організаційного, кор-
поративного, інноваційного, антикризового, конкурентоспроможного, 
самоврядного, саморегулюючого, регулятивного й іншого комбіна-
ційного спрямування в системі; 

– інформаційно-забезпечувальний блок – через цільові установки, 
стратегії, процеси, суб’єктів за інтересами, контактні аудиторії, роз-
ширення обліково-аналітичної складової в контексті забезпечення 
конкурентостійкості підприємств;

– контрольно-відповідальний блок – через складові зазначених 
блоків у системній цілісності, ціннісно-орієнтаційна складова й інші 
елементи децентралізованого спрямування забезпечення конкуренто-
спроможного розвитку підприємств;

– ресурсний блок – через матеріально-технічний, фінансовий, 
земельний, кадровий та інше забезпечення конкурентоспроможного 
розвитку в системній цілісності;

– блок активізаційного спрямування – через цінності, світогляд, 
соціальний розвиток, соціальний клімат, економічне стимулювання, 
культуру, духовний розвиток, цивілізовану систему відносин та інші 
складові в системній цілісності конкурентоспроможного розвитку 
підприємств.

У розрізі окремих блоків для підвищення рівня обґрунтованості 
інтегрованих коефіцієнтів оцінки потенціалу сформованих можли-
востей ціннісно-орієнтаційного блоку пропонуємо використовувати 
такі складові, як: потенціал світосприйняття, потенціал життєвих 
позицій, потенціал культури організації, потенціал людського роз-
витку, потенціал ділової культури, потенціал української ділової 
культури, конкурентоспроможний потенціал, інтелектуальний по-
тенціал за формулою 1 [2, с. 216]:

 
8

1 2 3 4 5 6 7 8 9цоП К К К К К К К К К= × × × × × × × × , (1)

де: Пцо – потенціал ціннісної орієнтації;
К1 – коефіцієнт потенціалу світосприйняття;
К2 – коефіцієнт потенціалу життєвих позицій;
К3 – коефіцієнт потенціалу культури організації;
К4 – коефіцієнт потенціалу людського розвитку;
К5 – коефіцієнт потенціалу ділової культури;
К6 – коефіцієнт потенціалу управлінської ділової культури;
К7 – коефіцієнт інтелектуального потенціалу;
К8 – коефіцієнт потенціалу світогляду;
К9 – коефіцієнт конкурентоспроможного потенціалу.
Запропоновані блоки розглянуто як сформований потенціал під-

приємницьких структур. Їх взаємодія і взаємозв’язок визначають 
сформовані можливості для забезпечення конкурентоспроможної 
результативної діяльності соціально-економічних систем у їх поточ-
ному та стратегічному розвитку.

У контексті такого підходу рівень потенціалу сформованих і ре-
алізованих можливостей результативного управління розвитком со-
ціально-економічних систем пропонуємо визначати за формулою:
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де: Рпмп – рівень потенціалу сформованих можливостей забезпечення 
результативної системи підприємницьких структур (соціально-еко-
номічних систем) в умовах децентралізованого розвитку як системної 
цілісності за виділеними блоками;

К1 – коефіцієнт рівня сформованості потенціалу можливостей 
складових системно-структурного блоку результативної системи 
управління розвитком соціально-економічних систем як цілісності;

К2 – коефіцієнт рівня сформованості потенціалу можливостей 
складових функціонально-забезпечувального блоку результативної 
системи управління розвитком соціально-економічних систем як 
цілісності; 

К3 – коефіцієнт рівня сформованості потенціалу можливостей 
складових блоку ціннісно-спрямованого орієнтаційно-цільового спря-
мування результативної системи управління розвитком соціально-
економічних систем як цілісності;

К4 – коефіцієнт рівня сформованості потенціалу можливостей 
складових системно-технологічного блоку результативної системи 
управління розвитком соціально-економічних систем як цілісності; 

К5 – коефіцієнт рівня сформованості потенціалу можливостей 
складових ресурсного блоку результативної системи управління роз-
витком соціально-економічних систем як цілісності;

К6 – коефіцієнт рівня сформованості потенціалу можливостей 
складових блоку пріоритетно-орієнтаційного спрямування  системи 
управління розвитком соціально-економічних систем як цілісності;

К7 – коефіцієнт рівня сформованості потенціалу можливостей 
складових блоку інноваційно-компетентнісного спрямування системи 
управління розвитком соціально-економічних систем як цілісності;

К8 – коефіцієнт рівня сформованості потенціалу можливостей 
складових блоку поведінкового спрямування системи управління 
розвитком соціально-економічних систем як цілісності;

К9 – коефіцієнт рівня сформованості потенціалу можливостей 
складових інформаційно-забезпечувального блоку системи управлін-
ня розвитком соціально-економічних систем як цілісності;

К10 – коефіцієнт рівня сформованості потенціалу можливостей 
складових контрольно-відповідального блоку системи управління 
розвитком соціально-економічних систем як цілісності;

К11 – коефіцієнт рівня сформованості потенціалу можливостей 
складових блоку активізаційного спрямування системи управління 
розвитком соціально-економічних систем як цілісності.
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Таблиця 1
Методика оцінки рівня сформованості потенціалу можливостей  
системи забезпечення конкурентоспроможного стійкого розвитку  

соціально-економічних систем

Основні блоки
Складові потенціалу  

можливостей
Методика оцінки

1 2 3

Ціннісно-орієнто-
ваного цільового 
спрямування 

К1 – цінності;  
К2 – цільові установки; 
К3 – нормативи-стандарти 
за виділеними блоками

3

3
1

/ 3ццн
і

Р К
=

= ∑

Системно-струк-
турний

К1 – системи управління; 
К2 – структури управління; 
К3 – суб’єкти управління; 
К4 – об’єкти управління; 
К5 – інститути соціально-
економічних систем

5

5
1

/ 5сс
і

Р К
=

= ∑

Функціонально-за-
безпечувальний 
блок механізмів 
управління

К1 – організаційного спря-
мування; 
К2 – економічного спряму-
вання; 
К3 – правового спрямуван-
ня; 
К4 – соціального спряму-
вання; 
К5 – стратегічного спряму-
вання; 
К6 – маркетингового спря-
мування; 
К7 – психологічного спря-
мування; 
К8 – іншого спрямування 
за розширеним варіантом

8

8
1

/ 8фзб
і

Р К
=

= ∑

Пріоритетно- 
орієнтаційний

К1 – цінності; К2 – цільові 
установки; К3 – сутнісні 
установки в контексті по-
зицій виділених блоків;  
К4 – соціально-екологічний 
аспект; К5 – рівень і якість 
життя; К6 – духовно-куль-
турний аспект 

6

8
1

/ 6по
і

Р К
=

= ∑

Поведінкового 
спрямування

К1 – соціального; К2 – еко-
логічного; К3 – інституціо-
нального; К4 – організацій-
ного; К5 – корпоративного; 
К6 – інноваційного; К7 – 
антикризового; К8 – конку-
рентоспроможного; К9 – са-
моврядного; К10 – саморегу-
люючого; К11 – регуля тив- 
 ного; К12 – іншого комбіно-
ваного

12

12
1

/ 12пс
і

Р К
=

= ∑
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1 2 3

Інформаційно-за-
безпечувального 
спрямування

К1 – цільові установки; К2 
– стратегії; К3 – процеси; 
К4 – суб’єкти за інтереса-
ми; К5 – контактні аудито-
рії; К6 – рішення; К7 – об-
ліково-аналітичні складові 

7

7
1

/ 7ізс
і

Р К
=

= ∑

Контрольно- 
відповідальний

К1 – складові виділених 
блоків у системній ціліс-
ності; К2 – ціннісно-орієн-
таційна складова; К3 – інші 
складові децентралізованого 
спрямування 

3

3
1

/ 3кв
і

Р К
=

= ∑

Системно- 
технологічний

К1 – технології виробничо-
го спрямування; 
К2 – організаційного спря-
мування; 
К3 – маркетингового спря-
мування; 
К4 – логістичного спряму-
вання; 
К5 – комунікаційного спря-
мування; 
К6 – функціонально-забез-
печувального спрямування;
К7 – управлінського спря-
мування

7

7
1
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=

= ∑

Інноваційно-ком-
петентнісний

К1 – за виділеними блока-
ми; К2 – за розширеною 
системою суб’єктів діяль-
ності компетентнісних ви-
мог і критеріїв оцінки 

2

2
1

/ 2кв
і

Р К
=

= ∑

Примітка. За аналогічною схемою оцінюють складові інших блоків роз-
витку соціально-економічних систем.

Загальний інтегрований коефіцієнт сформованих можливостей 
забезпечення конкурентоспроможного стійкого розвитку підприємств 
як соціально-економічних систем визначаємо за формулою, що міс-
тить усі коефіцієнти потенціалу сформованих можливостей за виді-
леними блоками. Математичний вираз представлено формулою:

 

11

11
1

/ 11псмзсрп
і

Р К
=

= ∑ , (3)

де: К1 – інтегрований коефіцієнт ціннісно-орієнтаційного, цільового 
спрямування;

К2 – інтегрований коефіцієнт потенціалу сформованих можливос-
тей системно-структурного спрямування;

К3 – інтегрований коефіцієнт потенціалу сформованих можливос-
тей функціонально-забезпечувального спрямування;

Закінчення таблиці 1
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К4 – інтегрований коефіцієнт потенціалу сформованих можливос-
тей пріоритетно-орієнтаційного спрямування; 

К5 – інтегрований коефіцієнт потенціалу сформованих можливос-
тей поведінкового спрямування;

К6 – інтегрований коефіцієнт потенціалу сформованих можливос-
тей інформаційно-забезпечувального спрямування;

К7 – інтегрований коефіцієнт потенціалу сформованих можливос-
тей контрольно-відповідального спрямування;

К8 – інтегрований коефіцієнт потенціалу сформованих можливос-
тей системно-технологічного спрямування;

К9 – інтегрований коефіцієнт потенціалу сформованих можливос-
тей інноваційно-компетентнісного спрямування;

К10 – інтегрований коефіцієнт потенціалу сформованих можли-
востей активізаційного спрямування;

К11 – інтегрований коефіцієнт потенціалу сформованих можли-
востей ресурсного спрямування.

Висновки. Запропонована методологія формування результативних 
систем забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємств 
є базою для обґрунтування потенціалу сформованих конкурентоспро-
можних можливостей та інструментом діагностично-аналітичного 
відслідковування результативності рішень та управління діями в 
системі емпіричної діяльності підприємницьких структур.
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ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В КОНТЕКСТІ  
СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

Мета статті полягає в досліджені теоретичного та практичного значення 
соціального бізнесу як одного з найбільш перспективних векторів забезпечення 
сталого економічного розвитку в умовах необхідності формування високого рів-
ня соціально зорієнтованої свідомості господарюючих суб’єктів, громадян та 
інших учасників економічних відносин. Методологія дослідження. Аналіз про-
блематики здійснено завдяки застосуванню методів порівняння, абстракції, 
аналізу, узагальнення, а також графічного та табличного моделювання. Науко-
ва новизна полягає у встановленні значення соціального бізнесу, а також об-
ґрунтуванні концептуальних основ і пропозицій дієвих важелів впливу на роз-
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виток соціального підприємництва в Україні. В умовах глобалізації, активізації 
міждержавної соціально-економічної співпраці, а також популяризації чесності, 
демократії, соціальної та екологічної відповідальності як фундаментальних по-
ложень ефективного підприємництва, сталий економічний розвиток України 
доцільно трактувати як симбіоз результативної комерційної діяльності та ді-
яльності, спрямованої на задоволення соціальних потреб громадськості й суб’єктів 
глобального економічного простору. Досягнення оптимального балансу між 
обумовленими напрямами роботи є складним викликом для сучасного бізнес-
сектору, що спонукає до глибинних досліджень проблематики.

Висновки. У результаті детермінування ключових ознак, принципів і функ-
цій соціального підприємництва досліджено не лише природу його походження, 
а й рівень впливовості на процеси, що відбуваються на теренах вітчизняного 
ринкового середовища. Узагальнено, що сталий економічний розвиток України 
є стратегічною метою держави, тоді як розвиток соціального підприємництва, 
зокрема перехід на соціально орієнтовану модель організації ринкових відносин, 
є лише одним із ключових етапів на шляху досягнення визначеної публічними 
органами влади стратегічної цілі. 

Ключові слова: Цілі сталого розвитку України, соціальний бізнес, соціаль-
не підприємництво, стимули розвитку соціального бізнесу в Україні.
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Значение социального бизнеса в контексте  
устойчивого развития экономики Украины 

Цель статьи заключается в исследовании теоретического и практического 
значения социального бизнеса как одного из наиболее перспективных векторов 
обеспечения устойчивого экономического развития в условиях необходимости 
формирования высокого уровня социально сориентированного сознания субъек-
тов хозяйствования, граждан и других участников экономических отношений. 
Методология исследования. Исследование проблематики проводилось с исполь-
зованием методов сравнения, абстракции, анализа, обобщения, а также графи-
ческого и табличного моделирования. Научная новизна заключается в опреде-
лении значения социального бизнеса, а также в обосновании концептуальных 
основ и предложении действенных инструментов влияния на развитие социаль-
ного предпринимательства в Украине. В условиях глобализации, развития меж-
государственного социально-экономического сотрудничества, а также популяри-
зации честности, демократии, социальной и экологической ответственности как 
фундаментальных основ эффективного предпринимательства, устойчивое эконо-
мическое развитие Украины представляет собой симбиоз результативной ком-
мерческой деятельности и деятельности, направленной на удовлетворение со-
циальных потребностей и общественности, и субъектов глобального экономиче-
ского сообщества. Достижение оптимального баланса между обусловленными 
направлениями работы является сложным вызовом для современного бизнес-
сектора, что побуждает к углублённым исследованиям проблематики.
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Выводы. В результате детерминирования ключевых характеристик, принци-
пов и функций социального предпринимательства исследовано не только при-
роду его происхождения, а и уровень влияния на процессы, которые происходят 
на арене рыночных отношений в Украине. Определено, что устойчивое эконо-
мическое развитие Украины является стратегической целью государства, в то 
время как развитие социального бизнеса, в частности переход на социально 
ориентированную модель организации рыночных отношений, необходимо рас-
сматривать лишь как один из ключевых этапов на пути к достижению опреде-
лённой органами публичного управления стратегической цели.

Ключевые слова: Цели устойчивого развития Украины, социальный бизнес, 
социальное предпринимательство, стимулы развития социального бизнеса в 
Украине.
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The importance of social business in the context of  
stable development of Ukraine's economy 

Abstract. Nowadays the most characteristic are intense and rapid globalization, 
European integration processes, international social and economic cooperation and, 
in addition, popularization of new ideas about democracy, professional honesty, 
social and environmental responsibility and governance in entrepreneurship. Taken 
together, these factors are complementary and can advance for sustainable 
development of Ukraine. In this context sustainable economic development is 
symbiosis of an effective commercial and social business. The achievement of the 
optimum balance between profit maximization of Ukrainians’ companies in a long 
run and meeting the population’s socio-economic needs, such as enhancement of 
the quality of life is now recognized as a major challenge for our country. This 
situation is particularly complicated by the case of permanent complex crises and 
unsuccessful reformation of national public government.

The article is devoted to the analysis of considerable theoretical and practical 
significance of social business as a primary entrepreneurship by which sustainable 
economic development of Ukraine is achieved. Social business is essential to 
strengthen the social responsibility, social awareness and civil unity among the 
market participants. These issues have been outlined in this science paper by authors. 

Comparison, methods of abstraction, analysis and generalization, graphic and 
tabular modeling are the research methods which were used in the article.

In this science paper the concept of “social business”, the main features, basic 
principles and functions of the social entrepreneurship and impacts of the social 
business sector on sustainable economic development of Ukraine are analyzed by 
authors.

So, based on theoretical and methodological research, it was determined that 
sustainable development is our country’s strategic goal. In the meantime, social 
business development is one of the key vectors to achieve defined objective.

Key words: Sustainable development goals of Ukraine, social business, social 
entrepreneurship, incentives for development of social business in Ukraine.
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Постановка проблеми. Реалії недобросовісної конкуренції, зако-
номірності розвитку ринкових відносин та актуальні тенденції транс-
формації політичного, економічного й соціального секторів України 
як фундаментальних складових будь-якої сучасної держави свідчать 
про низький рівень ефективності їх функціонування, що в сукупнос-
ті виступає глобальним чинником дестимулювання сталого економіч-
ного розвитку України. 

У таких умовах доцільним є розвиток не лише традиційного під-
приємництва, сутність якого пов’язана із максимізацією прибутків 
господарюючих суб’єктів, але й соціального, що в контексті заго-
стрення кризових явищ доцільно сприймати як реальну можливість, 
оптимальне джерело потенціалу, необхідного для вирішення матері-
альних проблем громадськості. Збалансоване функціонування соці-
ального та комерційного бізнесів у перспективі сприятиме задово-
ленню різноманітних соціально-економічних потреб та інтересів фі-
зичних і юридичних осіб, а також держави загалом. 

У такому контексті соціальний бізнес доцільно вважати механіз-
мом забезпечення прав людини, які вже давно визначені та закрі-
плені на конституційному рівні. Тобто в Україні громадянин, його 
життя, здоров’я, честь і гідність, недоторканність, а також безпека 
визначені як найвища соціальна цінність. Проте прагнення людини 
максимізувати особистий дохід, що, власне, є метою комерційної 
діяльності, переважає і знецінює роль соціального бізнесу, а, відпо-
відно, і прав громадян. Наведені аспекти актуалізують необхідність, 
а також посилюють значення проведення ґрунтовних досліджень 
обумовленої в роботі проблематики, особливо в контексті прагнення 
України досягти сталого економічного розвитку та вийти на рівень 
глобальної соціально-економічної співпраці із високорозвинутими 
державами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням сутності та 
значення соціального бізнесу як важливої соціально орієнтованої 
форми підприємництва, а також реформаційним заходам, реалізація 
яких необхідна в контексті оптимізації ринкових умов для розвитку 
окресленої форми бізнесу на шляху забезпечення сталого розвитку 
економіки України присвячено праці багатьох науковців. Загалом 
поняття «соціальний бізнес» як «провідну модель капіталізму май-
бутнього з людським обличчям» увів нобелівський лауреат Мохаммад 
Юнус, який визначив, що значення цієї категорії полягає в бороть-
бі з бідністю, поверненні інвестицій без дивідендів, екологічній сві-
домості громадян і покращенні умов праці. 

Проте під впливом соціально-економічних трансформацій відбу-
вається модифікація економічних категорій, що цілком закономірно 
в умовах мінливості ринку. Окреслену проблематику проаналізувала 
вітчизняна дослідниця З. Галушка [1], яка вказала на низку проблем 
регіонального характеру, вирішити які можна завдяки використанню 
соціального бізнесу, особливо в умовах проведення реформи фіскаль-
ної децентралізації. Такі науковці, як Н. Луговенко, Н. Коваленко 
[2], Н. Водницька, Л. Грицина, А. Колот [3], О. Степанова, Л. Вер-
бівська [4] проаналізували аспекти забезпечення соціальної відпо-
відальності вітчизняного бізнесу та фактори підвищення соціального 
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статусу підприємств; дослідники встановили, що в сукупності це 
ключові характеристики, що визначають рівень ділової репутації 
господарюючого суб’єкта в умовах сучасної ринкової економіки. 
Н. Пилипенко [5] окреслив особливості соціального підприємництва 
як нового виду бізнесу для України, дослідив значення соціального 
підприємництва у вирішенні соціально-економічних проблем суспіль-
ства, а також як необхідного елемента системи стимулювання ста-
лого розвитку держави. Аналізу взаємозалежності між розвитком 
соціального бізнесу в Україні та сталим розвитком економіки дер-
жави присвячено праці В. Базилевича, Б. Данилишина, Д. Берга, 
В. Попова й ін. Узагальнюючи результати проведених теоретико-
методологічних досліджень вітчизняних науковців, можемо ствер-
джувати, що сталий розвиток економіки – це водночас і динамічний, 
і мінливий процес, що охоплює соціальну, економічну й екологічну 
сфери людської діяльності [6].

Зарубіжні науковці також зробили вагомий внесок у дослідження 
ролі соціального бізнесу. K. Hockerts [7] вказав, що стан розвитку 
соціального підприємництва залежить не лише від умов ринкового 
середовища та цілей сталого розвитку держави, а й від рівня обізна-
ності підприємців щодо концептуальних основ організації соціально-
го бізнесу. Беззаперечно, динаміку економічного розвитку держави 
визначають як наявний соціально-економічний потенціал, так і раці-
ональність його використання та фінансова грамотність громадян, що 
особливо актуально в організації соціального бізнесу. N. Rathert, 
J. Mair [8], G. Reischauer [9] проаналізували значення соціального 
бізнесу шляхом детермінування його загальних рис. Aвтори визна-
чили роль соціальних підприємств у контексті задоволення суспільних 
потреб, а також соціальних наслідків для держави в умовах забез-
печення сталого розвитку економіки. J. Dees [10] вказав, що значен-
ня соціального бізнесу полягає у створенні та підтримці соціальної 
цінності ринку, перманентному пошуку та використанні нових мож-
ливостей для реалізації визначеної державою і громадськістю страте-
гічної мети, у безперервному процесі розвитку соціально необхідних 
інновацій і знань, а також рішучості дій, яка не обмежується наяв-
ними ресурсами, а визначається новими соціальними потребами гро-
мадськості. Отже, соціальний бізнес, на відміну від комерційного, 
може гарантувати високу відповідальність перед клієнтами, спожива-
чами, а також суспільством за результати господарської діяльності, 
що особливо важливо для забезпечення сталого економічного розвитку. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Ана-
ліз сформованої науково-практичної і теоретико-методологічної бази 
свідчить про великий потенціал розвитку соціального бізнесу в Укра-
їні та підвищення його значення в буденному житті наших громадян. 
Проте сьогоденний ринок є мінливим, а соціально-економічне середо-
вище України доцільно охарактеризувати як таке, що динамічно 
трансформується. В умовах кризових явищ, спричинених пандемією 
COVID-19, а також глобальної невизначеності, тенденції та законо-
мірності розвитку вітчизняного соціального бізнесу стають не до-
статньо прогнозованими. Обумовлені аспекти підтверджують важли-
вість проведення подальших досліджень окресленої проблематики, 
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проте вже з урахуванням актуальних змін: загострення пандемії, 
активізації громадської ініціативи, проведення реформи децентралі-
зації та трансформації підходів публічного управління, а також роз-
гортання соціально орієнтованих реформ. Окрім того, особливо важ-
ливим завданням для науковців є вибір найбільш оптимальних ін-
струментів збалансування цілей сталого розвитку економіки України 
з основами організації соціального бізнесу. 

Мета статті. Наукова стаття являє собою оригінальне дослідження 
актуальних тенденцій, закономірностей розвитку, а також теоретич-
ного та практичного значення соціального бізнесу як одного з найбільш 
перспективних векторів забезпечення сталого економічного розвитку 
України. Для досягнення поставленої мети в процесі аналізу сформо-
вано й вирішено важливі наукові та практичні завдання, зокрема:

– охарактеризувати сутність соціального бізнесу, визначити озна-
ки, що відрізняють соціальне підприємництво від комерційного;

– дослідити тенденції і закономірності трансформації соціального 
бізнесу в умовах сталого економічного розвитку України; 

– окреслити перспективи розвитку соціального бізнесу в контек-
сті забезпечення сталого соціально-економічного розвитку України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах стрімкого ін-
дустріального розвитку фундаментальною цінністю залишається со-
ціальна безпека, права й інтереси громадськості, що, власне, форму-
ють саме той трудовий потенціал держави, який є ресурсним забез-
печенням сталого економічного розвитку. Створення сучасної моделі 
організації раціонального й ефективного соціального бізнесу, а також 
піднесення його значення у структурі глобальних соціально-еконо-
мічних відносин, зокрема на рівні міждержавної співпраці, варто 
розпочинати з аналізу конституційних положень. Кожна із сучасних 
держав визнає інтереси, потреби та соціальну позицію громадянина 
пріоритетом, зокрема стаття 3 Конституції України (далі – Консти-
туції) вказує, що людина, її життя і здоров’я, честь та гідність, не-
доторканність і безпека є найвищою соціальною цінністю [11]. 

З урахуванням окреслених вище аспектів різні погляди науковців 
про роль і значення соціального бізнесу як одного з векторів пер-
спективної діяльності в межах реалізації Цілей сталого розвитку 
України (далі – Цілей) систематизовано в табл. 1. 

Таблиця 1
Значення соціального бізнесу в розрізі різних поглядів сучасних науковців

Науковець Трактування значення соціального бізнесу 

1 2

Н. Луговенко,
Н. Коваленко [2]

Соціальний бізнес призначений для провадження пу-
блічної діяльності, спрямованої на задоволення потреб 
суспільства; кінцева мета такого підприємства має 
соціальний та економічний ефекти у вигляді економії 
державного бюджету й прибутку економічних структур; 
визначені цілі залежать як від прибутку, так і бажа-
ного соціального ефекту від його комерційної діяль-
ності.
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1 2

С. Сафаров [12]

Значення соціального бізнесу виражається в прагненні 
вирішити чи пом’якшити нагальні соціально-економіч-
ні проблеми сучасними бізнес-способами. Перед підпри-
ємцями, які працюють у цій сфері, подвійне завдання: 
по-перше, задовільнити потреби населення в тих со-
ціальних послугах, які не можуть бути якісно надані 
в межах чинної системи організацій, що становлять 
соціальну інфраструктуру; 
по-друге, підвищити якість життя окремих категорій 
громадян за рахунок їх включення в трудову діяльність, 
якщо вони через низку причин були з неї виключені.

J. Dees [10]
Соціальний бізнес призначений для вирішення соціаль-
них проблем і надання соціально значущих товарів, які 
належним чином не надали уряд або приватні ринки.

R.Mosher 
William [13]

Соціальний бізнес прагне до стійких і великомасштаб-
них змін за рахунок новаторської ідеї вирішити сер-
йозні соціальні проблеми.

E. Omarov [14]

Значення діяльності у сфері соціального бізнесу по-
лягає у використанні можливостей для збільшення 
соціального добробуту, створенні нових підприємств 
або управлінні наявними організаціями за допомогою 
інноваційних технологій.

Європейська 
асоціація  
венчурної  
філантропії

Значення соціального бізнесу полягає в орієнтації на 
досягнення соціального впливу із застосуванням рин-
кових механізмів, інноваційних способів для вирішен-
ня питань державного сектору.

Джерело: авторська розробка.

Ознаки соціального бізнесу в умовах стимулювання сталого роз-
витку економіки держави зазначено на рис. 1.

Закінчення таблиці 1

Рис. 1. Ознаки соціального бізнесу в умовах сучасного ринку

Джерело: авторська розробка на основі [5; 14].

ОЗНАКИ СОЦІАЛЬНОГО БІЗНЕСУ

1. Соціальний вплив (social impact) – цільова спрямованість на 
вирішення або пом’якшення наявних соціальних проблем.

2. Інновації (innovations) – застосування нових, унікальних під-
ходів для посилення соціального впливу.

3. Самооплатність і фінансова стійкість (selfrepayment and financial 
stability) – здатність соціального підприємства вирішувати соціальні 
проблеми за рахунок доходів, одержуваних від власної діяльності.

4. Масштабність (scale, range; dimensions) – збільшення масштабу 
діяльності соціального підприємства (на національному й міжна-
родному рівнях) і поширення досвіду з метою підвищення соціаль-
ного ефекту.

5. Підприємницький підхід (entrepreneurial approach) – здатність 
соціального підприємця долати недоліки ринку, знаходити мож-
ливості, акумулювати ресурси, розробляти нові рішення, що по-
зитивно впливають на суспільство загалом.
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Метою соціального бізнесу є збереження базових соціальних цін-
ностей, зокрема формулювання соціально орієнтованої моделі орга-
нізації виробничо-господарських відносин у державі, місією – опти-
мізація сучасного соціально-економічного середовища та формування 
кращих умов для життєдіяльності кожного з громадян. Джерелами 
фінансування соціального бізнесу є фінансові ресурси учасників со-
ціальних підприємств, прибуток від власної діяльності, гранти, 
 мікрофінансування. Оскільки кінцевою метою функціонування будь-
якого бізнесу все одно залишається отримання певних соціально-
економічних вигод, то набутий від діяльності прибуток реінвесту ється 
або фінансується в певні соціально важливі проекти.

На жаль, у реаліях вітчизняного ринкового середовища відсутні 
ефективні методики збору та систематизації аналітичної і статистич-
ної інформації стосовно розвитку соціального бізнесу в Україні, а 
також його впливу на стан досягнення Цілей сталого розвитку. 

Каталог соціальних підприємств 2016–2017 років, виданий у ме-
жах проєкту «Соціальні підприємства в Україні» громадської орга-
нізації «Молодіжний центр з проблем трансформації соціальної 
сфери “Соціум-ХХІ”» за фінансової підтримки Western NIS Enterprise 
Fund, містить систематизовану інформацію про стан розвитку соці-
ального бізнесу в Україні [15]. 

Рис. 2. Динаміка розвитку соціального бізнесу в Україні

Джерело: авторська розробка на основі [16, с. 7].

Протягом 2015–2016 років було створено 66 соціальних суб’єктів 
господарювання в Україні. Протягом 2017–2020 років динаміка за-
лишалась позитивною. Станом на 2020 рік уже існувала 1000 оди-
ниць, що, беззаперечно, є важливим показником у контексті стало-
го розвитку економіки України (рис. 2). Географія поширення со-
ціальних підприємств охоплює всю Україну (рис. 3). Найменше 
соціальних підприємств у Волинській області.
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Рис. 3. Географія розвитку соціального бізнесу в Україні

Джерело: авторська розробка на основі [16, с. 8].

Помітне збільшення кількості соціальних підприємств протягом 
досліджуваних років (більш ніж у 15 разів) є своєрідною реакцією на:

– прояви соціально-економічної кризи, що стала наслідком по-
літичної та геополітичної кризи: військовий конфлікт на Сході 
України, анексія Криму;

– появу нових категорій осіб, які потребують соціальної підтрим-
ки: біженці, ветерани АТО / ООС;

– економічну стагнацію, зріст інфляції та інші негативні прояви 
погіршення макроекономічних показників розвитку України; 

– глобальні кризові тенденції, спричинені пандемією COVID-19, 
в умовах якої з’явилась потреба підвищити рівень соціального за-
хисту окремих верств населення.

Органи публічного управління України прагнуть мінімізувати 
негативні тенденції і сповільнити погіршення макроекономічних по-
казників розвитку держави. Саме соціальний бізнес може стати 
основним важелем вирішення проблем соціального характеру. Со-
ціальне підприємництво, у контексті сучасних тенденцій переходу 
на соціально орієнтовані моделі організації ринкових відносин, має 
потужний потенціал, необхідний для досягнення визначених чинним 
Урядом Цілей сталого розвитку держави.
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Рис. 4. Напрями використання соціального бізнесу  
як інструменту реалізації Цілей сталого розвитку України

Джерело: авторська розробка на основі [16, с. 8].

На рис. 4 відображено актуальні Цілі сталого розвитку України 
та цілі соціального бізнесу, а також взаємозалежність між їх досяг-
ненням. На нашу думку, взаємоузгоджена реалізація соціальних 
бізнес-цілей і цілей публічного управління сприятиме поліпшенню 
макроекономічної ситуації в державі та виходу України на новий 
етап розвитку, зокрема вищий рівень фінансової стійкості й стабіль-
ності функціонування.

Визначальними чинниками, що сприятимуть розвитку соціально-
го підприємства як одного з векторів досягнення Цілей сталого роз-
витку економіки України, є: 
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– фінансова підтримка;
– допомога держави чи місцевої влади, що особливо актуально в 

умовах проведення реформи політичної, адміністративної та фінан-
сової децентралізації;

– навчання керівників і працівників, які працюють у сфері со-
ціального бізнесу, специфіці роботи такого напряму підприємництва;

– розширення виробничо-технічної бази соціальних підприємств 
України;

– підвищення суспільної свідомості та соціальної відповідальнос-
ті громадськості. 

Отже, значення соціального бізнесу в контексті сталого соціально-
економічного розвитку України полягає в сприянні формування 
миролюбного та відкритого суспільства як в інтересах сталого роз-
витку держави, так і задля створення соціально орієнтованого бізнес-
середовища.

Висновки. У ході дослідження теоретичних аспектів і встановлен-
ня значення соціального бізнесу як методу стабілізації динаміки та 
підвищення темпів соціально-економічного розвитку України визна-
чено, що соціальне підприємництво – це мультикомпонентне суспіль-
не явище та вид сучасної господарської діяльності, яка зорієнтована 
на забезпечення позитивних соціальних перетворень на засадах само-
окупності, реінвестування прибутку та інноваційності підходів орга-
нізації господарських процесів, а також управління ними. 

На нашу думку, в умовах глобалізації та посилення інтеграційних 
процесів доцільно вивести соціальний бізнес із площини благодій-
ності та підвищити його значення до рівня пріоритетного, високо-
ефективного механізму, який у перспективі зможе стати джерелом 
забезпечення соціально-матеріальних потреб населення, а також 
методом консолідації зусиль громадськості, влади та бізнесу на шля-
ху досягнення цілей сталого розвитку нашої держави.
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СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ  

ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

Мета статті – висвітлення сутності соціальної справедливості та її проявів 
як явища з характерними особливостями на тлі інновацій у сфері виробничих 
технологій, що пояснює закономірності функціонування трансформаційних про-
цесів, визначення проблематики взаємозв’язку промислової революції та соці-
альної справедливості, обґрунтування її місця та значення для формування 
економічної політики. 

Методологія дослідження. У процесі дослідження використані такі підходи 
й методи: єдність логічного й історичного підходів, абстрактного й конкретного 
(для розкриття співвідношення між технологіями та економічним розвитком), 
історичний метод (для оцінки закономірностей розвитку економічно-соціальних 
процесів), експертної оцінки (для визначення механізму встановлення балансу 
між економічною ефективністю та соціальною справедливістю). 

