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ПЕРСПЕКТИВИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОСУВАННЯ 
УКРАЇНСЬКИХ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ НА ЗАРУБІЖНІ 
РИНКИ МЕТОДАМИ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДИПЛОМАТІЇ

Мета статті – здійснення аналізу особливостей та ефективності торговельної 
дипломатії України на сучасному етапі, зокрема у сфері просування вітчизняних 
товарів і послуг на міжнародні ринки. 

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 представлено пропозиції з 
активізації просування українських товарів і послуг на зарубіжні ринки мето-
дами торговельної дипломатії.

Висновки. У результаті дослідження встановлено, що подальший розвиток 
торговельної дипломатії України здебільшого має проєвропейське спрямування 
і зумовлений перспективами реалізації «промислового безвізу» з ЄС у межах 
Угоди АСАА.

Ключові слова: торговельна дипломатія, зовнішньоторговельна політика 
держави, ефективність, дипломатичні відносини, мистецтво переговорів, мар-
кетингові дослідження, стратегії.
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Перспективы активизации продвижения украинских товаров и услуг  
на зарубежные рынки методами торговой дипломатии

Цель статьи – осуществление анализа особенностей и эффективности торго-
вой дипломатии Украины на современном этапе, в частности в сфере продвиже-
ния отечественных товаров и услуг на международные рынки.
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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 проблемы активизации продвижения украинских товаров и услуг 
на зарубежные рынки методами торговой дипломатии.

Выводы. В результате исследования установлено, что дальнейшее развитие 
торговой дипломатии Украины в основном имеет проевропейское направление 
и тесно связано с перспективами реализации «промышленного безвиза» с ЕС в 
рамках Соглашения АСАА. 

Ключевые слова: торговая дипломатия, внешнеторговая политика государ-
ства, эффективность, дипломатические отношения, искусство переговоров, 
маркетинговые исследования, стратегии.

Olena Boyko 
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department  
of Finance, Accounting and Taxation, 
Vinnytsia Educational and Scientific Institute UGFSU

Prospects for intensifying the promotion of Ukrainian goods  
and services on foreign markets by trade diplomacy

The purpose of the article is to analyze the features and effectiveness of 
Ukraine’s trade diplomacy at the present stage, in particular in the field of 
promoting domestic goods for services to international markets.

The research methodology consists in the use of methods of analysis, synthesis, 
comparison, generalization, forecasting, as well as in the use of systemic, activity-
based and historical approaches.

The scientific novelty is due to the fact that the article presents proposals for 
solving the problem of enhancing the promotion of Ukrainian goods and services 
to foreign markets by means of trade diplomacy.

Conclusions. As a result of the study, it was found that the further development 
of Ukraine’s trade diplomacy, basically, comes down to the pro-European direction 
and is closely related to the prospects for the implementation of «industrial visa-
free» with the EU within the framework of the ACAA Agreement.

Key words: trade diplomacy, foreign trade policy of the state, efficiency, 
diplomatic relations, the art of negotiations, marketing research, strategies.

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку міжнародних еко-
номічних відносин характеризується тенденціями глобалізації, що 
не лише створює значні перспективи для економічного розвитку 
держав, але й посилює конкуренцію товарів і послуг на міжнародних 
ринках. У зв’язку із цим кожна держава вживає активні заходи, 
спрямовані на забезпечення певних конкурентних переваг за рахунок 
політичних рішень і встановлення партнерських відносин із зару-
біжними державами. Ці заходи реалізують у межах окремого на-
пряму дипломатичних відносин, які сьогодні називають торговель-
ною, або ж комерційною, дипломатією. Цей термін є малопоширеним 
у наукових колах, часто дослідники не виділяють його зі змісту 
економічної дипломатії, що спричинює однобічний аналіз роботи 
державних структур щодо їх міжнародного торговельного співробіт-
ництва та розвитку. Це й зумовлює наукову актуальність нашого 
дослідження. Крім того, про важливість вивчення вказаної теми 
свідчать і ті процеси, які сьогодні відбуваються в дипломатичних 
відносинах комерційної сфери. Так, на сьогодні не завершено пошук 
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оптимальної моделі організації торговельних представництв України 
в зарубіжних державах, що актуалізує більш детальне висвітлення 
цього питання. Також необхідною є оцінка ефективності торговель-
ної дипломатії України на сучасному етапі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У наукових джерелах наявні 
різні погляди на сутність торговельної дипломатії, не всі автори визначають її 
як окремий напрям дипломатичних відносин. Але протягом останніх років уче-
ні все частіше порушують питання про самостійне існування інституту торго-
вельної (комерційної) дипломатії. Зокрема, такі міркування розкрито в роботах 
І. Безверхої [2], А. Бохана [4], О. Шарова [9] та ін. Саме ці дослідження покла-
дені в основу нашої роботи. 

Мета статті – проаналізувати особливості та визначити ефектив-
ність торговельної дипломатії України на сучасному етапі, зокрема 
у сфері просування вітчизняних товарів і послуг на міжнародні 
ринки. 

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі торговельна 
дипломатія слугує важливим інструментом у збільшенні обсягів 
експорту товарів і послуг з України. При цьому перспективи роз-
витку комерційної дипломатії в Україні пов’язані з оптимізацією 
організаційної системи відносин у цій сфері. Так, наразі система 
представництва національних торговельних інтересів України за 
кордоном перебуває на стадії формування. Вивчення досвіду провід-
них розвинених країн світу дало змогу засвідчити, що наявність 
системи торговельних представництв є великою перевагою в конку-
рентній боротьбі держав за місце на глобальних ринках товарів і 
послуг та в залученні іноземних інвестицій. Причому такий підхід 
може бути реалізований у формі класичних самостійних торговель-
них представництв (Канада, ФРН), а також економічних відділів 
дипломатичних представництв під егідою МЗС і Міністерства еко-
номіки (Естонія). Але спільним для обох форм представництва еко-
номічних інтересів держав є те, що обидві форми є елементами 
цілісних систем економічної дипломатії країн, де наявні такі ком-
поненти, як взаємодія з національним бізнесом і спеціалізована 
інституційна інфраструктура сприяння національному бізнесу для 
експансії за кордон і залучення іноземних інвестицій (фінансово-
кредитні та страхові інструменти). Саме таку систему представництв 
торговельних інтересів України за кордоном слід побудувати най-
ближчим часом. 

Експерти зазначають про доцільність забезпечення демонополіза-
ції права МЗС на створення за кордоном структурних одиниць, до 
функцій яких входить підтримка зовнішньоекономічної діяльності. 
Відповідно до своїх завдань МЗС як орган державної влади має зо-
середитися на «макроекономічній дипломатії» – вирішенні проблем 
міждержавних економічних відносин. Функції «мікроекономічної 
дипломатії», тобто надання підтримки окремим галузям і підпри-
ємствам, поступово можуть передавати торговельно-економічним 
представництвам, які мають створювати торговельно-промислові 
палати (наприклад ТПП України й ICC-Ukraine) та об’єднання під-
приємців (наприклад УСПП). Водночас інші міністерства та відомства 
мають отримати право, у разі необхідності, створювати свої пред-
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ставництва в країнах, з якими вони тісно співпрацюють (за узго-
дженням з МЗС) для забезпечення міждержавної взаємодії за на-
прямами відповідно до профілю своєї діяльності. Крім того, МЗС 
(самостійно або спільно з відповідними міністерствами та відомства-
ми) може створювати при ЗДУ торговельно-економічні місії ad hoc, 
завдання яких полягатиме у вирішенні протягом обмеженого часу 
нагальних проблем двосторонніх зовнішньоекономічних стосунків 
(встановлення ділових зв’язків з наступною їх передачею ЗДУ або 
торгово-економічним представництвам; термінове узгодження по-
трібних двосторонніх економічних угод; вирішення спірних питань 
або узгодження спільних проєктів, які мають важливе державне 
значення, та ін.). Такі місії потрібно створювати безпосередньо для 
вирішення конкретного питання, їх мають очолювати досвідчені 
дипломати (наприклад посли з особливих доручень), які працювати-
муть на тимчасовій основі.

Сьогодні Україна розглядає роботу дипломатичних установ на 
економічному напрямі як сервіс для українських експортерів. А 
сервіс не може існувати без отримання зворотного зв’язку від клі-
єнтів та його аналізу. Тому перспективи оптимізації комерційної 
дипломатії в Україні на сучасному етапі також пов’язані з інформа-
ційною відкритістю діяльності відповідних органів та структур. Так, 
2021 року Міністерство закордонних справ запроваджує систему 
оцінки бізнесом якості роботи закордонних дипломатичних установ 
України на економічному напрямі. Відтепер українські підприємства 
можуть заповнити анкету для надання детального відгуку про робо-
ту посольства чи консульства України в економічній сфері.

Ще 2020 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запро-
вадив ключові показники ефективності для закордонних диплома-
тичних установ у сфері економічної дипломатії. Форма для оціню-
вання була створена в межах діяльності Ради експортерів та інвес-
торів при МЗС України (РЕІ).

Представники бізнесу можуть оцінити якість та оперативність 
опрацювання своїх запитів за 10-бальною шкалою. Також експорте-
ри можуть поділитися з МЗС враженнями від співпраці з диплома-
тичною установою і надіслати пропозиції щодо покращення роботи 
з просування економічних інтересів України. Улітку 2021 року бу-
дуть підбиті перші підсумки роботи для вдосконалення роботи МЗС 
на цьому напрямі [4]. Очікують, що такий захід дасть змогу вияви-
ти наявні проблеми й окреслити перспективні віхи оптимізації тор-
говельної дипломатії. 

Однією з найамбітніших цілей для України на сьогодні є укла-
дення «промислового безвізу», який дасть можливість продукції, 
виробленій в Україні, потрапляти на ринок ЄС без повторної серти-
фікації. Першими пріоритетними секторами промислової продукції 
для «промислового безвізу» визначено: низьковольтне електричне 
обладнання, електромагнітну сумісність обладнання, машини.

Для досягнення вказаної цілі торговельної дипломатії вже про-
ведено 18 попередніх оціночних місій. Українська сторона налашто-
вана на підписання 2021 року Угоди АСАА, яка в перспективі дасть 
змогу охопити майже п’яту частину українського експорту до ЄС.
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За результатами семи місяців роботи попередньої оціночної місії 
ЄС у Мінекономіки представлено заключний звіт про готовність інф-
раструктури якості України до укладення Угоди АСАА, так званого 
«промислового безвізу». Захід відбувся 5 травня 2021 року під голо-
вуванням заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сіль-
ського господарства України – торгового представника України Та-
раса Качки та за участі експертів попередньої оціночної місії ЄС, 
представників Європейської комісії та Представництва Європейсько-
го Союзу в Україні.

Експертна робоча група провела загалом 18 онлайн-засідань, за 
результатами яких надано низку рекомендацій. Ідеться про необхід-
ність розширення переліку документів ЄС для оцінки з метою укла-
дення Угоди ACAA, новий формат Таблиць відповідності законодав-
ства України актам законодавства ЄС та удосконалення перекладів. 
Разом з тим, європейські експерти зазначили, що за останні 10 років 
Україна досягла помітних результатів у впровадженні актів законо-
давства ЄС в пріоритетних секторах.

Зокрема, оціночну роботу провадили в напрямі відповідності го-
ризонтального та вертикального законодавства України з питань 
технічного регулювання, стандартизації, метрології, оцінки відпо-
відності, акредитації, ринкового нагляду та захисту прав споживачів 
актам законодавства ЄС.

Європейська сторона, своєю чергою, відмічає конструктивний і 
високопрофесійний діалог з українськими фахівцями, який розпо-
чався в жовтні 2020 року в межах роботи попередньої оціночної 
місії ЄС. Тому наступним кроком буде початок роботи з отримання 
Мандата на проведення переговорів щодо укладення Угоди АСАА.

Можна передбачити низку позитивних наслідків таких прогнозо-
ваних результатів торговельної дипломатії України. Так, результатом 
оновлення Угоди з ЄС може стати зняття перепон нетарифного за-
хисту через інструмент, що не потребує ратифікації правок в Угоду.

Одночасно виклики та можливості майбутнього року будуть 
пов’язані з новою політикою ЄС – Green Deal. Україна зацікавлена 
в активній участі в екологічному курсі ЄС, проте для бізнесу його 
переваги поки не здаються однозначними. А відповідно, без комуні-
кації з бізнесом, а також без постійного діалогу України з ЄС Green 
Deal може стати скоріше проблемою, аніж можливістю.

Ще більш очевидна проблема – необхідність скасування Україною 
мораторію на експорт лісу-кругляка. За висновками групи арбітрів, 
Україна буде змушена спільно з ЄС шукати шляхи імплементації 
рішення. При цьому Євросоюз наполягатиме на повному скасуванні 
закону 2015 року найближчим часом, а Україна – на пошуку до-
даткової можливості захисту лісів. 

Перспективи розвитку співпраці в межах комерційної дипломатії 
пов’язані також з Угодами про зону вільної торгівлі з Ізраїлем і 
Великою Британією, які набувають чинності 2021 року. Також у 
поточному році можуть нарешті завершитися переговори про зону 
вільної торгівлі з Туреччиною. Усе це дає підстави сподіватися, що 
2021 рік покаже суттєві результати торговельної дипломатії і стане 
вдалим для міжнародної торгівлі.
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Висновки. Отже, проведене дослідження дало змогу засвідчити, 
що перспективи оптимізації торговельної дипломатії в Україні 
пов’язані, передусім, з оптимізацією організаційних механізмів під-
тримки національних комерційних інтересів на зарубіжних ринках 
за рахунок створення системи як державних, так і недержавних 
організацій у цій сфері, забезпечення відкритості системи диплома-
тичних організацій у торговельній сфері. Щодо напрямів подальшо-
го розвитку торговельної дипломатії України, то на сьогодні вони 
здебільшого мають проєвропейське спрямування і тісно пов’язані з 
перспективами реалізації «промислового безвізу» з ЄС у межах Уго-
ди АСАА.
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РОЛЬ І МІСЦЕ УКРАЇНИ  
В ІННОВАЦІЙНОМУ ВИМІРІ ЄВРОПИ

Мета статті полягає в дослідженні показників інноваційного розвитку Укра-
їни та визначенні її місця в інноваційному вимірі серед інших країн Європи. 

Методологічною основою дослідження є використання загальнонаукових 
методів: методу теоретичного узагальнення і порівняння, а також економічного 
та статистичного аналізу, які застосовано для аналізу показників інноваційного 
розвитку України та країн Європи, а також засобів сучасних комп’ютерних 
технологій для візуалізації даних. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що виявлено ос-
нов ні позитивні та негативні тенденції, а також перспективні напрями на шля-
ху розвитку України та визначено місце нашої держави в інноваційному ви-
мірі серед інших країн Європи. 

У роботі вивчено тенденції інноваційного розвитку України за період з 2012 
по 2019 рік. Дослідження ґрунтується на інформації Європейського інновацій-
ного табло (EIS) 2020, яке щорічно публікує показники розвитку для країн 
Європи та декількох неєвропейських країн ближнього зарубіжжя. Проведений 
аналіз дав змогу порівняти стан інновацій в Україні з іншими державами світу 
й визначити позитивні та негативні тенденції змін у нашій країні. 

Висновки. Виявлено, що в переважній більшості інноваційних напрямів 
Україна посідає останні позиції, однак у цій сфері наявні певні позитивні зру-
шення. Зокрема, покращилась міжнародна конкурентоспроможність наукової 
бази; стало більш сприятливим для інновацій середовище, у якому працюють 
підприємства; покращилась інноваційна діяльність у діловому секторі, активі-
зувалась співпраця між інноваційними установами. Виявлені в процесі дослі-
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дження позитивні й негативні тенденції на шляху інноваційного розвитку 
України можуть бути використані для формування і реалізації стратегій розви-
тку країни, забезпечення зростання її рейтингу та міжнародної конкурентоспро-
можності.  