Наукова новизна. Отримані в процесі дослідження результати в сукупності 
описують вплив нової економічної системи не лише на економічні зв’язки та 
міжнародні стосунки, але й на життя громадян, рівень їх підготовки до сус-
пільних змін. Проаналізувавши наукові надбання експертів і дослідників, ми 
визначили переваги трансформаційних процесів і їх недоліки, які позначають-
ся на соціальній справедливості. Також встановили механізми подолання про-
блем, які виникають при впровадженні технологій, і віднайшли баланс між 
економічними ефективними результатами та соціальною справедливістю, яка 
повинна бути забезпечена в усіх куточках світу.

Висновки. Четверта промислова революція спричинила докорінну зміну 
звичних моделей поведінки на підприємствах. Її мета – роботизація та оцифру-
вання всіх сфер життя, повна трансформація людських ресурсів. Інтелектуаль-
ні ресурси разом з новітніми технологіями значно впливають на якісні показ-
ники рівня життя населення та розвиток соціальної сфери. Співвідношення 
економічної ефективності та справедливості містить суперечності, які існують 
у сфері розподілу, зумовлені неефективністю інституційно-організаційного ме-
ханізму регулювання розподільних відносин і нерівномірністю розподілу ресур-
сів та прав власності, і спричинює нерівномірність розподілу доходів, жорстку 
диференціацію та маргіналізацію у структурі населення, порушення макроеко-
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номічних пропорцій, неефективну систему соціального забезпечення і соціаль-
ного страхування населення. Нерівномірність розподілу – об’єктивна реальність, 
і тому важливо не допустити її загрозливих показників. Для цього необхідно 
адекватно вимірювати ступінь нерівномірності, контролювати не лише різницю 
в доходах багатих і бідних, а й розміри доходів, щоб не допустити зменшення 
мінімальних доходів нижче від показників мінімальних соціальних стандартів. 
Соціальні стандарти потребують постійного перегляду та поліпшення методів їх 
розрахунків з урахуванням методики, що застосовують у країнах з високим 
рівнем соціального розвитку.

Ключові слова: соціальна справедливість, економічна ефективність, інсти-
тути, соціальні інститути, економічна активність, інновації.  

Максименко Инна Павловна
преподаватель,
ФКИСИТ «ДВНЗ КНЭУ им. Вадима Гетьмана
inpal@ukr.net

Противоречия в сочетании социальной справедливости  
и экономической эффективности

Цель статьи – освещение сущности социальной справедливости и ее про-
явлений как явления с характерными особенностями на фоне инноваций в 
сфере производственных технологий, что объясняет закономерности функцио-
нирования трансформационных процессов, определение проблематики взаимо-
связи промышленной революции и социальной справедливости, обоснование ее 
места и значения для формирования экономической политики.

Методология исследования. В процессе исследования использованы следую-
щие подходы и методы: единство логического и исторического подходов, аб-
страктного и конкретного (для раскрытия соотношение между технологиями и 
экономическим развитием), исторический метод (для оценки закономерностей 
развития экономико-социальных процессов), экспертной оценки (для определе-
ния механизма преодоления противоречий между экономической эффективностью 
и социальной справедливостью).

Научная новизна. Полученные в ходе исследования результаты в совокуп-
ности описывают влияние новой экономической системы не только на 
экономические связи и международные отношения, но и на жизнь граждан, 
уровень их подготовки к общественным изменениям. Проанализировав научные 
достижения экспертов и исследователей, мы определили преимущества 
трансформационных процессов, а также их недостатки, которые сказываются 
на социальной справедливости. Установили механизмы преодоления проблем, 
возникающих при внедрении технологий, и нашли баланс между экономическими 
эффективными результатами и социальной справедливостью, которая должна 
быть обеспечена во всех уголках мира.

Выводы. Четвертая промышленная революции повлекла за собой карди-
нальное изменение привычных моделей поведения на предприятиях. Ее цель 
– роботизация и оцифровки всех сфер жизни, полная трансформация челове-
ческих ресурсов. Интеллектуальные ресурсы вместе с новейшими технология-
ми значительно влияют на качественные показатели уровня жизни населения 
и развитие социальной сферы. Сочетание экономической эффективности и 
справедливости связано с противоречиями, которые существуют в сфере ра-
спределения, неэффективностью институционально-организационного механиз-
ма регулирования распределительных отношений, неравномерностью распре-
деления ресурсов и прав собственности, и обусловливает неравномерность ра-
спределения доходов, жесткую дифференциацию и маргинализацию в 
структуре населения, нарушения макроэкономических пропорций, 
неэффективную систему социального обеспечения и социального страхования 
населения. Неравномерность распределения – объективная реальность, поэтому 
важно не допустить ее угрожающих показателей. Для этого необходимо пра-
вильно измерять степень неравномерности, контролировать не только разницу 
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в доходах богатых и бедных, но и размеры доходов, чтобы не допустить умень-
шения минимальных доходов ниже показателей минимальных социальных 
стандартов. Социальные стандарты требуют постоянного пересмотра и улучше-
ния методов их расчетов с учетом методики, применяемой в странах с высоким 
уровнем социального развития.

Ключевые слова: социальная справедливость, экономическая эффективность, 
общество, социальные институты, занятость, экономическая активность, 
инновации.

Maksymenko Inna
тeacher, 
FKISIT SHEI KNEU them. Vadim Hetman

Contradictions in the combination of social justice and  
economic efficiency

The aim of the article – elucidation of the essence of social justice and its 
manifestations as a phenomenon with characteristic features against the back-
ground of innovations in production technologies, which explains the patterns 
of transformation processes, identifying the relationship between the industrial 
revolution and social justice, justification of place and importance for economic 
policy.

The methodology of the survey. The following methods were used in the re-
search: unity of logical and historical approaches, combination of abstract and 
concrete (to reveal the relationship between technology and economic development), 
historical method (to assess the patterns of economic and social processes), expert 
evaluation (to determine the mechanism of overcoming contradictions between 
economic efficiency and social justice).

The scientific novelty. The results obtained in the research process together 
describe the impact of the new economic system not only on economic relations 
and international relations, but also on the social life of citizens, their transforma-
tion and the level of preparation for social change.

After analyzing the scientific achievements of experts and researchers, we 
identified the advantages of transformation processes, their disadvantages, which 
affect social justice. Also, mechanisms have been established to overcome the prob-
lems that arise at the time of technology implementation and found a balance 
between economically-effective results and social justice which must be ensured in 
all parts of the world.

Conclusion. The fourth industrial revolution entails a radical change in the 
usual patterns of behavior in enterprises. Its aim is robotization and digitiza-
tion of all spheres of life, complete transformation of human resources. The 
combination of intellectual resources together with the latest technologies sig-
nificantly affects the quality of living standards and the development of the 
social sphere.

The combination of economic efficiency and equity associated with the contra-
dictions that exist in the field of distribution, inefficiency of institutional and 
organizational mechanism for regulating distribution relations, uneven distribution 
of resources and property rights and cause uneven distribution of income and strict 
differentiation and marginalization in the population structure, macroeconomic 
violations, inefficient system of social security and social insurance. Uneven dis-
tribution acts as an objective reality, and therefore it is important to prevent its 
threatening indicators. To do this, it is necessary to adequately measure the degree 
of inequality, to control not only the difference in income between rich and poor, 
but also the size of income to prevent a decrease in minimum income below the 
minimum social standards. Social standards require constant revision and improve-
ment of their calculation methods, taking into account the methodology used in 
countries with a high level of social development.

Key words: social justice, economic efficiency, institutions, social institutions, 
economic activity, innovations.
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Актуальність теми дослідження. Для функціонування та еволюції 
економічних систем необхідно економічну ефективність і соціальну 
справедливість тримати на рівних умовах, без порушення їхніх меж. 
Соціальна справедливість, на думку вчених, категорія, що перед-
бачає урівноваженість прав і свобод громадян. Вона потребує рівно-
го розподілу ресурсів і результатів між усіма суб’єктами економічних 
відносин, включно з тими, економічна ефективність діяльності яких 
є низькою. Категорія соціальної справедливості є досить важливою 
для сучасного демократичного суспільства, тому вона закріплена в 
найголовніших документах світової спільноти, а саме в пактах ООН. 
Наразі, коли наше існування проходить в умовах постійних змін та 
економічних трансформацій, саме держава та корпоративний бізнес 
повинні забезпечувати соціальну справедливість і її розвиток в усіх 
сферах буття. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У контексті зазначеної 
вище проблеми досліджено праці Дж. Макліна, Дж. Форрестера, 
Д. Гелдома, Д. Л. Медоуза, М. Месаревича, К. Шваба, М. Осборна, 
К. Б. Фрея, Н. Талеба, Н. І. Гражевської, Є. М. Воробйова, П. С. Єщен-
ка, Ю. І. Палкіна, В. В. Кулішова, П. О. Куцика, С. І. Рудавки та 
К. І. Левчука.

Мета статті – дослідження взаємозв’язку соціальної справедли-
вості та її проявів з розвитком новітніх технологій; виявлення супе-
речності між максимізацією економічної ефективності та справедли-
вістю суспільства; визначення економічної політики, яка поступа-
ється економічною вигодою задля досягнення більш справедливого 
суспільства.

Виклад основного матеріалу. З аналізу понять про соціальну 
справедливість виділимо сучасні критерії, за якими така категорія 
функціонує: 

– створення однакових правил господарювання на засадах рин-
кової економіки;

– вільний вибір господарської діяльності на основі визнання ба-
гатоманітності форм власності;

– забезпечення державою соціального захисту всіх громадян;
– скасування привілеїв і забезпечення рівних можливостей для 

всіх;
– затвердження нових принципів розподілу доходів і багатств  

[3, с. 23].
Водночас економічна ефективність ґрунтується на керуванні ши-

роким колом суспільних активів, що мають ціннісно-інституційне 
походження і пов’язані із соціальною справедливістю, наприклад 
соціальним капіталом, схильністю до ризиків і їх прийняттям. Ефек-
тивність вимагає певної концентрації ресурсів і результатів вироб-
ництва в обмеженій кількості найбільш дієвих суб’єктів.

Взаємозв’язок двох складових обумовлений неспроможністю дов-
гострокової економічної ефективності існувати без певного рівня 
соціальної справедливості, необхідного суспільству. Але інколи ви-
никає обмеженість ресурсів, які соціум виділяє за критерієм соці-
альної справедливості, рівнем економічної ефективності, тому кожен 
раз суспільство має бути готовим до забезпечення оптимального 
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співвідношення між двома системами. Взаємообумовленість еконо-
мічної ефективності та соціальної справедливості наявна в таких 
сферах: правова держава, ринкова компетентність суб’єктів, комп-
лементарною сутністю якої є суспільний запит на суб’єктний вимір 
господарської та національної системи; певна економічна свобода 
суб’єктів, якій комплементарні економічний ризик і системна неви-
значеність.

Проблема співвідношення економічної ефективності та соціальної 
справедливості постає постійно при підході до радикальних змін в 
економічному середовищі. Великий застій економічної активності, 
який неоднаковою мірою торкнувся більшості країн світу, значно 
обмежує бюджетні ресурси, що можуть бути спрямовані на забез-
печення соціальних гарантій. Також виконання звичних для насе-
лення соціальних функцій держави впливає на рівень довіри в еко-
номіці, а відтак – на трансакційні витрати й ефективність викорис-
тання допоміжних ресурсів  [1, с. 11].

Справедливість і несправедливість теж дуже пов’язані та пере-
тинаються між собою майже в усіх сферах життя, а саме в порушен-
ні очікувань суб’єктів економічних відносин, які виконують свої 
звичні інституційні приписи. Коли виникає розбіжність у їх очіку-
ванні із соціально-економічними реаліями, на зміну справедливості 
приходить несправедливість, яка спричинює ентропійні процеси в 
економіці держави та в суспільстві загалом. Проявом такої ентропії 
можна вважати зниження імовірності інституційної поведінки, по-
силення схильності до опортуністичних практик, зменшення довіри, 
перехід господарчої системи на нижчий рівень рівноваги. Тому до-
сягти соціальної справедливості після названих проблем буває дійсно 
складно [6].

Виділяють такі зовнішні умови досягнення справедливості: со-
ціальна та економічна інфраструктура, соціальні інститути, система 
логістики. Якщо в країні із цим великі складності, досягти соціаль-
ної справедливості майже неможливо. Наприклад, соціальна чи 
економічна інфраструктура має гідно забезпечувати можливості 
зберігання, транспортування та розподілу валового внутрішнього 
продукту, частину якого суспільство спрямовує на потреби вразливих 
верств населення. Інститути не повинні паралізувати стимули авто-
номного функціонування домогосподарств, вони мають встановлюва-
ти норми соціального захисту та суттєво забезпечувати його. Універ-
сальною системою логістики є саме ринок, тому його руйнування під 
гаслами боротьби зі спекулянтами та захисту бідних спричинює 
неприйнятні ризики для забезпечення навіть мінімально справедли-
вого рівня споживання. Ефективність, дійсно, охоплює відтворення 
інститутів і цінностей, які люди вважають обов’язковими умовами 
для власного соціального існування [2, с. 320].

Виокремлюють такі канали взаємодії соціальної справедливості 
й економічної ефективності, за допомогою яких відбувається їхнє 
функціонування: 

– зайнятості;
– людського капіталу;
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– цінової стабільності, яка, безперечно, важлива для суспільства 
та кожного індивіда окремо;

– розвитку внутрішнього ринку;
– довіри (наприклад грошово-кредитна нестабільність);
– рівня мобільності робочої сили (тобто за справедливої диферен-

ціації доходів витрати, пов’язані з міграцією робочої сили, компен-
сує значний приріст суспільної продуктивності, а при надмірних 
масштабах витрати призводять до зниження ефективності економіки). 

Яким би складним не був взаємозв’язок економічної ефективнос-
ті та соціальної справедливості, вони мають спільні риси, які забез-
печують розвиток економіки загалом, попри розбіжність у деяких 
питаннях. 

Взаємодоповнюваність цих систем пов’язана з:
– їх взаємним ототожненням у фундаментальних підвалинах сус-

пільства;
– їх суперечливістю в ґенезі та розвитку соціально-економічних 

інститутів;
– їх актуальною взаємообумовленістю в практичній діяльності 

суб’єктів господарювання та держави [4].
Значну небезпеку для комплементарної єдності ефективності та 

справедливості становлять нерегулярні кризові явища різного по-
ходження. Особлива небезпека полягає саме в тому, що їх складно 
ідентифікувати в межах чинної матриці економічної науки та прак-
тики. Іноді під час таких кризових становищ держава діє не завжди 
правильно та прагматично: навіть зараз, в умовах пандемії, керів-
ництво нашої країни не знає, що робити. У нас існує проблема з 
розвитком технологій, не вистачає державних коштів, щоб задовіль-
нити потреби громадян під час карантину (локдауну). Якщо в роз-
винених країнах населення, яке залишилось без роботи у зв’язку з 
вірусом, мало хоч якесь матеріальне забезпечення і за рахунок тех-
нологій перекваліфікувалось в інші галузі роботи, то в Україні це 
стало великою проблемою. Після запровадження карантину через 
пандемію COVID-19 понад 89 тисяч українців офіційно зареєструва-
лися як безробітні в службі зайнятості. Ситуацію загострила влада, 
яка запровадила нечіткі та недієві карантинні обмеження через не-
усвідомленість і недосвідченість у розв’язанні такої кризової ситуа-
ції, у зв’язку із цим багато працівників втратили свій дохід, опи-
нившись у боргах або навіть на вулиці. Борги з населення можуть 
бути стягнені в судовому порядку, аж до відчуження житла. Однак 
це породжуватиме крайній ступінь відторгнення людини. Дах над 
головою нині є обов’язковим атрибутом будь-якого соціального ста-
тусу. А рівень комунальних платежів, пов’язаних з утриманням 
житла, фактично перевищує сукупні доходи багатьох домогоспо-
дарств. Цю ситуацію можна було б виправити та вжити відповідних 
заходів, якщо б Україна мала достатній рівень економічного розви-
тку. Варто зберігати баланс між економічними чинниками та життям 
громадян. 

Суперечність між ефективністю і справедливістю є однією з най-
вагоміших проблем як людських взаємин, так й економіки. Саме тут 
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економіка переплітається із соціальною психологією, традиціями 
різних держав світу, з менталітетом і вподобаннями народів. 

Симбіоз двох складових економічних процесів є надзвичайно 
складним, але водночас потрібним. Дослідивши окреслене питання, 
зазначимо: аби держава успішно функціонувала, необхідно врахо-
вувати складники й економічної ефективності, і соціальної справед-
ливості. 

Подолати вказані вище суперечності в межах української еконо-
міки можна завдяки таким крокам:

– пожвавлення активної соціальної політики та її подальший 
розвиток;

– стабілізація і процвітання економіки;
– запровадження заходів, спрямованих на зміцнення міжнарод-

ного конкурентного статусу;
– своєчасна розробка конкурентних заходів і їх практичне осво-

єння;
– розширення інноваційного потенціалу;
– подальший розвиток науково-технічної революції;
– переорієнтація ринкової економіки в соціальну. 
Не завжди політичним та економічним лідерам вдається по-

єднати економічну ефективність і соціальну рівність, і це при-
зводить до значних розбіжностей між цими складовими. Але 
кроки до запровадження спільного механізму їх функціонування 
вже зроблено: вони прописані у відповідних нормативних актах, 
де констатовано непорушність прав людини та зберігання їх 
 недоторканності, що дає установку підприємствам і бізнесу 
по всьому світу гідно розвиватися без обмеження людських ре-
сурсів [1]. 

Висновки. З розвиненістю соціальної сфери та виробничих ресур-
сів у людства виникає більше потреб, ніж було до промислового 
розвитку. Це зумовлює зростання закону потреб, який відображає 
безперервне збільшення маси та різноманітності споживних вартостей 
у результаті зростання продуктивних сил. Такий непростий процес 
призводить до зміни структури виробництва й витіснення наявних 
потреб новими. 

Поєднання економічної ефективності та справедливості характе-
ризується суперечностями, які існують у сфері розподілу, неефек-
тивністю інституційно-організаційного механізму регулювання роз-
подільних відносин, нерівномірністю розподілу ресурсів і прав влас-
ності, що зумовлює нерівномірність розподілу доходів, жорстку 
диференціацію та маргіналізацію у структурі населення, порушення 
макроекономічних пропорцій, неефективну систему соціального за-
безпечення та соціального страхування населення.

Нерівномірність розподілу постає як об’єктивна реальність, і тому 
важливо не допустити її загрозливих показників. Для цього необ-
хідно адекватно вимірювати ступінь нерівномірності, контролювати 
не лише різницю в доходах багатих і бідних, а й розміри доходів, 
щоб не допустити зменшення мінімальних доходів нижче від показ-
ників мінімальних соціальних стандартів, які потребують постійно-
го перегляду та поліпшення. 
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СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ  
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ  

ТУРИСТИЧНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Мета статті полягає у визначенні змісту поняття стратегічного менеджменту 
й удосконаленні системи управління на туристичних підприємствах. Методологія 
дослідження – використання загальнонаукових методів (аналіз, синтез, 
конкретизація, класифікація) і спеціальних: системно-структурні дослідження 
(для розуміння логіки застосування стратегічного менеджменту з метою 
вдосконалення системи управління туристичним підприємством), економічний 
аналіз (при здійсненні оцінки стану та перспектив упровадження стратегічного 
менеджменту в систему управління). Наукова новизна полягає в обґрунтуванні 
особливостей основних етапів циклу стратегічного менеджменту в туристичній 
індустрії. Висновки. За результатами дослідження визначено основні етапи 
циклу стратегічного менеджменту туристичного підприємства. Розглянуто 
складові елементи стратегічного планування як основу стратегічного 
менеджменту. Визначено особливості стратегічного менеджменту на туристичних 
підприємствах. 

Ключові слова: стратегічний менеджмент, система управління, плануван-
ня, стратегія, туристичне підприємство.
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Стратегический менеджмент как инструмент  
усовершенствования системы управления  
туристических предприятий

Цель статьи заключается в определении смысла понятия стратегического 
менеджмента и совершенствовании системы управления на туристических 
предприятиях. Методология исследования – использование общенаучных ме-
тодов (анализ, синтез, конкретизация, классификация) и специальных: 
системно-структурные исследования (для понимания логики применения стра-
тегического менеджмента с целью совершенствования системы управления 
туристическим предприятием), экономический анализ (при оценке состояния 
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и перспектив внедрения стратегического менеджмента в систему управления). 
Научная новизна заключается в обосновании особенностей основных этапов 
цикла стратегического менеджмента в туристической индустрии. Выводы. По 
результатам исследования определены основные этапы цикла стратегического 
менеджмента туристического предприятия. Рассмотрены составляющие 
элементы стратегического планирования как основа стратегического менедж-
мента. Определены особенности стратегического менеджмента на туристических 
предприятиях. 

Ключевые слова: стратегический менеджмент, система управления, пла-
нирование, стратегия, туристическое предприятие.
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Strategic management as a tool for improving  
the tourist enterprise management system

The sphere of tourism can be safely attributed to the category of unique in 
efficiency industrial complexes that can help solve economic anti-crisis problems. 
Tourist activity has a significant impact on economic growth, which is manifested 
in the improvement of entrepreneurship, the scale of production of products and 
services, the growth of effective demand. The article considers the concept of 
strategic management in the tourism industry. In the course of research the stages 
of a cycle of strategic management of the tourist company are defined on the basis. 
The constituent elements of strategic planning as a basis of strategic management 
are considered. Peculiarities of strategic management at tourist enterprises are 
determined. The article identifies current problems of management of tourist 
enterprises in Ukraine. It is noted that the success of the tourist enterprises of 
Ukraine depends on an effective system of management and coordination of all 
components of tourist attractiveness: tourist resources, infrastructure, investment 
and quality service. It is offered to consider the management system of the tourist 
enterprise in dynamics which interacts with such important elements, as: tourist 
resources, services, production, external environment and the factors influencing 
development of tourist sphere, the purposes of development of system of management 
of tourism. The key characteristics of the process of realization of the tourist 
enterprise management system are given. In today’s global economic change and 
the crisis in the tourism industry, tourism companies should apply strategic 
management, which includes a program of action to identify specific goals and 
means of implementing the chosen path of development. The strategic management 
of tourism enterprises should be based on strategic planning, which will provide 
an opportunity to predict the future development of production of goods and 
services, promising projects, personnel and financial activities on a planned basis.

Key words: strategic management, management system, planning, strategy, 
tourism company.
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Постановка проблеми. Головним завданням в аналізі системи 
управління є оцінка її ефективності. У процесі управління туристичні 
підприємства постійно стикаються з необхідністю визначати 
економічні показники очікуваних результатів. Аналіз ефективності 
будь-якого бізнесу означає співвідношення результату й цілей, а 
також витрат на досягнення поставлених цілей. На основі цих 
чинників здійснюють оцінку продуктивності менеджменту в туризмі. 
Відповідно в умовах глобальної фінансової та економічної кризи 
створення і реалізація стратегії розвитку є найважливішою умовою 
існування туристичних підприємств. 

Аналіз досліджень і публікацій. Проблемам стратегічного 
менеджменту та пошуку вдосконалення системи управління в 
туризмі приділили увагу вітчизняні та зарубіжні дослідники, 
зокрема: І. Альтшулер [1], В. Квартальнов [3–4], В. Василенко [2] 
й ін. Водночас питання, присвячені специфічним проблемам 
стратегічного менеджменту на туристичних підприємствах, 
висвітлені недостатньо.

Виклад основного матеріалу. В умовах економічної нестабільності 
туристичні підприємства стикаються з безліччю проблем. Труднощі, 
що виникають у функціонуванні менеджменту підприємств турис-
тичної індустрії, такі: 

– високий ступінь невизначеності ринкової ситуації; 
– сезонна нестабільність попиту на туристичні послуги; 
– посилення конкуренції в туристичному бізнесі; 
– брак фінансових (оборотних) ресурсів тощо. 
При цьому туристична компанія не повинна обмежуватися лише 

поточним плануванням й оперативним управлінням своєю діяльністю. 
Її керівники мають мислити стратегічно: виробити програму дій, 
окреслити проміжні етапи та визначити засоби реалізації обраного 
шляху розвитку. 

Стратегічний менеджмент – це управління підприємством, що 
стосується людського потенціалу (визначає його основою організації), 
орієнтує виробничу діяльність на запити споживачів, здійснює гнучке 
регулювання та своєчасні зміни в організації, що відповідають 
викликам з боку оточення і дають змогу підприємству здійснювати 
операційну діяльність у довгостроковій перспективі [1]. 

Цикл стратегічного менеджменту туристичного підприємства 
складається з п’яти основних етапів (рис. 1): 

– визначення бізнесу та місії організації; 
– розробка довгострокових і короткострокових цілей; 
– розробка стратегії; 
– реалізація стратегії; 
– оцінка ефективності стратегії і корекція попередніх етапів. 
Оскільки процес стратегічного менеджменту є безперервним, то 

його цикл замкнутий. На останньому етапі здійснюють порівняння 
досягнутих результатів із запланованими та коригують подальшу 
діяльність. 

Розробка стратегії на кожному рівні закінчується створенням 
стратегічного плану [3]. 
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Рис. 1. Основні етапи циклу стратегічного менеджменту  
туристичного підприємства

Стратегічне планування є основою стратегічного менеджменту 
туристичного підприємства та передбачає: 

– суворе формування цілей туристичного підприємства, його 
структурних підрозділів та особистих цілей кожного члена колекти-
ву; 

– встановлення головної мети розвитку туристичного підприємства 
й цілей, що відображають процес його адаптації до навколишнього 
середовища, тобто ліквідація (пом’якшення) загроз і розвиток мож-
ливостей з урахуванням наявного потенціалу чи потенціалу, якого 
можна досягти; 

– оцінку потенціалу підприємства й можливості його підвищення 
в перспективі (включаючи кадровий склад і внутрішньоорганізацій-
ні відносини); 

– оцінку зовнішнього і внутрішнього соціально-економічного се-
редовища, у якому діє туристичне підприємство, його можливих змін 
і похідних від цього вимог до функціонування і розвитку підпри-
ємства; 

– організацію та стимулювання діяльності персоналу підприємства 
для досягнення визначених стратегій; 

– основні напрями, методи й інструменти досягнення поставлених 
цілей за наявних можливостей і в складних ситуаціях; 

– забезпечення надійної реалізації поставлених цілей і завдань 
необхідними ресурсами; 

– облік, контроль та аналіз досягнення цілей стратегічного пла-
нування, їх оцінку й висновки. 

Переваги стратегічного планування полягають у тому, що воно: 
– заохочує керівників мислити перспективно; 
– зумовлює більш чітку координацію зроблених фірмою зусиль; 
– орієнтує на встановлення показників для подальшого контролю; 
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– стимулює підприємство чіткіше визначати свої завдання і по-
літичні установки; 

– робить фірму більш підготовленою до раптових змін і форсма-
жорних обставин; 

– наочно демонструє взаємозв’язок управління та обов’язки всіх 
посадових осіб [2]. 

Стратегічний менеджмент містить у собі: передбачення, плану-
вання, контроль та оцінку. Він також визначає діяльність вищого 
керівництва організації з окреслення напрямів його розвитку, що 
дають конкурентні переваги перед іншими компаніями. 

Отже, стратегічний менеджмент – це технологія управління в 
умовах підвищеної нестабільності чинників зовнішнього середовища 
та їх невизначеності в часі. 

Підґрунтям для коректного визначення системи менеджменту в 
туризмі є основи теорії систем. 

Система – це впорядкована сукупність елементів, між якими є 
або може бути сформований тісний взаємозв’язок.

Система управління (менеджменту) як об’єкт дослідження має 
певні ознаки:

– складається з множини елементів (підсистем), ієрархічних і 
взаємопов’язаних через прямі та зворотні зв’язки;

– становить нерозривну єдність, цілісну систему для нижчих іє-
рархічних рівнів;

– має фіксовані зв’язки із зовнішнім середовищем (рис. 2).
До системи управління туристичним підприємством висувають 

такі вимоги: детермінованість елементів, динамічність, наявність у 
системі керівного та контролюючого параметрів, щонайменше одно-
го каналу зворотного зв’язку.

Елементи такої системи тісно взаємопов’язані й взаємозалежні, 
потребують чіткої і цілеспрямованої взаємодії із внутрішнім і зовніш-
нім середовищем туристичного підприємства в їх класичному розу-
мінні в менеджменті. Ефективне функціонування туристичного під-
приємства забезпечують економічно обґрунтоване надання послуги та 
раціональне управління із застосуванням стратегічного менеджменту.

Вважаємо, що система управління туристичним підприємством 
відображає багатогранну сукупність методів управління туристичною 
діяльністю на підставі поєднання інтересів розвитку туризму на всіх 
ієрархічних рівнях. 

На нашу думку, система управління туристичним підприємством 
має таку структуру:

– підсистема цілей, яка поєднує цілі функціонування та розвитку 
системи управління туристичним підприємством, її структурних 
елементів і завдань, що вирішують у ході досягнення сформульова-
них цілей;

– об’єкти системи управління туристичним підприємством, тобто 
туристичні продукти, послуги, ресурси, ринки тощо; 

– суб’єкти системи управління туристичним підприємством – ор-
гани державного управління туризмом, місцеві органи виконавчої 
влади, органи місцевого самоврядування, регіональні державні ор-
гани, неурядові (громадські) організації, підприємства сфери туриз-
му, керівництво підприємств;
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– підсистема забезпечення управління туристичним підприєм-
ством, заходи та дії, необхідні в процесі формування, реалізації та 
розвитку системи управління туристичним підприємством;

– стратегічне планування і стратегічний менеджмент, корекція 
попередніх досягнень.

Висновки. У сучасних умовах глобальних економічних змін світо-
вого масштабу та кризових явищ в індустрії туризму варто турис-
тичним підприємствам застосовувати стратегічний менеджмент, який 
охоплює програму дій з визначення конкретних цілей і засобів реа-
лізації обраного шляху розвитку. 

В основі стратегічного менеджменту туристичних підприємств має 
бути стратегічне планування, що дає можливість спрогнозувати кар-
тину майбутнього розвитку виробництва товарів і послуг, перспек-
тивних проєктів, кадрової та фінансової діяльності на плановій 
основі. 

Дієвість стратегічного менеджменту в туристичній індустрії ви-
значає дотримання двох умов: підвищення компетентності співробіт-
ників шляхом їх постійного навчання; безперервне акумулювання, 
аналіз та застосування досвіду роботи в умовах нестабільності й 
невизначеності у зовнішньому та внутрішньому середовищі. 
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Рис. 2. Система управління туристичним підприємством
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ВПЛИВ COVID-19 НА РОЗВИТОК  
МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ТУРИЗМІ  

ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ ТА СВІТОВОЇ КРИЗИ

Мета статті – з’ясувати та вдосконалити основні практичні підходи у ви-
користанні маркетингових досліджень, запропонувати їх системно на кожному 
з етапів розробки маркетингової стратегії туристичного підприємства в умовах 
пандемії.

Методологія дослідження полягає в застосуванні методів аналізу, синтезу, 
порівняння, узагальнення, прогнозування, а також у використанні системного, 
діяльнісного й історичного підходів.

Наукова новизна зумовлена тим, що в статті представлені пропозиції з ви-
рішення проблеми проведення маркетингових досліджень на туристичних фірмах 
в умовах COVID-19, а також мотивовано перехід до нових маркетингових ходів 
з урахуванням викликів часу.

Висновки. У результаті дослідження встановлено, що туристичні організації 
потребують моніторингу ринку в умовах COVID-19, постійного та послідовного 
проведення маркетингових досліджень у зв’язку із переформатуванням світової 
економіки та із суворими викликами часу.

Ключові слова: маркетинг, маркетингові дослідження, маркетингові ін-
струменти, пандемія, COVID-19, стратегії, туристичний продукт.
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Влияние COVID-19 на развитие маркетинговых исследований  
в туризме во время пандемии и мирового кризиса 

Цель статьи – выяснить и усовершенствовать основные практические подходы 
в использовании маркетинговых исследований, предложить их системно на 
каждом из этапов разработки маркетинговой стратегии туристического предпри-
ятия в условиях пандемии. 

Методология исследования заключается в применении методов анализа, 
синтеза, сравнения, обобщения, прогнозирования, а также в использовании 
системного, деятельностного и исторического подходов. 

Научная новизна обусловлена тем, что в статье представлены предложения 
по решению проблем в проведении маркетинговых исследований на туристичес-
ких фирмах в условиях COVID-19, а также мотивирован переход к новым 
маркетинговым ходам с учетом вызовов времени. 

Выводы. В результате исследования установлено, что туристические органи-
зации требуют мониторинга рынка в условиях COVID-19, постоянного и после-
довательного проведения маркетинговых исследований в связи с переформати-
рованием рынка и жесткими вызовами времени. 

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговые исследования, маркетинговые 
инструменты, пандемия, COVID-19, стратегии, туристический продукт.
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The purpose of the article – to clarify and improve the basic practical ap-
proaches in the use of marketing research, to offer them systematically 

The research methodology consists in the application of methods of analysis, 
synthesis, comparison, generalization, forecasting, as well as in the use of sys-
temic, activity, historical approaches. 

The scientific novelty is that this article presents proposals for solving problems 
in the field of tourism, in particular in conducting marketing research on travel 
agencies in the COVID-19, the transition to new marketing moves, taking into ac-
count the new challenges of the time. 

Conclusions. The study found that tourism organizations need to monitor the 
market under COVID-19, constant and consistent marketing research in connection 
with the reformatting of the market and the tough challenges of the time. 
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Постановка проблеми. Через пандемію COVID-19 уся туристична 
індустрія світу, й України зокрема, зазнала значних втрат. Всесвіт-
ня туристична організація (World Tourism Organization, UNWTO) 
закликала керівників державного та приватного секторів працювати 
спільно, щоб прокласти шлях до економічного відновлення для га-
лузі та створити нові робочі місця [https://www.un.org/en/coronavirus/
un-secretary-general].

Маркетинг і маркетингові дослідження в туристичній сфері Укра-
їни є недостатньо вивченими та систематизованими, хоча вони мають 
ключове значення для розвитку туристичної галузі, оскільки являють 
собою орієнтир на максимальну реалізацію можливостей на ринку 
туристичних послуг і спрямовують всі зусилля на користь спожива-
ча. Важливість маркетингу в процесі стратегічного планування ро-
боти туристичної фірми полягає в досягненні успіху бізнес-проєкту 
для запобігання постійної загрози неконкурентоспроможності на 
ринку туристичного бізнесу.

У зв’язку із COVID-19 світ перейшов в онлайн-режим – і марке-
тинг, маркетингові дослідження не лишились осторонь: навпаки, ця 
сфера найшвидше опанувала цифровий майданчик. Цю ситуацію 
можна назвати унікальною. Проаналізуємо, як пандемія відобрази-
лася на економіці людства, вкажемо, як, зокрема, маркетинг розви-
ватиметься в нових суспільних умовах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Маркетингові особли-
вості розвитку туристичної сфери висвітлені в працях як вітчизня-
них, так і зарубіжних учених: О. Джанджугазової, Г. Папіряна, 
Ф. Котлера й ін. Маркетинг послуг досліджували вітчизняні та 
зарубіжні теоретики і практики: Ф. Котлер, Т. Примак, А. Костю-
ченко, Е. Новаторов та ін. Серед науковців, які вивчали маркетин-
гові аспекти сфери туристичної діяльності, – Н. Кудла, Ю. Правик, 
І. Школа, Г. Багієв, X. Баллестерос, У. Гретзель, В. Квартальнов, 
Ч. Коо, Ж. Ксіанг, С. Краснов, С. Мельниченко, Д. Нікулін, Є. Ро-
мат, М. Сігала, М. Скопень, Т. Ткаченко, М. Хернандез та ін. Роз-
відки цих авторів ґрунтуються на глибокому аналізі сутності про-
блем і перспектив маркетингу та маркетингових досліджень у ту-
ризмі. 

У літературі з маркетингу є багато визначень поняття «марке-
тингові дослідження». Зокрема, Ф. Котлер [1] суть таких дослі-
джень окреслює як сукупність дій, які потрібно виконати перед 
прийняттям ринкового рішення. Інші науковці ототожнюють мар-
кетингове дослідження зі збором, обробкою й аналізом показників 
з метою зменшення невизначеності при ухваленні маркетингових 
рішень. Беручи за основу формулювання відомого американського 
вченого й інших фахівців, зазначимо, що маркетингове досліджен-
ня є системним, об’єктивним пошуком та аналізом інформації для 
ідентифікації і вирішення довільної проблематики у сфері марке-
тингу.

Мета статті – з’ясувати та вдосконалити основні практичні під-
ходи у використанні маркетингових досліджень, запропонувати їх 
системно на кожному з етапів розробки маркетингової стратегії ту-
ристичного підприємства в умовах пандемії.
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Виклад основного матеріалу.
Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніо Гу-

терріш, вказуючи на вплив коронавірусу на різні сектори світової 
економіки, зазначав, що туризм є однією з галузей промисловості, 
яка найбільше постраждала від пандемії. Люди не подорожують, 
вони бояться, майбутнє здається їм непевним. Туристична галузь 
зупинилася під час локдауну, спричиненого епідемією у світі [https://
www.unwto.org/management/zurab-pololikashvili].

Це зумовлює потребу в нових принципах, які можна використо-
вувати в маркетингових дослідженнях. Зокрема, компанія Google 
спільно зі Всесвітньою організацією охорони здоров’я розмістила на 
головних сторінках своїх сервісів для допомоги маркетологам такі 
поради:

– Довіряйте рішенням локальних маркетологів.
– Постійно аналізуйте місце вашої організації на ринку та її 

стратегії.
– Аналізуйте всі елементи рекламних оголошень.
– Сфокусуйтесь на тому, що справді важливо.
– Використовуйте свої можливості, щоб допомогти іншим.
Джошуа Спанієр (віцепрезидент Google з маркетингу, під керів-

ництвом якого працюють маркетологи з усього світу: планують, 
купують і запускають рекламу та відстежують її ефективність від 
імені брендів Google у всьому світі) окреслив п’ять принципів ви-
живання на ринку онлайн-маркетингу в період спалаху коронавіру-
су та поділився, як працюють його фахівці під час пандемії [https://
www.thinkwithgoogle.com/intl/ru-ru/future-of-marketing/management-
and-culture/covid-19-media-principles/].

У туристичному секторі необхідно вдосконалити систему стандар-
тів обслуговування, урізноманітнити туристичні продукти та марш-
рути, покращити вхідне туристичне середовище й досвід покупок, 
вивчити творчі маркетингові засоби та розумне споживання за до-
помогою інтеграції в інтернеті та офлайн, а також сприяти новим 
видам бізнесу, зокрема й цифровому туризму.

Маркетингові ініціативи повинні містити: 
– Планування відновлення туристичних ринків і їх перегляд на 

основі профільних досліджень з урахуванням наявних умов. 
– Планування проведення цифрових маркетингових проєктів для 

відновлення цільових ринків туризму. 
– Прогнозування нових можливостей для подорожей у майбут-

ньому. 
– Визначення туристичних агенцій, інших установ галузі, по-

страждалих від коронакризи; планування компенсацій. 
– Повідомлення туристичним агенціям і туристичним установам 

про дотримання протоколів охорони здоров’я. 
– Постачання санітарно-гігієнічних дезінфікуючих засобів для 

туристичних закладів і ділянок [https://niss.gov.ua/sites/default/
files/2020-06/turyzm-v-ukraini.pdf].

Туристичним фірмам необхідно провадити маркетингову діяль-
ність відповідно до поставлених завдань. Їх планування базується 
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на стратегії туристичної компанії, а саме на маркетингових дослі-
дженнях. 

Головні напрями маркетингових досліджень у туризмі:
– вивчення внутрішнього потенціалу підприємства;
– аналіз частки ринку;
– вивчення характеристик ринку;
– аналіз продажів;
– вивчення тенденцій ділової активності;
– пошук потенційних споживачів;
– прогнозування довгострокових тенденцій розвитку ринку;
– вивчення діяльності конкурентів;
– дослідження туристичних продуктів;
– аналіз задоволеності споживачів послугами фірми [4].
Виділимо складники, що визначають привабливість певного рин-

ку сфери туризму й позиції туристичної компанії в конкурентній 
боротьбі в туріндустрії, а саме:

– поява нових конкурентів;
– загроза заміни цього продукту новими туристичними продук-

тами;
– сила позиції посередників;
– сила позиції покупців;
– конкурентне середовище в самій сфері туризму [4].
Генеральний секретар Всесвітньої туристичної організації Зураб 

Пополікашвілі зазначив, що до кінця 2020 року доходи від світо-
вого туризму зменшились приблизно на 500 мільярдів доларів. Кри-
за призвела до змін у туристичній індустрії. Туристичні компанії 
почали надавати послуги вищої якості, прагнучи зробити свій ту-
ристичний продукт високоякісним [https://www.unwto.org/mana-
gement/zurab-pololikashvili].

Туристичний потенціал України на сьогодні розкрито не повною 
мірою, про що свідчить частка туристичної галузі в структурі ВВП 
країни – 1,5–2,5%. Основними чинниками, що перешкоджають роз-
витку туристичного сектору в Україні, на сьогодні переважно є: 
управлінський, економічний, екологічний, соціальний і культурний 
[14, с. 124].

Маркетинг трактують як цілісну концепцію розвитку підприєм-
ства, філософію його існування. Система управління підприємством 
при цьому будується на принципах взаємовигідних обмінів, а процес 
управління реалізується як маркетингове управління. Очевидно, що 
маркетингово-орієнтована діяльність менеджера обов’язково перед-
бачає формування маркетингового стилю мислення, з виробленням 
особливих особистісних якостей у менеджерів. Вивчивши за допо-
могою методу історичного аналізу причини виникнення та еволюцію 
маркетингу як виду діяльності і як науки, а також розглянувши 
зміну структурно-змістового наповнення терміна «маркетинг», ми 
дійшли висновку про об’єктивне походження феномену маркетинго-
вої культури та можливості його тлумачення стосовно особистості 
менеджера [5].

На практиці стратегічного планування розвитку діяльності під-
приємства на регіональному ринку послуг на першому етапі здій-
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снюють кількісний аналіз ринку. При цьому ставлять за мету здій-
снення стратифікації покупців.

Погоджуємося з умовами (за вченим Ф. Крейчманом), що сприя-
ють успішній реалізації маркетингових функцій на туристичних 
підприємствах:

1) гнучке реагування на динаміку попиту та маніпулювання на-
явними ресурсами, що забезпечують оптимальну пропорційність між 
попитом і пропозицією, сприяють формуванню системи ринкових і 
договірних відносин зі всіма складниками виробництва та споживан-
ню на внутрішньому й зовнішньому ринках; 

3) виконання у виробничому процесі дій зі стимулювання, онов-
лення і вдосконалення асортименту, покращення якості продукції, 
яку випускають; 

4) активний пошук нових ринків збуту, розширення вже наявних, 
досягнення оптимального рівня соціально-економічної ефективності 
ринкових відносин. Інструменти в маркетинговому плануванні пови-
нні бути спрямовані на розробку сильних і стійких конкурентоспро-
можних переваг підприємства, а також на розробку маркетингової 
стратегії в умовах кризи [13]. 

Потенційний ринок у сфері внутрішнього туризму України в 
середньому становить близько 20% усього населення України (регі-
ону, області тощо). До його складу входить та частина населення, 
яка зацікавлена в таких послугах і має відповідні засоби для їх 
купівлі, що й формує «дійсний ринок». Якщо його зменшити на 
кількість покупців, що з тих чи інших причин (законодавчі обме-
ження, зниження сукупного доходу в розрахунку на одного члена 
родини, стан здоров’я та ін.) не реалізують свою зацікавленість, 
одержимо «кваліфікований ринок». Він може становити 50–80% 
дійсного ринку [5].

Отже, туристичні підприємства України активно обслуговують 
близько 10–15% покупців потенційного внутрішнього ринку, що 
мають можливість робити вибір з усього розмаїття пропонованих 
товарів, зокрема й фірм-конкурентів.

«Освоєний ринок» становлять покупці, що віддають перевагу то-
варам (послугам) цього підприємства. 

Аналогічні дослідження поширюються на ринки зарубіжного (ви-
їзного) та іноземного (в’їзного) туризму. Кількісний аналіз ринку 
дає змогу одержати показники про обсяги послуг, які ринок має 
змогу надати на теперішній час і в перспективі. 

Кількісний аналіз сприяє вирішенню таких завдань:
а) зробити вибір найбільш ефективних каналів розподілу продук-

ції (послуг) підприємства, цільових ринків; прийняти рішення про 
розширення виробничих потужностей;

б) створити базу для розробки оптимального плану реалізації 
продукції (послуг) з розподілом на календарні періоди й так уник-
нути нестачі товарів для задоволення попиту в кожен конкретний 
момент часу;

в) визначити послідовність етапів освоєння ринку з урахуванням 
показника концентрації споживачів – одного з найбільш істотних 
ринкових факторів у сфері туризму.
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Встановлюючи методологічні особливості якісного аналізу ринку, 
відзначимо, що його метою є визначення конкурентних переваг ту-
ристичного підприємства за показниками іміджу підприємства на 
ринку, піклування про охорону навколишнього середовища, підтри-
мання високого професійного рівня кадрів, ступеня впливу різних 
показників на рівень прибутковості підприємства тощо [5]. 

Варто вказати, що жодне туристичне підприємство не може до-
сягти переваги над конкурентами за всіма комерційними характе-
ристиками послуг і засобами їх просування на ринку. Необхідно 
визначити пріоритети та виробити стратегію, яка якнайкраще від-
повідатиме стану ринкової ситуації та наявним засобам, з опорою на 
сильні сторони діяльності підприємства. На відміну від тактичних 
дій на ринку, стратегія конкуренції повинна бути спрямована на 
забезпечення переваг над конкурентами в довгостроковій перспекти-
ві – 3–5 років.

Провідні туристичні компанії проводять безліч різних досліджень 
на основі кількісних і якісних методів, а саме: телефонні і поштові 
анкетування, фокус-групи, збір інформації про клієнтів для розумін-
ня сегментації ринку, тестування туристичного продукту, цінової 
прийнятності споживача, його задоволеності й ін.

Процес досліджень містить кілька етапів. Спочатку визначають 
проблеми, які потрібно розв’язати, окреслюють завдання відповід-
ного підрозділу та розробляють метод розв’язання проблеми. На 
наступному етапі формують план дослідження. Компанія вирішує: 
проводити маркетингове дослідження власними силами чи замовити 
його установі, що спеціалізується на цьому; залучити при цьому 
кілька фірм чи одну. Як тільки рішення ухвалене, здійснюють збір 
та аналіз показників. На завершальному етапі необхідно проаналі-
зувати діалог між клієнтом і менеджерами, які здійснюють дослі-
дження, усвідомити отримані результати дослідження та визначити 
майбутні дії [4].

Всесвітня мережа дає змогу дізнаватися про проведені марке-
тингові дослідження, які можуть зацікавити туристичну компанію, 
знайти вторинні дані, підібрати програмне забезпечення для мар-
кетингових досліджень, а також зібрати інформацію, отриману від 
фокус-груп, у результаті анкетування та ін. Одна з найбільших 
переваг проведення дослідження в інтернеті полягає в тому, що 
дані можна обробляти одночасно з їхнім надходженням: їх не 
треба вводити в базу, тому що вони вже мають електронний ви-
гляд. Інтернет зручний і при управлінні маркетинговими дослі-
дженнями. Його використовують для поширення результатів мар-
кетингових досліджень, звітів, які можуть бути розміщені на 
спеціальних сайтах, що робить їх доступними у світовому інфор-
маційному просторі.

У зовнішньому середовищі постійно щось змінюється: одні яви-
ща зникають, інші – з’являються. Одні процеси відкривають нові 
можливості для фірми. Інші, навпаки, створюють для неї додатко-
ві труднощі. Для успішної маркетингової діяльності організація 
прогнозує всі ризики й перспективи за допомогою ситуаційного 
аналізу. 
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Ситуаційний аналіз ґрунтується на результатах маркетингових 
досліджень та спрямований на виявлення:

– можливостей і загроз, які можуть виникнути в зовнішньому 
маркетинговому середовищі;

– сильних і слабких сторін, які визначаються станом внутріш-
нього маркетингового середовища підприємства. Після того, як кон-
кретний список можливостей і загроз, сильних і слабких сторін 
складений, компанія аналізує загальну картину та визначає страте-
гію своєї подальшої роботи [6].

Необхідність маркетингових досліджень цілком очевидна. Вона 
випливає з того, що керівництво будь-якої компанії при прийнятті 
маркетингових рішень повинно вибрати найбільш ефективні з них, 
максимально урахувавши можливі перспективи та ризики. Якщо 
опрацювати необхідну інформацію (інтернет-джерела, сарафанне ра-
діо, особистісні контакти, теле- й радіорекламу, пресу), можна уник-
нути потенційно провальних кроків, які призведуть до останньої 
фази – занепаду організації [3].

Висновки. Проведення маркетингових досліджень в умовах пан-
демії COVID-19 на туристичних підприємствах зумовлене наявністю 
таких чинників:

– маркетингового: необхідність урахування маркетингового під-
ходу в діяльності фірми;

– інформаційного: потреба в інформації для прийняття рішень;
– методичного: доцільність проведення для розв’язання проблеми 

та реалізації визначених цілей маркетингового дослідження, підкрі-
пленого фінансово й такого, що унеможливлює відтік інформації.

Маркетингові дослідження здійснюють самостійно здебільшого 
великі фірми, які мають змогу утримувати спеціальний підрозділ. 
Менші фірми, як свідчить практика, замовляють такі дослідження 
спеціалізованій організації або великим фірмам (рекламних агент-
ствам, службам соціологічних досліджень), де працюють відповідні 
спеціалісти-маркетологи.

До початку XXI століття туризм був стабільним та економічно 
стійким явищем. Пандемія COVID-19 завдала значного удару по 
світовій економіці, зокрема й по туристичній індустрії. Вихід є: це 
виявлення нових можливостей, перерозподіл ринку. Маркетинг у 
сфері туризму має переглянути вимоги нинішнього періоду – коро-
навірусного – і відмовитись від «надмірного туризму», як це було 
нещодавно, запровадивши «розумний туризм». Найближчим часом 
будь-який вид туризму вимагатиме, щоб відвідувачі носили маску, 
дезінфікували руки й дотримувалися дистанції. Зменшаться групи 
туристів із 30 до 10–15 відвідувачів, увійде в обіг «коронавірусний 
етикет» – і з’являться нові «маркетингові ходи», зокрема віртуаль-
ні, цифрові. Отже, маркетингові дослідження дають змогу виявляти 
нові можливості у сфері туризму з урахуванням викликів часу й цим 
сприяють розвитку туристичної галузі.
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ІНСТРУМЕНТ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ –  
SEO-ОПТИМІЗАЦІЯ САЙТУ ПІДПРИЄМСТВА 

Мета статті – розгляд питань, пов’язаних з особливостями використання 
пошукової оптимізації в межах реалізації комплексної маркетингової стратегії 
в цифровому середовищі.

Методологія дослідження – системно-структурний і порівняльний аналіз 
(для дослідження напрямів застосування пошукової оптимізації в процесі під-
вищення ефективності функціонування компанії в інтернеті); монографічний 
(при вивченні різноманітних програмних рішень у сфері цифрового маркетингу); 
економічний аналіз (при здійсненні оцінки ефективності використання SEO в 
процесі залучення цільової аудиторії та її впливу на зростання рівня конверсії).

Наукова новизна. Розкрито особливості використання пошукової оптимізації 
як ефективного інструменту цифрового маркетингу в сучасних умовах. Доведе-
но доцільність застосування SEO для підвищення рівня конкурентоспроможнос-
ті компанії в мережі Інтернет. Вказано комплекс заходів інтернет-маркетингу 
для посилення комунікацій компанії із цільовою аудиторією в цифровому 
середо вищі, а також окреслено роль у цій структурі пошукової оптимізації. 
Аргументовано доцільність побудови семантичного ядра як базисного елемента 
пошукової оптимізації вебресурсу компанії та створення передумов для довго-
строкового забезпечення високих позицій сайту в пошукових сервісах.

Висновки. Диджиталізація бізнесу призводить до інтенсифікації застосування 
різноманітних інструментів цифрового маркетингу, серед яких важливе місце 
посідає пошукова оптимізація. SEO-оптимізації сайту компанії передбачає реалі-
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зацію комплексу заходів, орієнтованих на підвищення місця ресурсу в пошуковій 
видачі. Інноваційні підходи дають можливість інтегрувати актуальний перелік 
ключових слів у важливі елементи вебресурсу компанії та постійно оновлювати 
бібліотеки з метою забезпечення високих рейтингових позицій у пошуковиках.

Ключові слова: аудиторія, інтернет-маркетинг, пошукова оптимізація, 
сайт, цільовий трафік.
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Цель статьи – рассмотрение вопросов, связанных с особенностями исполь-
зования поисковой оптимизации в рамках реализации комплексной маркетин-
говой стратегии в цифровой среде.

Методология исследования – системно-структурный и сравнительный анализ 
(для исследования направлений применения поисковой оптимизации в процессе 
повышения эффективности функционирования компании в интернете); моно-
графический (при изучении различных программных решений в области циф-
рового маркетинга); экономический анализ (при оценке эффективности исполь-
зования SEO в процессе привлечения целевой аудитории и ее влияния на рост 
уровня конверсии).

Научная новизна. Раскрыты особенности использования поисковой оптими-
зации как эффективного инструмента цифрового маркетинга в современных 
условиях. Доказана целесообразность применения SEO для повышения конку-
рентоспособности компании в сети Интернет. Указан комплекс мер интернет-
маркетинга для усиления коммуникаций компании с целевой аудиторией в 
цифровой среде, а также обозначена роль в данной структуре поисковой опти-
мизации. Аргументирована целесообразность построения семантического ядра в 
качестве базисного элемента поисковой оптимизации веб-ресурса компании и 
создание предпосылок для долгосрочного обеспечения высоких позиций сайта в 
поисковых сервисах.

Выводы. Диджитализация бизнеса приводит к интенсификации применения 
различных инструментов цифрового маркетинга, среди которых важное место 
занимает поисковая оптимизация. SEO-оптимизация сайта компании предусма-
тривает реализацию комплекса мероприятий, ориентированных на повышение 
места ресурса в поисковой выдаче. Инновационные подходы дают возможность 
интегрировать актуальный перечень ключевых слов в важные элементы веб-
ресурса компании и постоянно обновлять библиотеки с целью обеспечения 
высоких рейтинговых позиций в поисковиках.

Ключевые слова: аудитория, интернет-маркетинг, поисковая оптимизация, 
сайт, целевой трафик.
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Internet marketing tool – SEO-optimization of the enterprise site 

The purpose of this article is to consider issues related to the peculiarities of 
the use of search engine optimization in the implementation of a comprehensive 
marketing strategy in the digital environment.

Research methodology. The research methodology is system-structural and 
comparative analyzes (to study the application of search engine optimization in 
the process of improving the efficiency of the company on the Internet); monograph 
(the study of various software solutions in the field of digital marketing); eco-
nomic analysis (when assessing the effectiveness of the use of SEO in the process 
of attracting the target audience and its impact on the growth of conversions).

The scientific novelty – features of using search engine optimization as an 
effective tool of digital marketing in modern conditions are revealed. The expediency 
of using SEO to increase the level of competitiveness of the company on the Internet 
is proved. A set of Internet marketing measures to strengthen the company’s 
communications with the target audience in the digital environment is revealed, 
as well as the role in this structure of search engine optimization is outlined. The 
expediency of building a semantic core as a basic element of search engine 
optimization of a company’s web resource and creating preconditions for long-term 
provision of high positions of the site in search services is proved. The subject of 
the research is the approach to the possibility of using search engine optimization 
methods in modern conditions to ensure a highly competitive position of the 
company and its web resources in the digital space in the long period.

Conclusions. The digitalization of business leads to the intensification of the 
use of various digital marketing tools, among which search engine optimization 
occupies an important place. SEO-optimization of the company’s website involves 
the implementation of a set of measures aimed at increasing the place of the re-
source in search results. Innovative approaches make it possible to integrate an 
up-to-date keyword list into important elements of a company’s web resource and 
to constantly update libraries in order to ensure high search engine rankings.

Keywords: audience, Internet marketing, search engine optimization, site, 
targeted traffic.

Постановка проблеми. Процеси диджиталізації та інтеграція великої 
кількості користувачів до мережі Інтернет призводять до трансформації 
діяльності переважної більшості компаній в усіх видах економічної 
діяльності. Посилився синергетичний ефект унаслідок інтенсифікації 
запровадження інноваційних інструментів і зростання конкуренції між 
компаніями в цифровому середовищі. Суб’єкти підприємницької ді-
яльності активно використовують передові інструменти цифрового 
маркетингу для налагодження комунікації з потенційними клієнтами. 
Особливу увагу компанії приділяють створенню власних сайтів і веден-
ню сторінок у профільних соціальних мережах. Кожен з представлених 
каналів комунікацій має окремі переваги та недоліки, що потребує 
вдосконалення маркетингових стратегій за рахунок оптимізації поєд-
нання різноманітних інструментів цифрового маркетингу й урахування 
особливостей цільової аудиторії. Прийняття ефективних управлінських 
рішень щодо вибору оптимальних інструментів і відповідний розподіл 
фінансових ресурсів передбачають застосування комплексного статис-
тичного аналізу всебічної інформації та формування на її основі відпо-
відних висновків. Маркетингова стратегія повинна характеризуватись 
адаптивністю і гнучкістю, оскільки чинники зовнішнього та внутріш-
нього середовища на постійній основі змушують компанію корегувати 
короткострокові та довгострокові плани розвитку [1; 2].
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Процес взаємодії із цільовою аудиторією в мережі Інтернет перед-
бачає застосування сучасних підходів SEO-оптимізації сайту компа-
нії. Завдяки використанню зазначеного підходу компанія має мож-
ливість підвищити позиції власного вебресурсу в пошуковій видачі 
таких сервісів, як Google, збільшуючи ймовірність привернення 
уваги потенційних клієнтів та, відповідно, унаслідок цільових дій–
прибутку. SEO-оптимізація сайту вимагає реалізації комплексу за-
ходів на постійній основі, що дозволить забезпечити сталий розвиток 
компанії в довгостроковій перспективі [3].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань 
використання інтернет-ресурсу в маркетинговій діяльності присвя-
тили свої праці такі автори, як В. Д. Байкова, О. С. Варвиш, С. М. Іл-
ляшенко, О. І. Маслак та ін. Поряд із цим питання SEO-оптимізації 
та використання різних інструментів під час просування сайту під-
приємства в мережі Інтернет потребують подальшого вивчення. 

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає в розгляді пи-
тань, пов’язаних з особливостями впровадження пошукової оптимі-
зації вебресурсу як ключового елемента цифрового маркетингу ком-
панії в мережі Інтернет, ідентифікації основних етапів процесу SEO 
з використанням передових технологій побудови семантичного ядра 
та підбором актуального переліку ключових слів.

Виклад основного матеріалу. Сучасні компанії намагаються за-
безпечити зростання прибутку завдяки використанню підходів елек-
тронної комерції. У процесі пошуку та залучення клієнтів у мережі 
Інтернет широко застосовують сучасні інструменти цифрового мар-
кетингу, співвідношення використання яких залежить від специфіки 
діяльності компанії, особливостей певного продукту та соціально-
економічних характеристик потенційних клієнтів.

Комплексний інтернет-маркетинг передбачає реалізацію таких 
заходів: 

– залучення цільового трафіку; 
– збільшення рівня конверсії завдяки підвищенню чисельності 

користувачів, які здійснили цільові дії на вебресурсах компанії;
– трансформація цільової аудиторії в постійних клієнтів [4].
У сучасних умовах компанії мають можливість використовувати 

різноманітні інструменти цифрового маркетингу, проте SEO-
оптимізація належить до ключових елементів маркетингової страте-
гії в інтернеті, оскільки дозволяє забезпечити високий рівень залу-
чення потенційних клієнтів. Пошукова оптимізація являє собою 
комплекс заходів, орієнтованих на прилаштування вебресурсу ком-
панії до вимог алгоритмів пошукових систем відповідно до специфі-
ки товарів і запитів потенційних клієнтів. Завдяки забезпеченню 
високого рівня відповідності опису продукції компанії запитам ці-
льової аудиторії досягається збільшення рівня переходу потенційних 
клієнтів на вебресурс цього суб’єкта підприємницької діяльності. 
Фахівці у сфері пошукової оптимізації намагаються забезпечити ви-
сокі рейтинги сайтів компаній у пошукових сервісах на основі мак-
симально можливої кількості ключових слів, популярних у конкрет-
них просторово-часових умовах [5; 6].
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Сучасні науковці виокремлюють три основні чинники пошукової 
оптимізації:

1. Внутрішня оптимізація, що являє собою комплексні заходи з 
удосконалення функціонування сайту компанії з позиції пошукових 
сервісів (ключові слова, анкор посилань, людинозрозумілі URL, мета 
теги, мікророзмітка тощо).

2. Зовнішня оптимізація як комплекс заходів, що передбачають 
розміщення посилань на сайті компанії на інших вебресурсах з ме-
тою збільшення діапазону охоплення потенційних клієнтів.

3. Орієнтація на потреби цільової аудиторії (зручність та інтуїтивно 
зрозумілий інтерфейс, залучення користувачів на вебресурс, утримання 
потенційних клієнтів, корисний і цікавий для аудиторії контент) [7].

Слід відмітити, що фахівці компанії повинні приділяти значну 
увагу вдосконаленню внутрішніх чинників ранжування вебресурсу, 
оскільки мають можливість оперативно реагувати на зміни ситуації 
на ринку певних товарів і послуг, а також підлаштовуватись під 
трансформації алгоритмів пошукових сервісів. Для підтримки заці-
кавленості цільової аудиторії на сайті компанії необхідно постійно 
викладати тематичний контент (текстову інформацію, фото- та відео-
матеріали тощо), певним чином здійснюючи розмітку за допомогою 
ключових слів, перелік яких постійно актуалізується. Завдяки опти-
мізації навігаційного меню також вдається збільшити ефективність 
взаємодії сайту компанії з пошуковими роботами, що теж позитивно 
впливає на позиції відповідного ресурсу в сервісах пошуку.

Високому рейтингу в пошуковій видачі сприяє і співпраця зі сто-
ронніми вебресурсами, які виступають як посередники для залучен-
ня потенційних клієнтів. Варто зазначити, що співпраця зі сторон-
німи вебресурсами можлива лише завдяки наявності певних вигод: 

– матеріальне заохочення сторонніх вебресурів щодо розміщення 
посилань на сайті компанії; 

– створення актуального тематичного контенту, який сторонні 
сайти розміщують на добровільній основі [8].

Оптимізація сайту є складним процесом і містить такі етапи:
1. Технічний аудит сайту, аналіз ніші та конкурентів.
2. Збір семантичного ядра.
3. Кластеризація запитів.
4. Розробка структури сайту.
5. Внутрішня оптимізація.
6. Оптимізація контенту.
7. Робота над юзабіліті.
8. Зовнішня оптимізація сайту.
9. Збільшення конверсії.
10. Оптимізація сайту для мобільних пристроїв.

Висновки.

1. Процеси диджиталізації потребують від компанії пошуку ін-
новаційних інструментів для посилення комунікації із цільовою 
аудиторією на довгостроковій основі із залученням актуального те-
матичного контенту, який постає як генератор ефективного трафіку.
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2. Пошукова оптимізація є ефективним інструментом виведення 
вебресурсів компанії на передові позиції в пошукових сервісах і дає 
змогу підвищити рівень конверсії.
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ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ НА РОЗВИТОК ЛОГІСТИКИ:  
ДОСВІД ЄС ТА ПРОБЛЕМАТИКА В УКРАЇНІ

Метою статті є дослідження впливу пандемії COVID-19 на логістику, 
оцінка результатів такого впливу в країнах ЄС, а також окреслення тенден-
цій і перспектив розвитку ринку логістики за умов зниження темпів поши-
рення коронавірусу та відновлення ринку. Методологія дослідження базуєть-
ся на використанні загальнонаукових і специфічних методів, зокрема: ана-
лізу та синтезу, індукції і дедукції, систематизації та узагальнення. 
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що зміни, які відбулися в 
логістиці, обумовили появу нових тенденцій і трендів, що потребують уза-
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гальнення та оцінки з погляду перспектив впливу на вказану галузь. Виснов-
ки. Проведене дослідження дозволило узагальнити міркування та сформулю-
вати висновок, що в результаті обмежень і викликів, з якими стикнулися 
міжнародний бізнес і логістика, у ЄС та Україні розвивається е-комерція, 
доставка на вимогу та концепція «останніх кілометрів». Ринок логістики має 
тенденції до консолідації та диверсифікації. Водночас після повернення еко-
номіки до звичних параметрів більшість змін у логістиці стануть безповорот-
ними. 

Ключові слова: логістика, наслідки пандемії, торгівля, ланцюг постачання, 
перевезення.
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Влияние пандемии на развитие логистики: 
опыт ЕС и проблематика в Украине

Целью статьи является исследование влияния пандемии COVID-19 на логис-
тику, оценка результатов такого влияния в странах ЕС, а также определение 
тенденций и перспектив развития рынка логистики в условиях снижения темпов 
распространения коронавируса и восстановления рынка. Методология исследо-
вания базируется на использовании общенаучных и специфических методов, в 
частности: анализа и синтеза, индукции и дедукции, систематизации и обобще-
ния. Научная новизна исследования заключается в том, что изменения, которые 
произошли в логистике, обусловили появление новых тенденций и трендов, 
которые требуют обобщения и оценки с точки зрения перспектив влияния на 
указанную область. Выводы. Проведенное исследование позволило обобщить 
рассуждения и сформулировать вывод, что в результате ограничений и вызовов, 
которые стали характерными для международного бизнеса и логистики, в ЕС, 
а также в Украине интенсивно развивается е-коммерция, доставка по требованию 
и концепция «последних километров». Рынок логистики имеет тенденции к 
консолидации и диверсификации. В то же время после возвращения экономики 
к привычным параметрам большинство изменений в логистике станут 
необратимыми.

Ключевые слова: логистика, последствия пандемии, торговля, цепь постав-
ки, перевозки.
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The impact of a pandemic on the development of logistics:  
EU experience and problems in Ukraine

An important aspect of any industry is the rapid and effective adaptation to 
changing conditions. The logistics market during the pandemic and related 
constraints has changed significantly, and competition in this segment has become 
higher than ever. Many consumers are forced to reduce consumption, companies 
have reduced supplies and production, diversified their activities. The transportation 
market has become denser and the struggle for the customer has intensified. 
Optimization of financial, labor, and material resources through the reduction of 
activities can negatively affect the quality of logistics services, the speed of 
processing goods, and their delivery to the final consumer. Based on the relevance, 
the aim of the research is to study the impact of the COVID-19 pandemic on 
logistics, assess the results of such impacts in the EU, as well as outline trends 
and prospects for the logistics market in terms of declining coronavirus and market 
recovery. The research methodology is based on the use of general scientific and 
specific methods, in particular: analysis and synthesis, induction and deduction, 
systematization, generalization. The scientific novelty of the study is that the 
changes that have taken place in logistics have led to the emergence of new trends 
and trends that need to be generalized and evaluated in terms of prospects for 
impact on the industry. The study summarized the conclusion that the coronavirus 
pandemic created opportunities for some companies and threats for others. As a 
result of the constraints and challenges that have become inherent in international 
business and logistics, e-commerce, on-demand delivery, and the concept of “last 
kilometers” are developing rapidly in the EU and Ukraine. The logistics market 
has a tendency to consolidate and diversify. At the same time, once the European 
economy returns to normal, most of the changes that have taken place in logistics 
will be irreversible.