Ключові слова: інновація, інноваційний розвиток, індекс інновацій, динамі-
ка, тенденції, конкурентоспроможність, інноваційні технології.
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Национальный университет «Львовская политехника»
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доцент кафедры социогуманитарных дисциплин,
Львовский национальный университет имени Ивана Франко 

Роль и место Украины в инновационном измерении Европы

Цель статьи заключается в исследовании показателей инновационного раз-
вития Украины и определении ее места в инновационном измерении среди 
других стран Европы. 

Методологической основой исследования является применение общенаучных 
методов: метода теоретического обобщения и сравнения, а также экономического 
и статистического анализа, которые использованы для исследования показателей 
инновационного развития Украины и стран Европы, а также средств современных 
компьютерных технологий для визуализации данных.

Научная новизна полученных результатов заключается в том, что выяв-
лены основные положительные и отрицательные тенденции, а также перспек-
тивные направления на пути инновационного развития Украины и определе-
но место нашего государства в инновационном измерении среди других стран 
Европы.

В работе проведен анализ тенденций инновационного развития Украины за 
период с 2012 по 2019 год. Исследование основывается на данных ежегодного 
Европейского инновационного табло (EIS) 2020, публикующего показатели раз-
вития для стран Европы и нескольких неевропейских стран ближнего зарубежья. 
Проведенный анализ позволил сравнить состояние инноваций в Украине с дру-
гими странами мира и определить положительные и отрицательные тенденции 
изменений в нашем государстве. 

Выводы. Установлено, что в подавляющем большинстве инновационных 
направлений Украина занимает последние позиции, однако в данной сфере 
заметны определенные положительные сдвиги. В частности, улучшилась меж-
дународная конкурентоспособность научной базы, стала более благоприятной 
для инноваций среда, в которой работают предприятия, улучшилась инноваци-
онная деятельность в деловом секторе, расширились связи по сотрудничеству 
между инновационными учреждениями. Выявленные в процессе исследования 
положительные и негативные тенденции на пути инновационного развития 
Украины можно использовать для формирования и реализации инновационных 
стратегий развития страны, обеспечения роста ее рейтинга и международной 
конкурентоспособности.

Ключевые слова: инновация, инновационное развитие, индекс инноваций, 
динамика, тенденции, конкурентоспособность, инновационные технологии.
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associate professor of international information, 
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The role and place of Ukraine in the innovative dimension of Europe

The purpose of the article is to study the indicators of innovative development 
of Ukraine and determine its place in the innovation dimension among other 
European countries.

The methodological basis of the study is the use of general scientific methods: 
the method of theoretical generalization and comparison, as well as economic and 
statistical analysis, which are used to study indicators of innovative development 
of Ukraine and Europe, as well as modern computer technology for data visualization.

The scientific novelty of the obtained results is that the main positive and 
negative tendencies, as well as perspective directions on the way of innovative 
development of Ukraine are revealed and its place in the innovation dimension 
among other European countries is determined.

The paper analyzes the trends of innovation development of Ukraine for the 
period from 2012 to 2019. The study uses data from the Annual European 
Innovation Scoreboard (EIS) 2020, which publishes indicators of Ukraine and EU 
member states, as well as several non-European countries. It is established that in 
the vast majority of innovative areas Ukraine occupies the last positions among 
the considered countries. However, the analysis of the consolidated index of 
innovations shows that in recent years in Ukraine there is a tendency to slow 
growth of this index, and Ukraine belongs to the group of «modest innovators». 
For an in-depth analysis of the dynamics of innovation dimensions of Ukraine, the 
following types of indicators are also considered: «framework conditions», 
«investments», «innovation activities», «impacts».

Conclusions. It was found that in the vast majority of innovation areas Ukraine 
occupies the last positions, but in this area there are some positive changes. In 
particular, the international competitiveness of the scientific base has improved; 
the environment in which enterprises operate has become more favorable for 
innovation; there is an intensification of innovation in the business sector; the 
links between cooperation between innovation institutions have expanded. The 
conducted research can be used for the formation and implementation of innovative 
development strategies of Ukraine, which will increase its rating and international 
competitiveness.

Key words: innovation, innovative development, innovation index, dynamics, 
tendencies, competitiveness, innovative technologies.

Постановка проблеми. У сучасному світі, що динамічно зміню-
ється, новітні технології стали основною рушійною силою розвитку 
суспільства, чинником еволюційних змін цивілізації. Людство про-
тягом усього існування поступово покращувало якість свого буття, 
однак на сьогодні – час інтенсивного упровадження інновацій в усі 
сфери розвитку суспільства: технології, екологію, економіку та со-
ціально-політичні відносини – суспільство еволюціонує стрибкопо-
дібно. Активно розвиваються такі новітні науково-практичні напря-
ми, як: нанотехнології, біотехнології, інформаційні технології, штуч-
ний інтелект й ін. 

Революційні зміни у сфері науки та використання новітніх тех-
нологій спонукають суспільство до економічного та соціального роз-
витку. У країнах, що активно впроваджують інноваційні технології, 
наявне прискорення темпів економічного зростання, підняття їх 
рейтингу та міжнародної конкурентоспроможності. Так, за рахунок 
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інноваційного фактора в постіндустріальних країнах досягають до 
75% і більше приросту ВВП. Отже, для кожної країни гостро стоять 
питання щодо оновлення технологій в усіх сферах: економіці, еко-
логії, медицині, промисловості, сільському господарстві й ін. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вплив інновацій на 
розвиток суспільства цікавить багатьох науковців. Зокрема, над пи-
таннями аналізу теорії інновацій та інноваційного виміру працюва-
ли: Ю. В. Яковець, З. М. Пересунько, Г. В. Єршова, І. Г. Ганечко, 
К. М. Афанасьєв, В. М. Медведєва, О. Ф. Андроcова [1] й ін. 

Низку проблем і закономірностей, що стосуються розвитку сус-
пільства у XXI столітті, розкрито в роботах Ю. В. Яковця [2] – пред-
ставника сучасної школи циклізму. Автор досліджує процеси гло-
бального еволюційного оновлення, а також нові риси інноваційного 
розвитку в умовах глобалізації. У роботах З. М. Пересунька розгля-
нуто теоретичні аспекти розвитку інноваційної теорії та її категорі-
ального апарату, описано теорії інноваційного розвитку [3; 4]; про-
аналізовано стан інноваційної діяльності в Україні, досліджено 
тенденції її розвитку, структуру джерел її фінансування, виявлено 
головні позитивні та дестабілізуючі чинники, що впливають на цей 
процес [5; 6]. Особливості новітніх технологічних процесів на базі 
сучасних інформаційних технологій і проблеми їх упровадження 
дослідила В. М. Медведєва [7]. Питанням ефективного розвитку 
інновацій та інструментів реалізації інноваційних процесів у краї-
нах Центрально-Східної Європи присвячено роботу А. Олейнічук-
Мерти [8]. 

Незважаючи на досить широке коло публікацій, що стосуються 
проблем інноваційного розвитку, недостатньо висвітленими на сьо-
годні залишаються питання щодо стану та перспективних напрямів 
розвитку інновацій в Україні, а також ролі та місця нашої країни 
в інноваційному вимірі Європи. 

Мета статті – дослідити позитивні та негативні тенденції на шля-
ху інноваційного розвитку України та визначити її місце в іннова-
ційному вимірі серед інших країн Європи. 

Виклад основного матеріалу. Щоб оцінити роль і місце України 
серед країн Європи в процесі впровадження інновацій, ми порівняли 
результати досліджень, які щорічно надає Європейське інноваційне 
табло (EIS). Міжнародна система інноваційних індикаторів EIS, окрім 
України, розглядає країни-члени Європейського Союзу, а також де-
які країни, що не є членами ЄС: Ізраїль, Ісландію, Чорногорію, 
Північну Македонію, Сербію, Норвегію, Швейцарію, Туреччину, 
Велику Британію. 

Аналіз показників, наданих EIS, дає змогу визначити сильні й 
слабкі сторони дослідницьких та інноваційних систем названих кра-
їн, а також обрати сфери для підвищення рівня інноваційного роз-
витку країни та зосередити зусилля у відповідному напрямі. 

Набір показників EIS обирають експертним шляхом, і з року в 
рік він дещо змінюється. При цьому використовують чотири основні 
типи даних (рамкові умови, інвестиції, інноваційна діяльність, 
впливи), які складаються з десяти інноваційних вимірів, що 
охоплюють 27 різних показників [9]. На основі даних зведеного 
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індексу інновацій проєкт EIS 2020 пропонує таку схему класифікації 
країн у 2019 році:

– інноваційні лідери – країни з відносними показниками, що 
перевищують 125% від середнього показника в ЄС;

– сильні інноватори – країни з відносними показниками від 95% 
до 125% середнього показника в ЄС;          

– помірні інноватори – країни з відносними показниками від 50% 
до 95% середнього показника в ЄС;          

– скромні інноватори – країни з відносною ефективністю, нижчою 
за 50% від середнього показника в ЄС.  

На основі зведеного індексу інновацій за 2019 рік [10] зроблено 
такий висновок. Оскільки для України цей показник становить 35,85, 
то вона відноситься до групи «скромних інноваторів» разом з 
Болгарією – 49,46, Північною Македонією – 48,48, Чорногорією – 47,22 
і Румунією – 34,4. І хоча протягом останніх років в Україні наявна 
тенденція повільного зростання індексу, проте, як і Румунія, вона на 
сьогодні не досягла рівня інновацій, який мала 2012 року (рис. 1). 

На основі даних EIS ми проаналізували динаміку інноваційних 
вимірів України за останні 5 років – з 2015 по 2019 рік. 

Рис. 1. Зміна індексу інновацій у групі «скромних інноваторів»  
протягом 2012–2019 років

Перший тип показників – рамкові умови – охоплює основні рушії 
інноваційної діяльності та складається з трьох інноваційних вимірів 
(рис. 2):

– людські ресурси: цей вимір охоплює три показники й характеризує 
наявність висококваліфікованої та освіченої робочої сили; 

– привабливі науково-дослідні системи, які визначають міжнародну 
конкурентоспроможність наукової бази; 

– сприятливе для інновацій середовище, у якому працюють 
підприємства. 
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Рис. 2. Динаміка інноваційних вимірів рамкових умов  
в Україні протягом 2015–2019 років

Аналіз рамкових умов для України свідчить про те, що протягом 
2015–2019 років найвищі результати досягнуто за виміром 
інноваційного середовища. Україна 2019 року посіла 15 місце в 
рейтингу, випередивши такі країни, як Велика Британія, Бельгія, 
Франція, Австрія, Ізраїль та ін. Хоча цей вимір України з 2012 року 
демонструє стабільне зростання, проте підвищується рівень й інших 
країн. Тому рейтинг інноваційного середовища України дещо знизився 
порівняно з попередніми роками, наприклад, 2016 року Україна 
посіла 10 місце за цим показником. Слід відзначити, що цього 
досягнуто виключно за рахунок показника «Широкосмугове 
проникнення», який характеризує умови для розвитку електронної 
комерції та інтернету й відображає відносне використання е-потенціалу 
підприємствами, що мають до нього доступ. Другий показник цього 
виміру – «Підприємництво, кероване можливостями» – протягом 
2015–2019 років EIS оцінило в Україні як таке, що дорівнює нулю.  

Інноваційний вимір «Привабливі науково-дослідні системи» хоча 
й демонструє позитивні зміни за показниками «Міжнародні спільні 
публікації» і «Найбільш цитовані публікації», проте станом на 
2019 рік Україна посідає останнє місце в рейтингу за цим виміром 
серед 37 країн, які аналізує EIS. Найвищий показник цього виміру 
в Україні – це «Іноземні докторанти», який відображає мобільність 
науковців як ефективний спосіб поширення знань і постійного 
забезпечення дослідниками. За значенням цього показника, що ста-
новить 44,6, ми посідаємо 31 місце в рейтингу, випереджаючи такі 
країни, як Болгарія (41,87), Литва (27,35), Румунія (27,26), Польща 
(13,08), Греція (0) та Ізраїль (0). Проте 2012 року позиція України 
була кращою – 26 місце. 
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Інноваційний вимір людських ресурсів в Україні за останні роки 
поступово знижується. Очевидно, що це є результатом еміграції робочої 
сили, студентської молоді та фахівців за кордон через несприятливу 
соціально-економічну ситуацію в країні. Рейтинг людських ресурсів 
України знизився із 26 місця 2012 року до 32 місця – 2019-го. 

Другий тип показників – інвестиції – охоплює вкладення, здій-
снені як у державному, так і в діловому секторі, і складається з 
двох інноваційних вимірів:

– фінанси та підтримка, тобто доступність фінансування іннова-
ційних проєктів;

– інвестиції, які фірми роблять для генерування інновацій, а 
також зусилля підприємств, спрямовані на вдосконалення навичок 
ІКТ свого персоналу.

Протягом 2015–2019 років обидва інноваційні виміри інвестицій 
в Україні демонструють спад (рис. 3). Зокрема, фінанси та підтримка 
2012 року – 31 місце, з 2016 року – 37-ме; фірмові інвестиції 
2012 року – 33 місце, з 2018 року – 36-те.

Рис. 3. Зміна інноваційних вимірів інвестицій  
в Україні протягом 2015–2019 років

Серед усіх показників, що визначають рівень інвестицій, лише 
венчурний капітал, починаючи з 2015 року, демонструє певні по-
зитивні результати: 2019 рік – 26,77 (27 місце), 2015 рік – 14,05 
(30 місце), але 2012 рік – 61,42 (18 місце). Сума венчурного капі-
талу є ознакою відносної динаміки створення нового бізнесу. 

Тип показників «Інноваційна діяльність» охоплює різні аспекти 
інновацій у діловому секторі та передбачає три виміри (рис. 4):

– інноватори, які охоплюють три показники, що вимірюють 
частку фірм, які впровадили інновації на ринок або всередині своїх 
організацій; 
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– зв’язки, які містять три показники, що вимірюють інноваційні 
можливості співпраці між інноваційними фірмами, дослідницької 
співпраці між приватним і державним сектором;

– інтелектуальні активи, що охоплюють різні форми прав 
інтелектуальної власності (ПІВ), які формуються в процесі інновацій, 
зокрема такі заявки: на патент РСТ, на торговельні марки та дизайн.

Рис. 4. Зміна вимірів інноваційної діяльності в Україні  
протягом 2015–2019 років

У 2018–2019 роках вимір «Інноватори» в Україні демонструє 
суттєве зростання. Це дало змогу Україні піднятись з 37 місця 
2012 року на 35-те – 2019 року. Показники цього виміру оцінюють 
стан інновацій на малих і середніх підприємствах (МСП). Так, 
починаючи з 2018 року, з’явились МСП, на яких введено хоча б одну 
нову організаційну або маркетингову інновацію, а також такі МСП, 
які представили принаймні один інноваційний товар або процес, що 
є новими для підприємства або для його ринку. 

Слід відзначити, що найкращі результати Україна має за 
показником «МСП, що впроваджують власні інновації» (27 місце 
2019 року), випереджаючи таких «помірних» інноваторів, як: 
Словаччина, Латвія, Угорщина, Іспанія, Польща. 

Покращуються також значення інноваційного виміру «Зв’язки», 
що дало можливість зберегти Україні 34 сходинку в загальному 
рейтингу, як і 2012 року. Аналізуючи значення показників цього 
виміру, відзначимо, що за останній період впало до нуля приватне 
співфінансування державних видатків на НДДКР, тобто державно-
приватна співпраця. Зате суттєво зросла інноваційна співпраця МСП 
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з іншими підприємствами чи установами: 33 місце 2019 року 
порівняно з останнім 37 місцем 2012-го. За кількістю публічно-
приватних наукових публікацій у співавторстві Україна 2018 року 
змогла піднятися з останнього місця до 36-го й обігнала Північну 
Македонію.

Третій вимір «Інтелектуальні активи» протягом 2015–2017 років 
демонстрував позитивну тенденцію зростання, а в останні два роки 
почав зменшуватись. У результаті Україна за цим виміром опустилася 
з 32 місця 2012 року на 34-те 2019 року. 