Keywords: logistics, pandemic consequences, trade, supply chain, transport

Постановка проблеми. Швидке поширення COVID-19 і заходи, 
які вжили уряди різних країн для стримування пандемії, мали сут-
тєві негативні наслідки для світової економіки. Багато виробничих 
процесів, торговельних зв’язків, міжнародних договорів були пору-
шені спочатку в Азії, далі в Європі, Північній Америці та решті 
світу. Це супроводжувалося закриттям кордонів, розірванням торго-
вельних угод і призвело до стрімкого зростання безробіття з подаль-
шим зменшенням попиту на товари та послуги. Країни, які прагну-
ли відкрити кордони для торгівлі та бізнесу, виявилися в частковій 
або повній ізоляції, а більшість галузей, серед яких транспорт і 
логістика, опинилися в умовах невизначеності та кризи, які перед-
бачити й попередити було неможливо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика впливу 
коронавірусу на розвиток світової та регіональної економіки є пред-
метом досліджень великої кількості науковців і практиків. Зокрема, 
тенденції розвитку логістики в умовах коронавірусу досліджували 
О. Я. Кобилюх, О. Б. Гірна, Л. І. Гаєва, О. А. Рудківський, А. Ю. Руд-
ківська; перспективні напрями розвитку логістики вивчали В. В. Са-
бадаш, Я. В. Чорна, К. С. Фалько; ризики логістичної діяльності 
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були предметом досліджень К. Ю. Кітріш, Ю. О. Шкригун, 
Н. В. Трушкіної та ін. Водночас зміни, які відбулися в логістиці, 
обумовили появу нових тенденцій і трендів, які потребують узагаль-
нення та оцінки перспектив впливу на досліджувану галузь.

Метою статті є з’ясування впливу пандемії COVID-19 на логісти-
ку, оцінка його наслідків для країн ЄС, а також окреслення тенден-
цій і перспектив розвитку ринку логістики за умов зниження темпів 
поширення коронавірусу та відновлення ринку.

Виклад основного матеріалу. Логістика в бізнесі виконує функцію 
обслуговування, забезпечуючи управління матеріальними, сервісни-
ми, інформаційними, фінансовими й іншими потоками від джерел 
їх формування до місць кінцевого споживання, і спрямована на по-
вне задоволення вимог споживачів й інших зацікавлених сторін при 
мінімізації витрат [3, с. 108]. Ефективність як національної, так і 
міжнародної економіки суттєво залежить від обсягів торговельних 
операцій, обміну товарами, світових ланцюгів постачань. 

Пандемію COVID-19, за оцінками науковців, визнано тривалою 
кризою «чорних лебедів», а наслідки впроваджених карантинів, 
блокувань, інших заходів безпеки названо такими, що суттєво впли-
нули на логістику, повітряні, морські та наземні перевезення [6, 
с. 97]. Згідно з оцінками Світової організації торгівлі (СОТ), обсяг 
торгівлі товарами 2021 року збільшиться на 8,0% після падіння на 
5,3% 2020 року, продовжуючи ріст після «пандемічного колапсу», 
який був найгіршим у другому кварталі минулого року. Далі, за 
пронозами СОТ, зростання повинно сповільнитися до 4,0% 2022 року, 
оскільки наслідки пандемії будуть відчуватись і надалі, а темпи рос-
ту світової торгівлі все одно будуть нижчими від допандемічних 
тенденцій (табл. 1). За оцінками світових експертів, COVID-19 про-
довжує становити найбільшу загрозу для перспектив торгівлі, оскіль-
ки нові хвилі вірусу можуть легко зруйнувати будь-яке сподівання 
на відновлення [12].

Таблиця 1
Обсяг світової торгівлі та ВВП за 2017–2022 роки (щорічна зміна, %) 

2017 2018 2019 2020 2021* 2022*

Обсяг світової 
торгівлі

4.9 3.2 0.2 -5.3 8.0 4.0

Експорт, ЄС 4.1 1.9 0.6 -8.0 8.3 3.9

Імпорт, ЄС 3.9 1.9 0.3 -7.6 8.4 3.7

Світовий ВВП 3.3 3.0 2.4 -3.8 5.1 3.8

ВВП ЄС 2.8 2.0 1.5 -7.1 3.7 3.6

* Прогнозні показники.

Саме 2020 року в міжнародній торгівлі та логістиці вжили без-
прецедентні заходи, які стали реакцією на поширення вірусу і спря-
мовані на стримування пандемії. Обмеження вплинули на транзит 
сировини та товарів між країнами, а представники перевізників усіх 
країн світу одразу відчули негативний економічний вплив. Порівня-
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но зі світовою економікою, ЄС зазнав більших втрат 2020 року й 
повільно відновлюється 2021-го. Для ЄС прогноз зростання становить 
від 3,6 до 4,2% на 2021 рік, що значно нижче від прогнозів віднов-
лення для Китаю (7,9% зростання). Водночас очікують, що реальний 
ВВП досягне докризового рівня до середини 2022 року як у ЄС, так 
і в Єврозоні. Однак, за оцінками експертів, повернення до докризо-
вого рівня економічної діяльності все одно означає повільне зростан-
ня для економіки ЄС загалом [10]. 

Європа є одним із найбільших транспортних секторів у світі: 
вантажі та пасажири перевозять через 45 кордонів повітряним, авто-
мобільним, морським і залізничним транспортом. Однак така розви-
нутість регіональних, місцевих і міжнародних видів транспорту та 
логістики робить їх вразливими до зовнішніх і внутрішніх впливів. 
ЄС є об’єднаним європейським ринком і має повноваження коорди-
нувати інфраструктурні та логістичні проєкти в усіх країнах-членах. 
Транспортна галузь у ЄС створює не лише кілька мільйонів робочих 
місць, а й близько п’яти відсотків ВВП регіону [11]. Європейський 
логістичний ринок сегментований за типом (інсорсинг та аутсорсинг), 
за кінцевими споживачами (промислові машини й автомобільна про-
мисловість, харчова промисловість і напої, будівництво, хімікати, 
інші товари народного споживання та інші кінцеві споживачі) і за 
країнами (Німеччина, Великобританія, Нідерланди, Франція, Італія, 
Іспанія, Польща, Бельгія, Швеція та решта Європи) [8]. Показники, 
наведені на рис. 1, ілюструють обсяг логістики в ЄС з розподілом за 
сегментами. 

Рис. 1. Обсяг ринку логістики за сегментами в Європі  
2018 року (млрд євро)

Загальний обсяг європейського ринку логістики становив понад 
1,1 трлн євро. Контрактна логістика склала найбільшу частку нада-
них послуг – 456 млрд євро. За оцінками експертів, саме контрактна 
логістика в ЄС зазнала найменше потрясінь під час пандемії. Європа 
залишається лідером на світовому ринку контрактної логістики. 
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Очікують, що її сукупний середньорічний темп росту (CAGR) стано-
витиме понад 3% протягом найближчих десяти років.

В окремих секторах економіки ЄС наявне значне зростання про-
дажів (продукти харчування, роздрібна та побутова електроніка), 
збільшився попит на інтегровані послуги, управління показниками, 
стали відчутними переваги гнучких рішень на ринку логістичної 
діяльності. Ринок контрактної логістики має тенденції до консолі-
дації, а стратегії, прийняті основними гравцями в ЄС, доводять, 
що компанії надають перевагу придбанню та поглинанню, щоб збе-
регти конкурентну перевагу на ринку [8]. Такої самої думки у 
своєму дослідженні дотримуються В. В. Сабадаш, Я. В. Чорна та 
К. C. Фалько, які вважають, що перевагу матимуть великі компа-
нії саме з диверсифікованим бізнесом (велика кількість клієнтів, 
обслуговування різних секторів у різних країнах / регіонах) [5, 
с. 75]. 

Оскільки близько 80% світового обсягу торгівлі транспортують 
через комерційні перевезення, компанії ЄС роблять усе можливе, 
щоб задовольнити попит і збалансувати свою діяльність в умовах 
кризи. Більш диверсифіковані логістичні компанії мають можливість 
перерозподілити ресурси з одного сектору бізнесу в інший. Незважа-
ючи на таке балансування та очікуваний приріст попиту на логіс-
тичні послуги, коли криза коронавірусу почне згасати, очікують, що 
логістика скоротиться на 20–25% [7]. 

У контексті змін, динаміки та очікувань у секторі логістики по-
трібно розглядати й ланцюг поставок, адже пандемія коронавірусу 
негативно вплинула на ці зв’язки в усьому світі. Водночас, для ЄС 
порушення європейського ланцюга поставок сталося не вперше. На-
приклад, страйки водіїв французьких вантажівок 1997 року перед-
бачали блокування доріг, щоб зупинити рух на основних маршрутах 
і заборонити доступ до складів палива. Постачання припинилося, а 
великим компаніям довелося тимчасово зупинити виробництво. Ці 
дії також мали наслідки для інших країн, ланцюги поставок були 
перервані для іспанських фермерів і німецьких виробничих компа-
ній [9]. 

За останні десятиліття ситуація кардинально змінилася, оскіль-
ки під впливом цифрової економіки, електронної комерції логіс-
тичний сектор суттєво вдосконалили як з погляду споживача, так 
і сприйняття інвесторами. Водночас більшість науковців і практи-
ків вважають, що після повернення європейської економіки до 
звичних параметрів, зміни, які відбулися в логістиці, стали безпо-
воротними.

Вплив пандемії на логістику розглядають з різних точок зору 
та з урахуванням різних чинників. Вирішальною тенденцією для 
ринку логістики ЄС є електронна комерція, яка стала синонімом 
основних торговельних операцій у всіх куточках Європи [9]. Ло-
гістика пропонує компаніям е-комерції такі переваги, як: просте 
управління бізнесом, передові технологічні рішення, зниження 
ризику та масштабованість. Ринок електронної комерції Європи 
2019 року становив 621 млрд євро, а 2020-го – 717 млрд євро 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Динаміка електронної комерції в Європі (млрд євро)

Більша частина онлайн-продажів усе ще генерується в Західній 
Європі, на яку припадає приблизно 70% загального європейського 
роздрібного товарообігу [8].

Концепція «останньої милі» є основним трендом доставки в день 
замовлення і створила один з головних інвестиційних продуктів у 
ЄС. Ситуація з пандемією сприяла розширенню бази онлайн-корис-
тувачів і водночас збільшенню середнього кошика покупок. Роздріб-
на торгівля та продавці товарів споживчого призначення оперативно 
зреагували та модернізували логістичні процеси, щоб відповідати на 
зростаючий і мінливий споживчий попит. У ЄС додаткові інвестиції 
спрямовані на конкурентну боротьбу з Amazon, Alibaba й іншими 
відомими гігантами е-комерції. Великі торговельні мережі для елек-
тронних магазинів будують склади для зберігання товарів. Напри-
клад, компанія «Prologis UK» нещодавно придбала роздрібний парк 
у Великобританії, «Carrefour» і «M&S» у партнерстві з «Ocado» від-
кривають склади товарів для е-комерції. Водночас розвиток електрон-
ної комерції спричинить певні проблеми, пов’язані з вартістю до-
ставки, збільшенням кількості транспорту, закриттям торговельних 
центрів, які створювали велику кількість робочих місць і забезпе-
чували відповідну інфраструктуру. Наприклад, у Німеччині остання 
група універмагів, що залишилася на ринку, «Karstadt-Kaufhof» 
вирішує закрити 56 із 172 своїх магазинів [9].

Упровадження карантинних обмежень призводить до зростання 
вимог споживачів за такими напрямами: зменшення попиту на то-
вари та їх кількість через карантинні обмеження, які вплинули на 
фінансовий стан покупців; зростання вимог до якості продукції 
(послуг), надійності упаковки та безпечності для здоров’я доставки 
продукції (послуг); вчасність доставки через підвищене наванта-
ження на логістичні системи в умовах карантинних обмежень; 
максимальне наближення доставки до споживача; забезпечення 
оптимальних логістичних витрат [4, с. 121–122]. Іншими тенден-
ціями, які притаманні логістиці через вплив пандемії, є: замовлен-
ня перевезень з мобільного пристрою і навіть поява поняття «мо-
більні перевізники»; безконтактна кур’єрська доставка; віддалена 
форма праці, що вимагає оптимізації та автоматизації всіх бізнес-
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процесів у логістичній компанії; збільшення попиту на послугу 
«збірні вантажі»; перехід світових логістичних заходів в онлайн-
формат [2, с. 119–121]. 

Тенденції, які виникли в логістиці країн ЄС під час пандемії, 
притаманні й українському сегменту ринку. Окрім того, Україна 
повинна враховувати рекомендації для сприяння безпечному й без-
перешкодному руху вантажів, доступності товарів і послуг у межах 
транс’європейської транспортної мережі (TEN-T). Карантинні заходи 
та обмеження змінили ставлення і вимоги споживачів до продукції 
та послуг, центр уваги суттєво змістився в бік безпеки покупок. 
Більшість вітчизняних підприємств не змогла швидко адаптуватися 
до змін на ринку, а також забезпечити вимоги споживачів з ураху-
ванням обмежень. Логістичні компанії змушені враховувати дві 
основні тенденції: зниження логістичних витрат у більш прогнозо-
ваних і стабільних сегментах та формування необхідного рівня гнуч-
кості й адаптивності логістичних систем і ланцюгів поставок на 
інших ринках [4, с. 124]. 

Е-комерція в період пандемії стала максимально популярною в 
Україні. Наприклад, 2020 року ринок електронної торгівлі в держа-
ві становив 107 млрд грн, що на 41% більше за 2019-й. В Україні 
відсутні обмеження на використання банківських карток, міжнарод-
них платежів, доступу до послуг логістики в усьому світі, тому віт-
чизняні підприємці дедалі частіше намагаються розвивати бізнес за 
рахунок виходу на закордонні ринки, особливо ЄС. Тренд на глоба-
лізацію та вплив пандемії сформував нові вимоги в міжнародній 
логістиці: прогнозованість термінів і швидкості доставки; автомати-
зація всіх процесів; комплексні послуги митного оформлення; варі-
ативність способу доставки; персоналізований підхід до клієнта. Для 
вітчизняних компаній актуальними трендами є: диджиталізація 
процесів доставки, можливість вибору конкретного часу доставки, 
аутсорсинг непрофільних процесів і послуг [1].

Висновок. Перспективи відновлення світової торгівлі після ко-
ронавірусної кризи поступово покращуються, оскільки більшість 
компаній адаптувалися до карантинних умов, урахували обмежен-
ня та виклики, з якими стикнулися міжнародний бізнес і логісти-
ка. Пандемія створила можливості для одних компаній, а загрози – 
для інших. У ЄС інтенсивно розвивається логістика е-комерції, 
доставка на вимогу та концепція «останніх кілометрів». При цьому 
ринок логістики має тенденції до консолідації, придбання та по-
глинання, а більш диверсифіковані компанії мають можливість 
перерозподілити ресурси з одного сектору бізнесу в інший. Компа-
нії вживають заходи для розширення торгівлі та доставки товарів 
до місця призначення, мінімізуючи негативний вплив на всі лан-
цюги поставок. ЄС рекомендує своїм державам-членам дотримува-
тися принципів безпечної логістики, сприяти диверсифікації ді-
яльності компаній. Перспективами подальших досліджень є роз-
робка заходів для логістичних компаній з метою підготовки до 
майбутніх криз, зокрема зривів ланцюга поставок, які можуть бути 
спричинені такими подями, як: пандемія, наслідки зміни клімату 
тощо.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ  
PROZORRO В ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЛЯХ  

В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Мета статті полягає в дослідженні проблемних аспектів функціонування 
електронної системи публічних закупівель ProZorro в Україні та розробці про-
позицій щодо мінімізації зловживань у сфері формування тендерних процедур. 
Методи дослідження. У статті використано загальнонаукові методи дослідження, 
зокрема: аналізу і синтезу – при дослідженні наукової літератури та визначен-
ні особливостей функціонування електронної системи публічних закупівель 
ProZorro; економіко-статистичного аналізу та порівняння – при вивченні по-
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казників публічних закупівель в Україні; узагальнення – при розробці реко-
мендацій щодо мінімізації зловживань у сфері публічних закупівель у межах 
електронної системи ProZorro. Наукова новизна полягає у визначенні основних 
механізмів зловживань у сфері публічних закупівель з метою отримання не-
правомірної вигоди: дроблення договорів і розвитку допорогових торговельних 
процедур та обґрунтування шляхів їх мінімізації. Обґрунтовано, що неконку-
рентні тендерні пропозиції містять високі корупційні ризики та призводять до 
встановлення завищених цін на поставку товарів, надання послуг і виконання 
робіт. Запропоновано внести зміни до Закону України «Про публічні закупівлі» 
з метою заборони укладення додаткових угод після завершення тендеру; забо-
рони зміни умов проведення тендеру й тендерної документації після оголошен-
ня торгів; заборони об’єднувати товари в один лот і встановлювати максималь-
ні строки оплати за поставлені товари більш ніж 30 календарних днів.

Висновки. За результатами дослідження зроблено висновок, що електронна 
система публічних закупівель ProZorro має позитивний вплив на розвиток пу-
блічних закупівель в Україні, адже сприяє підвищенню прозорості торгів і 
тендерних процедур, розширює можливості для участі в тендерах суб’єктів 
малого та середнього бізнесу тощо. Однак недоліки, насамперед у правоохорон-
ній і судовій системі України, зумовлюють непоодинокі випадки формування 
корупційних схем у системі публічних закупівель як у ProZorro, так і за її 
межами. Ліквідація корупційних схем у системі публічних закупівель можлива 
за умови внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі».

Ключові слова: публічні закупівлі, ProZorro, тендер, тендерна пропозиція, 
електронні торги, конкурентні і неконкурентні процедури.

Пономаренко Наталья Николаевна
кандидат экономических наук, доцент,  
доцент кафедры международного бизнеса, финансов и учета,
Харьковский торгово-экономический институт
Киевского национального торгово-экономического университета 

Возняковська Кристина Анатольевна
доктор юридических наук, доцент,
профессор кафедры хозяйственного права и процесса,
Национальный университет «Одесская юридическая академия»

Немиш Юлия Васильевна
кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры финансов,
Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа 

Особенности использования электронной системы ProZorro  
в государственных закупках в Украине:  
проблемы и пути их преодоления 

Цель статьи заключается в исследовании проблемных аспектов функцио-
нирования электронной системы публичных закупок ProZorro в Украине и 
разработке предложений по минимизации злоупотреблений в сфере формиро-
вания тендерных процедур. Методы исследования. В статье использованы 
общенаучные методы исследования, в частности: анализа и синтеза – при 
исследовании научной литературы и определении особенностей функциониро-
вания электронной системы публичных закупок ProZorro; экономико-
статистического анализа и сравнения – при изучении показателей публичных 
закупок в Украине; обобщения – при разработке рекомендаций по минимиза-
ции злоупотреблений в сфере публичных закупок в рамках электронной 
системы ProZorro. Научная новизна заключается в определении основных 
механизмов злоупотреблений в сфере публичных закупок с целью получения 
неправомерной выгоды: дробление договоров и развития допороговых торговых 
процедур и обоснование путей их минимизации. Аргументировано, что 
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неконкурентные тендерные предложения несут высокие коррупционные риски 
и приводят к установлению завышенных цен на поставку товаров, оказание 
услуг и выполнение работ. Предложено внести изменения в Закон Украины 
«О публичных закупках» с целью запрета заключения дополнительных согла-
шений после завершения тендера; запрета изменения условий проведения 
тендера и тендерной документации после объявления торгов; запрета объединять 
товары в один лот и устанавливать максимальные сроки оплаты за поставленные 
товары более чем 30 календарных дней.

Выводы. По результатам исследования сделан вывод, что электронная сис-
тема публичных закупок ProZorro оказывает положительное влияние на разви-
тие публичных закупок в Украине, ведь способствует повышению прозрачности 
торгов и тендерных процедур, расширяет возможности для участия в тендерах 
субъектов малого и среднего бизнеса и тому подобное. Однако недостатки, в 
первую очередь в правоохранительной и судебной системы Украины, обуслов-
ливают отдельные случаи формирования коррупционных схем в системе 
публичных закупок как в ProZorro, так и за ее пределами. Ликвидация 
коррупционных схем в системе публичных закупок возможна при условии вне-
сения изменений в Закон Украины «О публичных закупках».

Ключевые слова: публичные закупки, ProZorro, тендер, тендерное предло-
жение, электронные торги, конкурентные и неконкурентные процедуры.
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Features of using the electronic system ProZorro in public 
procurement in Ukraine: problems and ways to overcome them

Summary
The purpose of the article is to study the problematic aspects of the functioning 

of the electronic public procurement system ProZorro in Ukraine and to develop 
proposals for minimizing abuses in the field of tender procedures. Research 
methods: The article uses general scientific research methods, in particular: 
synthesis analysis – in the study of scientific literature and determining the 
features of the electronic public procurement system ProZorro; economic and 
statistical analysis and comparison – with indicators of public procurement in 
Ukraine; generalization – when developing recommendations for minimizing abuses 
in the field of public procurement within the electronic system ProZorro. Scientific 
novelty: is to determine the main mechanisms of abuse in the field of public 
procurement in order to obtain illegal benefits: the fragmentation of contracts and 
the development of sub-threshold trade procedures and justification of ways to 
minimize them. In particular, in the article

It is substantiated that non-competitive tender offers carry high corruption 
risks and lead to inflated prices for the supply of goods, services and works. It is 
proposed to amend the Law of Ukraine «On Public Procurement» in order to prohibit 
the conclusion of additional agreements after the tender; prohibition to change the 
conditions of the tender and tender documentation after the announcement of 
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tenders; prohibitions to combine goods into one lot and set maximum payment 
terms for delivered goods for more than 30 calendar days.

Conclusions: The study concludes that the electronic public procurement system 
ProZorro has a positive impact on the development of public procurement in 
Ukraine, as it increases the transparency of bidding and tender procedures, expands 
opportunities for participation in tenders of small and medium-sized businesses 
and more. However, shortcomings, first of all, in the law enforcement and judicial 
system of Ukraine are caused by frequent cases of corruption schemes in the public 
procurement system both within the ProZorro system and outside it. Elimination 
of corruption schemes in the public procurement system is possible subject to 
amendments to the Law of Ukraine «On Public Procurement».

Keywords: public procurement, ProZorro, tender, tender offer, electronic bidding, 
competitive and non-competitive procedures.

Постановка проблеми. Проблематика державних закупівель в 
Україні – актуальний предмет наукових досліджень, починаючи з 
1990-х років. Особливу увагу науковців привертають питання коруп-
ційної складової в державних закупівлях, ефективності проведення 
тендерних процедур, забезпечення якості товарів, послуг і виконаних 
робіт.

Відсутність прозорої платформи державних закупівель була одною 
із чинників низьких рейтингів України в індексах сприйняття ко-
рупції та легкості ведення бізнесу, що загалом створювало негатив-
ний імідж країни та знижувало її інвестиційний клімат. Однак з 
2016 року в Україні запрацювала електронна система публічних 
закупівель ProZorro, яка суттєво підвищила прозорість тендерних 
процедур і позитивно вплинула на мінімізацію корупційних складо-
вих у цій царині.

Разом з тим, через неефективну судову систему та повільні ре-
форми в галузі державного права загалом електронна система пу-
блічних закупівель ProZorro не змогла ліквідувати всі механізми 
зловживань у сфері публічних закупівель. Це стосується допорогових 
торгів, змови державних органів влади й постачальників, зміни тен-
дерних умов та інших механізмів зловживань з метою отримання 
вигоди, що вимагає детального аналізу таких випадків і розробки 
науково обґрунтованих пропозицій щодо їх мінімізації або повної 
ліквідації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням наукового 
осмислення проблематики публічних закупівель в Україні присвя-
тила свої праці низка вітчизняних учених, серед яких варто виді-
лити таких, як: В. М. Вареник, Л. О. Євчин [2], Л. Ю. Гальчинський 
[3], М. В. Голованенко [4], В. М. Кравченко, І. Г. Сивицька, Д. Г. Теленкова [7], 
О. С. Мельников [8], О. І. Міняйло, А. М. Костенко [9] та ін.

Однак згадані вище науковці недостатньо уваги приділили до-
слідженню механізмів зловживань та обходу можливостей електрон-
ної системи публічних закупівель ProZorro, що не дало змоги сфор-
мувати рекомендації з удосконалення національного законодавства 
в цій сфері з метою підвищення ефективності реалізації тендерних 
процедур.

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження про-
блемних аспектів функціонування електронної системи публічних 
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закупівель ProZorro в Україні та розробка пропозицій щодо мінімі-
зації зловживань у сфері формування тендерних процедур. 

Виклад основного матеріалу. Запровадження електронної системи 
публічних закупівель, безумовно, мало позитивний вплив як на 
зростання обсягу тендерних закупівель, так і на розміри очікуваної 
вартості (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка кількості тендерних процедур та очікуваної вартості 
державних закупівель у системі ProZorro України у 2015–2021 роках

Джерело: авторська розробка на основі [11].

Як свідчать показники на рис. 1, унаслідок запровадження елек-
тронної системи державних закупівель ProZorro кількість тендерних 
процедур зросла з майже 10 тис. процедур 2015 року до 600 тис. у 
листопаді 2020 року, що свідчить про збільшення рівня доступності 
публічних закупівель для бізнесу. Окрім цього, очікувана вартість 
тендерів зросла із 630 млн грн на місяць до 96 106 млрд грн, що 
також є позитивним аспектом, адже за допомогою вебпорталу 
bi.prozorro.org можна відслідкувати всі ці угоди. 

Однак, проаналізувавши особливості публічних закупівель через 
систему ProZorro в Україні, зауважимо, що зростання кількості тен-
дерних процедур та обсягів очікуваної вартості торгів зумовлене не 
абсолютним збільшенням сум тендерних пропозицій, а відображенням 
у системі допорогових пропозицій, тобто тих пропозицій, вартість 
яких не перевищує 50 тис. грн (табл. 1).
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Таблиця 1
Деякі показники публічних закупівель у 2015–2021 роках 

Показники Усього
Допорогові 

значення

Допорогові 

значення, %

Кількість організаторів торгів, тис. 51,96 51,33 98,79

Кількість учасників торгів, тис. 408,21 388,08 95,07

Кількість тендерних процедур, млн 9,85 8,76 88,93

Джерело: авторська розробка на основі [11].

Як свідчать показники таблиці 1, 98,79% організаторів торгів 
подали тендерні процедури на суми, менші за 50 тис. грн, а част-
ка тендерних процедур у межах допорогових значень становить 
88,93%. Відображення в системі публічних електронних закупі-
вель ProZorro допорогових пропозицій, з одного боку, дає мож-
ливість для громадського контролю публічних закупівель, а з 
іншого – свідчить про те, що організатори й учасники торгів на-
магаються діяти за межами тендерних процедур, укладаючи до-
говори на поставку товарів чи надання послуг на суму, меншу за 
50 тис. грн. 

Дроблення договорів між державними органами, які проводять 
публічні закупівлі, і постачальниками залишається одним з основних 
напрямів ухилення від публічного контролю. 

Отже, незважаючи на впровадження прогресивної технології дер-
жавних електронних торгів ProZorro, в Україні публічні закупівлі 
все ще є досить політизованими та корумпованими, про що свідчить 
динаміка індексу сприйняття корупції (рис. 2). 

Рис. 2. Динаміка індексу сприйняття корупції в Україні  
та місця країни в глобальному рейтингу корумпованості

Джерело: авторська розробка на основі [5].



106 Пономаренко Н. М., Возняковська К. А., Неміш Ю. 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
5

Дані рис. 2 свідчать про позитивні тенденції в Україні щодо бо-
ротьби з корупцією, одним із факторів зниження якої є впроваджен-
ня системи електронних публічних закупівель ProZorro: 2016 року 
після запровадження ProZorro значення індексу зросло на два бали, 
а в глобальному рейтингу корумпованості наша держава зі 130 по-
трапила на 131 місце; однак уже 2017 року відбувся певний прогрес 
позицій України в рейтингу корумпованості: із 130 місця Україна 
піднялася на 120 місце. Разом з тим, зростання індексу сприйняття 
корупції не було настільки суттєвим, а отже, більшість корупційних 
елементів у сфері публічних закупівель залишилося.

Окрім дроблення договорів з метою зниження суми закупівель 
нижче порогового значення в 50 тис. грн, одним із напрямів змови 
державних установ і постачальників є неконкурентні тендерні про-
позиції (рис. 3).

Рис. 3. Результати процедур публічних закупівель  
у системі ProZorro у 2015–2021 роках

Джерело: авторська розробка на основі [11].

Як свідчать показники рис. 3, частка конкурентних процедур в 
електронній системі публічних закупівель ProZorro становить лише 
22,2% від загального обсягу процедур, а неконкурентних – 77,8% 
відповідно. Неконкурентні процедури проходять поза системою Pro-
Zorro та регулюються абзацом 4 і пунктом 1 статті 2 Закону Укра-
їни «Про публічні закупівлі». Замовник публікує рішення про намір 
укласти договір та одразу вносить інформацію про Переможця, 
оскаржити рішення щодо якого не можна.

Замовниками неконкурентних закупівель можуть бути юридичні 
особи та / або суб’єкти господарювання, які провадять діяльність в 
одній або декількох окремих сферах господарювання, визначених 
частиною другою статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі», 
і відповідають хоча б одній з таких ознак:
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– органам державної влади, органам влади Автономної Республі-
ки Крим, органам місцевого самоврядування або іншим замовникам 
належить частка в статутному капіталі юридичної особи та / або 
суб’єкта господарювання в розмірі більш ніж 50%, або такі органи 
чи інші замовники володіють більшістю голосів у вищому органі 
юридичної особи та / або суб’єкта господарювання чи правом при-
значати більше половини складу виконавчого органу або наглядової 
ради юридичної особи та / або суб’єкта господарювання;

– наявність спеціальних або ексклюзивних прав – прав, наданих 
у межах повноважень органом державної влади або органом місце-
вого самоврядування на підставі будь-якого нормативно-правового 
акта та / або акта індивідуальної дії, що обмежують провадження 
діяльності у сферах, визначених цим Законом України «Про публіч-
ні закупівлі», однією чи кількома особами, що істотно впливає на 
здатність інших осіб провадити діяльність у зазначених сферах [12].

При цьому діяльність юридичних осіб і суб’єктів господарювання 
може відбуватися за такими сферами: забезпечення транспортування, 
розподілу, зберігання (закачування, відбору) і постачання природно-
го газу на користь третіх осіб (замовників); забезпечення виробни-
цтва, транспортування та постачання теплової енергії споживачам; 
забезпечення виробництва, передачі, розподілу, купівлі-продажу, 
постачання електричної енергії споживачам; забезпечення виробни-
цтва, транспортування та постачання питної води, забезпечення 
функціонування централізованого водовідведення; проведення зро-
шувальних, осушувальних або осушувально-зволожувальних меліо-
ративних заходів, якщо обсяг води, що використовуватимуть для 
постачання питної води, становить більш ніж 20% загального об-
сягу води, одержання якої забезпечують зрошувальні чи осушуваль-
ні системи; надання послуг з користування інфраструктурою заліз-
ничного транспорту загального користування; надання послуг авто-
станцій, портів, аеропортів, послуг з аеронавігаційного 
обслуговування польотів повітряних суден; надання послуг пошто-
вого зв’язку; розробка родовищ нафти і газу, родовищ вугілля та 
інших видів твердого палива, видобуток нафти, вугілля та інших 
видів твердого палива [12].

Тобто неконкурентні процедури публічних закупівель встановлю-
ють органи державної влади та місцевого самоврядування з метою 
закупівлі товарів від державних монополій, приватних монополій у 
сфері видобутку та постачання природного газу, теплової енергії, 
води тощо. Однак хоча електронна система публічних закупівель 
ProZorro створена з метою подолання корупції в публічних закупів-
лях через збільшення прозорості та розширення доступу бізнесу до 
участі в тендерних процедурах, через неможливість оскарження не-
конкурентних процедур корупційні елементи залишаються. Безумов-
но, вартість деяких робіт і послуг, які оплачують через неконкурент-
ні процедури, затверджують публічно на державному рівні (тариф 
за постачання природного газу, теплової енергії тощо), проте ціни 
на виробництво теплової енергії, користування інфраструктурою за-
лізничного транспорту можуть бути як завищеними з метою зняття 
корупційної ренти, так і заниженими – задля підвищення рентабель-
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ності підприємств і юридичних осіб, які беруть участь у неконку-
рентних процедурах.

Тож з метою мінімізації корупційних і цінових ризиків у сфері 
неконкурентних процедур публічних закупівель необхідно підвищу-
вати ефективність роботи Антимонопольного комітету, громадських 
організацій, які здійснюють контроль за публічними закупівлями. 
На наш погляд, найефективнішим методом боротьби з корупцією у 
сфері неконкурентних процедур державних закупівель може бути 
запровадження персональної кримінальної відповідальності замовни-
ків за свідоме завищення чи заниження ціни на роботи й послуги, 
придбані відповідно до пункту 2 статті 2 Закону України «Про пу-
блічні закупівлі» [12]. Проте зауважимо, що впровадження кримі-
нальної відповідальності у сфері публічних закупівель за занижен-
ня / завищення цін без судової реформи не буде мати належного 
ефекту.

З огляду на те, що 78% усіх тендерних процедур у системі Pro-
Zorro не конкурентні, корупційні ризики є досить високими, що 
потребує створення відповідних запобіжників на загальнодержавно-
му рівні шляхом прозорого розрахунку та встановлення діапазону 
цін на виконані роботи й поставлені товари юридичними особами та 
суб’єктами господарювання відповідно до пункту 2 статті 2 Закону 
України «Про публічні закупівлі» [12]. Із цією метою доцільно під 
час ухвалення Закону України «Про державний бюджет України» 
затверджувати цінові діапазони на виконання робіт чи постачання 
товарів за всіма неконкурентними пропозиціями строком на один 
фінансовий рік.