Останній тип показників «Впливи» фіксує наслідки інноваційної 
діяльності фірм та розмежовує два інноваційні виміри (рис. 5):

– вплив на зайнятість, що вимірює вплив інновацій на зайнятість 
та охоплює два показники, що оцінюють зайнятість у наукомісткій 
діяльності та зайнятість у швидкозростаючих фірмах в інноваційних 
секторах;

– вплив на продаж, що вимірює економічний вплив інновацій і 
містить три показники, які оцінюють експорт середньої та 
високотехнологічної продукції, експорт наукомістких послуг і продаж 
завдяки інноваційній діяльності.

Рис. 5. Зміна інноваційних вимірів впливу в Україні  
протягом 2015–2019 років

За впливом на зайнятість Україна 2019 року посіла 25 місце, 
суттєво випередивши всі країни з групи «скромних інноваторів», 
крім Болгарії, а також деяких представників «сильних інноваторів», 
як-от: Норвегія (26 місце), Естонія (28 місце), Австрія (30 місце). 
Проте, незважаючи на зростання цього показника за останній час, 
Україна погіршила свої позиції в рейтингу порівняно з 2012 роком 
(21 місце). Цей вимір оцінює зайнятість у наукомісткій діяльності, 
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яка надає послуги безпосередньо споживачам і забезпечує внески в 
інноваційну діяльність інших фірм в усіх секторах економіки. 

За впливом на продаж Україна попри мінімальне зростання 
показника за загальним рейтингом опустилася з 31 місця 2012 року 
на 35-е, починаючи з 2016 року. За показником «Експорт наукомістких 
послуг» Україна з 2015 року посідає перше місце серед «скромних 
інноваторів» і 20-те в загальному рейтингу, за показником «Експорт 
середньої та високотехнологічної продукції» 2019 року – 33 місце, 
а 2012-го – 26 місце.

Висновки. На жаль, у більшості інноваційних напрямів Україна 
не покращила свої позиції з 2012 року або поліпшувала їх з 
перемінним успіхом. Проте проведений аналіз даних EIS 2020 дав 
змогу окреслити такі позитивні зрушення в Україні: 

– покращилась міжнародна конкурентоспроможність наукової 
бази за рахунок зростання кількості міжнародних наукових спільних 
публікацій, найбільш цитованих статей і достатньо значної кількості 
іноземних докторантів;

– стало більш сприятливим для інновацій середовище, у якому 
працюють підприємства, за рахунок показника проникнення 
широкосмугового зв’язку серед підприємств. За ним Україна демон-
струє найвищі результати порівняно з іншими показниками й посідає 
16 місце в рейтингу за 2019 рік, випереджаючи таких «сильних 
інноваторів», як Німеччина (18 місце), Велика Британія (20 місце), 
Естонія (23 місце), Австрія (25 місце). Це свідчить про наявність у 
нашій країні умов для розвитку електронної комерції та інтернету, 
а також відображає використання цього е-потенціалу підприємствами, 
які мають доступ до широкосмугового зв’язку;

– покращилась інноваційна діяльність у діловому секторі за 
рахунок зростання частки фірм, які впровадили інновації на ринок 
або всередині своїх організацій, охоплюючи МСП-інноваторів 
продуктів і процесів та МСП з маркетинговими й організаційними 
інноваціями;

– розширилась співпраця між інноваційними установами за 
рахунок залучення МСП до інноваційного співробітництва та 
збільшення кількості публічно-приватних наукових публікацій.

Виявлені в процесі дослідження позитивні та негативні тенденції 
на шляху розвитку України можуть бути використані для формування 
та реалізації інноваційних стратегій розвитку країни, забезпечення 
зростання її рейтингу та міжнародної конкурентоспроможності.  
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РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ПРЯМОГО  
ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ  

ЕВОЛЮЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЙ
Мета статті полягає в ретроспективному аналізі становлення та розвитку 

такого економічного явища, як пряме іноземне інвестування з погляду різних 
економічних теорій і відповідно до зміни етапів соціально-економічного розви-
тку. Методологія дослідження. Дослідження історико-економічної проблематики 
здійснено завдяки застосуванню системного аналізу й історичного методу, що 
дало змогу виявити генезис і проаналізувати еволюцію економічних теорій щодо 
становлення та розвитку прямого іноземного інвестування. Наукова новизна 
полягає в детальному дослідженні історії інвестиційної діяльності й управління 
прямими іноземними інвестиціями від найдавніших витоків у Стародавньому 
світі до сучасних інноваційних форм. Висновки. У результаті дослідження 
з’ясовано, що в різні часи над розумінням складних інвестиційних процесів, 
управління ризиками та методами отримання економічного зиску працювали 
представники різних економічних теорій (відкритої економіки, модернізації 
ринку, монополістичної конкуренції, міжнародного руху капіталів та ін.), які 
вважали пряме іноземне інвестування запорукою вдосконалення і розвитку 
суспільства. Відтак еволюція системи прямого іноземного інвестування, етапи 
економіки інвестицій і вибір методів стимулювання та контролю за ними свід-
чать про актуальність цієї проблематики, тому сьогодні важливо відкривати 
нові аспекти інвестиційних можливостей і розробляти інноваційні форми, ме-
ханізми, інструменти ефективної інвестиційної політики.

Ключові слова: економічні теорії, прямі іноземні інвестиції, інвестиційна 
діяльність, міжнародний рух капіталів.
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Ретроспективный анализ прямого иностранного инвестирования  
в контексте эволюции экономических теорий

Цель статьи заключается в ретроспективном анализе становления и развития 
такого экономического явления, как прямое иностранное инвестирование с точ-
ки зрения различных экономических теорий и с учетом изменения этапов 
социально-экономического развития. Методология исследования. Исследование 
историко-экономической проблематики осуществлено благодаря применению 
системного анализа и исторического метода, что позволило выявить генезис и 
проанализировать эволюцию экономических теорий относительно становления 
и развития прямого иностранного инвестирования. Научная новизна заключа-
ется в детальном исследовании истории инвестиционной деятельности и управ-
ления прямыми иностранными инвестициями от древнейших истоков в Древнем 
мире до современных инновационных форм. Выводы. В результате исследования 
установлено, что в разные времена над пониманием сложных инвестиционных 
процессов, систем управления рисками и методами получения экономической 
выгоды работали представители различных экономических теорий (открытой 
экономики, модернизации рынка, монополистической конкуренции, междуна-
родного движения капиталов и др.), которые считали прямое иностранное ин-
вестирование залогом совершенствования и развития общества. Эволюция 
системы прямого иностранного инвестирования, этапы развития экономики 
инвестиций, выбор методов стимулирования и контроля за ними свидетельству-
ют об актуальности этой проблематики, поэтому сегодня важно открывать новые 
аспекты инвестиционных возможностей и разрабатывать инновационные формы, 
механизмы, инструменты эффективной инвестиционной политики.

Ключевые слова: экономические теории, прямые иностранные инвестиции, 
инвестиционная деятельность, международное движение капиталов.
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Post-graduate student
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Drohobych Ivan Franko
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Retrospective analysis of foreign investment in the context of the 
evolution of economic theories

The article provides a retrospective analysis of the formation and evolution of 
foreign direct investment in terms of various economic theories taking into account 
changes in the stages of socio-economic development. The study of these historical 
and economic issues was carried out using systematic analysis and historical 
method; which allowed us to identify the genesis and analyze the evolution of 
economic theories on the formation and development of foreign direct investment.

The author conducted a detailed study of the history of investment activities 
and management of foreign direct investment from the oldest origins in the ancient 
world to modern forms of innovation. It was found that at different times, repre-
sentatives of various economic theories (open economy, market modernization, 
monopolistic competition, international capital movements, etc.) worked on under-
standing complex investment processes, risk management and methods of obtaining 
economic benefits, who considered foreign direct investment as a guaranteed im-
provement and development of society.

The analysis of scientific literature and statistics shows positive social, po-
litical, economic, technological and other effects of investment activities: job 
creation and training, export diversification and improvement of export perfor-
mance, introduction of science-intensive technologies, activation of local firms – 
suppliers and subcontractors, the introduction of effective management methods, 
foreign exchange inflows, etc.

Analyzing the genesis of economic theories, opinions and research, we conclude 
that humanity, feeling the need for savings, pays considerable attention to invest-
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ment. The stages of the investment economy and the choice of methods of control 
over them indicate the urgency of this problem, and today scientists continue to 
discover new aspects of investment opportunities and develop innovative forms, 
mechanisms, tools of investment policy.

Key words: economic theories, foreign direct investment, investment activity, 
international capital movement.

Постановка проблеми. Сьогодні у зв’язку зі стрімким розвитком 
міжнародних торговельно-економічних відносин поняття прямих 
іноземних інвестицій (ПІІ) набуває особливої актуальності, адже за-
лучення в достатніх обсягах капіталу з-за кордону не лише зумовлює 
економічні та соціальні вигоди для країни, а й сприяє покращенню 
доступу до фінансових ресурсів і підвищенню продуктивності завдя-
ки впровадженню нових технологій та передового досвіду. Як на-
слідок, ПІІ стимулюють створення нових виробничих потужностей і 
робочих місць, уможливлюють ефективні інфраструктурні зміни, 
забезпечують розвиток наукомістких галузей промисловості, стають 
важливим індикатором пожвавлення підприємницької діяльності 
тощо, а відтак – підвищують конкурентоспроможність й ефективність 
функціонування національної економіки, сприяючи зростанню до-
бробуту громадян України. Важливість активного залучення ПІІ з 
огляду на сьогоднішні кризові явища у вітчизняній економіці зумов-
лює актуальність обраного напряму дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні засади пря-
мого іноземного інвестування висвітлено в численних працях вітчиз-
няних і зарубіжних учених: М. Авксєнтьєв, В. Варнавський, А. Галь-
чинський, В. Геєць, М. Джеррард, Г. Кассель, А. Корчагіна, І. Крей-
дич, К. Павлюк, С. Павлюк, О. Полякова, В. Пучков, І. Фішер, 
Е. Хансен, Дж. Хікс, П. Шилепницький, В. Якунін та ін. Однак, 
незважаючи на значний обсяг наукових публікацій, присвячених 
ПІІ, проблема становлення і розвитку ПІІ в контексті економічних 
теорій залишається недостатньо дослідженою.

Виклад основного матеріалу. Звернемося до часів зародження та 
прослідкуємо становлення і розвиток такого економічного явища, як 
пряме іноземне інвестування в контексті різних економічних теорій 
та зміни етапів економічного розвитку. Звісно, історія інвестиційної 
діяльності й управління інвестиціями від найдавніших витоків у 
 Стародавньому світі до сучасних інноваційних форм пройшла низку 
численних етапів і трансформацій. Так, зародження і початок про-
цесів, які опосередковано нагадують інвестування, рух капіталів чи 
товарів задля отримання стабільної вигоди (прибутку), можна про-
слідкувати ще з часів Стародавніх Греції та Риму. Над розумінням 
складних інвестиційних процесів, управління ризиками та методами 
отримання економічного зиску пізніше працювали мислителі Серед-
ньовіччя, які вважали інвестування запорукою вдосконалення та роз-
витку суспільства. Відомо, що протягом тривалого періоду лише 
окремі історичні постаті володіли вільними капіталами, при цьому 
мали недостаню кількість варіантів для їх інвестування. Як наслідок, 
до ХVІ століття інвестування було привілеєм лише елітних класів [3].

ПІІ, будучи відносно новим явищем в економіці країн, поступово 
набували швидких темпів розвитку, що уможливило закріплення їх 
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провідних позицій як важливого чинника економічного зростання 
та підвищення якості життя громадян, починаючи з ХVІІІ століття. 

Регулювання правил здійснення ПІІ, встановлення норм поведін-
ки іноземних інвесторів є незмінною складовою інвестиційної діяль-
ності. Тут слід звернути увагу на ідею про «невидиму руку ринку», 
що належить А. Сміту (A. Smith), який розглядав можливості рин-
ку до саморегуляції та гармонійного розподілу інтересів за допомогою 
цін [12]. Принагідно зазначимо, що сьогодні, на думку Дж. Ітвелла 
(J. Itwell), в умовах активної глобалізації економіки, «невидима руку 
ринку» має дещо змінений характер. «Незважаючи на те, що кожен 
іноземний інвестор та учасник ринку мають спільну мету – макси-
мізацію прибутку при мінімізації витрат, слід визнати, що часто їхні 
інтереси перешкоджають гармонійному економічному розвитку кра-
їни» [10, с. 112]. Також наголосимо, що нині функцію «невидимої 
руки ринку» виконує Світова організація торгівлі (World Trade 
Organization – WTO), мета якої полягає в моніторингу світового 
ринку з метою ліквідації торговельних бар’єрів, безперешкодного 
доступу до джерел сировини та національних ринків, стимулювання 
недискримінаційної торговельної політики шляхом переговорів, угод 
і процедур розв’язання конфліктів. Як зазначає М. Барановська, 
«при виконанні правил, угод і принципів Світової організації тор-
гівлі процес прямого іноземного інвестування здійснюється ефектив-
ніше, прозоріше та з більшими обсягами інвестування» [9, с. 105].

У XIX столітті явища інвестування, розміщення капіталу, заоща-
дження для отримання в майбутньому більших доходів чи зиску 
отримали помітний розвиток завдяки теоретичним підходам різних 
напрямів економічної науки. Це пов’язано передовсім із різними 
поглядами на природу фірми, які притаманні теоретичним течіям. 
Відповідно до класичної і неокласичної традиції та прийнятої ними 
технологічної концепції фірми, ПІІ зазвичай мають на меті створен-
ня виробничої одиниці за кордоном, зміст діяльності якої залежить 
від приналежності до певної галузі, техніко-технологічних особли-
востей тощо. При цьому міжнародна експансія фірм зумовлена 
прагненням економії на масштабах виробництва задля досягнення 
сукупного результату у вигляді зростання випуску продукції, що 
виникає внаслідок дії різних причин, зокрема науково-технічного 
прогресу.

Згідно з поглядами ранніх меркантилістів В. Стаффорда 
(W. Stafford) і Г. Скаруффі (G. Scaruffi), основним кількісним ви-
міром багатства країни є нагромадження золота й срібла шляхом 
чіткого контролю держави за процесами зовнішньої торгівлі та вну-
трішнього грошового обігу. Хоча термін «інвестиції» на той час 
учені не застосовували, однак у своїх працях вони не оминули пи-
тання приросту капіталу як умови для ведення інвестиційної діяль-
ності [13, с. 50]. У цей ранній і найбільш кардинальний період 
меркантилізму дослідники пропонували жорсткий контроль з боку 
держави та навіть рекомендували вживати превентивні заходи, щоб 
капітал (золото, срібло, коштовності тощо) залишався в середині 
країни. Із цією метою держави вводили монополії на валютні опе-
рації, забороняли вивезення цінностей з країни, а також іноземців 
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зобов’язували всі виручені від продажу кошти витрачати на при-
дбання товарів місцевих виробників.

У зв’язку з активним зростанням міжнародної торговельної ді-
яльності та покращенням умов для економічного розвитку інвести-
ційна практика поступово стає актуальною та цікавою. Зокрема, 
найяскравіші представники періоду пізнього меркантилізму Т. Мен 
(Т. Mun) та А. де Монкретьєн (A. De Montchrestien) надавали пере-
вагу таким факторам, як експорт та імпорт, популяризуючи теорію 
активного торгового балансу та зауважуючи, що держава збагачуєть-
ся при перевищенні експорту над імпортом у формі іноземних інвес-
тицій всередині країни або прибутку на свої інвестиції за кордоном 
[14, с. 40].

Ідея активного торговельного балансу сприяла розумінню взаємо-
вигоди міжнародної торгівлі, адже обмін товарами приносив взаєм-
ну користь сторонам, що торгують. ПІІ почали розглядати як осо-
бливу форму потоку капіталу через національні кордони, від країн 
проживання до країн перебування, що вимірюється в статистиці 
платіжного балансу. У цей час держави активно захищали внутріш-
нє виробництво та підсилювали вітчизняну економіку, відтак інвес-
тування здійснювали здебільшого шляхом вдалого продажу продук-
ції за вищою ціною від ціни придбання.

На противагу меркантилістам, які основною сферою інвестування 
вважали обіг матеріальних цінностей, представники теорії фізіокра-
тів пропонували здійснювати пряме іноземне інвестування в кінцевий 
продукт. Так, наукова школа фізіократів, яскравими представника-
ми якої були Ф. Кене (F. Quesnay) і Ж. Тюрго (J. Turgot), вважали 
сільське господарство найважливішою та найприбутковішою галуззю 
виробництва, з якою пов’язували швидкий розвиток завдяки інвес-
туванню [11, с. 93].

Недалекоглядність учення фізіократів та обмеженість їхньої тео-
рії лише однією галуззю виробництва як об’єктом іноземного інвес-
тування засвідчили їх утопічність і регресивність. Зі стрімким по-
ширенням торговельних відносин, збільшенням ваги великої про-
мисловості й розвитком супутніх галузей виробництва нова 
економічна думка потребувала актуалізації та оновлення до вимог 
тогочасного суспільства. Вільні умови міжнародної торгівлі та при-
швидшена індустріалізація знайшли своє відображення в теорії еко-
номічного лібералізму, головними представниками якої стали А. Сміт 
(A. Smith), Д. Рікардо (D. Ricardo), В. Петті (W. Petty) та ін. Науков-
ці запропонували нове бачення розвитку ринку на основі вільної 
торгівлі без втручання з боку держави. Зокрема, А. Сміт захищав 
ідею «природної гармонії», вважаючи, що «жодне суспільство не 
може процвітати і бути щасливим, якщо значна частина його членів 
є бідною і нещасною» [12, с. 26]. Економісти-ліберали рекомендува-
ли інвестувати у сферу розвитку виробництва задля збільшення об-
сягів виробництва нових товарів або внесення якісних змін в уже 
наявні. Вони першими запропонували вкладати інвестиції в персонал, 
їхнє навчання, підвищення кваліфікації задля якісних технологічних 
зрушень у виробництві. Згідно з їхніми поглядами, інвестування є 
фактором не лише збагачення, а й покращення виробничих показ-
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ників, зміцнення конкурентних переваг і забезпечення першості в 
певній сфері виробництва.

Фундаментальні дослідження ринку крізь призму сталих еконо-
мічних процесів здійснив Д. Рікардо. Незважаючи на подібність 
поглядів з А. Смітом щодо вільної торгівлі, учений запропонував 
теорію обмеженого державного управління. На думку дослідника, 
для збереження економічної системи в рівновазі, забезпечення мож-
ливості її ефективного регулювання та стабільного розвитку, здій-
снення прямого іноземного інвестування необхідною умовою є дер-
жавна підтримка та чіткі правила гри всіх ринкових суб’єктів. Крім 
того, Д. Рікардо єдиним джерелом вартості вважав працю: «Цінність 
товару, або кількість якогось іншого товару, на яку він обмінюється, 
залежить від відносної кількості праці, необхідної для його вироб-
ництва» [5, с. 30]. Відтак рівень вкладеної праці залежить від об-
сягів отриманого прибутку, а отже, і можливості заощадити з метою 
ведення інвестиційної діяльності.

Продовжуючи історичний огляд розвитку економічної теорії та 
становлення прямого іноземного інвестування як рушійного фактору 
економічного зростання та найбільш прибуткової сфери інвестування, 
згадаємо важливий переломний момент в економічній теорії, 
пов’язаний з промисловою революцією в Європі. Прогресивні рухи 
та концепції організації суспільства зумовили виникнення нової те-
орії – марксизму, названої в честь її засновника К. Маркса (K. Marx). 
У відповідь на нові виклики суспільства К. Маркс з Ф. Енгельсом 
(F. Engels) започаткували нові для того часу поняття додаткової 
вартості (або приросту цінностей), наголошуючи на таких 
взаємопов’язаних умовах, як нарощення обсягів виробничих потуж-
ностей і покращення матеріальних умов суспільства [6, с. 32]. Фі-
лософія марксизму ставить акцент на економічному житті суспіль-
ства, особливо на сфері матеріального виробництва. Цінність праць 
марксистів полягає у виокремленні етапів інвестиційної діяльності, 
щоправда, у більш узагальненому вигляді, а саме: здійснення інвес-
тування, вкладення в цінності з майбутнім перетворенням у додат-
кову вартість, отримання прибутку для майбутньої інвестиційної 
діяльності тощо [1]. Варто зазначити, що для західного світу вчення 
К. Маркса не принесло згубних наслідків, а еволюціонувало в євро-
пейську соціал-демократію та зумовило подальший розвиток еконо-
мічної теорії.

Процеси інтернаціоналізації ринків, монополізації економіки, 
здійснення структурних змін у формах господарювання, трансфор-
мації відносин між виробником і споживачем потребували досліджен-
ня ринку з допомогою кількісних показників. Як наслідок, виник 
новий напрям економічної теорії – маржиналізм, яскравими пред-
ставниками якого стали В. С. Джевонс (W. S. Jevons), К. Менгер 
(K. Menger), Л. Вальрас (L. Walras) та А. Маршал (A. Marshall). 
Підґрунтям учення маржиналістів стала теорія граничної кориснос-
ті як зв’язку між ціноутворенням і попитом ринку, насиченістю 
споживачів певним видом товарів. На їхню думку, кількісний вимір 
інвестованого капіталу напряму залежить від граничної користі про-
дукту, потреби, новизни й актуальності товару. Маржиналісти до-
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слідили основні рушійні чинники іноземного інвестування, а саме: 
прибутковість галузі та гнучкість інвестора, уміння вчасно змінити 
діяльність виробництва для отримання граничної кількості прибутку, 
а отже, можливості неперервного інвестування. Як стверджував 
А. Маршал, підприємець буде вкладати у виробництво, поки не буде 
досягнута межа прибутковості [8]. Звідси він пропонував розглядати 
організацію виробництва як окремий фактор інвестування. Крім того, 
маржиналісти окремим чинником виробництва визнавали підпри-
ємницьку діяльність, тоді як марксисти заперечували такий підхід.

Відомо, що процес прямого іноземного інвестування відбувати-
меться за дотримання двох головних умов: фінансових можливостей 
інвестора та стабільності ринку. Попередні течії економічної думки 
розглядали іноземні інвестиції як засіб, однак не вдавались до роз-
витку економічного регулювання складних ринкових відносин. «Ве-
лика депресія» 1930-х років у США, яка в подальшому охопила весь 
світ, призвела до глибокої економічної кризи та підтвердила, що 
гармонійний розвиток ринку й вільна конкуренція не можуть існу-
вати без регулювальних заходів з боку держави.

Руйнівний вплив «Великої депресії» на економіку країн зумовив 
виникнення і розвиток численних революційних течій в економічній 
думці. У цей період найбільш активного поширення набули ізоляці-
оністські концепції, бо вчені-економісти вбачали в них запоруку 
виживання національних економік у складних умовах економічної 
кризи. Відтак полеміка про переваги закритої економіки підготува-
ла ґрунт для зародження концепції відкритої економіки. У ході 
дебатів було опрацьовано чимало деталей і досліджено окремі питан-
ня впливу міжнародного руху товарів та капіталу на внутрішні про-
цеси й економічні цикли в країні. Видатний науковець та економіст 
Дж. Кейнс (J. Keynes) тривалий час належав до прихильників теорії 
вільної торгівлі та лібералізації міжнародних зв’язків, однак не-
сприятливий розвиток подій в міжнародній економіці змусив його 
кардинально змінити свої погляди. Дослідник розробив теорію, що 
лягла в основу нового розділу економіки – макроекономіки, зорієн-
тованої на пошук ефективних інструментів державної стабілізації 
економічної ситуації. Крім того, Дж. Кейнс розробив теорію, у якій 
дослідив прямий зв’язок між інвестиціями та сталим розвитком ви-
робництва. Головним макроекономічним інструментом регулювання 
науковець вважав інвестиції, які визначають рівень заощаджень, 
дають поштовх сфері виробництва для нарощення обсягів і перетво-
рюються в ще більшу кількість інвестицій [7]. Слід наголосити, 
що світова спільнота донині активно використовує розроблені вче-
ним мультиплікатори для кількісного обчислення впливу обсягів 
інвестицій, виробництва та прогнозування розвитку економіки на 
макрорівні.

У другій половині XX століття популярними стали концепції від-
критої економіки, засновані на традиціях неокейнсіанства та моне-
таризму. Неокейнсіанський напрям економічної науки як головний 
інструмент аналізу оперував макроекономічними показниками, від-
повідно в умовах відкритої економіки іноземні інвестиції представ-
ляли частину ефективного попиту (ефективний попит, за Дж. Кейн-
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сом, залежить від двох складників – споживання та інвестицій). 
Сукупний обсяг інвестицій у відкритій економіці формується за 
рахунок внутрішніх заощаджень і потоків інвестицій, що надходять 
з-за кордону. Визначальним чинником, від якого залежить жвавість 
інвестиційного процесу, є низька відсоткова ставка, і якщо розгля-
дати іноземні інвестиції у вигляді грошових потоків, то кредитно-
грошова політика різних країн (особливо різниця у відсоткових 
ставках) впливає на потоки інвестицій і має важливе значення для 
привабливості національних економік щодо фінансування ззовні.

Опонентами неокейнсіанської методології стала нова економічна 
течія – монетаристська: М. Фрідмен (M. Friedman), Л. Єгер (L. Jaeger), 
Р. Кейган (R. Kagan), Р. Селден (R. Selden), Д. Фенд (D. Fend) та ін. 
Учені-монетаристи розглядали інвестиції крізь призму грошово-кре-
дитної політики, надаючи особливої ваги саме грошам як фактору 
розвитку вільної економіки та вбачаючи в державних методах регу-
лювання лише негативну тенденцію. Кількість грошей та обсяги 
інвестицій в умовах вільної конкуренції, на думку монетаристів, 
забезпечать правильний розвиток економіки, а також уникнення 
криз через недосконалість фіскальної політики [13, с. 45]. 

Лише в 1960-х роках з-поміж теорій відкритої економіки, поряд 
із зовнішньоторговельними вченнями, широку популярність отрима-
ли дослідження глобальних світогосподарських зв’язків, пов’язаних 
з рухом фінансових потоків і прямих інвестицій у світі. Так, відомий 
німецький науковець П. Буомбергер (Р. Buomberger) для вимірюван-
ня фінансової відкритості світових економік запропонував викорис-
товувати такий показник, як коефіцієнт руху капіталу (відношення 
імпорту або експорту капіталу до валового національного продукту). 
Він вважав, що для характеристики відкритості економіки чинного 
на той час показника торгової експортної та імпортної квоти було 
недостатньо. Однак дослідження впливу прямих інвестицій на макро-
економічні показники країни-експортера й імпортера (сальдо пла-
тіжного балансу, національний дохід та ін.) мали суперечливий 
характер, бо часто приводили до різних результатів і висновків щодо 
користі чи негативного впливу.

Статистичним матеріалом для макроекономічного аналізу руху 
ПІІ в межах концепцій відкритої економіки стали показники пла-
тіжного балансу. Притік і відтік ПІІ в балансі відображається в 
рахунку руху капіталу. Притік ПІІ здійснюється за рахунок фінан-
сових придбань іноземцями вітчизняних активів або скорочення 
зарубіжних активів в країні. Відтік капіталу являє собою фінансові 
придбання громадянами країни зарубіжних активів або зменшення 
іноземних активів в країні в результаті вилучення іноземними під-
приємцями. Ми проаналізували статистичні дані руху іноземного 
капіталу в Україні за період з 2010-го до 2019 року (табл. 1) [2]. 
Наголосимо, що з 2014 року статистика не враховує дані з окупова-
них Росією територій (Крим, Севастополь, частина Донецької та 
Луганської областей). Аналіз показників щодо притоку та відтоку 
ПІІ в Україні свідчить про здебільшого позитивне сальдо (за винят-
ком 2013–2015 та 2017 рр.). Також принагідно зазначимо, що за 
даними Національного банку України 2020 року поквартальні прямі 
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іноземні інвестиції в економіку та з економіки України (за принци-
пом спрямованості, тобто за грошовими потоками), на жаль, здебіль-
шого мали мінусове сальдо (табл. 2) [4].

Таблиця 1
Прямі іноземні інвестиції в економіку та з економіки України  

від 2010 до 2019 року (млн дол. США)

Роки

ПІІ в Україну ПІІ з України Сальдо

фак-
тично

до поперед-
нього року

фактич-
но

до поперед-
нього року

кошти %

2010 6495 +1679 736 +574 +5759 +23,7
2011 7107 +712 192 –544 +7015 +21,8
2012 8401 +1194 1206 +1014 +7195 +2,6
2013 4499 –3902 420 –786 +4079 –43,3
2014 410 –4089 111 –309 +299 –92,7
2015 –458 –868 –51 –162 –407 –236,1
2016 3810 +4268 16 +67 +3794 +1032,2
2017 3692 –118 8 –8 +3684 –2,9
2018 4455 +763 –5 –13 +4460 +21,1
2019 5860 +1405 648 +653 +5212 +16,9

Джерело: дані Державної служби статистики України [2].

Таблиця 2
Прямі іноземні інвестиції в економіку  

та з економіки України 2020 року (млн дол. США)

2020 рік

ПІІ в Україну ПІІ з України Сальдо

фак-
тично

до поперед-
нього квар-

талу

фак-
тично

до поперед-
нього квар-

талу
кошти %

1 квартал –1549 –3117 11 –637 –1560 –269,6
2 квартал 1255 +2804 3 –8 +1252 +180,3
3 квартал –49 –1304 48 +45 –97 –107,7
4 квартал –525 –476 20 –28 –545 –461,9

Загалом 
за рік

фак-
тично

до 
поперед-

нього 
року

фак-
тич-
но

до попе-
ред-нього 

року
кошти %

–868 –6728 82 –566 –950 –118,2
Джерело: дані Національного банку України [4].

За джерелами походження потоки інвестицій поділяють на офі-
ційний (державний) і приватний капітали. Відомо, що значна час-
тина прямих інвестицій належить приватному капіталу й передовсім 
міжнародним ТНК, які із середини 1970-х років забезпечили бурх-
ливе зростання ПІІ. Макроекономічний ефект руху прямих інвести-
цій і діяльності ТНК, якщо вони досягли достатніх масштабів, по-
зитивно позначається як на економіці країни походження капіталу, 
так і на країні-реципієнті. Країна походження капіталу здебільшого 
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відчуває позитивний вплив, зумовлений більш ефективним викорис-
танням капіталу в умовах зарубіжної економіки за рахунок економії 
на масштабах, більш низьких витрат виробництва, сегментації рин-
ків тощо. Це призводить до репатріації прибутку та збільшення 
статті факторних доходів у рахунку поточних операцій, що сприят-
ливо позначається на фінансовому становищі країни-експортера. Крім 
того, країна, яка експортує інвестиції, формує позитивний імідж на 
міжнародній арені. До негативних макроекономічних ефектів від 
вивозу ПІІ належить втрата робочих місць у країні походження ка-
піталу та зменшення доходів від оподаткування частини прибутку.

Стосовно макроекономічних ефектів від надходження ПІІ до кра-
їни-реципієнта, то економісти дають неоднозначну оцінку: по-перше, 
як у будь-якому економічному явищі наявні як позитивні, так і не-
гативні наслідки; по-друге, в економічній літературі можна просте-
жити загальну тенденцію зміщення оцінок ефекту від ввезення капі-
талу – від переважно негативного до переважно позитивного. Особли-
во це стосується країн-реципієнтів, що розвиваються. До середини 
ХХ століття більшість економістів негативно оцінювали наслідки 
експорту капіталу з розвинених західних країн з метою створення 
сфер впливу. Причини полягали в розбіжності цілей національної по-
літики й устремлінь ТНК, придушенні конкуренції місцевих вироб-
ників, надмірній експлуатації місцевих природних ресурсів тощо. 
Згодом інтереси ТНК і національних урядів країн, що розвиваються, 
були гармонізовані на основі вироблення виваженої національної по-
літики щодо іноземних компаній (наприклад закриття або обмеження 
окремих галузей для іноземного капіталу). Тому в економічній літе-
ратурі, починаючи з 1970-х років, основний акцент роблять на по-
зитивних змінах в економіках, що розвиваються в результаті співп-
раці з іноземним капіталом. До позитивних макроекономічних ефек-
тів ПІІ в країні-реципієнті можна віднести передовсім створення 
додаткових робочих місць, збільшення розмаїття товарів на націо-
нальному ринку, покращення платіжного балансу країни й ін.