Електронна система публічних закупівель ProZorro не до кінця 
вирішує проблему корупції під час торгів за конкурентними проце-
дурами, адже проблема дроблення договорів не зникла, хоча й міні-
мізована за рахунок зниження порогового значення з 200 тис. грн 
до 50 тис. грн. Однак є випадки, коли для купівлі товарів органи 
державної влади та місцевого самоврядування укладають по 300–
400 договорів.

Відмітимо ще декілька видів зловживань під час формування 
конкурентних пропозицій з метою залучення конкретного постачаль-
ника, з яким органи державної влади та місцевого самоврядування 
вступають у змову:

1) визначення специфічних умов проведення тендеру. Передбачає 
зазначення в тендері спеціальних умов або занадто деталізованих 
вимог до предмету закупівлі, під які підходить продукція конкрет-
ного виробника. Окрім цього, можуть вказувати специфічні вимоги 
до продукції, яку поставляє конкретне коло постачальників, напри-
клад точний розмір продукції, колір, відтінок, вагу тощо. З метою 
відбору потрібного постачальника в тендері можуть зазначати умови, 
які встановлюють конкретну відстань розташування постачальника 
від замовника, наприклад у радіусі 15 км. Такі нюанси не заборо-
нені законом, а отже, їх можуть використовувати органи державної 
влади та місцевого самоврядування задля підбору постачальників, 
які вступили з ними в змову. Платформа DoZorro [10] може про-
слідкувати такі випадки, однак притягнути до відповідальності ке-
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рівників державної установи чи тендерного комітету неможливо за 
відсутності юридичних порушень;

2) об’єднання в один лот товарів, які вироблять різні виробники. 
У випадку такого лоту постачальники не мають змоги вчасно по-
ставити необхідну групу товарів, тому тендер виграє фіктивна фірма 
або фірма-посередник, яка на складах має необхідний перелік това-
рів, визначений у тендерній пропозиції. Крім того, тендерну пропо-
зицію формують конкретно для окремого постачальника, якому за-
здалегідь повідомили про наміри придбати ту чи іншу номенклатуру 
товарів у комплексі;

3) обмеження періоду подачі документів або внесення змін в умо-
ви тендеру. З метою виграшу тендеру конкретним підприємством, 
яке вступило в змову з державним органами влади й органами міс-
цевого самоврядування, замовник оголошує торги за термін менший, 
ніж учасник зможе отримати відповідні довідки про відсутність по-
даткового боргу (5 календарних днів), про несудимість директора 
(30 календарних днів) тощо. Також замовник може вносити зміни 
до умов тендеру, наприклад необхідність представити специфічні 
сертифікати якості продукції, на отримання яких потрібно більше 
часу, ніж тривають тендерні процедури;

4) встановлення мінімальних строків поставки товарів або мак-
симальних строків оплати поставок товарів. Мінімальних строків 
поставки товарів можуть дотриматися лише ті постачальники, які 
володіють необхідною кількістю товарів на складі, а ті постачаль-
ники, що виробляють продукцію, можуть не встигнути її вигото-
вити й поставити в необхідний строк, тому не подають документи 
на участь у тендері. Щодо оплати, то затягування оплати поставок 
на термін більш ніж 30 днів є доволі ризикованим тендером для 
постачальників, адже в нього можуть з’явитися відповідні касові 
розриви внаслідок таких рішень замовника, що дестимулює 
суб’єктів господарювання брати участь у тендерах з такими умо-
вами [1; 3; 6].

Отже, з метою мінімізації таких зловживань у процесі формуван-
ня тендерних процедур та організації торгів органами державної 
влади й місцевого самоврядування доречно внести правки до статті 10 
Закону України «Про публічні закупівлі» шляхом додавання норми 
про заборону внесення змін у тендерну документацію після оголо-
шення про проведення відкритих торгів. Винятком можуть бути лише 
форс-мажорні обставини, пов’язані з війною або зі стихійним лихом. 
У такому випадку замовник не зможе скористатися можливостями 
щодо витребування тієї чи іншої довідки або сертифіката якості про-
дукції з метою відсіювання учасників торгів. 

У Законі України «Про публічні закупівлі» також доцільно за-
боронити в тендерній документації встановлювати вимоги про місце 
розташування постачальника; об’єднувати товари в один лот; вста-
новлювати менші строки поставки товарів, ніж середні строки ви-
робництва й поставки такого товару в межах України; встановити 
максимальні строки оплати поставлених товарів, послуг і виконаних 
робіт не пізніше, ніж 30 календарних днів від дня фактичної по-
ставки, виконання робіт і надання послуг.
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Встановлення таких вимог до тендерної процедури дасть змогу 
суттєво мінімізувати зловживання у сфері публічних закупівель і 
збільшити рівень конкуренції, що матиме позитивний вплив як на 
ціну, так і на якість поставленої продукції, послуг і викона них робіт.

Окрему увагу варто приділити механізмам підписання додаткової 
угоди після виграшу тендерних процедур, адже такі угоди спрямо-
вані на підвищення вартості поставлених товарів, виконаних робіт 
і наданих послуг порівняно із ціною, яка була виграшною на тенде-
рі. Така практика в Україні, за свідченням експертів, є доволі по-
ширеною, що призводить до необґрунтованих витрат державних 
коштів, а також до збагачення учасників тендерних процедур. Отже, 
додаткові угоди після завершення тендеру потребують законодавчо-
го врегулювання та встановлення чітких умов їх укладання. На наш 
погляд, такими умовами можуть бути: зростання інфляції більш ніж 
на 10%; девальвація національної валюти більш ніж на 10%; збіль-
шення цін на поставлені товари в межах країни загалом. В інших 
випадках додаткові угоди не потрібно укладати, адже для проведен-
ня тендерної процедури за 15 чи за 30 днів залежно від обсягу за-
купівель встановлюють чіткі вимоги, які постачальник зобов’язується 
виконати, передусім, у випадку виграшу тендеру за заздалегідь 
встановленою мінімальною ціною.

Потребує вирішення також проблема, пов’язана з відмовою пере-
можця тендеру від виконання його умов, після чого переможцем стає 
інший учасник торгів, який запропонував вищу ціну. У такому ви-
падку доцільно оголосити нові торги з більшою кількістю учасників і 
недопущенням учасника, що відмовився. Варто зауважити, що в цьо-
му разі можуть виникнути проблеми, пов’язані з функціонуванням 
замовника, невиконанням стратегічних планів розвитку тощо. Однак 
оголошення нового тендеру дасть змогу уникнути зловживань у час-
тині залучення потрібного для чиновників постачальника та збільшен-
ня бюджетних втрат унаслідок підвищення ціни на товари й послуги.

Аналізуючи використання ProZorro в процесі публічних закупі-
вель і Закон України «Про публічні закупівлі», ми дійшли висновку 
про обмежене використання цієї платформи в державних цілях, 
оскільки у Верховній Раді України було зареєстровано Проєкт За-
кону про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» 
щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації ві-
тчизняної промисловості [13], який передбачає затвердження лока-
лізації виробництва машинобудівної галузі в Україні на рівні 25–
40%, тобто придбана продукція машинобудування органами держав-
ної влади та місцевого самоврядування (автобуси, тролейбуси, 
трамваї) повинна містити 25–40% техніки, виробленої в Україні 
українськими підприємствами.

Такий законопроєкт спрямований на формування сприятливих 
передумов для ефективного використання механізму публічних за-
купівель як засобу стимулювання розвитку вітчизняної промисло-
вості та підприємництва, збереження наявних і створення нових 
робочих місць, а також залучення інвестицій.

Однак запропонований законопроєкт піддали критиці як в укра-
їнському уряді, так і міжнародні організації: необхідність дотриман-
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ня міжнародних зобов’язань Україною підвищити рівень локалізації 
публічних закупівель очевидна й без прийняття відповідного законо-
проєкту, адже державні органи влади й органи місцевого самовряду-
вання, самостійно формуючи тендерні пропозиції, можуть визначати 
потрібний рівень локалізації виробництва галузі машинобудування в 
Україні. Так поступово можна збільшити обсяги локалізацї до об-
ґрунтованих у законопроєкті значень, а торги проводити в межах 
ProZorro, що дасть змогу здійснити відповідний моніторинг й аналіз 
ефективності таких заходів, а також прийняти рішення щодо необ-
хідності ухвалення законопроєкту про локалізацію.

Висновки. Підсумовуючи вказане вище, робимо висновок, що елек-
тронна система публічних закупівель ProZorro має позитивний вплив 
на розвиток публічних закупівель в Україні, адже сприяє підвищенню 
прозорості торгів і тендерних процедур, розширює можливості для 
участі в тендерах суб’єктів малого і середнього бізнесу тощо. Однак 
недоліки, насамперед у правоохоронній і судовій системі України, 
зумовлюють непоодинокі випадки формування корупційних схем у 
системі публічних закупівель як у самій ProZorro, так і за її межами.

З метою мінімізації зловживань у контексті формування та про-
ведення тендерних процедур необхідними є законодавчі зміни, спря-
мовані на створення чітких правил тендерних процедур, які стосу-
ються вибору постачальників, визначення характеристик продукції 
і чіткого переліку документації, заборони на внесення змін у тен-
дерну документацію після оголошення терміну початку торгів, об-
меження строків оплати за поставку товарів та ін.

Важливим запобіжником зловживань органів державної влади та 
місцевого самоврядування у сфері публічних закупівель, зокрема 
встановлення завищеної чи заниженої ціни на товари та послуги в 
межах неконкурентних пропозицій, є впровадження персональної 
кримінальної відповідальності, однак лише за умови проведення 
реформи судової системи України.

Підвищивши ефективність системи публічних закупівель шляхом 
запровадження ProZorro, держава не навчилася використовувати 
можливості цього майданчика для реалізації програм з локалізації 
державних закупівель. Платформа ProZorro та Закон України «Про 
публічні закупівлі» дають змогу реалізовувати програми локалізації 
без необхідності внесення змін до законодавства, які піддають кри-
тиці Міжнародний валютний фонд і Європейська Комісія, адже за-
мовник в особі органів державної влади під час формування тендер-
ної пропозиції може самостійно формувати умови щодо походження 
товару, виробника, частки українського виробництва тощо.
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ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ЗАСАДИ 
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ
В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

  Мета  статті полягає  в  обґрунтуванні  інноваційно-інвестиційних  засад  роз-
витку  зеленого  туризму  на  сільських  територіях  в  умовах  децентралізації  при 
поєднанні виробничих систем і наданні пропозицій щодо подальшого функціо-
нування національної економіки. Методологія дослідження базується на вико-
ристанні методів: економіко-статистичного, монографічного, системного, еконо-
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міко-математичного, абстрактно-логічного й ін. Наукова новизна отриманих 
результатів полягає в запровадженні інноваційних, економічно доцільних ін-
струментів і методик дослідження з огляду на сталий економічний розвиток 
зеленого туризму на сільських територіях в умовах децентралізації, які пов’язані 
з адаптацією системи теорій, принципів і правил, що мають виняткове значен-
ня для економічного розвитку сільського зеленого туризму в умовах глобальних 
трансформацій. Висновки. Обґрунтовано сучасні засади ефективного функціону-
вання зеленого туризму на сільських територіях в умовах децентралізації при 
поєднанні виробничих систем. Запропоновано інструменти загальної методики 
дослідження з огляду на розвиток зеленого туризму на сільських територіях в 
умовах децентралізації, що мають виняткове значення для формування сталого 
сільського розвитку.

Ключові слова: сільські території, децентралізація, зелений туризм, інно-
вації, галузь, сталий розвиток, аквакультура, інструменти, методика. 
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Инновационно-инвестиционные подходы экономического развития 
зеленого туризма на сельских территориях  
в условиях децентрализации

Цель статьи заключается в обосновании инновационно-инвестиционных основ 
развития зеленого туризма на сельских территориях в условиях децентрализации 
при сочетании производственных систем и предоставлении предложений по 
дальнейшему функционированию национальной экономики. Методология иссле-
дования базируется на использовании совокупности методов: экономико-
статистического, монографического, системного, экономико-математического, 
абстрактно-логического и др. Научная новизна полученных результатов заклю-
чается в предложении внедрения инновационных, экономически целесообразных 
инструментов и методик исследования с учетом устойчивого развития зеленого 
туризма на сельских территориях в условиях децентрализации, связанных с 
адаптацией системы теорий, принципов и правил, имеющих исключительное 
значение для устойчивого развития сельского зеленого туризма в условиях 
глобальных трансформаций. Выводы. Обоснованы современные принципы и 
методы эффективного функционирования зеленого туризма на сельских терри-
ториях в условиях децентрализации. Предложены инструменты общей методи-
ки исследования с учетом устойчивого экономического развития зеленого туриз-
ма на сельских территориях, имеющих исключительное значение для формиро-
вания устойчивого сельского развития.

Ключевые слова: сельские территории, децентрализация, зеленый туризм, 
инновации, отрасль, устойчивое развитие, аквакультура, инструменты, ме-
тодика.
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Innovative and investment approaches to economic development of 
green tourism in rural areas in the context of decentralization

The purpose of the article is to substantiate the innovation and investment 
principles of green tourism in rural areas in the context of decentralization with 
a combination of production systems in order to explore opportunities and provide 
proposals for further functioning of the national economy. Methodology research 
is to use a set of methods: economic-statistical, monographic, system, economic-
mathematical, abstract-logical and others. The scientific novelty of the obtained 
results is the introduction of innovative, economically feasible and research meth-
ods with regard to sustainable development of green tourism in rural areas in 
decentralization, which are associated with the adaptation of theories, principles 
and rules of great importance for sustainable rural development of green tourism 
in the context of global transformations. Conclusions. The modern principles of 
effective functioning of green tourism in rural areas in the conditions of decen-
tralization at a combination of production systems are substantiated. The tools of 
the general research methodology with regard to sustainable development of green 
tourism in rural areas in the context of decentralization are proposed. Adaptation 
of a system of theories, principles and rules that are essential for the formation 
of sustainable rural development are related.

Key words: rural areas, decentralization, green tourism, innovations, branch, 
sustainable development, aquaculture, tools, methods.

Актуальність теми дослідження. Базові економічні умови розви-
тку сільських територій слугують універсальним фактором, що спо-
нукає як до підтримки гідного рівня життя сільських жителів, так 
і до розвитку інфраструктури сервісу, побутового обслуговування, 
соціальної сфери, розширення напрямів функціонування зеленого 
туризму. Вказані обставини дають змогу розглядати національні осо-
бливості й традиції населення України як основоположний ресурс 
туристичної діяльності. Тому доцільно об’єктивно оцінити ремесла, 
промисли та в цілому національну майстерність населення, а також 
визначити інструментарій загальної методики дослідження з огляду 
на сталий розвиток зеленого туризму на сільських територіях в умо-
вах децентралізації із взаємоузгодженою адаптацією системи теорій, 
принципів і правил, що мають виняткове значення для формування 
сталого сільського розвитку.

Постановка наукової проблеми. Нині діяльність у сфері сіль-
ського зеленого туризму є найбільш успішною на теренах Украї-
ни: вона швидко розвивається при раціональному й ефективному 
господарюванні в сучасних економічних реаліях. Тому в таких 
умовах доцільним є проведення детальних і поглиблених дослі-
джень щодо розвитку зеленого туризму на сільських територіях 
в умовах децентралізації і виявлення його позитивних сторін. 
Відтак вивчення проблем функціонування інноваційної економіки 
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в зеленому туризмі є базою для створення бізнесу в сільській 
місцевості, а також популяризації двох можливих напрямів роз-
витку саме сільського туризму. По-перше, є можливість викорис-
тати наявний потенціал села, житловий фонд сільських жителів, 
інформаційну й організаційну інфраструктури, історико-етногра-
фічні маршрути. По-друге, є підстави для створення нових при-
міщень унаслідок переобладнання наявного житлового фонду на 
селі та нового будівництва з урахуванням потреб сімейного, мо-
лодіжного, культурного, дитячого, мисливського, аквакультурно-
го й рибальського туризму. Безперечно, необхідно розробити ін-
струменти загальної методики дослідження з огляду на сталий 
розвиток зеленого туризму на сільських територіях в умовах 
децентралізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Базові дослідження 
питань досягнення розвитку суміжних галузей економіки в межах 
галузевої ієрархічної взаємодії введено в розряд глобальних пріо-
ритетів порядком денним у сфері сталого розвитку на період до 
2030 року [1; 2, с. 3–17; 3, с. 126–131; 4; 5, с. 53–56, 6, с. 17–22]. 
Значне місце в розвиткові галузей, у яких відсутні значні капіта-
ловкладення на створення нових робочих місць і наявна широка 
інформаційна наповненість, відводиться і сільському зеленому 
туризму, який давно практикують у світі. На визначальну роль 
теоретичного знання, інформації та науки в розвитку суспільства 
вказував П. Друкер. Він доводив, що нам потрібна нова концепція 
інформації та інше розуміння процесів [7, с. 33] , тому що сучас-
ну економіку формує інформація – новий «важливий ресурс», що 
значною мірою відрізняється від інших наявних ресурсів [8, с. 48; 
10, с. 162–167; 11, с. 20–26]. Вивчення теоретичних засад і при-
кладних аспектів розвитку сільських територій свідчить, що на 
межі століть учення В. Вернадського про ноосферу виявилося 
необхідною платформою для розробки триєдиної концепції стало-
го еколого-соціально-економічного розвитку. Нова концепція сис-
темно об’єднала три головні компоненти сталого розвитку суспіль-
ства: економічний, природоохоронний і соціальний. Економічний 
підхід полягає в оптимальному використанні обмежених ресурсів 
і застосуванні природо-, енерго- й ресурсоощадних технологій для 
створення потоку сукупного доходу, який забезпечував би принай-
мні збереження сукупного капіталу як фізичного, так і природно-
го (або людського), з використанням якого цей дохід створюють. 
Разом з тим перехід до інформаційного суспільства зумовлює 
зміну структури сукупного капіталу на користь людського, укруп-
нюючи нематеріальні потоки фінансів, інформації та інтелекту-
альної власності [9, с. 162–167; 11, с. 23–33]. Розвиток нової 
економіки знань стимулює не тільки дефіцит природних ресурсів, 
але й зростання обсягів інформації про такі ресурси, зокрема й 
розвиток зеленого туризму на сільських територіях з урахуванням 
сучасних тенденцій децентралізації, що й спонукає вчених до по-
дальших досліджень.

Мета статті полягає в поглибленні інноваційно-інвестиційних за-
сад розвитку зеленого туризму на сільських територіях в умовах 



118 Вдовенко Н. М., Коробова Н. М., Невесенко 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
5

децентралізації при поєднанні виробничих систем для вивчення 
можливостей подальшого функціонування складових національної 
економіки. 

Виклад основного матеріалу. Сталий розвиток у природі сприяє 
цілісному функціонуванню фізичних природних систем, їх життє-
здатності. Безперечно, від цього залежить глобальна стабільність 
усієї біосфери. Особливого значення набуває здатність таких систем 
самовідновлюватися, адаптуватися до змін, замість збереження в 
певному статичному стані або деградації і втрати біологічної різно-
манітності. Соціальна складова зорієнтована на людський розвиток, 
на збереження стабільності суспільних і культурних систем, на 
зменшення кількості конфліктів у суспільстві. Людина є не об’єктом, 
а суб’єктом розвитку. Вона повинна брати участь у процесах фор-
мування своєї життєдіяльності, ухваленні і реалізації рішень, контр-
олі за їх виконанням. Важливе значення для забезпечення цих умов 
відіграють справедливий розподіл благ між людьми, толерантність 
у відносинах між ними, збереження культурного капіталу і його 
різноманітність. Системне узгодження та збалансування трьох скла-
дових є важливим завданням. Зокрема, взаємозв’язок соціального 
й екологічного складників актуалізує необхідність збереження од-
накових прав як сьогоднішніх, так і майбутніх поколінь на вико-
ристання природних ресурсів. Взаємодія соціального й економічно-
го блоку сприяє досягненню справедливості при розподілі матері-
альних благ між людьми. Взаємозв’язок природоохоронної і 
економічної складових спонукає уряди, міжнародні організації і 
все прогресивне людство до вартісної їх оцінки [3; 8; 12].

Наступним кроком визначення сталого розвитку світової економі-
ки, включаючи розвиток зеленого туризму на сільських територіях, 
є методологічний блок дослідження. Методики поділяють на загаль-
ні та спеціальні, і вони між собою тісно пов’язані. Загальна методи-
ка є традиційним підходом до аналізу економічних процесів, який 
починається з дослідження зовнішніх чинників стану фінансового 
ринку, потім охоплює окремі, специфічні сектори економіки та за-
вершується вивченням конкретного товару чи послуги. Як свідчать 
дослідження, загальна методика відображає як теоретичні, так і 
практичні можливості, а також об’єднує сукупність пізнавальних 
процедур та операцій у контексті співвідношення трьох згаданих під-
систем. На рис. 1 запропоновано етапи дослідження сталого розвитку 
зеленого туризму на сільських територіях в умовах децентралізації. 

Необхідно зазначити, що застосування загальної методики дослі-
дження з огляду на сталий розвиток зеленого туризму на сільських 
територіях в умовах децентралізації пов’язане з адаптацією системи 
теорій, принципів і правил, що мають виняткове значення для фор-
мування сталого сільського розвитку. Нині доцільно гармонізувати 
відносини трьох структурних підсистем, зокрема: соціуму, економі-
ки та навколишнього середовища. Відбувається поступальне форму-
вання нової інфраструктури сільського туризму, особливо таких його 
напрямів, як мікротуризм, мінімагазини, мініготелі, аквакультура, 
спорудження мисливських і рибальських будиночків.
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Рис. 1. Стадії дослідження сталого сільського розвитку  
при створенні об’єднаних територіальних громад

Дослідження сталого сільського розвитку передбачає такі види 
аналізу: ретроспективний – огляд розвитку аграрного сектору еко-
номіки й стану інноваційного розвитку сільських територій у мину-
лому; оперативний – поточна оцінка стану сільської місцевості; 
перспективний – прогнозування розвитку аграрного ринку; тематич-
ний – аналіз обраного напряму розвитку зеленого туризму на сіль-
ських територіях в умовах децентралізації; системний – визначення 
впливу економічних, соціальних та екологічних факторів на розвиток 
зеленого туризму на сільських територіях; обов’язковий – його ре-
зультати неодмінно потрібно враховувати при прийнятті рішень щодо 
розвитку зеленого туризму на сільських територіях; рекомендова-
ний – його висновки не є обов’язковими, а можуть бути враховані 
під час прийняття рішень. Роль аналізу розвитку господарської ді-
яльності полягає в тому, що він дозволяє визначити сучасний стан 
розвитку зеленого туризму на сільських територіях. Запропоновані 
методологічні підходи до вивчення сталого розвитку сільського гос-
подарства дали змогу визначити схему наукового аналізу стійкого 
сільського розвитку (рис. 2). 

Стадії дослідження сталого сільського розвитку

Заходи з розвитку зеленого туризму на сільських 
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мінімагазини, спорудження мисливських і 

рибальських будиночків, любительське рибальство, 
аквакультура

Формування нової інфраструктури 
сільського туризму

I етап
Дослід-

ження осно-
вних рис 
та особли-

востей сіль-
ських тери-

торій

II етап
Формування  

методів 
вивчення 

сталого роз-
витку галу-

зей на 
сільських 
територіях 

V етап
Досягнення 
паритетнос-
ті відносин 
у тріаді: 
людина – 
природа – 
суспільство

III етап
Збір 

і накопи-
чення ін-
формації

IV етап
Аналіз 

кон’юнк-
тури 

аграрного 
ринку 
і села



120 Вдовенко Н. М., Коробова Н. М., Невесенко 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
5

Не можна ставити знак рівності між методологією і методикою. 
Вони істотно відмінні між собою: на основі методології розробляють 
стратегію розвитку зеленого туризму на сільських територіях, а ме-
тодики містять конкретні рекомендації і засоби (інструментарій) для 
реалізації обраної стратегії на практиці. Звідси випливає, що мето-
дики – це складові елементи методології, які об’єднують цілу низку 
методів для формування сталого сільського розвитку. Іншим важли-
вим складовим елементом є принципи сталого розвитку. Принципи 
сталого сільського розвитку можуть бути реалізованими тільки на 
основі розробки та застосування відповідних методик.

Рис. 2. Структурна схема методичного забезпечення  
сталого розвитку зеленого туризму на сільських територіях

Узагальнюючи наявні класифікації, відмітимо, що методологічною 
основою цього дослідження є геосистемний підхід до вирішення про-
блем сталого розвитку зеленого туризму на сільських територіях і, 
відповідно, метод системного аналізу. Учені, зокрема А. Гальчин-
ський, П. Єщенко, Ю. Палкін [13, с. 35] і Г. Климко, В. Несторен-
ко [14, с. 22], О. Могильний [150, с. 125–131], вважають, що мето-
ди дослідження доцільно розмежувати на групи: загальнонаукові та 
спеціальні. В. Арутюнов, В. Мішин, В. Свінціцький розмежовують 
методи емпіричного й теоретичного рівнів пізнання [16, с. 94]. Ви-
користання цих методів спонукає до чіткої постановки мети, вибору 
методики та розроблення плану, контролю за коректністю і надій-
ністю результатів, обробки й тлумачення одержаного масиву показ-
ників з визначеної тематики. Важливим аспектом на шляху вирі-
шення проблем сталого розвитку є формування системи вимірювань 
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зеленого туризму на сільських територіях

1-й етап

2-й етап

3-й етап

4-й етап

5-й етап

6-й етап



121
Інноваційно-інвестиційні засади економічного розвитку зеленого туризму  
на сільських територіях в умовах децентралізації

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
5

як індексів, так й індикаторів для кількісної та якісної оцінки 
цього процесу. У цьому напрямі нині працюють як міжнародні ор-
ганізації, так і численні наукові колективи. Водночас однозначного 
узгодження цієї системи вимірювань нині досягти не вдалося. Для 
поглиблення методичної складової дослідження використаємо систе-
му вимірювань сталого розвитку, яку запропонували Інститут при-
кладного системного аналізу НАН України та МОН України.

Рівень сталого розвитку зеленого туризму на сільських територіях 
оцінюватимемо за допомогою відповідного індексу Iср, який розрахо-
вуватимемо як суму індексів для трьох вимірювань: економічного 
(Iекон), екологічного (Iекол) і соціального (Iсоц) з відповідними ваговими 
коефіцієнтами. Своєю чергою, кожен з індексів: Iекон, Iекол, Iсоц – роз-
рахуємо з використанням відомих у міжнародній практиці індексів 
та індикаторів. Усі індикатори, що впливають на складові вказаних 
індексів, як і самі ці індекси, вимірюють у різних одиницях і по-
різному інтерпретують. Тому їх приводять до нормованої форми так, 
щоб їх зміни, як і зміни самих індексів, перебували в діапазоні від 
0 до 1. У такому разі якнайгірші значення названих індикаторів від-
повідатимуть числовим значенням, близьким до 0, а якнайкращі – 
наближатимуть ці значення до 1. Це нормування дозволяє розраху-
вати кожен з індексів Iекон, Iекол, Iсоц та Iср у вигляді середньої суми 
складових з відповідними ваговими коефіцієнтами.

1. Індекс економічного вимірювання (Iеконом) сформуємо з двох 
глобальних індексів: 

а) індексу конкурентоспроможного розвитку (далі – індексу кон-
курентоспроможності – Iк), який розробили організатори Всесвітньо-
го економічного форуму (World Economic Forum). Цей індекс що-
річно визначають для 117 економік світу й публікують у формі 
Глобального звіту про конкурентоспроможність. Індекс конкуренто-
спроможності формується з таких трьох індикаторів: технологічного 
розвитку країни, цивільних інститутів і макроекономічного середови-
ща. Своєю чергою, ці індикатори обчислюють на базі 47 даних про 
стан трансферу технологій та інноваційного розвитку країни, рівень 
розвитку інформаційних і комунікаційних технологій, рівень витрат 
країни на дослідження і розвиток, рівень іноземних інвестицій, рі-
вень незалежності бізнесу від уряду, рівень корупції в країні; 

б) індексу економічної свободи (Iес), який розробив інтелектуаль-
ний центр фонду Heritage Foundation. Його щороку друкують у Wall 
Street Journal. Індекс економічної свободи формується з таких деся-
ти індикаторів: торгової політики країни, фіскального навантаження 
з боку уряду, урядової інтервенції в економіку, монетарної політики, 
потоків капіталів та іноземних інвестицій, банківської і фінансової 
діяльності, політики формування цін й оплати праці, прав на при-
ватну власність, політики регулювання, неформальної активності 
ринку. Ці індикатори отримують, використовуючи 50 наборів різно-
манітних показників економічного, фінансового, законодавчого й 
адміністративного характеру.

2. Індекс екологічного вимірювання (Iев) оцінюватимемо за допо-
могою відомого індексу ESI (Environmental Sustainability Index), 
розрахованого Центром за екологічним законодавством і політикою 
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Єльського університету для 146 країн світу. Індекс ESI сформований 
з 21 екологічного індикатора, які, своєю чергою, розраховували на 
основі використання 76 наборів екологічних показників про стан 
природних ресурсів, рівні забруднення довкілля в минулому та сьо-
годні, зусилля країни у сфері управління екологічним станом, здат-
ність держави покращувати екологічні характеристики. Індекс ESI 
кількісно визначає здатність тієї або іншої країни захищати своє 
навколишнє середовище як у поточний період часу, так і в довго-
строковій перспективі, відповідно до п’яти критеріїв: наявність на-
ціональної екологічної системи; можливість протидії екологічним 
впливам; зниження залежності людей від екологічних впливів; со-
ціальні й інституційні можливості відповідати на екологічні викли-
ки; можливість глобального контролю за екологічним станом. Цей 
індекс можна використовувати як один з інструментів з метою ухва-
лення рішень на аналітичному рівні з урахуванням соціальних та 
економічних вимірювань сталого розвитку.

3. Індекс соціального вимірювання (Iсв) сформуємо шляхом усе-
реднювання трьох глобальних індексів: 

а) індексу якості й безпеки життя (Iя), який розробила міжна-
родна організація Economist Intelligence Unit. Цей індекс формуєть-
ся за допомогою таких дев’яти індикаторів: ВВП на одну особу за 
паритетом купівельної спроможності; середня тривалість життя на-
селення країни; рейтинг політичної стабільності й безпеки країни; 
кількість розлучених сімей на 1 тис. осіб населення; рівень суспіль-
ної активності; відмінності за географічною широтою між кліматич-
но теплішими й холоднішими регіонами; рівень безробіття в країні; 
рівень політичних і цивільних свобод; співвідношення між середньою 
заробітною платою чоловіків і жінок; 

б) індексу людського розвитку (Iлр), який використовує програма 
ООН United Nations Development Program [112]. Формується за до-
помогою таких трьох індикаторів: 1) тривалість життя; 2) грамот-
ність; 3) ВВП на одну особу за паритетами валют, співвідношенням 
цін на «споживчий кошик»; 

в) індексу суспільства, заснованого на знаннях, або К-суспільства 
(Iкс), розробленого департаментом ООН з економічного та соціального 
розвитку UNDESA. Визначають за індикаторами: інтелектуальними 
активами суспільства; перспективністю розвитку суспільства і якістю 
розвитку суспільства, які, своєю чергою, формуються за допомогою 
15 показників про рівень володіння молоді освітою та інформацією, 
інвестиційний клімат у країні, рівень корупції, про нерівність розпо-
ділу матеріальних і соціальних благ GINI-індекс. Слід не лише долати 
несприятливі явища, а й намагатися використовувати їх з найбільшою 
користю. Відповідно до цього, під сталістю необхідно розуміти здатність 
системи за будь-яких умов внутрішнього й зовнішнього середовища 
здійснювати поступове розширене відтворення для задоволення жит-
тєвих потреб нинішніх і майбутніх поколінь при збереженні та при-
множенні природного потенціалу.

Дослідження сталості розвитку зеленого туризму на сільських те-
риторіях передбачає використання різних критеріїв і показників, які 
дають змогу об’єктивно оцінити його стан. У результаті опрацювання 
аналітичних матеріалів виявлено, що в економічній науці остаточно 
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не структуровані підходи до обґрунтування їх вибору, методів роз-
рахунку, визначення закономірностей розвитку. Серед науковців по-
ширена думка про необхідність вивчати відхилення не тільки в не-
гативному, але й у позитивному аспекті. Ми погоджуємося з такою 
позицією, а показники, використані при комплексному аналізі стало-
го економічного розвитку сільських територій, здатні відповідати 
вимогам, зазначеним далі. З одного боку, характеризувати стан при-
родно-ресурсного, виробничого й науково-технічного потенціалу сіль-
ських територій, і насамперед розвитку зеленого туризму на сільських 
територіях. По-друге, відображати здатність зеленого туризму адап-
туватися до несприятливих внутрішніх і зовнішніх факторів. Наступ-
ною вимогою є оцінка рівня сталості створення нових сільських при-
міщень за рахунок переобладнання наявного житлового фонду на селі 
та нового будівництва з урахуванням потреб сімейного, молодіжного, 
культурного, дитячого й мисливського туризму. По-четверте, харак-
теризувати якість життя населення і його майнову диференціацію. 
По-п’яте, відображати параметри екологічного стану територій з адек-
ватною оцінкою закономірностей розвитку та урахуванням просторо-
во-часових характеристик цих процесів. У запропонованій системі 
значення має не тільки фактичний рівень показників, що характери-
зують складові сталості розвитку зеленого туризму на сільських те-
риторіях, але і їх відхилення від нормальної (вирівняної за трендом) 
величини. Що менше відхилення, то більше коливається, а значить, 
сталість розвитку сільського зеленого туризму вища. У зв’язку із цим 
важливо вчасно використати в процесі аналізу систему показників, 
що характеризують зміну сталості: рівень (Крів), зростання (Кзр) і тен-
денцію розвитку (К). За основу визначення першого показника про-
поновано взяти показник, що коливається, як категорію, протилежну 
сталій. Коефіцієнт, що коливається, показує, на яку величину що-
річно збільшується або зменшується розрив між рівнями максималь-
них і мінімальних значень ознаки. Що слабкіше коливання, то вища 
сталість. Для характеристики другого показника пропоновано розра-
ховувати коефіцієнт Спірмена, який дає змогу виміряти сталість 
зростання або зниження рівнів через величину їх рангів. Третій ви-
міряємо за допомогою критерію сталості рівнів на основі показників 
їх динаміки. Це дозволить оцінити сталість тенденції. 