Збалансовану теорію та обґрунтування низки позитивних ефектів 
від інвестиційної діяльності запропонувала така економічна течія, 
як інституціалізм: Т. Веблен (T. Veblen), М. Вебер (M. Weber), В. Зом-
барт (W. Sombart), Д. Коммонс (D. Commons), У. Мітчел (W. Mitchell) 
та ін. Учені-інституалісти не лише значно розширили апарат інвес-
тиційної взаємодії як чинника фінансових інструментів, а й обґрун-
тували зв’язок інвестицій із соціальними, правовими, політичними 
й технологічними сферами. Дослідження вчених інституціонального 
напряму стосовно еволюції організаційних форм ПІІ, дали змогу 
простежити загальну тенденцію перетворення організаційних струк-
тур ТНК в напрямі децентралізації управління. 

Висновки. У результаті аналізу генези економічних теорій, думок 
і досліджень з’ясовано, що нині людство, відчуваючи потребу в за-
ощадженнях, значну увагу приділяє інвестуванню. Етапи економіки 
інвестицій і вибір методів контролю за ними свідчать про актуаль-
ність цієї проблеми, тому сучасні науковці продовжують відкривати 
нові аспекти інвестиційних можливостей та розробляти інноваційні 
форми, механізми й інструменти інвестиційної політики. Дискусійне 
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поле, що утворилося з розуміння поняття, мети й завдань прямих 
іноземних інвестицій, зумовлено множинністю підходів, запропоно-
ваних представниками різних економічних теорій. Причиною цього 
є унікальність дефініції «прямі іноземні інвестиції». На основі про-
веденого дослідження визначено, що прямі іноземні інвестиції – це 
довгострокові вкладення фінансових ресурсів, технологій і матері-
альних засобів іноземними компаніями в економіку країни-реципі-
єнта з метою встановлення стійкого інтересу, зосередженого на при-
бутковості та тривалій взаємовигідній співпраці. У сучасних умовах 
без системної та продуманої інвестиційної діяльності економіка 
жодної країни світу не може успішно функціонувати, а економічна, 
фінансова, економічна й виробнича діяльність галузей народного 
господарства безпосередньо залежать від успішності реалізації прямих 
іноземних інвестицій.
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СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Мета статті полягає в розробленні методології стратегічного аналізу конку-
рентоспроможності підприємства. 

Методологічною основою дослідження є використання загальнонаукових 
методів: аналізу та синтезу, теоретичного узагальнення і порівняння, а також 
засобів сучасних комп’ютерних технологій для візуалізації показників. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в розробленні логіко-лінг-
вістичної методики здійснення аналізу конкурентоспроможності в довгостроко-
вій перспективі.

Стаття присвячена розвитку стратегічного аналізу конкурентоспроможності 
підприємства. Актуальність дослідження зумовлена реаліями господарювання 
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підприємств у сучасних ринках, які незалежно від рівня інноваційності про-
дукції чи технологій постійно стикаються з конкуренцією і, відповідно до її 
стану, повинні приймати рішення щодо стратегічного розвитку згідно з розви-
тком країни, ринку, запитів суспільства. При цьому проблема є злободенною 
не тільки для новостворених компаній, але й для тих, що вже функціонують 
на ринку та здійснюють планування господарської діяльності для того, щоб 
стати лідером ринку, не втратити першість, утримати свої позиції. Тому роз-
роблено методологію стратегічного аналізу конкурентоспроможності підприєм-
ства, яку може використовувати будь-яке підприємство незалежно від виду 
діяльності, форми власності чи стратегічних цілей. 

Висновки. За результатами дослідження розроблено методологію стратегіч-
ного аналізу, яка базується на дослідженні внутрішнього потенціалу розвитку 
підприємства з урахуванням впливу зовнішніх чинників, до яких відносяться 
макроекономічні фактори впливу та кон’юнктура ринку. У статті проаналізова-
но основні підходи до вивчення конкурентоспроможності підприємства зарубіж-
них і вітчизняних дослідників. Розглянуто основні складники конкурентних 
переваг, до яких відносено цінові та нецінові чинники. Визначено особливості 
здійснення аналізу конкурентоспроможності підприємства за Портером. Розро-
блено методику здійснення аналізу конкурентоспроможності в довгостроковій 
перспективі. Основними складовими стратегічного аналізу є оцінювання масш-
табів діяльності в довгостроковій перспективі, визначення стратегічних намірів 
компанії і цілей охоплення ринку, вибір типу стратегії та основних предметів 
впливу на конкурентні переваги, оцінювання майбутніх взаємовідносин з по-
стачальниками та покупцями, оцінювання рівня собівартості, оцінювання якос-
ті продукції, сервісів та особливих властивостей продукції, формування цінової 
внутрішньої політики.

Ключові слова: стратегія, стратегічний аналіз, конкурентоспроможність, 
конкурентні переваги.
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Стратегический анализ конкурентоспособности предприятия

Цель статьи заключается в разработке методологии стратегического анализа 
конкурентоспособности предприятия.

Методологической основой исследования является использование общенаучных 
методов: анализа и синтеза, теоретического обобщения и сравнения, а также 
средств современных компьютерных технологий для визуализации данных.

Научная новизна полученных результатов заключается в разработке логико-
лингвистической методики проведения анализа конкурентоспособности в дол-
госрочной перспективе.

Статья посвящена развитию стратегического анализа конкурентоспособности 
предприятия. Актуальность исследования обусловлена реалиями хозяйствования 
предприятий в современных рынках, которые независимо от уровня инноваци-
онности продукции или технологий постоянно сталкиваются с конкуренцией и, 
в соответствии с ее состоянием, должны принимать решения по стратегическо-
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му развитию согласно развитию страны, рынка, запросов общества. При этом 
проблема злободневная не только для вновь созданных компаний, но и для тех, 
что уже функционируют на рынке и осуществляют планирование хозяйственной 
деятельности для того, чтобы стать лидером рынка, не потерять первенство, 
удержать свои позиции. Поэтому разработана методология стратегического ана-
лиза конкурентоспособности предприятия, которую может использовать любое 
предприятие независимо от вида деятельности, формы собственности или стра-
тегических целей.

Выводы. По результатам исследования разработана методология стратеги-
ческого анализа, которая основывается на исследовании внутреннего потенциа-
ла развития предприятия с учетом влияния внешних факторов, к которым 
относятся макроэкономические условия влияния и конъюнктура рынка. В ста-
тье изучены основные подходы к проведению анализа конкурентоспособности 
предприятия зарубежных и отечественных исследователей. Рассмотрены основные 
составляющие конкурентных преимуществ, к которым относятся ценовые и 
неценовые факторы. Определены особенности осуществления анализа конкурен-
тоспособности предприятия за Портером. Разработана методика проведения 
анализа конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. Основными состав-
ляющими стратегического анализа является оценка масштабов деятельности в 
долгосрочной перспективе, определение стратегических целей компании и целей 
охвата рынка, выбор типа стратегии и основных предметов влияния на 
конкурентные преимущества, оценка будущих взаимоотношений с поставщика-
ми и покупателями, оценка уровня себестоимости, оценки качества продукции, 
сервисов и особых свойств продукции, формирования ценовой внутренней по-
литики.

Ключевые слова: стратегия, стратегический анализ, конкурентоспособ-
ность, конкурентные преимущества.
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Strategic analysis of the competitiveness of the enterprise

The purpose of the article is to develop a methodology of strategic analysis of 
enterprise competitiveness.

The methodological basis of the research is the use of general scientific 
methods: the method of analysis and synthesis, theoretical generalization and 
comparison, and the means of modern computer technology for data visualization.

The scientific novelty of the received results consists of developing a logical 
and linguistic methodology of competitiveness analysis in the long term.

The article is devoted to the development of strategic analysis of the 
competitiveness of the enterprise. 

Relevance of research is caused by enterprises management in the modern markets 
that use innovations of products or technologies, constantly face competition, and 
according to its condition, should make decisions on strategic development in conformity 
with the country’s development market inquiries the society. Thus, the problem is not 
only for new companies but also for those that already function in the market and 
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carry out planning of economic activity to become the market leader, not to lose 
leadership, to keep the positions. The given methodology can be used by any enterprise 
irrespective of the type of activity, form of ownership, or strategic goals.

Conclusions. According to the study results, the methodology of strategic 
analysis, which is based on the study of potential internal development of the 
enterprise, taking into account the influence of external factors, which include 
macroeconomic factors of influence and market conditions. The basic approaches 
to the analysis of the competitiveness of the enterprise of foreign and domestic 
researchers are investigated in the article. The essential components of competitive 
advantages, which include price and non-price factors, are considered. Peculiarities 
of carrying out the analysis of the competitiveness of the enterprise after Porter 
are defined. The methodology of competitiveness analysis in the long term is 
developed. The main components of the strategic analysis are the estimation of 
activity scale in a long-term prospect, determination of strategic aims of the 
company, determination of aims of market coverage, selection of strategy type, 
selection of basic subjects of influence on competitive advantages, assessment of 
future relations with suppliers and buyers, assessment of cost price level, assessment 
of the quality of products and services and unique properties of products, formation 
of internal price policy.

Key words: strategy, strategic analysis, competitiveness, competitive advantages.

Постановка проблеми. ХХІ століття характеризується переорієнта-
цією основних процесів виробництва із виробничо-технологічної до 
збутової діяльності. Процес виробництва в період, коли технології та 
обладнання є доступними, може реалізувати будь-яка компанія, яка 
має достатнє фінансування. Однак в ланцюзі виробничої діяльності 
сьогодні найбільша проблема виникає на етапі не виробництва, а збуту 
готового продукту. Це зумовлено тим, що ринки є достатньо насичени-
ми, а тому кожен, навіть, здавалося би, новий виготовлений продукт, 
стикається із конкуренцією високого рівня. При цьому проблема кон-
куренції виникає не тільки для новостворених організацій і продуктів, 
але й тих, які функціонують на ринку десятиліттями. Унікальність 
бізнес-процесів активізує необхідність формувати виняткову конкурент-
ну стратегію, побудовану на стратегічному аналізі конкурентоспромож-
ності підприємства. Основна мета такого аналізу – передбачити зміну 
ринку, в умовах якої продавець зберігатиме свої конкурентні переваги. 
Саме ця проблема й становить актуальність дослідження.

Аналіз останніх публікацій і досліджень. На важливості стратегіч-
ного аналізу конкурентоспроможності підприємств акцентує чимало 
зарубіжних авторів, зокрема М. Портер [13], Б. Раян, К. Уорд [5], 
Б. Карлофф. Це питання активно досліджують і вітчизняні економісти 
та науковці. Зокрема, А. О. Левицька [3], І. В. Нижник [4] і Д. В. Яц-
ковий [8] визначили різні методики оцінювання конкурентоспромож-
ності підприємства. При цьому вони вказали, що аналіз конкуренто-
спроможності базується на аналізі тих господарських одиниць, з якими 
доведеться боротися за покупця та ресурси. Такий аналіз дасть змогу 
виявити сильні та слабкі сторони конкурентів, а на базі отриманої 
інформації побудувати свою стратегію конкурентної боротьби [6].

Мета дослідження – розроблення методології стратегічного ана-
лізу конкурентоспроможності підприємства.

Виклад основного матеріалу. При виборі конкурентної стратегії 
важливо розуміти не тільки поведінку конкурентів, але й розвиток 
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власного бізнесу відповідно до діяльності та розвитку конкурентів і 
зовнішнього середовища. Саме тому конкурентоспроможність орга-
нізації залежить здебільшого не стільки від внутрішньої роботи на 
підприємстві, скільки від зовнішніх передумов, якими є макроеко-
номічні чинники та ринкові умови діяльності. 

Професор Гарвардської школи бізнесу Майкл Портер [13] деталь-
но пропрацював і довів до практичного рівня свої наукові наробки. 
Він вважає, що основу конкурентного аналізу становлять: конку-
рентний аналіз галузі, конкурентні переваги компанії та їх побудо-
ва на основі конкурентної стратегії.

Дж. Шанк і В. Говіндараджан пропонують свої методики розви-
тку конкурентних переваг, які ґрунтуються на зменшенні затрат і 
побудові структури ланцюга цінностей [7, с. 100]. Основними озна-
ками стійкої конкурентної позиції компанії є її можливість витри-
мувати конкурентоспроможні ціни та витрати як переваги перед 
конкурентами в галузі. Тобто ціновий фактор конкуренції є найбільш 
впливовим, на думку дослідників, а тому основа конкурентного ана-
лізу базується на аналізі витрат досліджуваної компанії, які порів-
нюють з витратами конкурентів [2, с. 91]. Однак щоб розробити 
дієву стратегію конкурентоспроможності підприємства, потрібно 
розуміти мету розробки. 

Основною метою аналізу конкурентоспроможності підприємства 
є створення конкурентної переваги підприємства в довгостроковій 
перспективі.

На думку багатьох зарубіжних авторів [9–13], створити конку-
рентну перевагу можна двома способами: 

1) запропонувати товар за нижчою ціною; 
2) запропонувати товар із вищою якістю. Цього можна досягну-

ти шляхом: кращого обслуговування покупців; наявності фірмової 
марки, репутації підприємства з якості; використання інноваційних 
рис діяльності підприємства; зручнішого розташування торговельних 
місць для покупця; переваги першості («піонерські» переваги).

Усі ці наукові та практичні позиції зумовили необхідність роз-
робити методи стратегічного аналізу конкурентів, за допомогою яких 
можна досягнути мети аналізу конкурентоспроможності підприємства. 

При розробленні методики стратегічного аналізу конкурентоспро-
можності підприємства потрібно спиратися на теоретичні основи, які 
розробили економісти та дослідники, а також враховувати особливос-
ті діяльності досліджуваного підприємства в умовах певної галузі. 
При цьому необхідно зважати на модель п’яти конкурентних сил 
Портера, які використовують при аналізі суперників на ринку (рис. 1).

Аналіз основних конкурентних сил дає змогу оцінити рівень кон-
куренції всередині галузі, ідентифікувати загрози зі сторони нових 
конкурентів на ринку, зі сторони товарів і послуг – замінників, а 
також оцінити змогу постачальників і покупців впливати на ціну 
товару. Стратегічний аналіз конкурентів при розробці конкурентних 
стратегій дає можливість здійснити: 1) оцінку привабливості ринку; 
2) оцінку бар’єрів виходу на ринок; 3) оцінку поточної ринкової 
ситуації; 4) оцінку рівня конкуренції на поточному ринку; 5) аналіз 
стратегії, яку розробляють конкуренти.
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Рис. 1. Складові аналізу конкурентних переваг за Портером [13]

Зміст аналізу конкурентної позиції досить складно описати на 
практиці, оскільки обрані стратегії повинні ґрунтуватися на сильних 
сторонах організації, одночасно сприяючи їх розвитку та зменшую-
чи вплив негативних чинників зовнішнього середовища. Отримані 
можливості потрібно використовувати для зменшення впливу слабких 
сторін і загроз, що дає змогу організації виграти час й удосконали-
ти власну діяльність у необхідному напрямі. 

Усі ресурси аналізу та планування повинні бути зосереджені на 
основних факторах успіху, відповідно до них і потрібно обирати 
бізнес-стратегії. Досить часто підприємці забувають, що відносна 
конкурентна позиція організації – явище тимчасове й потребує по-
стійної переоцінки через мінливість ринкового середовища. Відпо-
відно, критично важливими можуть бути різні чинники успіху, 
згідно з якими потрібно будувати бізнес-стратегії  [8, с. 35].

Формування інноваційної бази про конкурентів передбачає ви-
користання найрізноманітніших джерел інформації (рис. 2). 