Весь процес побудови просторово-часових моделей комплексної 
оцінки сталості розвитку зеленого туризму на сільських територіях 
пропоновано виконувати послідовно: а) відбір показників-індикаторів 
для характеристики виробничої (Iвир), економічної (Iекон), соціальної 
(Iсоц) й екологічної (Iекол) складових сталості сільського розвитку; 
б) розрахунок значень показників сталості рівня (Крів), зростання (Кзр) 
і тенденції розвитку (К) з кожної зі складових (Iвир, Iекон, Iсоц, Iекол) 
на основі відібраних індикаторів. Величина інтервалу (Р) залишаєть-
ся постійною, поступово зрушується на одне спостереження і може 
приймати будь-яке значення від мінімального, де Р = 2 до максималь-
ного й Р = N – 1 (N – тривалість цього тимчасового ряду). Набуті 
таким чином значення показників сталості можуть бути вирівняні (зна-
йдений їхній тренд або встановлена його відсутність); в) об’єднання 
показників сталості (Крів = x1, Кзр = x2, К = x3) за кожною складовою 
в інтегральну величину, представлену у вигляді їх лінійної залежнос-



124 Вдовенко Н. М., Коробова Н. М., Невесенко 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
5

ті, визначення вагових коефіцієнтів у моделях на основі застосування 
кореляційного методу із використанням формули 1.1:

 
1 1 2 2

1

... ,
m

i m m j j
j

I k x k x k x k x
=

= ⋅ + ⋅ + + ⋅ = ⋅∑
 

 (1.1)
 

де k1, k2 ...... km – значення вагових коефіцієнтів, причому 0 < kj > 1; 
Ii – значення приватних інтегральних показників з кожної з від-
творювальних (Iвир, Iекон, Iсоц) й екологічної (Iекол) складових сталості.

Умовою існування формули 1.1 є рівність одиниці суми значень 
усіх вагових коефіцієнтів, що відображено у формулі 1.2:
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1,
m

j
j

k
=

=∑
  

(1.2)

4. Розрахунок значень вагових коефіцієнтів, з якими інтегральні 
складові (Iвир, Iекон, Iсоц, Iекол) входять до складу загального показни-
ка сталості (Iзаг), на основі використання факторного аналізу. Мате-
матична модель комплексної оцінки представлена у вигляді суми 
таких складових у формулі 1.3:

4
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(1.3)

де Квир, Кекон, Ксоц, Кекол – вагові коефіцієнти індикаторів.
5. Оцінку достовірності отриманих результатів здійснимо за форму-

лою 1.4:

 
2

1 1 2 2 3 3 4 4 ,
заг заг заг загI I I IR k r k r k r k r= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅

  (1.4)

де R – коефіцієнт кореляції.
Отже, можемо зробити висновок, що застосування системного 

підходу при дослідженні сталості розвитку зеленого туризму на 
сільських територіях дає змогу отримати його кількісну характе-
ристику на всіх стадіях відтворювального процесу, а запропоновані 
методи побудови просторово-часових економіко-математичних моде-
лей на основі кореляційного та факторного аналізу дозволяють за-
вершити комплексний аналіз. З його допомогою стає можливим 
отримати інформацію про рівень ефективності сталості розвитку 
сільських територій, про зміни, що відбуваються, а також оцінити 
періодичність і міру тієї, що коливається, при виробленні рекомен-
дацій з метою сталого сільського розвитку. Безперечно, економічна, 
соціальна й екологічна складові проявляються лише через форму-
вання сталого сільського розвитку в сучасних умовах трансформації 
бюджетної підтримки. Водночас адаптація до цього процесу мето-
дичних підходів з метою обґрунтування їх вибору, методів розра-
хунку, визначення закономірностей спонукають до поглибленого 
дослідження системи критеріїв і показників оцінки сталого розвитку 
зеленого туризму на сільських територіях у контексті реалізації 
положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 
 Союзом.
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АКТУАРНІ МОДЕЛІ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

Мета статті полягає в поглибленні теоретико-методичних засад вдалого за-
стосування актуарних моделей у сфері страхування сільськогосподарських 
культур. Методологія дослідження – використання загальнонаукових методів 
(аналіз, синтез, конкретизація, класифікація) і спеціальних: економіко-матема-
тичних – для покращення розрахунків, кореляційний аналіз – для визначення 
взаємозв’язків між показниками, що впливають на страхування сільськогоспо-
дарських культур, узагальнення – для виявлення ступеня та динаміки розвитку 
тарифної політики страхування сільськогосподарських культур. Наукова новиз-
на отриманих результатів полягає в обґрунтуванні механізму ціноутворення на 
послуги страхування сільськогосподарських культур на основі покращення та-
рифної політики страховика при проведенні страхування сільськогосподарських 
культур, що реалізується через систему актуарних розрахунків і з урахуванням 
особливостей страхування в процесі виробництва сільськогосподарських культур. 
Висновки. Дослідження актуарної збалансованості як необхідної умови вдоско-
налення тарифної політики страхування сільськогосподарських культур, визна-
чення принципів тарифної політики страхування надали можливість покращи-
ти розрахунки величини страхових тарифів і застосувати актуарні моделі у 
сфері страхування сільськогосподарських культур. 

Ключові слова: тарифна політика, страховий тариф, актуарій, актуарна 
математика, актуарна модель страхування сільськогосподарських культур. 
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Актуарные модели в сфере страхования  
сельскохозяйственных культур

Цель статьи заключается в развитии теоретико-методических основ удачно-
го применения актуарных моделей страхования сельскохозяйственных культур. 
Методология исследования – использование общенаучных методов (анализ, 
синтез, конкретизация, классификация) и специальных: экономико-
математических – для улучшения расчетов, корреляционный анализ – для 
определения взаимосвязей между показателями, влияющими на страхование 
сельскохозяйственных культур, обобщения – для выявления степени и динами-
ки развития тарифной политики страхования сельскохозяйственных культур. 
Научная новизна полученных результатов заключается в обосновании механиз-
ма ценообразования на услуги страхования сельскохозяйственных культур на 
основе улучшения тарифной политики страховщика при проведении страхования 
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сельскохозяйственных культур, которая реализуется через систему актуарных 
расчетов и с учетом особенностей страхования в процессе производства 
сельскохозяйственных культур. Выводы. Исследование актуарной сбалансиро-
ванности как необходимого условия совершенствования тарифной политики 
страхования сельскохозяйственных культур, определение принципов тарифной 
политики страхования позволили улучшить расчеты величины страховых тари-
фов и применить актуарные модели страхования сельскохозяйственных культур. 

Ключевые слова: тарифная политика, страховой тариф, актуарий, актуар-
ная математика, актуарная модель страхования сельскохозяйственных культур.
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Current models in the field of agricultural crops insurance

Agricultural production is an important and at the same time the most risky 
type of economic activity. Its reproductive process is associated with natural and 
climatic, biological and financial factors, the action of which in many cases is 
difficult to forgive and control. Crop production is particularly affected by cumulative 
natural risks. One of the ways to minimize agricultural risks is to use crop insurance 
as an important means of ensuring the riskiness of agricultural production from 
probable natural and weather factors. The pricing mechanism for crop insurance 
services is substantiated, based on the improvement of the insurer’s tariff policy 
when conducting crop insurance, which is implemented through a system of actuarial 
calculations and taking into account the peculiarities of insurance in the process 
of crop production. The possibility for insurance companies to carry out high-quality 
selection of agricultural risks, stimulating agricultural producers to insure, is 
analyzed. Actuarial balance has been studied as a necessary condition for improving 
the tariff policy of crop insurance, which should be based on such principles as: 
equivalence of insurance relations; admissibility; stability of insurance rates over 
a long period of time and expansion of insurance liability. The calculation of 
insurance rates has been improved by taking into account the availability of prices 
for insurance services, depending on the number of possible risks transferred to 
insurance and the amount of financial resources accumulated by the insurer, which 
should be sufficient to reimburse crops under crop insurance contracts. Actuarial 
balance is identified as a necessary condition for improving the tariff policy of crop 
insurance. The principles of insurance tariff policy to improve the calculation of 
insurance rates and the application of actuarial models in the field of crop insurance. 

Key words: tariff policy, insurance tariff, actuary, actuarial mathematics, 
actuarial model of agricultural insurance.

Постановка проблеми. Основним способом забезпечення фінансо-
вої стійкості сільськогосподарських виробників є страхування сіль-
ськогосподарських ризиків. Це один із численних видів страхування. 
В умовах сучасного суспільства страхування перетворилося на уні-
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версальний засіб відшкодування збитків практично в усіх галузях 
людської діяльності. Для всіх видів страхування розроблені зручні 
методики, засновані на статистичних даних, які використовують 
сучасні досягнення актуарної математики. Виняток становить стра-
хування в сільському господарстві й особливо його рослинницької 
галузі, що спонукає до нових досліджень у цій сфері.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні, методичні 
й прикладні аспекти застосування актуарних моделей у сфері стра-
хування сільськогосподарських культур розглянуто в працях вітчиз-
няних і зарубіжних учених: О. М. Віленчук, В. Г. Кисельова, 
Л. В. Громоздової, Н. В. Писаренко й ін. 

Виклад основного матеріалу. Для створення і реалізації якісного 
страхового продукту важливим і невід’ємним елементом є актуарно 
збалансовані страхові тарифи. Страховий тариф – це ставка страхо-
вого внеску з одиниці страхової суми за визначений період страху-
вання (задається у відсотках) [2]. Страховий тариф визначає співвід-
ношення між страховою сумою, яка відображає обсяг страхового 
захисту, що його береться забезпечити страховик за умовами стра-
хового договору, і страховим внеском, який зобов’язаний сплатити 
страхувальник за отримання цього захисту. Отже, страховий тариф 
відображає вартість страхової послуги, що впливає на привабливість 
договорів для аграріїв і кількість укладених договорів страхування 
сільськогосподарських культур. 

Тарифна політика страхування виробництва сільськогосподарських 
культур – це комплекс організаційних, інформаційно-аналітичних, 
економічних й інших заходів, спрямованих на розробку, застосуван-
ня та уточнення тарифних ставок і коефіцієнтів їх підвищення чи 
пониження, які мають забезпечувати прийнятність (привабливість) 
тарифів для аграріїв і прибутковість для страхових компаній.

Існують загальновизнані принципи тарифної політики, які пови-
нні реалізовувати страховики (табл. 1).

Таблиця 1
Принципи тарифної політики при страхуванні  

сільськогосподарських культур

№
з/п

Принципи тарифної політики
Характеристика принципів  

тарифної політики

1 2 3

1

Дотримання еквівалентності в 
економічних стосунках між 
страховиком і страхувальни-
ком протягом тарифного пері-
оду (мінімум – 1 рік).

Тарифи потрібно розраховувати відпо-
відно до умов, що нетто-премія, отри-
мана за тарифний період, має дорівню-
вати загальній імовірній сумі страхових 
виплат за страховими випадками за тим 
чи іншим видом страхування.

2

Відповідність страхових тари-
фів рівню платоспроможності 
сільськогосподарських товаро-
виробників при одночасному 
забезпеченні рентабельності 
страхових операцій.

Страховик повинен встановити такий 
рівень тарифу, який фінансово був би 
доступним для максимально великої 
кількості страхувальників. Водночас 
такий рівень тарифу має бути прибут-
ковим для страховика.
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1 2 3

3

Забезпечення тривалої дії 
(стабільності) страхових тари-
фів за видами (предметами) 
страхування.

Дотримання цього принципу дає змогу 
страховикові формувати й утримувати 
широке коло страхувальників, забез-
печувати стабільність у плануванні, ор-
ганізації роботи персоналу, збиранні 
страхової премії, а також підтримувати 
свою фінансову стійкість і платоспро-
можність.

4

Забезпечення гнучкості тари-
фів при укладенні договорів 
страхування до особливостей, 
що притаманні певним стра-
хувальникам і певним ризи-
ковим обставинам.

Такої гнучкості досягають множенням 
базових тарифних ставок на «понижу-
вальні» чи «підвищувальні» коефіцієн-
ти.

Джерело: авторська розробка.

Тарифна політика у страхуванні сільськогосподарських культур 
передбачає: визначення структури та джерел даних; збір показників 
й управління ними; розрахунок тарифів. 

Страхові тарифи й тарифні ставки залежать від актуаріїв (від лат. 
actuarius – скорописець) – фахівці з оцінки ризиків; фінансові ана-
літики та консультанти у сфері страхування; особи, які застосовують 
на практиці актуарну математику [4]. Також вони шукають вихід з 
проблемних ситуацій, коли немає повної інформації, спираючись на 
ймовірнісну філософію.

Принципи, якими повинен керуватися актуарій, полягають у 
фінансовій еквівалентності обов’язків сторін процесу страхування. 
Тарифи, з одного боку, повинні забезпечувати стійкість страхової 
компанії, а з іншого – не бути завищеними. Тому актуарій має при-
ймати щодо цього питання адекватне, незалежне та обґрунтоване 
рішення. Сфера аграрного страхування вимагає від актуарія вдоско-
налення навичок обробки та аналізу страхової статистичної інфор-
мації. Перед актуаріями постає завдання готувати аналітичну інфор-
мацію для прийняття рішень при страхуванні сільськогосподарських 
культур. Основне завдання актуаріїв – знайти оптимальне співвід-
ношення між страховою сумою і страховою премією, формування 
страхових тарифів та визначення платіжних внесків за страхові 
послуги в страхуванні сільськогосподарських культур. Актуарії та-
кож підраховують тариф за допомогою методу, який дає адекватну 
оцінку в заданих умовах. Перед актуарієм постає складне завдання – 
вибрати статистику та відфільтрувати недостовірні дані. Також важ-
ливо, щоб інформація відповідала розв’язуваному завданню.

З точки зору страхової науки актуарну збалансованість розгляда-
ють як певну гарантію стабільності страхової системи та її здатнос-
ті виконувати свої зобов’язання перед аграріями. Забезпечення ак-
туарної збалансованості означає, що суми коштів, які нагромадили 
страховики за рахунок страхових платежів, зможуть покрити ви-
плати в разі настання страхової події [5]. Питання дотримання 

Закінчення таблиці 1
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принципу актуарної збалансованості постає особливо гостро при 
організації і здійсненні страхування сільськогосподарських культур, 
оскільки специфіка сільськогосподарського виробництва пов’язана з 
високою ймовірністю прояву найрізноманітніших ризиків, що зумов-
лює потребу у формуванні відповідної тарифної політики. Інструмен-
тарій актуарної збалансованості представлено на рис. 1.

Рис. 1. Інструментарій актуарної збалансованості  
при страхуванні сільськогосподарських культур

Джерело: авторська розробка.

Базовим інструментарієм для формування актуарної збалансова-
ності між учасниками ринку страхування сільськогосподарських 
культур повинні виступати страхові тарифи, за допомогою яких 
формується механізм ціноутворення на страхові послуги. Політика 
формування страхових тарифів реалізується через систему актуарних 
розрахунків. У теорії і практиці страхування актуарні розрахунки 
розглядають як систему статистичних і математичних закономірнос-
тей, що регламентує взаємовідносини між страховиком та страху-
вальником [1]. Методологія актуарних розрахунків спрямована на 
визначення участі кожного страхувальника у формуванні страхового 
фонду страховика, який є джерелом фінансової надійності й безпеч-
ності страховика та гарантією здійснення страхових виплат страху-
вальникові (або третім особам) при настанні страхових подій. 

Механізм ціноутворення на послуги страхування сільськогоспо-
дарських культур – це складний багатогранний процес, який перед-
бачає нагромадження, розподіл (перерозподіл) ресурсів страховика, 
з метою виконання взятих зобов’язань за договорами страхування, 
а також забезпечення прибутковості й рентабельності страховика. 
Ключовим елементом ціноутворення на страхові послуги є тарифна 
ставка. Таку ставку в теорії страхування називають індикативною. 
Розмір тарифної ставки впливає на ціну страхування сільськогоспо-
дарських культур, а ціна має вагоме значення для прийняття рішен-
ня про страхування.

Основний економічний зміст індикативної тарифної ставки по-
лягає в тому, що страхувальник (аграрій) повинен сплатити таку 
суму коштів, яка б була достатньою для отримання страхового за-
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хисту. При узгодженні умов страхування остаточна тарифна ставка 
може бути зменшена або збільшена.

Розмір страхового платежу залежить від страхового тарифу, який 
розраховують на основі визначеного ліміту страхової відповідальнос-
ті (страхової суми) з урахуванням індивідуальних характеристик 
об’єкта, аграрного страхування його площі, кількості об’єктів, щодо 
яких укладають договір страхування, імовірності настання страхової 
події, терміну страхування, розміру франшизи та чинного законо-
давства, що регулює страхування сільськогосподарських культур. 
Загальноприйнятим є визначення, що страховий тариф – це ставка 
страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період 
страхування [4]. 

Для випадку страхування врожаю однієї культури тільки однією 
компанією за умови, що відома емпірична функція розподілу вро-
жайності культури, потрібно врахувати такі компоненти:

S – застрахована площа;
Ey – середнє значення врожайності;
c – ціна одиниці отриманої продукції;
ya – значення врожайності, нижче якої страхова компанія ви-

плачує страхове відшкодування, що дорівнює вартості недоотрима-
ного врожаю;

p – страховий внесок (страхова премія).
Зазвичай значення страхової врожайності задають у вигляді:

 ya = a Ey,  (1.1)

де 0 < a < 1 – деякий коефіцієнт. 
При зроблених припущеннях страхова сума, відповідно до якої 

визначають величину страхового внеску, дорівнює: 

 p = c S ya.  (1.2)

Страховий внесок (страхова премія) – це плата за страхування; 
сума, яку страхувальник повинен заплатити страховій компанії, до-
рівнює: 

 p = d c S ya,  (1.3)

де 0 < d < 1 – страховий тариф – ставка страхової компанії, що 
складається з урахуванням фінансового благополуччя страховика.

З іншого боку, у страховій справі [4] прийнято страхову премію 
призначати за умови: 

 p = cS (1+q) Er,  (1.4)

де q > 0 – величина страхової надбавки; 
r – страхове відшкодування:

 r = cS (y – ya)+  (1.5)

(нижній знак (+) означає функцію Хевісайда).
Якщо вважати, що частину 0 < g < 1 страхової премії виплачу-

ють з державного бюджету, то страхувальник повинен заплатити 
страховій компанії тільки величину (1-g) p за такою програмою 
страхування. 
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Розглянемо вплив страхування на економічні показники сільсько-
господарських товаровиробників. Перший показник, заради чого й 
здійснюють страхування, – це надійність отримання врожаю. Його 
вираховують за формулою 1.6, де:

ya – страхова врожайність; 
pa – надійність отримання врожаю.

 P(у < ya) = pa  (1.6)

Це означає, що з імовірністю 1-pa товаровиробник буде отриму-
вати запланований урожай, а з імовірністю pa буде недобір, який 
компенсуватиме страхова компанія. 

Деякі аналітичні дослідження можуть допомогти зрозуміти тіль-
ки деякі закономірності фінансового стану як страхової компанії, 
так й агропідприємства, а реальні висновки необхідно робити після 
проведення експериментів за допомогою імітаційного моделювання 
[2, 3] на деяких штучно прогнозованих рядах врожайності. Такі ви-
падкові ряди врожайності повинні враховувати скориговану попере-
дню статистику, можливі тренди, пов’язані із залученням нових 
технологій і сортів.

За цими даними необхідно уточнювати параметри програм стра-
хування, які мають бути конкретизовані для кожної культури та 
для кожного регіону й не повинні бути фіксованими для всієї краї-
ни, як це прийнято зараз вважати відповідно до чинного законодав-
ства. Такий підхід, пов’язаний з моделюванням прогнозних значень 
врожайності, просто необхідний для виробників сільськогосподарської 
продукції, які переходять на інноваційні технології виробництва, що 
має зумовити значне зростання врожайності, яку потрібно вміти 
прогнозувати.

Висновки. Актуарна збалансованість – це необхідна умова вдо-
сконалення тарифної політики страхування сільськогосподарських 
культур, яка має базуватися на принципах: еквівалентності страхо-
вих відносин; прийнятності; стабільності розмірів страхових тарифів 
протягом тривалого часу та розширення обсягу страхової відпові-
дальності, що дасть змогу покращити розрахунки величини страхо-
вих тарифів, з урахуванням доступності цін на страхові послуги, 
залежно до кількості можливих ризиків, що передаються на страху-
вання, та суми акумульованих страховиком фінансових ресурсів, яка 
повинна бути достатньою для здійснення відшкодування за догово-
рами страхування сільськогосподарських культур.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ  
ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ  

У СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ 

Мета статті. Метою дослідження є обґрунтування теоретичних засад і прак-
тичних інноваційних рішень повторного використання ресурсів із відходів з 
пропозицією вдосконаленої технології поводження з непотребом із перспекти-
вами впровадження в Україні.

Методологія дослідження: теоретичні та практичні аспекти реалізації еко-
менеджменту як підхід до впровадження інноваційних технологій переробки на 
підприємствах, що для України є абсолютно новим; методичний інструментарій 
обґрунтування інноваційних рішень повторного використання ресурсів із від-
ходів, структури собівартості вдосконаленої системи для Голосіївського району 
м. Києва.

Наукова новизна. Запропоновано на основі методу пневматичної системи 
фірми виробництва Envac вирішити наявну проблему сміття в більшості регіонах 
та не використовувати вантажівки для перевезення відходів. Система дає змогу 
із часом зменшити ціну на переміщення вантажу до пунктів сортування чи 
утилізації.

Висновки. Упровадження інноваційних систем в Україні за один рік дає 
змогу заощадити 34 млрд 499 млн грн. Набуває популярності сортування від-
ходів удома, у містах встановлюють баки для вторсировини, населення свідомо 
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починає ставитися до відходів, що стимулює розвиток переробки відходів. Окрім 
цього, запропонована вдосконалена технологія дозволяє відсортовувати до 97% 
побутових відходів, а іншу частину можна спалювати для отримання енергії. 
Усе це робить перспективним розвиток галузі переробки в Україні.

Ключові слова: інновації, безвідходні системи, вторсировина, енергія, тех-
нологія.
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Актуальные вопросы использования инновационных решений  
в системах управления отходами

Цель статьи. Целью исследования является обоснование теоретических основ 
и практических инновационных решений повторного использования ресурсов из 
отходов с предложением усовершенствованной технологии обращения с отхода-
ми с перспективами внедрения в Украине.

Методология исследования: теоретические и практические аспекты реали-
зации экоменеджмента как подход к внедрению инновационных технологий 
переработки на предприятиях, что для Украины является абсолютно новым; 
методический инструментарий обоснования инновационных решений повторно-
го использования ресурсов из отходов, структуры себестоимости усовершенство-
ванной системы для Голосеевского района г. Киев.

Научная новизна. Предложено на основе метода пневматической системы 
фирмы производства Envac решить существующую проблему мусора в большин-
стве регионов и не использовать грузовики для перевозки отходов. Система 
позволяет со временем уменьшить цену на перемещение груза к пунктам сор-
тировки или утилизации.

Выводы. Внедрение инновационных систем в Украине за год позволяет 
сэкономить 34 млрд 499 млн грн. Приобретает популярность сортировка отходов 
дома, в городах устанавливают баки для вторсырья, население ответственно об-
ращается с отходами, что стимулирует развитие переработки отходов. Кроме 
этого, предложенная усовершенствованная технология позволяет отсортировывать 
до 97% бытовых отходов, а другую часть можна сжигать для получения энергии. 
Все это делает перспективным развитие отрасли переработки в Украине.

Ключевые слова: инновации, безотходные системы, вторсырье, энергия, 
технология.
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The current issues of using innovative solutions  
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The purpose of the article. The purpose of the study is to substantiate the 
theoretical foundations and practical innovative solutions for the reuse of waste 
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resources with a proposal for improved waste management technology with prospects 
for implementation in Ukraine.

Research methodology: theoretical and practical aspects of the introduction 
and implementation of eco-management, because for Ukraine such an approach to 
the introduction of innovative processing technologies in enterprises is completely 
new. Methodical toolkit of substantiation of innovative decisions of reuse of 
resources from waste, structure of prime cost of the improved system for the 
Goloseevsky area. Kiev.

Scientific novelty. It is proposed to optimize the existing garbage problem in 
most regions and replace waste trucks based on the method of the pneumatic system 
manufactured by Envac. The system allows you to reduce the cost of moving cargo 
over time sorting or disposal points.

Conclusions. The introduction of innovative systems in Ukraine for the year 
saves UAH 34 billion 499 million, in addition, the sorting of household waste is 
gaining popularity, recycling tanks are being installed in cities, the population is 
beginning to treat waste with understanding, and a behavioral strategy has been 
introduced to stimulate waste recycling. In addition, the proposed technology of 
sorting raw materials allows you to sort up to 97% of household waste, and the 
rest to burn for energy. All this makes the development of the processing industry 
in Ukraine promising.

Keywords: innovations, waste-free systems, secondary raw materials, energy, 
technology.

Постановка проблеми. Одним з основних актуальних питань, яке 
більшість учених ставить на перше місце, є забезпечення планети 
ресурсами. Глобальна проблема ресурсів полягає в неналежному спо-
живанні та виснажуванні природних запасів планетарної екосистеми, 
компонентів органічного та неорганічного життя. Варто враховувати 
той чинник, що більшість ресурсів Землі є вичерпними. Збільшення 
непрорахованого використання природних запасів на регулярній 
основі призводить до їх закінчення і не дає змогу їм відновлювати-
ся самостійно за короткий проміжок часу. Інтенсивне споживання 
ресурсів спричинює їхнє швидке виснаження. У результаті зростає 
вартість сировини, виснажуються родовища, і навіть великі капіта-
ловкладення для їхнього видобутку не компенсують цих втрат. Як 
наслідок, відбудеться руйнування індустрії і разом з нею всієї сфери 
послуг, що залежить від промисловості.

За останнім дослідженням британського аналітичного центру The 
Chatham House, наразі видобувають нафти більше, ніж є на неї по-
пит. За підрахунками, її ресурсів вистачить ще на 54 роки спожи-
вання. Після нафти основними видами енергетики йдуть газ, якого 
вистачить ще на 64 роки споживання, і вугілля, якого залишилося 
ще на 100 років. Як бачимо, основних ресурсів маємо всього на 
218 років, і це при тому, що кількість населення зростає. Це зумов-
лює гостру потребу в ще більшій кількості ресурсів, пошуку альтер-
нативних джерел енергії, економії наявних ресурсів, застосуванні 
інноваційних технологій збереження та оптимізації ресурсів, у впро-
вадженні екоменеджменту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Попри істотну значи-
мість дослідження проблеми поводження з ресурсами, вона залиша-
ється недостатньо висвітленою і потребує глибокого аналізу. Водно-
час, відзначимо останні публікації в цій сфері, зокрема праці таких 
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вчених, як: Ю. Я. Добуш, В. О. Аніщенко, Т. Л. Галькевич, 
О. А. Лук’янихіна, В. Ф. Семенов, В. В. Куриленко, В. Я. Шевчук, 
які розглядають екоменеджмент як систему управління діяльністю 
підприємства з метою оптимізації використання наявних ресурсів 
для зменшення негативних впливів на навколишнє природне середо-
вище [1; 2]. 

Важливо відзначити, що вітчизняні вчені недостатньо відпрацю-
вали теоретичні та практичні аспекти реалізації екоменеджменту, 
оскільки для України такий підхід з упровадження інноваційних 
технологій переробки на підприємствах є абсолютно новим. Вивчив-
ши європейський та американський досвід, констатуємо, що спеці-
альні стандарти, механізми та засоби вже давно розроблені. Тому 
нам потрібно проаналізувати й адаптувати європейський досвід щодо 
поводження з ресурсами.

Основна увага має бути приділена підземній технології доставки 
та сортування відходів, яку розробила шведська корпорація Envac у 
Швеції в 1960-х роках, зокрема інженер Олоф Халльстрем. Перша 
установка була проведена 1961 року в лікарні Сольфтеа. Першу ва-
куумну систему для побутових відходів встановили в новому мікро-
районі Ор-Халлонберген (Швеція) 1965 року [9].

Постановка завдання. Метою дослідження є обґрунтування тео-
ретичних засад і практичних інноваційних рішень повторного ви-
користання ресурсів з відходів з пропозицією вдосконаленої техно-
логії поводження з відходами із перспективами впровадження в 
Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Вичерпність має ви-
рішальне значення для оцінки ресурсів, і на її основі розподіляють 
усі планетарні ресурси на поновлювані та невідновлювані. Багато 
поновлюваних природних ресурсів перестали бути такими через ан-
тропогенний вплив, наприклад: повітря, прісна вода, родючість 
ґрунту, багато видів тварин і рослин, а також цілі екосистеми. Сьо-
годні проблему ресурсів, тобто їх наявності, вичерпності, оптимізації 
та відтворюваності, розглядають як з економічної, так й з екологіч-
ної точки зору. 

Розглянемо динаміку кількості перероблюваних відходів більшос-
ті країн (табл. 1), показники взяті зі Світового банку 2018 року та 
розраховані агентством 24/7 Tempo.

Таблиця 1
Динаміка кількості відходів для повторного виробництва більшості країн

Країна

Річний 
обсяг 

відходів на 
людину,

тонн

Кількість 
населення

Загальний річний 
обсяг відходів 
країни, тонн

Переробка 
відходів для 
повторного 

використання
(без органіки)

1 2 3 4 5

Канада 36,1 36 млн 1325,4 млн 20,6%

Болгарія 26,7 7 млн 189 млн 19%

США 25,9 325 млн 8425,8 млн 34,6%

Естонія 23,5 1,3 млн 30,9 млн 24,7%
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1 2 3 4 5

Фінляндія 16,6 5,5 млн 91,7 млн 28,1%

Вірменія 16,3 2,9 млн 47,9 млн н/д

Швеція 16,2 10 млн 163,2 млн 32,4%

Люксембург 11,8 0,6 млн 7 млн 28,4%

Україна 10,6 44,8 млн 474,1 млн 3,1%

Сербія 8,9 7 млн 62,2 млн 0,8%

Джерело: агентство 24/7 Tempo.

Із таблиці 1 видно, що більшість країн повторно використовують 
лише до 35% вторсировини, відповідно інша частка – 15% – іде на 
отримання біогазу за зеленим тарифом, інші 50% використовують 
для спалювання за тим самим зеленим тарифом. 

В України відсоток переробки вторсировини становить 3,1% та 
поступово збільшується: розвитку переробці сприяє ухвалена 
2017 року Національна стратегія управління відходами до 2030 року 
(далі – Стратегія), що базується на стандартах і підходах ЄС, пе-
редбачених до впровадження в Україні в межах Угоди про асоці-
ацію з ЄС.

Місія Стратегії – уже в найближчі десятиліття ввести європейські 
принципи поводження з усіма видами відходів: ТПВ, відходами ви-
робництва, будівельними, небезпечними й ін. 

Головна мета Стратегії (на державному та регіональному рівнях) – 
активне використання як традиційних методів (запобігання утворен-
ню відходів, зменшення обсягу їх накопичення), так й інноваційних 
для нашої країни – рециклінгу (переробки) і рециклізації (повтор-
ного використання), і тільки в окремих випадках захоронення від-
ходів.

Стратегія передбачає досягнення мети в чітко визначені способи. 
Зокрема, потрібно створити окрему галузь, фахівці якої будуть пере-
віряти, очищувати та визначати придатність продуктів (або їх ком-
понентів) на повторне використання без переробки.

Це означає, що Україна в найближчому майбутньому проведе 
масштабну технологічну модернізацію і повинна буде відмовитися 
від споживацького ставлення до ресурсів природи, тобто утилізува-
тиме різні матеріали із поверненням їх у виробничий цикл, даючи 
їм друге життя.

Важливим інструментом Стратегії є розширена відповідальність 
виробників, яка діє за принципом «забруднювач платить». Це перед-
бачає, що особи, винні в забрудненні через вплив свого виробництва, 
повинні будуть нести витрати, щоб компенсувати забруднення; ви-
робники упаковки, наприклад, максимально заохочувати людей 
сортувати відходи.

Реалізувати Стратегію передбачають у три етапи. Так, до 
2030 року, згідно зі Стратегією (рис. 1), зменшаться обсяги утворю-
ваних відходів і збільшиться кількість сортувальних центрів.

Закінчення таблиці 1
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Рис. 1. Цілі Стратегії управління відходами до 2030 року 

Джерело: [4].

На жаль, зараз жоден український полігон ТПВ не відповідає цим 
вимогам. Зі свого боку зазначимо, затверджена Стратегія не тільки 
вказує на основні проблеми у сфері поводження з відходами в Укра-
їні, а й визначає основні шляхи їх вирішення із чітко прописаними 
етапами й термінами. 

Розглянемо структуру побутових відходів в Україні (рис. 2.). 

Рис. 2. Структура побутових відходів в Україні

Джерело: [5].

З рис. 2 видно, що більшу частину непотребу становлять: харчо-
ві відходи (22%), поліетилен (14,5%), ПЕТ (19,7%) і паперові 
(14,8%). Усього Україна в рік викидає 12 млн тонн твердих побуто-
вих відходів.

Ми провели розрахунок кількості викинутої сировини за один 
2020 рік в Україні (табл. 2).