5 переваг 
Портера

Покупці

Наявні  
конкуренти

Товари- 
замінники

Потенційні 
конкуренти

Постачаль-
ники

Рис. 2. Основні джерела збору інформації про конкурентів

Це можуть бути державна статистика, спостереження за діловою 
активністю, порівняльний аналіз галузі, фінансові звіти та пресре-
лізи конкурентів, торгові й фінансові огляди в газетах і журналах, 

Джерела інформації

Інтернет
Статис-

тичні дані

Персонал 
конку-
рентів

Документи 
конку-
рентів

Бізнес- 
посеред-

ники

Матері-
альні 

об'єкти
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а також аналіз корисності продукції, яку реалізують конкуренти. За 
рис. 2 можна зрозуміти основні проблемні сторони здійснення ана-
лізу конкурентоспроможності підприємства. Найбільшою складністю 
є те, що жодне із джерел інформації не дає повної гарантії його 
об’єктивності та відповідності дійсності. Отже, дослідження роботи 
конкурентів є здебільшого умовними, їх неможливо точно розраху-
вати, а тому їх висловлюють тільки у вигляді припущень. Як ре-
зультат, аналіз конкурентоспроможності може являти собою екс-
пертний аналіз, що не має методології, стандартів чи базових інди-
каторів.

Також необхідно опрацювати інформацію про аудиторію, яка спо-
живатиме товар або послугу. Важливо опрацювати інформацію і за 
контрагентами, які також можуть відігравати значну роль у побудові 
конкурентної стратегії. Сюди відносяться банківські пропозиції чи інші 
джерела отримання фінансування, що в результаті дасть змогу зменши-
ти витрати та знизити ціну на готову продукцію. При цьому інформацію 
про аудиторію та отримані показники від контрагентів зіставляють з 
відомостями про діяльність конкурентів, що в результаті дає можливість 
упевнитися в об’єктивності експертних суджень.

Здійснення стратегічного аналізу має будуватися на оцінюванні 
ринкової привабливості, визначенні конкурентної позиції на ринку, 
конкурентної стратегії з аналітичним інструментарієм виробничого 
балансу, що дає змогу пристосовувати виробництво до мінливого 
середовища та навіть прогнозувати його, здійснюючи оцінювання 
ефективності конкурентної стратегії на базі розрахунку показників 
власності, окреслення економічних зон і маржі безпеки.  

Результат стратегічного аналізу конкурентоспроможності підпри-
ємства – звіт про конкурентоспроможність, який складають у до-
вільній формі, однак він повинен містити базові пункти, відображе-
ні на рис. 3. 

Розглянемо більш детально послідовність здійснення стратегічно-
го аналізу конкурентоспроможності, відповідно до основних склад-
ників конкуренції за Портером. На першому етапі здійснюють ко-
роткий аналіз конкурентів на базі теорії Портера. Конкурентів оці-
нюють за напрямами, вказаними нижче (рис. 3). 

Рис. 3. Послідовність здійснення стратегічного аналізу  
конкурентоспроможності за методикою Портера

Джерело: авторська розробка.

Оцінка тиску конкурентів

Наявність нових конкурентів

Ринкова сила постачальників

Ринкова сила покупців

Ринкова сила покупців
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Тиск наявних конкурентів. Здійснюють оцінювання рівня конку-
ренції за регіоном. Якщо підприємство провадить діяльність не за 
географічним розташуванням, тоді оцінювання здійснюють за галуз-
зю діяльності. Результати аналізу дають змогу визначити потенцій-
ну можливість отримання доходу.

Наявність нових конкурентів на ринку. Необхідно оцінити пер-
спективи продукції та визначити можливість появи нових конкурен-
тів на ринку. Це відбувається відповідно до визначення стадії жит-
тєвого циклу продукції. Якщо продукція нова на ринку, з високою 
імовірністю нові конкуренти з’являться найближчим часом. У ре-
зультаті це дасть змогу скерувати стратегічні напрями розвитку ді-
яльності в іншому напрямі, з іншими продуктами або іншою ауди-
торією.

Ринкова сила постачальників. Вигідна ціна або сервіс постачаль-
ників часто є основою виграшу в конкурентній боротьбі. Отже, 
необхідно оцінити наявність таких постачальників, які могли би 
або надавати продукцію за вигідними цінами, або постачати уні-
кальну продукцію, або здійснювати регулярні надходження (яких 
бракує на ринку). У результаті необхідно знайти унікальну конку-
рентну перевагу, що дасть змогу створити більш корисний або де-
шевший продукт.

Ринкова сила покупців. Вивчають аудиторію, на яку орієнтовані 
товар або послуга. Визначають потенційну кількість споживачів, а 
також їх характерні особливості, зокрема платоспроможність, по-
треби та можливість впливати на формування ціни на підприємстві. 
Таке оцінювання в результаті дає змогу зрозуміти можливість ди-
версифікувати продукцію, маніпулювати цінами та чітко формувати 
маркетингову стратегію.

Альтернативні продукти. Досить часто загроза появи продуктів-
замінників є однією з найбільших загроз для інноваційних підпри-
ємств. Якщо аналізувати інноваційне підприємство, що виводить на 
ринок нову продукцію, необхідно дослідити доступність технології 
та можливість створення аналогічних, відповідно, кращих продуктів. 
Таке оцінювання в результаті має сприяти вдосконаленню власної 
продукції.

Розглянемо більш детально методику стратегічного аналізу кон-
курентоспроможності підприємства. Вона дає змогу спрогнозувати 
його конкурентоспроможність в довгостроковій перспективі й на 
основі отриманих відомостей про поточний стан спланувати конку-
рентну стратегію на п’ять років. Методику узагальнено на рис. 4.

Оцінювання масштабів діяльності. Ця методологія дає змогу оці-
нити можливий розвиток виробництва з урахуванням масштабуван-
ня. Якщо йдеться про конкуренцію географічну – це можливість 
здійснювати реалізацію на місцевому, регіональному, національному 
рівні або здатність провадити зовнішньоекономічну діяльність. Таке 
оцінювання здійснюють не тільки щодо можливостей підприємства 
забезпечити попит, але й стосовно ринку, оцінюючи потребу в тако-
му продукті (сервісі або послузі) в інших регіонах або за кордоном. 
При цьому стратегічний аналіз закінчують окресленням діяльності 
фірми впродовж періоду стратегічного планування. 
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Рис. 4. Послідовність здійснення стратегічного аналізу  
конкурентоспроможності підприємства

Джерело: авторська розробка.

Стратегічні наміри – оцінювання можливості лідерства чи утри-
мання позицій. Необхідно оцінити, яку позицію буде посідати оціню-
ване підприємство порівняно з конкурентом. Воно може будувати 
стратегії лідерства, які ґрунтуються як на інноваційній діяльності, 
так і на стратегії утримання позицій, які базуються на наслідуванні 
лідерських позицій. Можливий розвиток і такої моделі конкуренто-
спроможності підприємства, що базується на виживанні на ринку, – це 
модель дрібного підприємництва, яка завдяки розвитку додаткового 
сервісу має можливість утримати на ринку вже поширений і знайомий 
товар або послугу. При цьому можливе поєднання різних стратегічних 
намірів у довгостроковій перспективі. До прикладу, перші роки по-
трібно будувати стратегію лідерства, а наступні – утримувати позиції.

Цілі охоплення ринку. Необхідно розробити чітку стратегію за-
хоплення ринку, яка базується на оцінюванні можливостей бізнесу 
й конкурентів. Можна обрати стратегію агресивної експансії, якщо 
підприємство має достатньо ресурсів для того, щоб виграти конку-
рентну боротьбу. Така стратегія потребує серйозних затрат на мар-
кетинг, які можна окупити протягом кількох років. Якщо таких 
ресурсів немає, можна утримувати частку ринку та не втрачати по-
зицій щодо нових компаній, які з’являтимуться в майбутньому. 
Також потрібно правильно будувати стратегію скорочення питомої 
ваги на ринку товарів, які перебувають на кінцевій стадії життєво-
го циклу, виготовлення і реалізація яких не принесе достатньо до-
ходів у майбутньому.

При виборі типу стратегії, зокрема залежно від місцезнаходжен-
ня на ринку, потрібно розуміти, чи стратегія буде наступальною, 

Оцінювання масштабів діяльності

Стратегічні наміри

Оцінювання взаємовідносин з постачальниками та покупцями

Цілі охоплення ринку

Оцінювання рівня собівартості

Вибір типу стратегії

Оцінювання якості й особливих властивостей продукції

Вибір основних предметів впливу на конкурентні переваги

Цінова внутрішня політика
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якщо необхідно витісняти наявних конкурентів. З цією метою ви-
значають найбільш слабких конкурентів і розробляють заходи з їх 
усунення. За необхідності варто розглядати й оборонну стратегію як 
відповідь на маніпулятивні дії зі сторони конкурентів. Можливе 
також поєднання цих стратегій, щоб здійснити швидкий прорив у 
ринковому середовищі.

Конкурентні стратегії будують за предметами впливу. Зокрема, 
можна будувати стратегії, що базуються на зменшенні витрат, на 
диверсифікації продукції або, навпаки, вузькій спеціалізації проєкту.

Взаємовідносини з постачальниками та покупцями – здійснення 
оцінювання можливості співпраці на короткостроковій чи довгостро-
ковій основі. Відповідно до цього будують модель взаємовідносин і 
цінову стратегію та стратегію логістики.

Рівень собівартості продукції означає визначення рівня собівар-
тості виготовлення або реалізації продукції щодо конкурентів. Це 
дає змогу виявити методи зниження ціни для досягнення її конку-
рентоспроможного рівня.

Якість та особливі властивості продукції – такий аналіз у систе-
мі аналізу конкурентоспроможності підприємства є найбільш пріо-
ритетним. Він дає можливість знайти особливі властивості продукції, 
за допомогою яких можна відмовитися від цінової конкурентної 
боротьби й зосередитися на нецінових методах.

Цінова внутрішня політика – аналіз можливості максимізації 
ціни відповідно до середньоринкової, дослідження зміни попиту в 
майбутньому та конкурентної позиції; можливість зниження загаль-
ного рівня цін або їх утримання на певному рівні та оцінювання 
передумов до цих заходів.

Висновки. Отже, запропонована послідовність здійснення страте-
гічного аналізу конкурентоспроможності підприємства дає змогу 
сформувати чіткий план із завоювання та збереження конкурентної 
переваги досліджуваних підприємств з використанням цінових і не-
цінових методів. При цьому основною ознакою здійснення стратегіч-
ного аналізу є те, що він орієнтований не на внутрішній потенціал 
підприємства, а на оцінювання та передбачення зовнішнього, до 
якого відносяться макроекономічні чинники та кон’юнктура ринку. 
На сьогодні незалежно від того, що чимало дослідників вважають 
цінові методи ключовими в конкурентній боротьбі, можна впевнено 
стверджувати, що для товарів, які орієнтовані на аудиторію із серед-
нім рівнем доходу, є сенс застосовувати нецінові методи конкурент-
ної боротьби, що ґрунтуються не на зниженні собівартості продукції, 
а на покращенні рівня сервісу, відповідно, на інвестиціях у репута-
цію. Однак збалансований стратегічний аналіз містить як можливість 
цінових, так і нецінових методів протистояння на ринку конкурен-
ції, який ґрунтується на довгострокових тенденціях зміни ринково-
го й економічного середовищ.
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НАУЧНОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПАРАДИГМЫ  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Цель статьи – исследование основных направлений устойчивого развития 
Украины с целью обеспечения конкурентоспособности страны в условиях фор-
мирования новых технологических укладов («Индустрия 4.0, 5.0») и нового 
мирового устройства («Глобализация 1.0, 2.0»).

Актуальность темы состоит в необходимости поиска путей выхода Украины 
из системного кризиса и формирования образа будущего в условиях глобализа-
ции и технологической революции. 

Научная новизна статьи состоит в исследовании принципов устойчивого 
развития на соответствие общим законам мироздания и законам диалектики, в 
научном обосновании соответствия признанным мировым сообществом принци-
пов построения общества будущего, в определении моделей устойчивого развития 
Украины и принципов проектирования экономики будущего. 

Выводы. За годы независимости Украина из индустриально развитой страны 
превратилась в бедную страну в Европе с экономикой отстающего роста, со 
статусом «буферной зоны» геополитического конфликта на её территории и 
признаками внешнего управления. Для сохранения суверенности, обеспечения 
конкурентоспособности страны в условиях перехода к новым технологическим 
укладам и качеству жизни населения хотя бы на уровень, средний для стран 
ЕС, Украине целесообразно разработать и реализовать Стратегию человекоцен-
тристского, полиспирального, устойчивого развития.

Ключевые слова: анализ, устойчивое развитие, множественное спиральное 
развитие, модели устойчивого развития, точки роста, стратегирование. 
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Наукове осмислення парадигми сталого розвитку України

Мета статті – дослідження основних напрямів сталого розвитку України з 
метою забезпечення конкурентоспроможності країни в умовах формування нових 
технологічних укладів («Індустрія 4.0, 5.0») і нового світового устрою («Глоба-
лізація 1.0, 2.0»).

Актуальність теми статті полягає в дослідженні принципів сталого розвитку 
на відповідність загальним законам побудови світової системи і законам діа-
лектики, у науковому обґрунтуванні відповідності визнаним світовим співтова-
риством принципів побудови суспільства майбутнього, а також у визначенні 
моделей сталого розвитку України та принципів проєктування економіки май-
бутнього. 

Наукова новизна статті полягає в дослідженні принципів сталого розвитку 
на відповідність загальним законам світобудови і законами діалектики, в науко-
вому обґрунтуванні відповідності визнаним світовим співтовариством принципів 
побудови суспільства майбутнього, у визначенні моделей сталого розвитку Укра-
їни та принципів проектування економіки майбутнього.

Висновки. За роки незалежності Україна з індустріально розвиненої країни 
перетворилася у бідну країну в Європі з економікою відстаючого зростання, зі 
статусом «буферної зони» геополітичного конфлікту на її території і ознаками зо-
внішнього управління. Для збереження суверенності, забезпечення конкурентоспро-
можності країни в умовах переходу до нових технологічних укладів і якості жит-
тя населення хоча б на рівень, середній для країн ЄС, Україні доцільно розробити 
та реалізувати Стратегію людиноцентристського, поліспірального, сталого розвитку.

Ключові слова: аналіз, сталий розвиток, множинний спіральний розвиток, 
моделі сталого розвитку, точки зростання, стратегування.
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Scientific interpretation of the paradigm sustainable development  
of Ukraine

Purpose of the article – study of the main directions of sustainable development 
of Ukraine in order to ensure the country’s competitiveness in the context of the 
formation of new technological structures («Industry 4.0, 5.0») and a new world 
order («Globalization 1.0, 2.0»).

The relevance of the topic lies in the need to find ways to get Ukraine out of 
the systemic crisis and to shape the image of the future in the context of 
globalization and technological revolution. 

The scientific novelty article consists in studying the principles of sustainable 
development for compliance with the general laws of the universe and the laws of dialectics 
and scientific substantiation of compliance with the principles of building a society of 
the future recognized by the world community, in determining models for sustainable 
development of Ukraine and the principles of designing the economy of the future. 
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Conclusion. For all years of independence, Ukraine has turned from an 
industrially developed country into a backward and poorest country in Europe with 
an economy of lagging growth, with the status of a «buffer zone» of geopolitical 
conflict on its territory and external control. To maintain sovereignty, ensure the 
country’s competitiveness in the transition and new technological structures and 
the quality of life of the population, at least at the level of the average for the 
EU countries, Ukraine needs to change course, develop and implement the Strategy 
of man-centered, multi-spiral, sustainable development.

Key words: analysis, sustainable development, multiple spiral development, 
sustainable development models, growth points, strategizing.

Постановка проблемы. Макроэкономические показатели Украины 
за 30 лет независимости как результат попытки реализации дей-
ствующего курса; единство и неразрывность материального и духо-
вного развития, человеческие ценности; матричный подход к раз-
витию общества в пространстве и во времени; кластеризация чело-
векоцентризма; модели тройной спирали устойчивого развития; 
идеология со-развития; определение устойчивого развития приме-
нительно к Украине; проектирование экономики будущего и точки 
роста; идеология корпоративного государства.

Формирование целей исследования основных направлений устой-
чивого развития Украины с целью обеспечения конкурентоспособ-
ности страны в условиях создания новых технологических укладов 
(«Индустрия 4.0, 5.0») и нового мирового устройства («Глобализа-
ция 1.0, 2.0»).

Изложение основного материала. 
1. Макроэкономика Украины 2020 как результат реализации 

действующего стратегического курса и проводимых реформ. В ка-
честве макроэкономических индикаторов выбраны: Валовой регио-
нальный продукт (ВРП)/душу в долларовом эквиваленте и покупа-
тельной способности (экономическое развитие), доля инновацион-
ного продукта в общем объёме реализации (инновационное развитие) 
и доходы населения на душу (социальное развитие). ВВП/душу 
(паритет покупательной способности (ППС), 2020) составил $13110 – 
90 место в мире, (уровень Шри-Ланка – $13215), в 2,6 раз меньше, 
чем в Польше, в 1,53 раза меньше, чем в Беларуси, в 4,12 раз 
меньше, чем в Германии [1]. Доля инновационного продукта (това-
ров и услуг) в общем объёме реализации в 2020 году составила 1,1% 
(10770,3 млн грн – 67% к 2018 году), доля инновационно-активных 
предприятий в общем количестве) в 2020 году составила 8,5% 
(2381 – 29,1% к 2018 году) [2]. Доход/душу населения в 2020 году 
составил 73 355 грн или $7,45 в сутки, или $261 в сутки по ППС 
(при пороге бедности, по определению ООН, – $5,0) [3]. При этом 
надо учитывать, что в Украине неравенство доходов между самыми 
богатыми и самыми бедными настолько велико, что среднеарифмети-
ческие показатели и симметричные квантили (например 10%/10%) 
не отражают реальную ситуацию с бедностью (объём доходов 1% 
самых богатых соответствует объёму доходов 40% самых бедных). 
Опрос, проведенный группой «Рейтинг» в июле 2021 года, показал, 
что 67% граждан Украины считает, что Украина движется 
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неправильным курсом [4]. Украине требуется переход к иной пара-
дигме развития, и ею может быть парадигма устойчивого развития. 

2. Философия парадигмы устойчивого развития. Основу философии 
парадигмы устойчивого развития общества составляет теория универ-
сального дуализма «инь-янь», которая базируется на разделении и 
единстве двух противоположностей «материального и духовного» 
(бытие и сознание), отражая двойственность этого мира. Истинность 
этой теории подтверждена 3500-летней китайской философией [5]. В 
данном случае речь идёт о принципе единства 17 целей материально-
го развития по основным направлениям (экономическое, социальное 
и экологическое), определённых резолюцией ООН №552 от 08.09.2000 
«Декларация тысячелетия. ХХІ век», резолюцией Генеральной Ас-
самблеи ООН 74/1 от 25.09.2015 «Преобразования нашего мира: по-
вестка дня в области устойчивого развития на период до до 2030 года» 
[6,7]. Однако такой подход к философскому и научному обоснованию 
теории устойчивого развития нарушает не только дуализм «инь-янь», 
но и принцип единства материального и духов ного развития челове-
чества, принцип единства «бытия и сознания». Поэтому в нашей 
модели была добавлена составляющая духовного развития, основанная 
на принципе борьбы противоположностей бинарных категорий «добра 
и зла», «истины и лжи», «любви и ненависти», в результате которой 
формируется субъективная категория человека «СОВЕСТЬ», а сово-
купность индивидуальных «совестей» формирует категорию «обще-
ственной морали» как основу духовного развития общества.

Основоположниками дуализма «души и тела» (сознание – не-
материальный ресурс и материя – физическое тело, материальный 
ресурс, представляющие взаимодополняющие и равные по значимости 
субстанции) являются Платон, Аристотель и Декарт [8,9,11]. Филосо-
фия устойчивого развития (УР) схематично приведена на рисунке 1.

Рис.1 Философия устойчивого развития

Источник: авторская разработка
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3. Матрица единства пространства и времени в теории устойчи-
вого развития. Эта матрица представляет собой взаимосвязанные 
территориальные кластеры (кластерная матрёшка) как места распо-
ложения объекта разработки проекта устойчивого развития приме-
нительно к административно-территориальному делению Украины, 
в т.ч. с учётом геополитического (геоэкономического) позициониро-
вания Украины в условиях формирования нового мирового устройства 
и новых глобальных центров развития, которые задают внешние 
рамки для проектирования будущего, с горизонтом времени проек-
тирования, обеспечивающего баланс интересов настоящего и будущих 
поколений с учётом достижений и ошибок прошлого. Матрица един-
ство пространства и времени в УР приведено на рисунке 2.

Рис. 2 Матрица единства пространства и времени в УР

Источник: авторская разработка

4. Выбор проектируемой формации. Основу научного обоснования 
выбора проектируемой формации с использованием принципов устой-
чивого развития составляет теория конвергенции социализма и капи-
тализма (в т.ч. идеи академика А. Сахарова), который мы условно 
называем «социализированным капитализмом» [10]. Суть идеологии «со-
циализированного капитализма» – в реализации модели тройного спи-
рального развития «СО-ЗНАНИЯ» – «СО-ВЛАСТИЯ» – «СО-РАЗВИТИЯ».

Со-знание: наука и образование как определители прогресса и 
формирователя гражданского общества вообще, его уровня развития 
в частности.
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Со-властие: 1. Народ как единственный источник власти (изби-
рательная, внепартийная система представительной и судебной влас-
ти снизу – вверх). 2. Народ как корпоративный собственник нацио-
нального богатства страны (земля, недра, водные и лесные ресурсы, 
стратегические предприятия) в системе доверительного управления 
в интересах народа. 3. Многообразие форм собственности (частная, 
корпоративная, совместная, личная) в системе соци ально-
экономического партнёрства и солидарной ответственности бизнеса, 
территориальной громады и власти за устойчивое развитие террито-
рий и качество жизни населения. 4. Государство (избранная народом 
представительная и судебная власть и нанятая по контракту испол-
нительная власть) – доверительный управитель и координатор устой-
чивого развития страны. Всё в совокупности и есть НАРОДОВЛАСТИЕ.

Со-развитие (внешнее и внутреннее): 1. Переход от модели «ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЯ» к модели «СО-РАЗВИТИЯ». 2. Внешнее со-развитие – со-
вместное развитие стран Евразийского континента, где Украина выполняет 
роль связующего моста между Европой и Азией, многовекторная поли-
тика двухсторонних прагматических отношений, коллективная безопас-
ность на Евразийском континенте. 3. Внутреннее со-развитие – модель 
комфортного проживания групп населения, разных по национальности, 
вере, языку, ментальности, историческим ценностям, и регионов со спе-
цификой развития (множество разностей и многофокусное управление). 
На рисунке 3 приведена схема Философии тройной спирали.

Рис 3. Философия тройной спирали.

Источник: авторская разработка
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5. Человекоцентризм и ценности. Определение: система, ориен-
тированная на общечеловеческие ценности и общий результирующий 
вектор частных спиралей развития субъектов. 

Субъекты системы – человек, семья, территориальные громады, на-
род, цивилизация. По аналогии с наукой о сферонах [12] в системе 
человекоцентризма используют четыре взаимосвязанных кластера чело-
вечества (семья, громада, народ, цивилизация), действия которых может 
обеспечить гармоничное со-развитие, если ценности и цели частных 
спиралей развития этих кластеров буду совпадать (полиспиральное 
устойчивое развитие), и наоборот – деградировать при несовпадении. 
На рисунке 4 схематично приведена философия человекоцентристского, 
полиспирального развития [12].

Рис. 4 Cхема философия человекоцентристского,  
полиспирального развития.

Источник: авторская разработка

Общечеловеческие ценности. В качестве ориентира в определении 
ценностей для Украины возьмём диаграмму Инглхарта – геокультурная 
карта стран мира, построенную в координатах «Х» (выжи ва-
ние / самовыражение) и «У» (традиции / рационализм) [13]. Украина 
по этим ценностям находится в кластере рационализма / выживания, 
т.е. страны с сильно заниженными ценностями традиций, самовыражения 
и самореализации. Отсюда и выбор стратегического курса на «вступле-
ние в ЕС и НАТО» как ориентация не на общечеловеческие ценности, 
а на континентально-географические. Возможно, для Украины следует 
предложить две группы ценностей: материальные (благополучие, без-
опасность, здоровье, жизнь) и духовные (вера, любовь, истина, добро, 
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красота, милосердие, свобода, справедливость, познание, самосовершен-
ствование). При этом следует понимать, что цели – это категория, 
ограниченная во времени, а ценности – вечная.

6. Выбор стратегии и проектирование будущего (основные концепты). 
Будущее – это то, чего нет в настоящем, это «ИНОЕ». Экономическая 
стратегия – траектория движения от величины макроэкономических 
показателей и показателей качества жизни населения в базовом году 
(в данном случае – 2020-м) к заданным аналогичным показателям в 
2030 году и определение механизма достижения цели (в данном слу-
чае – концептуальные положения и базовые реформы). 

Выбор стратегии осуществляется между действующей стратегией 
«отстающего роста» (Национальная Экономическая Стратегия Украины – 
2030, НЭС-2030), которая предполагает к 2030 году рост одного из 
главных макроэкономических показателей ВВП/душу до $10 000 (что 
составляет всего 63,8% от аналогичного показателя Польши в 2020 году) 
[14] и стратегией устойчивого развития, обеспечивающей экспоненциальный 
рост и выход Украины на уровень развитых стран. 

Проектирование экономики будущего осуществляется на базе 
научных исследований тенденций технологической революции («Ин-
дустрия 4.0, 5.0), тенденций формирования нового мирового устрой-
ства, в т.ч. создания новых глобальных центров развития («Глоба-
лизация 1.0, 2.0»), и исследования иерархической системы «точек 
роста» добавочной стоимости, обладающих кумулятивным эффектом, 
с синхронизацией внедрения проектов секторальных реформ.

Формирование человека будущего – обеспечение всех уровней 
мотиваций развития человека по пирамиде А. Маслоу в условиях 
перехода к новым технологическим укладам. 

Диаграмма выбора стратегий с прогнозируемыми результатами 
приведена на рисунке 5.

Рис. 5. Диаграмма выбора стратегий с прогнозируемыми результатами.

Источник: авторская разработка
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  Определение устойчивого развития (применительно к Украине) – это 
развитие, обеспечивающее баланс интересов настоящего и будущих по-
колений, конкурентоспособность страны в условиях перехода к новым 
технологическим укладам и формирование нового мирового устройства,
а также качества жизни населения на уровне развитых стран мира [15].

  7. О сущности «тетранет мышления». Альберт Эйнштейн отмечал:
«Фундаментальные проблемы не могут быть решены на том же уров-
не  мышления,  на  котором  они  созданы».  По  видимому  в  этом  на-
ходиться ключ к разрешению наших проблем. «Тетранет мышление» –
4D-мышление,  где  D  (dimension)  –  измерение.  Т.е.  для  разрешения 
проблем  устойчивого  развития  Украины  мы  должны  выйти  из  дей-
ствующего  измерения  мышления  и  перейти  к  4D-мышлению?  Что 
такое  4D-мышление?  4D-мышление  –  это  мышление,  измеряемое  в 
трёх координатах пространства (широта, долгота, высота) и в коор-
динате времени. Однако, учитывая то, что время само определяется 
через  прошлое,  настоящее  и  будущее,  можно  утверждать,  что  на 
самом деле новое мышление есть 6D?

  Итак,  нам  (обществу,  каждому  индивиду,  власти,  которую  мы 
избираем)  для  решения  проблем  построения  будущего  необходимо 
перейти  к  мышлению,  обеспечивающему  единство  пространства  и 
времени.  Пространство  в  данном  случае  –  это  представление  места 
Украины  (как  совокупность  ОТГ  и  регионов)  в  геополитическом  и 
геоэкономическом  пространстве,  обеспечивающему  устойчивое  раз-
витие  (со-развитие  и  коллективную  безопасность)  в  новом  мировом 
устройстве, а во времени – баланс интересов настоящего и будущих 
поколений с учётом различного прошлого.

  В каком же измерении мышления мы находимся сейчас? По нашим 
оценкам, в пространстве мы приближаемся к экологической катастро-
фе, т.е. координата «высота» (экосфера и космос) нами нарушена. Про-
странство в плоском измерении (широту и долготу) мы свели к «точке 
месторасположения» Украины, которую  пытаемся  «перенести» из  
«империя Россия» в  такие  крупные  образования  как  ЕС, США, 
Велико-британия  (речь  идет  о  навязчивой  стратегии  некоторых  
руководителей  Украины  вступить   куда-нибудь),  не   осознавая   того,  
что   координаты  широты  и  долготы  не  изменяются: будущее  надо  
строить там, где стра-на находится. Временные измерения мы свели к 
настоящему, так как прошлое  у  нас  разное  и  согласия  мы  достичь   
не  умеем,  а  будущее,которое бы нас объединило, мы не можем даже 
определить. Мы носи-тели одномерного мышления (1D), упрощённого 
мышления на уровне «здесь  и  сейчас».  Отсюда  наш  (власти,  бизнеса,  
громады,  человека)горизонт   планирования   действий   не   
более  года  –  это  мышление  вре-менщика, мышление, создающее базу 
для  «коррупционного  консенсуса»и казнокрадства, мышление, 
превращающее  спираль  развития  в  спираль  деградации,  мышление   
«мелких  дел  без  стратегических  целей».  Так рождается наша визия 
будущего: «будем жить плохо, но недолго».

  8. О сущности цифровых технологий в контексте осмысления на-
шего будущего. По сути, сомнения вначале – это пути поиска ответа 
на возникшие вопросы. Чем больше познаёшь, тем больше возникает 
вопросов.  Не  сомневается  только  недалекий  человек:  ему  всё  ясно,
для него – всё просто. Чем больше углубляться в проблемы устойчи-
вого развития общества, тем больше возникает вопросов о сущности
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цифровых технологий и философского осмысления, точнее его отсут-
ствия – действия без осмысления будущего. Эпоха всеобщей компью-
теризации и оцифровки технологий, человека, государства, цивили-
зации, «человек и государство в смартфоне» – что это? Где наши 
Гегели, Фейербахи, Юмы, Канты, Платоны и Аристотели ХХІ века? 
Случайно или целенаправленно сокращается философия как наука в 
наших университетах? Потребительское общество, общество без 
осмысления по формуле «здесь и сейчас» – куда мы движемся?

Физическая сущность оцифровки – компьютерная обработка ин-
формации в двоичном коде. Для социально-экономических систем 
двоичный код исходит из принципа дуальности (двойственности) 
человека: 1. Инь и янь (мужское и женское начало; однако суще-
ствует третье, связующее звено – дети с генетическими явлениями 
и собственным будущем). 2. Единство материального и духовного 
(бытие и сознание; однако существует третье, связующее звено – 
интуиция в триаде тело – душа – дух). 3. Бинарные духовные сущ-
ности в триаде «добро и зло», «истина и ложь», «любовь и нена-
висть», в борьбе противоположностей которых рождается третье 
звено – субъективная сущность – совесть конкретного человека. 
4. Святая Троица – триада мироздания «Отца – Сына – Святого 
Духа» и единого Бога в различных верах. И множество других три-
ад, свидетельствующих о том, что человеческое сознание существует 
не в двоичном коде, а в троичном. На рисунке 6 схематично при-
ведено существование человеческого сознания в троичном коде [16].

Рис.6. Существование человеческого сознания в троичном коде.