До 2022 р. –  
переробка 

ТПВ
 більше 6%

До 2030 р.–  
переробка 

ТПВ  
більше 11%

До 2022 р.–  
створення 140 центрів 

побутових відходів

До 2024 р. – 
утилізація 

скляної тари 
більше 60%

До 2024 р. – 
утилізація 

паперу 
та картону 
більше 50%

До 2024 р. – 
утилізація 
деревини 

більше 15%

До 2024 р. – 
утилізація 

металу 
більше 50%

До 2024 р. – 
утилізація 

пластикової 
упаковки 

більше 23%
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Таблиця 2
Показники вторсировини за типами відходів 2020 року в Україні

Тип відходів

Кількість викинутої сировини 
за один рік Вартість за 

1 кг, 
грн

Ціна сировини 
за один рік, 

грнВідсоток, 
%

Кількість  
сировини 
за рік, кг

Рослинні 
відходи 2,6 312 млн 3 936 000 000

Харчові 
відходи 22 2 млрд 640 1 2 640 000 000

Упаковка 
тетрапак 3,6 432 млн 2 864 000 000

Метал 4,3 516 млн 7 3 612 000 000

Скло 5,3 636 млн 3 1 908 000 000

Поліетилен 14,5 1 млрд 740 млн 4 6 960 000 000

Пластикова 
упаковка 9,9 1 млрд 188 млн 

кг 4 4 752 000 000

ПЕТ 19,7 2 млрд 364 млн 4 9 456 000 000

Паперові 
відходи 14,8 1 млрд 776 млн 3 5 328 000 000

Інше 3,3 396 млн 0 0

∑ усіх 
відходів 100 12 млрд – 36 456 000 000

Джерело: розрахунки авторів.

Щодо вторсировини визначено, скільки коштів втрачає Україна 
за один рік. Із таблиці видно, що загалом у рік вона недоотримує 
34 млрд 499 млн грн на відходах. Тобто наша держава має пер-
спективу сортувати до 97% усього побутового сміття і майже по-
вністю віддавати його на повторне використання у вигляді вторси-
ровини, інші ж 3% спалювати для отримання енергії.

Проаналізуємо готовність населення України до сортування від-
ходів, на основі опитування 370 осіб побудуємо діаграму показників 
(рис. 3).
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Рис. 3. Статистика готовності населення до сортування

Джерело: [5].

З отриманих результатів можемо зробити висновок, що більшість 
населення з розумінням ставиться до сортування відходів. 

Тепер проаналізуємо перешкоди, з якими стикається більшість 
опитаних при сортуванні в Україні, і побудуємо діаграму (рис. 4).

Рис. 4. Причини, через які населення не сортує сміття

Джерело: [6].

Як бачимо, більшість стикається з проблемою відсутності інфра-
структури, тобто необхідної кількості баків для сортування та місць 
із переробки відсортованих ресурсів. Частина ж населення не до-
статньо проінформована, як правильно сортувати відходи.

Україна має один з найбільших потенціалів щодо переробки, від-
повідно до річного обсягу твердих відходів і майже відсутності кое-
фіцієнта їх переробки й утилізації. Тобто ми знаходимося в нульовій 
точці відліку, але тут відкриваються для України й принципові 
можливості. Адже ми можемо врахувати помилки інших країн, про-
класти свій шлях і взяти на озброєння найкращі, найдоступніші 
розробки. Більше того, оскільки ми не обтяжені власним еволюцій-
ним промисловим досвідом у цій сфері, то можемо й повинні побу-
дувати нову галузь, засновану на найсучасніших технологіях, на-
лагодити власне виробництво обладнання для заводів з утилізації 
сміття та надати потужний імпульс нашій економіці. Це створить 
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робочі місця, збільшить кількість і доступність вітчизняної сирови-
ни, отриманої після утилізації відходів, вирішить частину екологіч-
них проблем і подовжить використання ресурсів на певний термін 
без необхідності їх видобутку. Саме з такої точки зору потрібно під-
ходити до вирішення проблеми відходів.

З усіх розглянутих систем фаворитом, на нашу думку, є утилізація 
і транспортування побутових відходів з використанням пневматичних 
трубопроводів до центрів сортування без використання автомобілів. 

Узявши за основу метод пневматичної системи (рис. 5) фірми ви-
робництва Envac, ми можемо вирішити наявну проблему зі сміттям 
у більшості регіонах і не використовувати вантажівки для переве-
зення відходів. Система дозволяє із часом зменшити ціну на пере-
міщення вантажу до пунктів сортування чи утилізації. Вона глобаль-
на й використовує електроенергію одного електромотора на один 
трубопровід, екологічно чиста при використанні енергетики альтер-
нативних джерел порівняно із вантажівками, які, збираючи по міс-
ту відходи, забруднюють при цьому його повітря. 

Рис. 5. Пневматична система Envac

Джерело: [7].

Принцип дії цієї системи простий: під землею встановлюють тру-
бопроводи, діаметром до 500 мм, матеріал трубопроводу – пластик, 
можна будувати систему труб із відсортованого пластику. Кількість 
трубопроводів залежить від типу сортувальних баків. Так, для сор-
тування паперу, органічних решток і змішаного сміття використо-
вують три баки та три системи збору сировини, де в кінцевому 
пункті стоїть контейнер для збору сировини та її пресування для 
подальшого використання.

Окрім перерахованих переваг, ця система має і недоліки. Як спо-
сіб транспортування, вона повністю задовольняє вимоги щодо її ви-
користання в Україні, але як сортувальна система вона недосконала: 
за її допомогою можливо відсортувати до 35% сміття за типами та 
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категоріями, інша ж частина змішаного сміття – більше 50% – піде 
на спалювання та отримання енергії.  Аби не зашкодити навколиш-
ньому середовищу й підвищити потенціал технології, у кінці систе-
ми встановимо роботизованих маніпуляторів ZenRobotics [9] для 
ідентифікації та сортування відходів. При надходженні сировини 
роботи визначатимуть та ідентифікуватимуть відходи за допомогою 
спектральних й інфрачервоних датчиків, камер, аналізуватимуть 
відходи за технологією штучного інтелекту та сортуватимуть їх пнев-
матичними захопленнями.

У результаті це дасть змогу сортувати відходи за типом і катего-
рією, але маленький відсоток ми все ж отримаємо у вигляді сміття, 
воно буде становити 3%, згідно зі структурою побутових відходів в 
Україні (рис. 2). На виході матимемо до 97% відсортованої продук-
ції для подальшого її використання.

Наша система буде мати такий вигляд (рис. 6.). 

Рис. 6. Удосконалена система поводження з відходами

Собівартість удосконаленої системи для впровадженням у м. Ки-
єві Голосіївського району вказана в таблиці 3.

Таблиця 3
Собівартість удосконаленої системи для Голосіївського району м. Києва 

Тип Кількість Ціна Одиниця виміру

1 2 3 4

Трубопровід 20 000 500 €/м

Виходи для приймання 
4-х типів відходів

100 150 000 €

Центральна система збору 1 2 000 000 €

Будівництво центральної 
системи збору відходів

1 500 000 €
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1 2 3 4

Вартість земляних робіт 
(прокладка труб)

20 000 200 €/м

Відновлення дорожнього 
покриття після прокладки

20 000 125 €/м

Придбання земельної ділянки 
для терміналів збору

500 204,8 €/м

Роботизовані системи сортуван-
ня відходів за типом 

2 800 000 €

Джерело: розрахунки авторів. 

Як бачимо з таблиці 3, загальна собівартість реалізації системи 
для одного району м. Києва становитиме 35 млн 702 тис. євро.

Ця система набагато ефективніша, ніж у конкурентів, але водно-
час досить коштовна на початковому етапі реалізації. Із таблиці 3 
видно, що загальна собівартість реалізації системи становитиме 
35 млн 702 тис. євро, тому в країнах із малим рівнем відходів на 
душу населення є економічно непривабливою, чого не скажеш про 
Україну.

Висновки. Отже, перспективи економічного розвитку прямопро-
порційно залежать від впроваджених законодавств, а саме від сти-
мулювання державою підприємств із переробки, створення необхід-
них інструментів для підприємств, надання безвідсоткових кредитів, 
податкових канікул, стимулювання зеленим тарифом – тоді підпри-
ємства забезпечать країну дешевою сировиною для виробництв, 
зменшиться частка імпорту сировини, і виникнуть нові перспективи 
для виходу на міжнародний ринок ресурсів. Почнуть працювати під-
приємства з переробки, технології сортування та збереження ресур-
сів у державі удосконалять, що остаточно створить культуру сорту-
вання непотребу в населення.  

Наголосимо, що впровадження інноваційних систем за один рік 
дасть змогу Україні заощадити 34 млрд 499 млн грн. Сортування 
відходів удома набуває популярності, у містах встановлюють баки 
для вторсировини, населення починає відповідально ставитися до 
відходів, що стимулює розвиток їх переробки. Окрім цього, запро-
понована вдосконалена технологія відбору сировини дає змогу від-
сортовувати до 97% побутового сміття, а іншу частину – спалювати 
для отримання енергії. Усе це робить перспективним розвиток галу-
зі переробки в Україні. 
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ПІДСИСТЕМИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ  
УПРАВЛІННЯ МИСТЕЦЬКИМИ ЗАКЛАДАМИ  

ВИЩОЇ ОСВІТИ
Метою статті є визначення та обґрунтування пріоритетних підсистем 

функціонального забезпечення організаційно-економічного механізму управління 
мистецькими закладами вищої освіти України з подальшою розробкою 
альтернативних управлінських рішень щодо їх успішної реалізації. Методологія 
дослідження містить фундаментальні положення економічної теорії та 
менеджменту, базові закономірності розвитку європейських освітніх систем, 
публікації вітчизняних і зарубіжних дослідників з питань побудови підсистем 
функціонального забезпечення організаційно-економічного механізму управління 
закладами вищої освіти. Наукова новизна полягає в ідентифікації й обґрунтуванні 
ключових підсистем забезпечення функціонування організаційно-економічного 
механізму, з урахуванням зарубіжного досвіду щодо побудови відповідної системи 
управління мистецькими закладами. Висновки. За результатами дослідження 
зроблено висновок, що мистецький заклад вищої освіти виступає як сукупність 
взаємопов’язаних структурних елементів, що по-різному реагують на 
трансформації сучасного ринкового середовища. Серед ключових підсистем 
функціонального забезпечення виокремлено матеріально-технічну, кадрову, 
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фінансово-інвестиційну, нормативно-правову, інформаційно-цифрову та науково-
інноваційну. Ідентифіковано їх слабкі ланки в контексті забезпечення діяльності 
вітчизняного університетського сектору з подальшим представленням 
альтернативних алгоритмів управлінських рішень. Наголошено на нагальній 
потребі поглибити всебічну співпрацю з бізнес-суб’єктами та представниками 
міжнародного освітнього й наукового середовища.

Ключові слова: підсистеми забезпечення, організаційно-економічний меха-
нізм, управління вищою освітою, мистецький заклад вищої освіти, ринок 
освітніх послуг, європейська інтеграція, диджиталізація, глобалізаційні пере-
творення.
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Подсистемы функционального обеспечения  
организационно-экономического механизма управления 
художественными высшими учебными заведениями

Целью статьи является определение и обоснование приоритетных подсистем 
функционального обеспечения организационно-экономического механизма управ-
ления художественными высшими учебными заведениями Украины с последу-
ющей разработкой альтернативных управленческих решений по их успешной 
реализации. Методология исследования включает фундаментальные основы 
экономической теории и менеджмента, базовые закономерности развития евро-
пейских образовательных систем, публикации отечественных и зарубежных 
исследователей по вопросам построения подсистем функционального обеспечения 
организационно-экономического механизма управления высшими учебными 
заведениями. Научная новизна заключается в идентификации и обосновании 
ключевых подсистем обеспечения функционирования организационно-
экономического механизма, с учетом зарубежного опыта построения соответ-
ствующего механизма управления художественными высшими учебными за-
ведениями. Выводы. По результатам исследования сделан вывод, что художе-
ственное высшее учебное заведение выступает как система взаимосвязанных 
структурных элементов, которые по-разному реагируют на трансформации со-
временной рыночной среды. Среди ключевых подсистем функционального обес-
печения выделено материально-техническую, кадровую, финансово-инвестици-
онную, нормативно-правовую, информационно-цифровую и научно-инновацион-
ную. Идентифицировано их слабые звенья в контексте обеспечения 
деятельности отечественного университетского сектора с последующим пред-
ставлением альтернативных алгоритмов управленческих решений. Акцентиро-
вано внимание управленцев на необходимости всестороннего сотрудничества с 
бизнес-субъектами и представителями международной образовательной и нау-
чной среды.

Ключевые слова: подсистемы обеспечения, организационно-экономический 
механизм, управление высшим образованием, художественное высшее учебное 
заведение, рынок образовательных услуг, европейская интеграция, диджитали-
зация, глобализационные преобразования.
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Subsystems for functional support of organizational and economic 
mechanism of management of art higher education institutions

The purpose of the article is to identify and substantiate the priority subsystems 
of functional support of the organizational and economic mechanism of management 
of art higher education institutions in Ukraine with the further development of 
alternative management solutions for their successful implementation. The research 
methodology includes fundamental provisions of economic theory and management, 
basic laws of development of European educational systems, publications of domestic 
and foreign researchers on the construction of subsystems of functional support of 
organizational and economic mechanism of management of higher education institutions. 
The scientific novelty lies in the identification and substantiation of key subsystems 
for ensuring the functioning of the organizational and economic mechanism, taking 
into account foreign experience in building an appropriate mechanism for managing 
art institutions. Conclusions. According to the results of the study, it is concluded 
that the art higher education institution is a system of interconnected structural 
elements that respond differently to the transformation of the modern market 
environment. Among the key subsystems of functional support, there are singled out 
material-technical, personnel, financial-investment, normative-legal, information-digital 
and scientific-innovative ones. Their weak links in the context of ensuring the activities 
of the domestic university sector with the subsequent presentation of alternative 
algorithms for management decisions have been identified. The urgent need to deepen 
comprehensive cooperation with business entities and representatives of the international 
educational and scientific environment was emphasized.

Keywords: subsystems for functional support; organizational and economic 
mechanism; higher education management; art higher education institution; 
educational services market; European integration; digitalization; globalization 
transformations.

Актуальність теми дослідження. У сучасних умовах розвитку 
економічних процесів зміст управління закладами вищої освіти мис-
тецького спрямування не задовольняє вимоги демократичного сус-
пільства й не відповідає повною мірою основним принципам євроін-
теграційного розвитку.

Об’єктивною передумовою подальшого розвитку освітніх закладів 
мистецького профілю в Україні є вдосконалення чинного механізму 
управління ними в контексті його підсистем функціонального забез-
печення з метою підвищення якісного рівня результативності цих 
установ. Ці зміни обумовлені виникненням нових реалій глобаліза-
ційних трансформацій, інтеграційних процесів, диджиталізації і 
мають бути враховані при визначенні ключових постулатів цього 
механізму та формуванні інноваційно нових концепцій менеджменту 
вищої освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика визна-
чення оптимального складу підсистем функціонального забезпечен-
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ня організаційно-економічного механізму управління мистецькими 
закладами вищої освіти на транснаціональному й локальному рів-
нях представлена в наукових доробках вітчизняних і зарубіжних 
вчених А. Газалієва [1], М. Еспосіто [11], В. Комара [2], П. Коуе-
ла [9], Я. Мартинишина [2], Ю. Пака [1], М. Хаанеса [12]. Незва-
жаючи на високу зацікавленість наукової спільноти в дослідженні 
цього напряму та значущість наявної теоретико-методологічної бази 
щодо вирішення зазначених проблем, залишаються невирішеними 
питання оптимального та релевантного визначення сукупності під-
систем функціонального забезпечення організаційно-економічного 
механізму управління закладами вищої освіти з урахуванням їх 
специфіки.

Метою статті є визначення та обґрунтування пріоритетних під-
систем функціонального забезпечення організаційно-економічного 
механізму управління мистецькими закладами вищої освіти України 
з подальшою розробкою альтернативних управлінських рішень щодо 
їх успішної реалізації.

Виклад основного матеріалу. За сучасних мінливих змін зовніш-
нього середовища освітні установи як соціальні та господарюючі 
об’єкти вітчизняної економіки потребують гнучких і вчасних управ-
лінських рішень. Самі ж заклади вищої освіти виступають, зокрема, 
у ролі систем взаємопов’язаних і взаємозалежних структурних еле-
ментів, які по-різному реагують на трансформації сучасного ринко-
вого середовища та його сміливі виклики.

Щодо цього питання ґрунтовні припущення про необхідність 
застосування системного підходу в реалізації управлінської 
політики зробили вітчизняні дослідники Я. Мартинишин і 
В. Комар, які визначають господарюючі об’єкти як доволі складні, 
розділені в просторі та динамічні в часі системи, поведінка яких 
характеризується і детермінованими, і стохастичними законами. 
Тому вкрай важливо для сучасних управлінців уміти розпізнати 
таку систему, а також декомпонувати її на елементарні складові 
(підсистеми), визначити закони управління кожною підсистемою 
і знову синтезувати систему. Урахування цього підходу при 
розробці відповідних векторів розвитку й удосконалення 
організаційно-економічного механізму управління закладами вищої 
освіти мистецького спрямування сприятиме покращенню показників 
їх діяльності та забезпечить провідні позиції на ринку освітніх 
послуг [2].

Відповідно до проведеного дослідження наукових підходів щодо 
розкриття системності організаційно-економічного механізму 
управління закладами вищої освіти, цей механізм управління 
необхідно трактувати як цілеспрямовану, керовану та відкриту 
систему взаємозалежних і взаємодіючих елементів, що включає 
до свого складу такі підсистеми забезпечення функціонування, 
як: матеріально-технічну, кадрову, фінансово-інвестиційну, нор-
мативно-правову, інформаційно-цифрову та науково-інноваційну 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Структурна побудова організаційно-економічного механізму 
управління закладами вищої освіти мистецького спрямування як системи 

Джерело: авторська розробка.

Насамперед, більш детально зупинимося на визначенні пріори-
тетних напрямів розвитку підсистеми фінансово-інвестиційного за-
безпечення функціонування закладу вищої освіти мистецького спря-
мування, оскільки саме рівень розвитку цієї підсистеми здійснює 
визначальний вплив на інші підсистеми. Попри те що частка насе-
лення України, що є носієм вищої освіти, демонструє сталу тенден-
цію до зростання, питома вага студентів, навчання яких забезпечене 
за рахунок коштів держави, є значно нижчою порівняно з відповід-
ним індикатором у країнах європейської співдружності. До прикла-
ду, в Україні цей показник ледь перевищує 56% [4], тоді як у біль-
шості провідних країн Європи фінансування ЗВО за рахунок над-
ходжень зі сторони держави становить понад 76%, зокрема: у 
Франції – більше 80%, у Швеції – 87%, у Польщі – 92%, в Австрії 
– 94%. Водночас питома вага забезпечення коштами за допомогою 
міжнародних джерел фінансування також відчутна в більшості кра-
їн Європи: в Естонії, Греції їхня частка – близько 13%, у Латвії та 
Литві – близько 10%, у Португалії – 8%, у Швеції – близько 7% 
від загального бюджету фінансування ЗВО [10]. Тому за сучасних 
умов входження вітчизняної системи вищої освіти до європейського 
освітнього простору та приведення її у відповідність до загально-
прийнятих європейських стандартів і норм управлінцям загально-
державного рівня та локальним керівникам варто звернути увагу на 
переорієнтацію вітчизняного підходу до фінансового забезпечення 
діяльності освітніх інституцій мистецького спрямування відповідно 
до сучасної парадигми розвитку міжнародного університетського 
сектору. 

Так, одним з альтернативних векторів посилення державної фі-
нансової підтримки є розробка та виконання науково-педагогічним 
складом університетів відповідних спецпроєктів науково-пошукового 
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характеру на замовлення відповідних центральних органів державної 
влади. Зокрема, можливо включити окремих провідних науковців 
закладів вищої освіти до експертних груп відомчих органів, а також 
науковому кадровому складу освітнього закладу оцінити стан розви-
тку галузі аналітичного спрямування, оскільки їхня компетентність 
із цих питань є доказовою завдяки тривалому досвіду роботи в га-
лузі та перманентному характеру здійснення дослідницької діяль-
ності з проблематизованих питань. Своєю чергою, це дасть змогу для 
центральних органів влади уникнути тривалих пошуків з підбору 
релевантної експертної групи та значно скоротити термін проведен-
ня досліджень.

Також цікавою ідеєю щодо забезпечення диференціації джерел 
фінансування університетів, яка є досить поширеною серед зарубіж-
ного освітнього товариства, є розробка з місцевими органами дер-
жавної влади спільних проєктів, необхідних для задоволення потреб 
кожного окремого міста. Насамперед, пропонуємо звернути увагу на 
рівень залучення цього типу стейкхолдерів до процесу фінансового 
забезпечення закладів вищої освіти в Україні. Станом на 2021 рік 
більшість здобувачів (56,8%) оплачують навчання власним коштом 
(за рахунок коштів фізичних осіб), питома ж вага здобувачів, на-
вчання яких відбувається за рахунок державного бюджету, становить 
42,3% відповідно [4].

Своєю чергою, питома вага участі бізнесу (юридичних осіб) у фі-
нансовому забезпеченні діяльності вітчизняних закладів вищої осві-
ти (компенсація вартості навчання здобувачів) становить 0,13 відсо-
ткової позиції (навчання 1 705 осіб фінансують за рахунок коштів 
зазначених стейкхолдерів), а фінансові надходження від місцевих 
бюджетів до бюджетів закладів університетського сектору України 
загалом становлять 0,86 відсоткового пункту відповідно (навчання 
10 926 осіб покривають відповідні надходження з місцевих бюджетів) 
[4]. Такі показники участі демонструють критично низькі значення 
і засвідчують відсутність залученості таких потужних джерел фінан-
сового забезпечення, як місцеві органи влади й агенти бізнес-середо-
вища, якими доволі активно послуговуються європейські колеги у 
сфері вищої освіти.

Для активізації та пожвавлення рівня фінансової участі місцевих 
органів влади необхідно розробити відповідні напрями перспективної 
співпраці, а також забезпечити проведення заходів відповідної управ-
лінської політики щодо здійснення науково-творчої проєктної діяль-
ності закладів вищої освіти. Митці та науково-педагогічний склад, 
дослідники й колектив здобувачів зможуть під замовлення відповід-
них державних структур міського, районного та обласного рівнів 
розробити та реалізувати актуальні мистецькі проєкти. Прикладом 
такої співпраці може стати створення нових і реставрація наявних 
вуличних артоб’єктів (муралів, скульптур, фонтанів), провадження 
мистецькими закладами вищої освіти концертно-творчої діяльності 
відповідно до потреб стейкхолдерів. Реалізація такої проєктної ді-
яльності не лише забезпечить додаткові надходження до локальних 
бюджетів університетів, а й забезпечить духовне та культурне зба-
гачення міст і регіонів України загалом, а також надасть змогу здо-



155
Підсистеми функціонального забезпечення організаційно-економічного механізму 
управління мистецькими закладами вищої освіти

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
5

бувачам реалізувати свої теоретичні здобутки на практиці, удоско-
налити свої прикладні уміння та навички.

Наступним вектором поглиблення участі є всебічне залучення 
агентів бізнес-середовища до фінансування закладів вищої освіти 
мистецького профілю. На сучасному етапі суспільного розвитку 
освітнім менеджерам украй важливо зрозуміти розширену роль біз-
несу в суспільстві та необхідність всебічної інтеграції бізнесового й 
освітнього середовищ з метою отримання синергетичного ефекту для 
розвитку вітчизняної економіки. Варто відзначити зростаючий вплив 
бізнес-середовища на суспільні процеси сучасності, зокрема, при-
ватні корпорації починають виступати довіреними особами суспіль-
ства. Л. Фінк, генеральний директор глобального інвестиційного 
агента BlackRock, що обслуговує європейський ринок з 2002 року, 
у своїй доповіді зазначає про зростання громадських очікувань від-
носно діяльності бізнес-агентів, тобто сучасне суспільство вимагає 
від підприємств активної участі в реалізації соціальних програм і 
переорієнтації їхньої діяльності відповідно до сучасних соціальних 
цілей і викликів трансформованого суспільства [12].

Відмітимо позитивні зрушення центральних органів влади Укра-
їни щодо проведення відповідної управлінської політики з погли-
блення рівня інтеграції вітчизняного освітнього та бізнес-середовища. 
Відповідно до Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2021–
2031 роки [6], у структурі вітчизняних закладів вищої освіти дер-
жава підтверджує свої наміри забезпечувати всебічну підтримку 
ініціатив локальних менеджерів щодо відкриття сучасних стартап-
центрів, бізнес-інкубаторів і виробничих підрозділів. Зі своєї сторо-
ни менеджери освітніх закладів галузевого спрямування можуть 
пропонувати мікрокредитивні освітні програми як для власних сту-
дентів, так і для зовнішніх споживачів. Такі державні ініціативи 
важливо перейняти й для мистецьких освітніх інституцій відомчого 
підпорядкування Міністерства культури та інформаційної політики 
України, для яких відсутня на національному рівні аналогічна стра-
тегія розвитку на теперішньому етапі розвитку вітчизняної системи 
вищої освіти.

Варто також наголосити на важливості співпраці університетів 
і бізнесу для інновацій та освіти (University-Business Cooperation – 
UBC), яку широко визнає міжнародна спільнота і яка набуває все 
більшого значення. Сучасні політичні лідери всіх рівнів досить 
часто наголошують на важливості міцних взаємовідносин між біз-
нес-середовищем і системою вищої освіти як засобом підвищення 
економічної активності, інвестуючи значні суми коштів для заохо-
чення цієї діяльності [13]. У загальноєвропейській площині підви-
щення інновацій і можливості працевлаштування здобувачів є 
ключовими темами програми «Горизонт 2020» (Horizon 2020), 
системи планування Європейської Комісії, у центрі уваги якої є 
співпраця між закладами вищої освіти й бізнес-агентами. У цьому 
контексті Європейська Комісія здійснила цільове фінансування 
дослідження стану співпраці університетського сектору та пред-
ставників бізнесу ЄС (State of European UBC), намагаючись визна-
чити статус-кво.
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Організація цієї стратегічно важливої співпраці менеджменту 
університетів і представників бізнесу може бути реалізована в різних 
формах практичної діяльності. Насамперед, керівництво університе-
тів, завдяки наявності потужного науково-педагогічного потенціалу, 
може виступати з пропозицією щодо індивідуальної розробки корот-
котривалих навчальних курсів, майстер-класів, тренінгів (workshop) 
з метою підвищення кваліфікації персоналу певної бізнес-структури 
мистецької галузі, забезпечивши відповідність цього освітнього про-
дукту її індивідуальним потребам. Також мистецькі заклади вищої 
освіти можуть реалізовувати ці проєкти й для більш широкого кола 
замовників, які не мають на меті здійснювати безпосередню творчу 
діяльність, шляхом позиціонування освітнього продукту як ефектив-
ного інструменту підвищення корпоративної культури (afterwork-
activities).

Варто також зупинитися на такому джерелі додаткового фінан-
сування як участь науково-педагогічного персоналу вітчизняних 
освітніх закладів мистецького спрямування в грантовій діяльності. 
У своєму зверненні вітчизняні освітні експерти профільного Мініс-
терства зазначають, що вітчизняний уряд планує задовільнити ви-
моги міжнародного товариства щодо виконання відповідних міжна-
родних процедур для подальшого підписання Угоди про приєднання 
до дев’ятої рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій «Гори-
зонт Європа» [7]. Міністр освіти С. Шкарлет наголошує на отриман-
ні значних потенційних переваг для вітчизняного освітнього та на-
укового простору завдяки участі України в цій програмі, оскільки 
вона забезпечить якісно нові можливості для реалізації науково-до-
слідної діяльності й інновацій, що чинитиме позитивний ефект на 
розвиток економіки.

Відповідно до Стратегії розвитку вищої освіти [6], вітчизняна 
система вищої освіти відкрита до міжнародного співробітництва, 
а держава сприяє залученню здобувачів до навчання в Україні, 
іноземних викладачів – до праці у вітчизняних університетах, га-
рантує безпечні умови навчання, просування кращих закладів у 
світовому освітньому та науковому просторі. Реалізація зазначених 
вище перспективних векторів із диверсифікації фінансування ді-
яльності закладів вищої освіти мистецького профілю шляхом реа-
лізації відповідної дослідницької, науково-творчої та навчальної 
діяльності не лише забезпечить вагомі фінансові переваги для від-
повідних установ, а й зменшить їх тотальну залежність від рівня 
державного фінансування і слугуватиме зростанню дослідницької 
активності.

Аналізуючи кадрову підсистему функціонального забезпечення 
механізму управління, вважаємо за доцільне звернути увагу на те, 
що саме кадровий потенціал кожного закладу виступає рушійною 
силою до трансформаційних змін механізму управління системою 
вищої освіти України загалом. Нові прогресивні підходи, інновацій-
ні ідеї та управлінські рішення стимулюють розвиток освітніх інсти-
туцій і наближають їх до тих стандартів, відповідно до яких про-
вадять свою діяльність провідні заклади вищої освіти міжнародної 
співдружності.
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Утім ключові аспекти управління у вітчизняному секторі вищої 
освіти значно відрізняються від європейських, про що свідчать за-
гальні показники їхньої діяльності та позиції в міжнародних рей-
тингах. Зокрема, невідповідний рівень фінансування освітніх закла-
дів їх реальним потребам здійснює негативний вплив на функціону-
вання кадрової підсистеми університетів. Так, необхідно звернути 
увагу на публікаційну діяльність науково-педагогічного складу, 
оскільки вона чинить значний вплив на роботу закладів вищої осві-
ти. Уже сьогодні, відповідно до постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни від 24.12.2019 «Про розподіл видатків державного бюджету між 
закладами вищої освіти на основі показників їх освітньої, наукової 
та міжнародної діяльності» [5], експерти враховують під час під-
рахунку загального обсягу фінансування позицію закладу вищої 
освіти в таких міжнародних рейтингах, як: QS World University 
Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, 
Academic Ranking of World Universities – World Top 500 Universities. 
На рейтингові показники впливає публікаційна активність кадро-
вого складу та представлення їх доробку в міжнародних наукоме-
тричних базах.

Низькі рейтингові позиції вітчизняних закладів вищої освіти мож-
на частково пояснити високою вартістю публікацій у періодичних 
виданнях, що індексуються в цих наукометричних базах, а також 
відсутністю державної підтримки з фінансового покриття цієї статті 
витрат. Середня вартість публікації в періодичних виданнях України, 
що індексуються в наукометричних базах Scopus і Web of Science, 
може варіювати в межах від 250 до 500 євро і значно перевищує ін-
дикатор мінімальної місячної заробітної плати по Україні, яка станом 
на 1 січня 2021 року становила 6 000 грн, 173 євро відповідно [3]. Із 
практики європейських колег покриття фінансових витрат, зумовлених 
публікаційною діяльністю, забезпечують відповідні фінансові ресурси 
бюджетів дослідницьких проєктів і програм, у межах яких здійснюють 
дослідження. Тому стимулювання участі закладів вищої освіти в між-
народній грантовій діяльності також надасть кадровому складу до-
даткові фінансові можливості для посилення публікаційної активнос-
ті та розширення мережі професійних контактів.

Наступною перепоною в забезпеченні високого рівня публікацій-
ної активності є недостатній рівень мовних компетенцій науково-
педагогічного складу вітчизняних університетів. Зокрема, варто 
сказати, що фінансова відповідальність за отримання відповідних 
мовних компетенцій міжнародного рівня В2, як того вимагає чинне 
законодавство, повністю перебуває у сфері персональної відповідаль-
ності працівника та покривається його власними фінансовими ресур-
сами, хоча вартість таких послуг також є критично високою порів-
няно із середнім рівнем оплати праці працівників у сфері вищої 
освіти. Тому менеджерам варто звернути увагу на наявний кадровий 
потенціал власного освітнього закладу у сфері надання відповідних 
освітніх послуг філологічного спрямування з метою підвищення 
мовних компетенцій персоналу.

З аналізу та визначення векторів перспективного розвитку кадро-
вої підсистеми виникає необхідність у подальшому розгляді матері-



158 Мартинишин Я. М., Фейчер О. 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
5

ально-технічної підсистеми функціонування організаційно-економіч-
ного механізму управління закладами вищої освіти. Так, варто 
врахувати при розробці відповідної управлінської політики той факт, 
що значний вплив на ефективність діяльності освітньої установи та 
безпосередньо персоналу здійснює стан робочого середовища та на-
явність відповідних сприятливих умов праці. Зокрема, у вітчизняних 
освітніх закладах існує проблема із забезпечення всіх представників 
професорсько-викладацького складу індивідуальними засобами 
зв’язку (телефон, персональний комп’ютер) і програмним забезпе-
ченням відповідно до особливих потреб працівників та специфіки 
здійснення їхньої професійної діяльності. Цілком очевидно, що об-
сяги фінансових затрат на такі потреби є доволі значними і їхнє 
забезпечення з основного фонду бюджету закладу вищої освіти не є 
реалістичним. Однак, завдяки сприянню диверсифікації джерел фі-
нансування закладів вищої освіти в майбутньому, забезпечення цих 
витрат стає можливим через використання додаткових фінансових 
надходжень від сторонніх фондів стейкхолдерів.

Аналізуючи матеріально-технічний фонд університетів, відзна-
чимо потужний матеріально-технічний фонд вітчизняних освітніх 
закладів мистецького спрямування, утім здебільшого наявні облад-
нання та приміщення перейшли в спадок від радянських інституцій 
і не відповідають фізично й морально сучасним потребам освітян. Ці 
фактори чинять негативний вплив на якість надання освітніх послуг, 
а також перешкоджають продукуванню нових творчих доробків мис-
тецької еліти. Здобувачі мистецької вищої освіти змушені забезпе-
чувати за власний рахунок матеріали для занять прикладного ха-
рактеру, що мають на меті формування практичних навичок у 
мистецтві скульптури, живопису тощо. Також науково-педагогічний 
персонал повинен модернізуватись і проходити курси підвищення 
кваліфікації відповідно до викликів мистецької сучасності, а тому 
менеджмент має забезпечити належну фінансову й інформаційну 
підтримку.

Наступним етапом варто розглянути науково-інноваційну підсис-
тему забезпечення функціонування організаційно-економічного ме-
ханізму управління закладами вищої освіти. Так, у контексті науко-
вої складової забезпечення функціонування університетів, насампе-
ред, варто звернутися до важливого документа національного 
значення – Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2021–
2031 роки [6], відповідно до основних положень якої пріоритетне 
місце відведено саме розвитку науково-дослідних інститутів і під-
тримці мистецьких наукових шкіл. Отже, вітчизняні університети, 
інститути, академії галузевого спрямування мають забезпечувати 
підготовку за декількома спорідненими групами спеціальностей з 
урахуванням специфіки галузі знань, ґрунтовну підготовку, набуття 
компетентностей, необхідних для практичної діяльності та самороз-
витку в певному науковому напрямі. За таких умов заклад вищої 
освіти галузевого спрямування (зокрема мистецького) виступатиме 
головним провайдером інновацій, прикладних наукових розробок для 
потреб державного та приватного секторів, а також активно залуча-
тиме здобувачів до розробки й запровадження нових технологій і 
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методів. Однак лише ухвалити відповідну Стратегію недостатньо, 
потрібно розробити поетапні відповідні заходи як зі сторони цен-
тральних органів державної влади, так і менеджменту університетів.

Також варто звернути увагу менеджерів і всіх зацікавлених сто-
рін цього управлінського процесу на недостатній рівень забезпечен-
ня доступу науково-педагогічного складу до міжнародних наукоме-
тричних баз, оскільки виконання цих управлінських дій теж потре-
бує чималих фінансових ресурсів. Для вирішення цієї проблеми 
вважаємо за необхідне звернутися до досвіду керівників університе-
тів європейського простору, які намагаються власними силами, за-
вдяки надходженням до спеціального фонду бюджету освітніх уста-
нов, забезпечити доступ науковців до провідних наукометричних баз. 
Тому покриття ресурсного забезпечення фінансового характеру, які 
необхідні для забезпечення доступу до більшої кількості наукоме-
тричних баз, виступає потужним додатковим стимулом для керівни-
цтва з посилення міжнародної співпраці закладів освіти з усіма 
зацікавленими сторонами.

За сучасних умов тотальної інформатизації всіх сфер життєдіяль-
ності суспільства особливо важливе місце в забезпеченні сталого 
розвитку закладів вищої освіти мистецького спрямування посідає 
інформаційно-цифрова підсистема функціонального забезпечення. 
Вдалою ілюстрацією таких змін є послідовне інтенсивне скорочення 
часового проміжку, за якого обсяг знань збільшується удвічі: з 
1900 року – за 50 років, з 1950 – за 10 років, з 1970 – кожні 5 ро-
ків, з 1990 – щорічно, а нині відповідні галопуючі темпи оновлення 
інформації та знань взагалі складно оцінити [1].

Вважаємо за доцільне звернутись до тез доповіді «Ось як нові 
технології можуть назавжди покращити освіту», що представив ува-
зі міжнародної спільноти на Світовому економічному форумі дослід-
ник М. Еспосіто [11] – головний спеціаліст з навчальних технологій 
у міжнародній компанії Nexus Frontier Tech. У виступі науковець 
зазначив, що в сучасну епоху машинної меритократії традиційні 
системи навчання та освіти повинні бути трансформовані відповідно 
до реальності майбутнього. Відповідно самоосвіта вдома вже є реаль-
ністю та активно впроваджується в освітню практику за допомогою 
таких всесвітньовідомих цифрових інструментів, як Khan Academy, 
Coursera, TED, Wikipedia та YouTube.

Передусім, сучасний заклад вищої освіти потребує вчасного реа-
гування на виклики модернізованого ринку послуг, зокрема освіт-
нього характеру, а тому варто звернути увагу управлінців на розви-
ток потужного сектору – дистанційного навчання. Криза соціальних 
контактів, зумовлена всеохопною пандемією, ставить нові вимоги 
перед менеджерами, а тому вироблення напрямів ефективного ви-
користання диджиталізації в оптимізації організаційних структур є 
необхідною умовою сучасного ринкового середовища. Однак з ураху-
ванням специфіки мистецької освіти й особливостей організаційного 
процесу навчальної та творчої діяльності здобувачів мистецького 
профілю варто зупинити фокус управлінців на доволі високому рів-
ні складності адаптації зазначеного виду освітніх процесів до дис-
танційної форми навчання. Уникнути диджиталізації за наявних 



160 Мартинишин Я. М., Фейчер О. 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
5

умов глобалізаційних перетворень неможливо, а тому менеджмент 
університетів має розробити відповідні специфічні алгоритми управ-
ління. Влучним є припущення П. Коуела [9], дослідника британсько-
го Університету Стерлінга, який виділяє п’ять глобальних нових 
змін, внесених до системи освіти світовою пандемією COVID-19, які 
залишаться характерними для системи вищої освіти й після норма-
лізації світового суспільного та економічного середовищ. Серед них 
ключове місце відведене саме більш широкому й інтенсивному впро-
вадженню і використанню цифрових ресурсів у забезпеченні управ-
лінського процесу освітніх послуг.

Усі зазначені вище пріоритетні вектори стратегічних змін щодо 
диверсифікації джерел фінансового забезпечення функціонування 
вітчизняних закладів вищої освіти, розробка відповідних алгоритмів 
з покращення матеріально-технічного забезпечення та нарощення 
кадрового потенціалу, зміцнення його науково-інноваційної підсис-
теми забезпечення діяльності, а також активне використання в 
управлінських процесах прогресивних інформаційно-цифрових тех-
нологій потребують відповідної підтримки центральних і місцевих 
органів державної влади шляхом удосконалення наявних і розробки 
якісно нових нормативно-правових основ забезпечення ефективного 
функціонування мистецьких освітніх закладів.

Доречно відзначити, що вітчизняний уряд робить активні спроби 
щодо приведення у відповідність до європейських стандартів вітчиз-
няної законодавчої бази стосовно функціонування закладів вищої 
освіти, однак темпи реалізації цього процесу реформування сповіль-
нені через несприятливе геополітичне становище країни, загострен-
ня воєнного конфлікту на Сході, а також пандеміологічну ситуацію 
у світі. Усе ж до позитивних зрушень щодо цього питання варто 
віднести не лише ухвалення Стратегії розвитку вищої освіти на 
2021–2031 роки [6], а й розробку низки інноваційно орієнтованих 
законопроєктів, серед яких вагоме місце посідає документ «Про вне-
сення змін до деяких законів України щодо стимулювання діяльнос-
ті у сфері трансферу технологій», який розробили експерти профіль-
ного міністерства, схвалили 20 січня 2021 року на засіданні Уряду 
й передали далі для затвердження.

У підсумку саме активні дії зі сторони центральних органів дер-
жавної влади, налагодження активної співпраці з місцевими орга-
нами влади та представниками бізнес-середовища, а також інтенсив-
не продукування локальними менеджерами закладів вищої освіти 
інноваційних управлінських рішень сприятимуть усебічній розбудо-
ві вітчизняної мережі закладів вищої освіти мистецького спрямуван-
ня, що чинитиме значний позитивний вплив на трансформацію су-
часного суспільства та галузь мистецтва.

Висновки. На основі системного підходу до організаційної побу-
дови представлено заклад вищої освіти мистецького профілю як 
систему взаємопов’язаних структурних елементів, які по-різному 
реагують на трансформації сучасного середовища та сміливі виклики 
суспільства. Визначено ключові підсистеми функціонального забез-
печення: матеріально-технічну, кадрову, фінансово-інвестиційну, 
нормативно-правову, інформаційно-цифрову та науково-інноваційну, 
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ідентифіковано слабкі сторони в їх реалізації і представлено ймовір-
ні альтернативні рішення щодо вирішення протиріч. Узагальнення 
досвіду зарубіжних колег дало змогу визначити перспективні шляхи 
залучення додаткових фінансових ресурсів до спеціального фонду 
бюджету мистецьких закладів вищої освіти, що сприятиме їх еконо-
мічному добробуту. Представлено практичні приклади реалізації 
управлінських рішень іноземних менеджерів університетів та об-
ґрунтовано доцільність їх апробації для України.
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Метою статті є розкриття сутності та обґрунтування ключових векторів 

перспективного розвитку інноваційно орієнтованої моделі мистецького 
університету майбутнього з означенням потенційних викликів і трансформацій 
від їх реалізації. Методологія дослідження. Результати дослідження отримані 
шляхом застосування таких методів: аналізу і синтезу, дедукції та індукції 
при дослідженні менеджменту університетів, ключових концепцій менеджменту 
організацій і системного підходу при визначенні місця та ролі університетів 
у забезпеченні сталого розвитку сучасного суспільства. Наукова новизна 
полягає в обґрунтуванні того, що гарантом успішного сталого розвитку 
економічних систем, а саме: забезпечення економічного зростання, підвищення 
соціального добробуту населення та сприяння культурному процвітанню нації, 
виступає успішна розбудова та подальший розвиток університетської освіти. 
Саме гармонізація взаємовідносин освітніх установ з усіма учасниками цього 
процесу забезпечить відчутні позитивні ефекти в майбутньому. Висновки. За 
результатами дослідження підсумовано, що визначені перспективні вектори 
розбудови інноваційно орієнтованої моделі управління університетами можуть 
також породжувати відповідні виклики та трансформації в системі менеджменту 
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Менеджмент художественного университета будущего:  
векторы взаимодействия, вызовы и трансформации

Целью статьи является раскрытие сущности и обоснование ключевых 
векторов перспективного развития инновационно ориентированной модели 
университета искусств будущего с определением потенциальных вызовов и 
трансформаций от их реализации. Методология исследования. Результаты 
исследования получены путем применения следующих методов: анализа и 
синтеза, дедукции и индукции при исследовании менеджмента университетов, 
ключевых концепций менеджмента организаций и системного подхода при 
определении места и роли университетов в обеспечении устойчивого развития 
современного общества. Научная новизна заключается в обосновании того, что 
гарантом успешного устойчивого развития экономических систем, а именно: 
обеспечения экономического роста, повышения социального благосостояния 
населения и содействия культурному процветанию нации, выступает успешное 
построение и дальнейшее развитие университетского образования. Гармонизация 
взаимоотношений образовательных учреждений со всеми участниками этого 
процесса обеспечит положительные эффекты в будущем. Выводы. По результатам 
исследования сделан вывод, что указанные перспективные векторы развития 
инновационно ориентированной модели управления университетами могут 
также порождать и соответствующие вызовы, трансформации в системе 
менеджмента высшего образования. Поэтому активное участие всех 
заинтересованных сторон в процессе управления, а также своевременное 
реагирование и принятие оптимальных управленческих решений со стороны 
менеджеров всех уровней является необходимым условием обеспечения развития 
университетского сектора в современных условиях глобализационных 
преобразований.

Ключевые слова: управление высшим образованием, художественный уни-
верситет, рынок образовательных услуг, глобализационные вызовы, трансфор-
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Management of art university of the future:  
development vectors, challenges and transformations

The purpose of the article is to reveal the essence and substantiate the key 
vectors of perspective development of the innovation-oriented model of the art 
university of the future with the definition of potential challenges and transforma-
tions from their implementation. The research methodology. The results of the 
study are obtained by applying the following methods: analysis and synthesis, de-
duction and induction in the study of university management, key concepts of or-
ganizational management and a systematic approach in determining the place and 
role of universities in ensuring sustainable development of modern society. The 
scientific novelty lies in the substantiation that the guarantor of successful sustain-
able development of economic systems, namely ensuring economic growth, improv-
ing the social welfare of the population and promoting the cultural prosperity of 
the nation, is the successful formation and further development of university edu-
cation. The harmonization of relations between educational institutions with all 
participants in this process will provide tangible positive effects in the future. 
Conclusions. According to the results of the study, it is concluded that the identi-
fied promising vectors for the development of innovation-oriented model of univer-
sity management may also generate appropriate challenges and transformations in 
the management system of higher education. Therefore, the active participation of 
all stakeholders in the management process, as well as timely response and optimal 
management decisions by managers at all levels is a necessary condition for ensur-
ing the development of the university sector in the modern globalization conditions. 

Keywords: higher education management; art university; educational services 
market; globalization challenges; transformation.

Актуальність теми дослідження. Вища освіта та менеджмент освіт-
ніх інституцій усе частіше стають об’єктами наукових інте ресів су-
часних дослідників у міжнародному, національному й регіональному 
вимірі. Це частково відображає економічну роль, відведену вищій 
освіті в сучасній «економіці знань», а також її значення для форму-
вання ключових принципів забезпечення соціальної справедливості, 
мобільності інноваційно орієнтованої робочої сили, соціальної згур-
тованості й інтеграції міжнародної і вітчизняної спільноти. Своєю 
чергою, сфера мистецтва й творчих індустрій виступає потужним 
стимулятором для розвитку та розбудови сучасного суспільства.

За таких трансформаційних умов господарювання наслідки від про-
гресивної розбудови мережі мистецьких закладів освіти відображені 
на локальному, регіональному рівні поряд з національним і глобаль-
ним, а також формують рівень життя громадян окремих територіаль-
них кластерів і рівень добробуту країн світової співдружності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основоположні аспекти 
концепції сталого розвитку університетського сектору всебічно ви-
світлено в працях вітчизняних і зарубіжних учених, зокрема: 
Дж. Айзенберга [4], Д. Ганна [4], А. Дасгупта [3], М. Краго [4], 
Ф. Монтресора [4], Л. Парфьонової [1], Ж.-М. Франгоса [4], В. Шар-
ма [5] й ін. Утім потребує додаткової уваги саме ідентифікація клю-
чових векторів перспективного розвитку університетського менедж-
менту, що забезпечить необхідні умови для створення інноваційно 
орієнтованої та якісно нової моделі мистецького університету май-
бутнього, яка зможе вчасно реагувати на мінливі умови глобалізо-
ваного ринкового середовища. 
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Метою статті є окреслення та обґрунтування ключових векторів 
перспективного розвитку інноваційно орієнтованої моделі мистець-
кого університету майбутнього з означенням потенційних викликів 
і трансформацій від їх реалізації.

Виклад основного матеріалу. Активізація наукового інтересу до 
менеджменту університетського сектору частково є наслідком про-
гресивного зростання рівня охоплення населення вищою освітою за 
останні десятиліття, а тому, як наслідок, сьогодні її характер і ре-
зультати діяльності освітніх інституцій вищої ланки відчутно впли-
вають на переважну більшість сфер життєдіяльності всіх членів 
суспільства, незалежно від того, чи беруть вони участь безпосередньо 
в продукуванні освітніх послуг. До прикладу, на рис. 1 представле-
но динаміку коефіцієнта охоплення населення вищою освітою клю-
чових територіальних кластерів у часовому проміжку 2010–2019 роки, 
розробленої на основі показників Інституту статистики ЮНЕСКО [6]. 

Рис. 1. Динаміка коефіцієнта охоплення населення вищою освітою  
в часовому проміжку 2010–2019 роки

Джерело: авторська розробка на основі [6].

Загалом для всіх досліджуваних територіальних груп зазначений 
індикатор поширення послуг вищої освіти демонструє сталу тенден-
цію до зростання, зокрема, для країн європейської співдружності він 
збільшився на 10%, а для країн світу загалом – на 8,8%. Квантовий 
стрибок щодо згаданого вище індикатора здійснили країни з вище 
середнього рівнем доходу, адже за досліджуване десятиліття охо-
плення населення послугами освітніх інституцій вищої ланки для 
них зросло на 19,2 відсоткові позиції. Передусім, такі трансформації 
свідчать про серйозні наміри урядів цих країн щодо нарощення та 
посилення власного освітнього потенціалу й про усвідомлення про-
відної ролі саме вищої освіти й університетів, які забезпечують її 
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реалізацію, у сприянні сталому та прогресивному розвитку еконо-
мічних систем.

Маємо визнати, що чимала кількість інноваційних досліджень 
визначені політичними чинниками модернізаційних рішень урядів 
країн та обумовлені появою якісно нових проблем прикладного ха-
рактеру, що потребують негайного вирішення та вчасного реагування 
зі сторони управлінців усіх рангів. Цікавою особливістю цих дослі-
джень є притаманна широка варіація професійної спрямованості до-
слідників, що провадять науково-пошукову діяльність відповідно до 
зазначеної проблематики. Доречно відзначити, що вони реалізують 
дослідницькі програми та проєкти як у середині, так і за межами 
сектору вищої освіти, відображаючи інтереси різних зацікавлених 
сторін і передумови розвитку та становлення освітніх систем. Додат-
ковими стимулами для здійснення активних наукових пошуків також 
виступають масовізація послуг вищої освіти, становлення інновацій-
но орієнтованого суспільства знань, посилення рівня соціальної рівно-
сті, клієнтоорієнтованість і ринковоорієнтованість (маркетизація) 
університетського сектору, зокрема мистецького профілю.  

Враховуючи наявні трансформації сучасних економічних систем 
і господарських механізмів, наголосимо, що вітчизняні мистецькі 
університети майбутнього не зможуть існувати й надалі ізольовано 
без налагодженої та гармонійної взаємодії із гравцями бізнес-середо-
вища, зокрема бізнес-агентами творчих індустрій. Крім того, аналі-
зуючи шлях становлення взаємодії глобального освітнього й еконо-
мічного простору, зазначимо, що така співпраця між університета-
ми та бізнес-корпораціями стала рушійною силою для багатьох 
відкриттів, адже суспільству відомі яскраві приклади плідної спів-
праці між університетами, галузевими партнерами та стартапами. 
До прикладу, багато інноваційних ідей отримано саме в результаті 
проведення досліджень у межах співпраці сучасних освітніх установ 
і бізнес-агентів. 

Щодо окресленої вище проблематики взаємодії університетів з 
гравцями бізнес-середовища свої припущення висловив Жан-Марк 
Франгос – головний директор з питань інновацій у BT (British 
Telecom). Він наголосив на наявності беззаперечних переваг як для 
університетів, так для бізнес-гравців і громадськості загалом від 
такого виду взаємодії. Успішним прикладом автор вважає результат 
співпраці власної компанії ВТ із британським університетом Ессекс, 
у результаті чого було розроблено алгоритми планування та реалі-
зації практичних завдань, які забезпечили швидке й успішне ви-
конання більш ніж 400 000 додаткових робочих кейсів протягом 
року. Також було уведено в дію низку інноваційних проєктів з ви-
користанням провідних стартап-технологій з метою модернізації 
механізмів забезпечення комунікацій [4]. Тому цілком очевидним є 
те, що пошуки оптимальних управлінських рішень щодо комплекс-
них викликів соціального, економічного, екологічного та культурно-
го спрямування дедалі більше потребують акумулювання зусиль 
менеджерів сучасності в гармонізації відносин «університет – бізнес-
агенти» задля досягнення синергетичного ефекту. 
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Стосовно цього питання влучно висловився дослідник А. Дасгуп-
та [3], який зазначив, що такі взаємовідносини мають, передусім, 
симбіотичний характер, за якого обидві сторони отримають бажані 
позитивні ефекти. Університети готують висококваліфікованих фа-
хівців для бізнес-середовища, які здатні вирішувати сміливі завдан-
ня сучасних підприємців, тоді як бізнес-середовище надає новим 
випускникам розширені можливості та робочий простір для реаліза-
ції креативних ідей і забезпечує їх першим робочим місцем. Важли-
во також відмітити, що та інноваційна науково-дослідницька робота, 
яку здійснюють у сучасних університетах, апробує в подальшому 
свої практичні результати й досягнення в операційній діяльності 
реальних підприємств і допомагає розв’язати відповідні протиріччя 
в діяльності ринкових агентів.

Додатково необхідною умовою гармонізації та забезпечення опти-
мального балансу в таких взаємовідносинах автор визначає релевантну 
адаптацію освітніх програм, що пропонують університети споживачам 
освітніх послуг, до реальних запитів трансформаційного ринкового 
середовища, а також поетапне й поступове приведення їх у відповід-
ність до потреб галузевих бізнес-гравців. Досить показовим є те, що в 
переважній більшості випадків саме внаслідок реалізації таких кола-
бораційних дуетів «освітній агент – бізнес-агент» продукуються інно-
ваційно-спрямовані, прогресивні й актуальні для всіх зацікавлених 
сторін теми досліджень, що, у кінцевому рахунку, сприяють всесторон-
ньому розвитку й приносять реальну економічну, фінансову та соціаль-
ну користь [3]. Перспективні вектори успішної колаборації цих двох 
потужних гравців ринкового простору представлено на рис. 2.

Рис. 2. Перспективні вектори успішної колаборації  
«мистецький університет майбутнього – бізнес-агент»

Джерело: авторська розробка на основі [3].
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Доцільно звернутися також до результатів плідних напрацювань 
пленарного засідання експертів Всесвітнього економічного форуму 
щодо вирішення питань реалізації трансферу інноваційних техно-
логій [4], на якому було окреслено орієнтований перелік перспек-
тивних викликів і можливостей щодо розвитку університетського 
сектору майбутнього. Тут варто, на нашу думку, розглянути більш 
детально три ключові перспективні шляхи розбудови та формуван-
ня якісно нової, інноваційно орієнтованої моделі університету май-
бутнього (зокрема мистецького профілю), які представили експерти 
форуму.

Першою і водночас визначальною є роль локального менеджмен-
ту університетів щодо виявлення та примноження творчого потенці-
алу власної освітньої установи. Експерти дослідження зазначають, 
що співпраця університетів з бізнес-агентами потребує ретельного 
управління та може мати багато переваг. Сюди належить і двосто-
ронній потік ідей: результати проведених досліджень можуть над-
ходити напряму до підприємств, а також бути пов’язані з питання-
ми дослідження ринкових суперечностей. Тому така співпраця може 
бути важливим засобом диверсифікації потоків доходів для фунда-
ментальних досліджень мистецьких університетів майбутнього.

Одночасно з отриманими ефектами менеджменту мистецьких уні-
верситетів буде необхідно переглянути основні концепти реалізації 
кадрової політики, зокрема, більш широко реалізовувати гнучку 
політику заохочень персоналу та виправдання їх очікувань щодо 
фінансових винагород. Такий прогресивний управлінський підхід 
забезпечить збереження і нарощення кадрового потенціалу освітніх 
установ і сповільнить відтік висококомпетентних фахівців до під-
приємницьких осередків, тим самим сприяючи подальшій розбудові 
університетського потенціалу. Альтернативним шляхом вирішення 
зазначеної проблематики може виступати наближення академічних 
лабораторій і дослідницьких центрів щодо реалізації проєктів безпо-
середньо до бізнес-агентів або їх розміщення на території підпри-
ємств. Такий досвід проведення практичних занять забезпечить 
адекватний і своєчасний характер обміну інноваційними ідеями та 
сприятиме оптимізації взаємовідносин сторін.

Яскравим прикладом такого підходу є лабораторія ABR універ-
ситету Ватерлу в Канаді. Вона була створена з метою комерціаліза-
ції результатів дослідження сфери нейрології, утім така універсаль-
на модель побудови взаємовідносин може бути апробована й в освіт-
ніх установах мистецького напряму, адже, передусім, вказана 
наукова лабораторія розвиває сучасну культуру поведінки освітян з 
метою підвищення їх публікаційної активності та сприяє активізації 
їх участі в проведенні досліджень на базі таких академічних лабо-
раторій. З метою покращення продуктивності праці науковців було 
також створено гнучкі графіки роботи для тих працівників, які за-
лучені до такої співпраці, а тому вони отримали час як для прове-
дення досліджень, так і для реалізації вчасного виконання освітян-
ських обов’язків перед університетом [2]. Для сучасних менеджерів 
украй важливо також враховувати персональні потреби й особливос-
ті діяльності кожного працівника, адже відчувати цінність на своє-
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му робочому місці – найефективніша й така, що відповідає останнім 
запитам сучасного ринку, мотивація для трудових ресурсів.

Наступним перспективним шляхом розбудови інноваційно орієн-
тованої моделі університету майбутнього експерти визначають акти-
візацію участі бізнес-агентів у стимулюванні розвитку соціальних 
наук. Щодо цього питання свою думку висловила М. Краго – за-
ступниця директора з наукових досліджень та інновацій в канад-
ському університеті Макгіл [4]. Вона вказала на зростаючу роль 
соціальних наук в останні часові періоди становлення сучасного 
суспільства й акцентувала на взаємному впливі цих наук на соціум. 
Так, з одного боку, робота дослідників соціального спрямування стає 
підґрунтям для створення інноваційних товарів і послуг сучасності, 
а з іншого – вона продукує вектори соціальної взаємодії та взаємо-
впливу технологічних інновацій на сучасне ринкове оточення. А тому 
сьогодні наявні всі необхідні умови для успішної синергетичної ре-
алізації співпраці «наука – технології – соціальні науки». 

Насамкінець, гнучкість роботи університетських відділів транс-
феру інноваційних ідей і технологій експерти визначили як третій 
ключовий перспективний вектор розбудови інноваційно орієнтованої 
моделі університетського сектору. У цьому контексті науковці вста-
новили унікальність організації механізму передачі інноваційних 
ідей і технологій від освітнього закладу до бізнес-агента. Вважають, 
що кожен такий випадок є особливим, а тому передбачають створен-
ня особливих форм адаптації. Зокрема, дослідження в більшості 
випадків реалізують на базі університетських осередків, однак їхня 
комерціалізація відбувається поза ними й потребує чималих зусиль. 
Тому доцільно на сучасному етапі становлення такої співпраці по-
чинати формувати основи механізму реалізації збуту інноваційних 
продуктів і послуг уже на етапі проведення досліджень. Це потребує 
значних фінансових ресурсів, а тому цілком доречною є роль третьої, 
не менш важливої, сторони такої взаємодії  – держави [4]. 

Передача технологій від мистецького університету до відповідної 
профільної галузі економіки – це не універсальний сценарій. Іноді 
дослідження проводять в університеті, а потім комерціалізують поза 
ним, в інший час комерціалізація починається вже на етапі прове-
дення дослідження. Надати необхідну підтримку закладам освіти 
вищої ланки та бізнес-партнерам у реалізації цієї діяльності життє-
во важливо, оскільки від цього залежить подальший розвиток транс-
феру технологій від університетів до ринкового середовища в серед-
ньо- та довгостроковій перспективі.

Яскравим прикладом реалізації такої тривекторної взаємодії є 
дослідницька корпорація «Лабораторії квінтесенції» (Quintessence 
Labs), засновник якої В. Шарма починав підприємницьку діяльність 
на початку 2000-х років із проведення досліджень в університетсько-
му контексті та за підтримки державного фінансування. Він із само-
го початку окреслив провідну мету компанії як комерціалізація 
інноваційних  технологій, а тому його пошук корпоративної під-
тримки на етапі досліджень був обґрунтованим. Як наслідок, до-
слідник визначає університетські відділи забезпечення трансферу 
технологій як ключовий елемент взаємодії всіх трьох гравців, адже 



172 Хлистун О. С., Крупа О. П.
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
5

вони керують навігацією заявок на отримання державних грантів і 
допомагають  корпораціям ефективно й швидко налагодити комуні-
кації з освітніми осередками [5].

Цікавими та вартими уваги є також міркування вітчизняної на-
уковиці Л. Парфьонової [1, с. 92], яка наголошує на дуальному 
характері інноваційної моделі управління університетом. Таке ба-
чення пояснює через одночасне представлення університету і як 
суб’єкта ринкової економіки, і як соціального осередку. Відповідно 
до авторського бачення, освітні послуги набувають товарного вира-
ження і стають об’єктами реалізації ринкових відносин. За таких 
умов менеджмент мистецького університету має приймати гнучкі та 
виважені управлінські рішення, що враховують творчу й управлін-
ську перспективу. 

Висновки. Підсумовуючи окреслені вище перспективні вектори 
розбудови інноваційно орієнтованої моделі управління, а також ви-
клики й трансформації, появу яких вони можуть спровокувати, 
вважаємо за необхідне наголосити на важливій ролі участі всіх за-
цікавлених сторін у цьому процесі.

Лише шляхом забезпечення реалізації комплексного підходу у 
вирішенні питань щодо управління університетами можливо досягти 
позитивного синергетичного ефекту як економічного, фінансового, 
так і культурного, соціального характеру.
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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».

Червінська Любов Петрівна, доктор економічних наук, професор, 
професор кафедри управління персоналом та економіки праці Київського 
національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. 

Шевчук Володимир Олександрович, доктор економічних наук, про-
фесор, професор кафедри аудиту Національної академії статистики, 
обліку і аудиту.

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

Якуба Катерина Іллівна, доктор економічних наук, професор, 
професор кафедри фінансів Академії праці, соціальних відносин і 
туризму, 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, професор, доктор теології, доктор філософії, декан 
православного богословського факультету Пряшівського університе-
ту (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 факуль-
тету логістики Батумського навчального університету навігації (Грузія).



Правила оформлення наукових статей у фахових
  виданнях відповідно до вимог МОН України

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,  у  яких  започатковано 
розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення не ви-
рішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячено статтю.

3. Формулювання цілей - мета статті.
  4.  Виклад  основного  матеріалу  дослідження  з  повним  обґрунту-

ванням отриманих наукових результатів.
  5.  Висновки  з  цього  дослідження  і  перспективи  подальших  роз-

відок у цьому напрямі.
  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 А4). Анотація статті має розкривати її зміст 
і  містити  такі  елементи:  мета  статті,  методологія  дослідження,  на-
укова 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 розширену анотацію подають англійською мовою; якщо стат-
тя англійською мовою, то розширену анотацію подають українською.
Обсяг  –  не  менше  1800  знаків  (без  пробілів).  У  розширеній  анотації
зазначають  актуальність  теми  та  висвітлюють  обговорювані  питання,
не представляючи результати. При написанні анотації не допускаєть-
ся  посилання  на  будь-які  дослідження  або  інші  джерела  інформації.
Анотація має бути написана без підрозділів, текст має бути коротким 
та  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.  За  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  формують  в  алфавітному 
порядку або в порядку згадування джерел відповідно до розроблено-
го  2015  року  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  відповідного  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 вказують дату надходження статті до редколе-
гії журналу:

Стаття до редакції журналу надійшла: 21.04.2021 р.

Технічні вимоги
  ВАЖЛИВО!  Документ  має  бути  збережений  у  форматі  Microsoft 

Word 97-2003 (*.doc).
  Обсяг статті (разом з ілюстраціями, таблицями, графіками, спис-

ком літератури) має бути від 10 до 20 сторінок.
  Поля з усіх сторін – 2,5 см; міжрядковий інтервал – 1,5; шрифт 

Times New Roman – 14 pt; абзацний відступ – 0,5 см; вирівнювання 
тексту – по ширині.

  Рисунки й таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо піс-
ля тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Кількість 
табличного матеріалу та ілюстрацій повинна бути доречною. Цифровий 
матеріал потрібно подавати в таблиці, що має порядковий номер (на-
приклад Таблиця 1) (курсив, вирівнювання – по правому краю) і на-
зву (друкують над таблицею по центру напівжирним шрифтом). Ілю-
страції  також  потрібно  нумерувати,  і  вони  повинні  мати  назви,  які
необхідно вказувати під кожною ілюстрацією по центру напівжирним
шрифтом  (наприклад Рис.  2. Переваги  ефективної  структуризації
попиту).

  Рисунки, виконані в MS Word, потрібно згрупувати; вони мають 
бути єдиним графічним об’єктом.

  Формули  мають  бути  набрані  за  допомогою  редактора  формул 
(внутрішній редактор формул у редакторі Microsoft Word for Windows).

  На  першій  сторінці  статті,  у  нижньому  колонтитулі  –  знак  ав-
торського права «©», поряд із ним прізвища й ініціали всіх авторів 
та рік. Наприклад: © Бодня О. В., 2021.

  Особливу  увагу  слід  приділити  правильному  розміщенню  знаків 
дефіс (-) і тире (–).

  Лапки  використовувати  формату  «»  («цитата»).  Між  ініціалами 
та прізвищем використовувати нерозривний пробіл (І.єВ.єПетренко).
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)  і  якість  перекладу  цитат  з  ін-
шомовних джерел (за наявності).

  Для  перегляду  додаткової  інформації  про  журнал  завітайте  на 
офіційний сайт видання.

Редколегія



Взірець оформлення списку літератури 
згідно з ДСТУ 8302:2015  

«Інформація та документація.

Бібліографічне посилання.  
Загальні положення та правила складання»  

з урахуванням правок (код УКНД 01.140.40)

Характеристика  
джерела

Приклад оформлення літератури

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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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  
видання

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. Київ : 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.  
пособ. / 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 чи-
тання: 2013 рік : матеріали Всеукр. наук.-
практ. конф., 4–6 квіт. 2013 р. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2013. С. 87–91.
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Статті з подовжува-
них і 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. Товарна 
інноваційна політика: підручник : Суми : 
Університетська книга, 2007. 281 с. URL: 
ftp://lib.sumdu.edu.ua/Books/1539.pdf
(дата звернення: 10.11.2017).

Законодавчі  
документи

Про стандартизацію : Закон України від 
11.02.2014 № 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 (дата звернення: 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 вебсайтів

Що таке органічні продукти і чим вони 
кращі за звичайні? Екологія життя: вебсайт 
URL: http://www.eco-live.com.ua  
(дата звернення: 12.10.2017).

Інші документи

Законодавчі і 
нормативні  
документи 
(інструкції, накази)

Конституція України: станом на 1 верес. 
2016 р. / Верховна Рада України. Харків : 
Право, 2016. 82 с.

Про внесення змін до Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність 
в Україні» щодо удосконалення деяких по-
ложень : Закон України від 05.10.2017  
№ 2164. Урядовий кур’єр. 2017.
9 лист.
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