Источник: [16]

Наконец, цифровая информация – это алгоритм снятия данных 
непрерывного процесса (аналогового) в дискретных точках, пред-
полагая, что между этими точками эта информация не меняется? 
Но для непрерывных процессов это не так. Человек вообще полу-
чает информацию в аналоговой форме через органы слуха, зрения, 
чувств. Для медленных процессов – это небольшая погрешность, 
для быстротекущих – это искажение реальности. В области со-
знания игнорирование троичного кода приводит к потери интуи-
тивной информации, т.е. по сути того, чем отличается человек от 
киберфизической сущности с искусственным интеллектом, которая 
может работать в рамках встроенного человеком алгоритма. 
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  Всё,  что  поддаётся  алгоритмизации,  в  будущем  будет  заменено 
роботами;  но  интуиция  не  подлежит  алгоритмизации,  она  связана 
триадой мироздания (физическое тело – душа – дух). Отсюда и необ-
ходимость  создания  философии  построения  общества  будущего  на 
стыке науки и веры, физического и тонкого миров. Явление третьей 
сущности  присутствует  везде,  даже  в  выборе  формации  будущего 
(между социализмом и капитализмом, например , «социализированным 
капитализмом»),  между  выбором  независимости  или  зависимости 
(абсолютная зависимость – как рабство, абсолютная независимость –
как  изоляция,  граничащая  с  психическим  заболеванием),  между 
диктатурой  и  демократией,  например,  идеология  триады  «СО-
ЗНАНИЕ – СО-ВЛАСТИЕ – СО-РАЗВИТИЕ» [17]. Это новая филосо-
фия построения общества будущего ХХІ века.

  Выводы. За годы независимости Украина из индустриально раз-
витой страны превратилась в бедную страну в Европе с экономикой 
отстающего  роста,  со  статусом  «буферной  зоны»  геополитического 
конфликта  на  её  территории  и признаками  внешнего  управления.  
Для  сохранения суверенности, обеспечения конкурентоспособнос-
ти страны в условиях перехода к новым технологическим укладам 
и качеству жизни населения хотя бы на уровень, средний для стран 
ЕС,  Украине  целесообразно  разработать  и реализовать  Стратегию 
человекоцентристского,  полиспирального,  устойчивого  развития.
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КАДРОВА ПОЛІТИКА ЯК ОСНОВА  
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ  
В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Метою статті є дослідження теоретичних засад кадрової політики як основи 
формування інноваційної стратегії в системі менеджменту організації, логічна 
структуризація поняття кадрова політика та ідентифікація кадрової політики 
в сучасній практиці менеджменту організації.

Методологія дослідження полягає в застосуванні аналітичного, логічного, 
системного методів, а також системно-діяльнісного підходу.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в комплексному вивченні 
окресленої проблематики та знаходженні нових методів активізації кадрової 
політики в системі менеджменту організації.

Висновки. Головною метою кадрової політики має бути формування та опти-
мальне використання кадрів для досягнення цілей підприємства. Як складова 
стратегічних цілей організації, вона має бути орієнтована на конкретні резуль-
тати діяльності та перспективи розвитку організації, ефективна діяльність якої 
безпосередньо залежить від знань, компетенції, кваліфікації, дисципліни, мо-
тивації, здатності розв’язувати проблеми, бажання всього персоналу постійно 
вдосконалювати свої вміння і навички. Саме тому кадрова політика – важлива 
складова в системі менеджменту організації, кінцевою метою якої є створення 
згуртованої, відповідальної, високопродуктивної команди, здатної виконувати 
поставлені завдання в умовах невизначеності та ризику.

Ключові слова: кадрова політика, менеджмент організації, стратегія, 
персонал, мотивація, цілі організації.
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Кадровая политика как основа формирования инновационной 
стратегии в системе менеджмента организации

Цель статьи – исследование теоретических основ кадровой политики как 
основы формирования инновационной стратегии в системе менеджмента орга-
низации, логическая структуризация понятия кадровая политика и идентифи-
кация кадровой политики в современной практике менеджмента организации.

Методология исследования заключается в использовании аналитического, 
логического, системного методов, а также системно-деятельностного подхода.

Научная новизна полученных результатов заключается в комплексном изу-
чении данной проблематики и нахождении новых методов активизации кадровой 
политики в системе менеджмента организации.

Выводы. Главной целью кадровой политики должно быть формирование и 
оптимальное использование кадров для достижения целей предприятия. Как 
составляющая стратегических целей организации, она должна быть ориентиро-
вана на конкретные результаты деятельности и перспективы развития органи-
зации, эффективная деятельность которой напрямую зависит от знаний, компе-
тенции, квалификации, дисциплины, мотивации, способностей решать проблемы, 
желания всего персонала постоянно совершенствовать свои умения и навыки. 
Именно поэтому кадровая политика – важная составляющая в системе менедж-
мента организации, конечной целью которой является создание сплоченной, 
ответственной, высокопроизводительной команды, способной выполнять 
поставленные задачи в условиях неопределенности и риска.

Ключевые слова: кадровая политика, менеджмент организации, стратегия, 
персонал, мотивация, цели организации.
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Personnel policy as a basis formation of innovation strategy  
in the organization management system

The purpose of the article research of theoretical bases of personnel policy as 
bases of formation of innovative strategy in system of management of the 
organization, logical structuring of concept «personnel policy» and identification 
of personnel policy in modern practice of management of the organization.

The research methodology consists in the use of analytical, logical, systematic 
methods, as well as a system-activity approach.

The scientific novelty of the obtained results lies in the comprehensive study 
of this issue and finding new methods of activating personnel policy in the 
management system of the organization.

Conclusions. The main purpose of personnel policy should be the formation and 
optimal use of personnel to achieve the goals of the enterprise. As a component of 
the strategic goals of the organization, it should be focused on the specific results 
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and prospects of the organization, whose effective activity directly depends on 
knowledge, competence, qualifications, discipline, motivation, ability to solve 
problems, desire to constantly improve their skills and skills of all staff. That is 
why personnel policy is an important component in the management system of the 
organization, the ultimate goal of which is to create a cohesive, responsible, highly 
productive team capable of performing tasks in conditions of uncertainty and risk.

Key words: personnel policy, management of the organization, strategy, staff, 
motivation, goals of the organization.

Постановка проблеми. Сьогодні в складних і мінливих умовах 
зовнішнього конкурентного середовища головним джерелом успіху 
організації є її працівники. Саме персонал – найважливіший чинник 
забезпечення ефективності діяльності підприємства. Реалізація 
потенціалу будь-якої організації залежить від знань, здібностей, 
кваліфікації, дисципліни, мотивації, здатності вирішувати будь-які 
проблеми та готовності постійно навчатися і вдосконалюватися. А 
кінцевою метою кадрової політики є створення згуртованої, 
відповідальної та високопродуктивної команди, яка може виконувати 
завдання відповідно до місії та стратегії організації.

В умовах кризової економіки особливо помітним є швидке 
вигорання кваліфікованої робочої сили, і ця проблема набула майже 
світового масштабу. Тож перед менеджерами постає завдання 
підтримати найбільш кваліфікованих працівників і стимулювати 
їхню роботу. Адже на впровадження і реалізацію стратегії організа-
ції істотно впливає рівень заохочення працівників. Мотиваційний 
чинник можна вважати найважливішим у кадровій політиці з огляду 
на велику внутрішню спонукальну дію до продуктивної праці самого 
персоналу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню питання 
кадрової політики та її ролі в основі формування інноваційної 
стратегії в системі менеджменту організації приділяло увагу багато 
науковців, зокрема: О. І. Андрусь, Л. В. Балабанова, 
С. Я. Воскобійник, О. З. Воронка, В. О. Гордієнко, О. О. Левицька, 
Н. Ю. Подольчак, З. М. Пушкар та ін. У працях зазначених авторів 
обґрунтовано значення кадрової політики підприємства, досліджено 
сучасні підходи та проблеми, що виникають у ході формування 
кадрової політики. Також зазначені науковці аналізують теоретичні 
аспекти побудови ефективної кадрової політики. Але окреслена 
тема потребує подальшого детального вивчення, аналізу, більш 
нових підходів у формуванні кадрової політики в сучасних умовах 
пандемії.

Не вирішені раніше частини загальної проблеми. У зв’язку з 
ускладненими сучасними умовами зростає необхідність постановки 
та вирішення низки таких важливих завдань, як розробка нових 
підходів до формування кадрової політики, а саме системи підготовки, 
перепідготовки та перерозподілу персоналу для задоволення потреб 
організації, мобілізація інвестицій для підготовки й перепідготовки 
персоналу, пошук і залучення до співробітництва висококваліфікованих 
спеціалістів з питань кадрової політики.
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Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження теоре-
тичних засад кадрової політики як основи формування інноваційної 
стратегії в системі менеджменту організації, логічна структуризація 
поняття кадрова політика й ідентифікація кадрової політики в су-
часній практиці менеджменту організації.

Виклад основного матеріалу. В умовах мінливості, непередбачу-
ваності й агресивності зовнішнього середовища джерелом успіху 
підприємства в конкурентній боротьбі є його персонал. Саме він 
здатний організувати роботу в заданому напрямі й забезпечити до-
сягнення встановлених цілей організації. Звідси постає питання по-
будови системи кадрової політики організації.

Щодо змісту поняття кадрова політика, то на сьогодні існує ба-
гато його визначень. Більшість дослідників вважає, що кадрова по-
літика – це сукупність правил, норм та обмежень, які свідомо сфор-
мулювало вище керівництво і які визначають напрям і зміст роботи 
з персоналом. 

Під сучасною кадровою політикою розуміють продовження місії 
та стратегічних цілей організації. Вона орієнтована на конкретні 
результати діяльності та перспективи розвитку підприємства. Ефек-
тивна діяльність організації безпосередньо залежить від знань, 
компетенції, кваліфікації, дисципліни, мотивації, здатності 
розв’язувати проблеми, бажання всього персоналу та керівного 
складу постійно вдосконалювати свої вміння та навички. Ось чому 
кадрова політика є надто важливою складовою в системі менедж-
менту організації, кінцевою метою якої є створення згуртованої, 
відповідальної, високопродуктивної команди, здатної виконувати 
поставлені завдання.

Часто термін кадрова політика прирівнюють до поняття управ-
ління персоналом. Проте це не зовсім правильно. Адже термін управ-
ління персоналом набагато ширший і містить у собі кадрову політи-
ку. Також персонал підприємства є ширшим поняттям, оскільки 
воно включає в себе постійних і тимчасових, кваліфікованих та 
некваліфікованих працівників, а під кадрами слід розуміти лише 
основний (штатний, постійний), як правило, кваліфікований склад 
працівників підприємства.

Варто відмітити, що в Україні щороку зменшується кількість 
населення. Для прикладу, за інформацією Державної служби статис-
тики України, 2015 року кількість населення України становила 
42760,5 тис. осіб, серед них 15742,0 тис. осіб – зайняте населення. 
2020 року цей показник становив 41588,4 тис. осіб – загальна кіль-
кість населення, 15244,5 тис. осіб – зайняте населення [7]. Крім 
природних причин, на чисельність населення також впливає міграція 
українців за кордон. За даними Міністерства соціальної політики, 
2019 року налічувалося 3,2 млн трудових мігрантів. В окремі пері-
оди, під час сезонних робіт, – 7–9 млн. 2020 року налічувалось 
близько 3 млн трудових мігрантів. Протягом 2020 року в країну 
повернулося 400–500 тис. осіб, але переважно через пандемію коро-
навірусу. За показниками Інституту демографії та соціальних до-
сліджень, найбільш схильні до міграції люди у віці 18–29 і 30–39 ро-
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ків, які виїжджають з країни через відсутність перспектив в Укра-
їні та низьку оплату праці [8].

Оскільки кількість населення щороку значно скорочується, змен-
шується кількість і зайнятого населення, а потреба у кваліфікова-
них кадрах зростає, насамперед потрібно зменшити кількість тру-
дових мігрантів. На сьогодні створення ефективної кадрової полі-
тики – головне завдання управління сучасним підприємством 
будь-якої галузі. Кожна структура має створити такі умови, щоб 
українці, які роз’їхалися по світу, мали бажання повернутися на 
Батьківщину.

Очевидно, що сьогодні кінцевий результат успіху підприємства 
безпосередньо залежить від якості роботи кожного працівника. Тож 
забезпечення підприємства професійним персоналом, який відпо-
відає його вимогам, є одним з пріоритетних завдань кадрової по-
літики. На жаль, це завдання неможливо реалізувати без відповід-
ного морального й матеріального стимулювання та соціальних га-
рантій, що мають бути основними аспектами кадрової політики 
підприємства.

Досліджуючи проблеми та перспективи кадрової політики, 
М. В. Зось-Кіор та О. Ю. Стрілков виділяють такі етапи розробки 
кадрової політики: нормування; програмування; моніторинг персо-
налу; офіційне затвердження кадрової політики; інформування; 
формування принципів розподілу коштів; забезпечення ефективної 
системи стимулювання праці; оцінка ефективності кадрової політи-
ки, обґрунтування цілей розвитку кадрового потенціалу та форму-
вання складу структурних ланок, які забезпечують досягнення цих 
цілей; вибір оптимального варіанта програми кадрової політики, що 
передбачає досягнення найбільшої ефективності менеджменту люд-
ських ресурсів [6].

Не слід забувати про зовнішні та внутрішні чинники, що ви-
значають кадрову політику. До зовнішніх належать: національне 
трудове законодавство; взаємини з профспілкою; ситуація на рин-
ку праці; ситуація на ринку діяльності підприємства; рівень ін-
тенсивності конкуренції, ефективність зовнішніх комунікацій під-
приємства.

До внутрішніх чинників (факторів, на які організація може впли-
вати) належать: ефективність стратегічного управління підприєм-
ством; ефективність стратегічного планування діяльності щодо управ-
ління персоналом; якість інформаційного забезпечення; ефективність 
комунікацій у системі стратегічного управління; стиль управління; 
конкурентоспроможність персоналу; рівень розвиненості корпоратив-
ної культури організації; оптимальність системи мотивації; рівень 
використання системи розвитку персоналу; морально-психологічний 
клімат у колективі; опір стратегічним змінам; схильність персоналу 
до інновацій.

Загальновідомо, що у світовій практиці існують два класичні 
стилі управління персоналом – американський і японський. Науков-
ці А. О. Глєбова та С. А. Головко, досліджуючи питання кадрової 
політики, створили порівняльну таблицю основних складових кадро-
вої політики в Україні, Японії та США (табл. 1) [4].
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Таблиця 1
Особливості ведення кадрової політики в Україні, Японії та США

Характе-
ристика 
основних 
складових 
кадрової 
політики

Україна Японія США

1 2 3 4

Політика 
набору, 
відбору і 
розстановки 
кадрів

Набір кадрів 
здійснюють 
шляхом
проведення 
тестування, 
співбесід тощо. 
Перевірка вмінь 
претендента 
відбувається 
через практичне 
випробування – 
стажування. 
Відбір 
відбувається за 
схемою: «модель 
ідеального 
працівника» та 
модель доступних 
вимог. При 
доборі
персоналу 
загальними 
критеріями є:
освіта, досвід 
роботи,
психологічна 
сумісність, 
уміння 
працювати 
в колективі. 
Керівні кадри у 
фірмі 
призначають.

Приймаючи 
на роботу, 
японські фірми 
дотримуються 
таких критеріїв: 
суміщення 
професій, 
спроможність 
працювати 
в колективі, 
розуміння 
значення своєї 
професії для 
загальної справи,
уміння 
вирішувати 
виробничі 
проблеми, 
вирішувати різні 
завдання, писати 
службові 
записки, 
накреслювати 
графіки. 
Потенційні 
кандидати 
проходять 
попередню 
перевірку
на здатність 
працювати в 
напівавтономних 
колективах. 
Практика підбору 
персоналу в 
Японії заслуговує 
на особливу 
увагу. Кожна 
фірма формує для 
себе спеціаліста,
орієнтуючись 
на довгострокове 
його 
використання.
Корпоративний 
дух, повна 
відсутність

Американські 
фірми, які 
використовують 
традиційні 
принципи відбору 
кадрів при наймі 
на роботу,
головну увагу 
приділяють
спеціальним 
знанням і 
професійним 
навичкам.
Претенденти 
на роботу 
проходять 
тестування 
для виявлення 
професійної 
підготовки.
Кожна фірма 
розробляє
свої критерії 
відбору 
працівників.
Після приймання 
на роботу 
здійснюється 
процедура 
введення на 
посаду, коли 
працівника 
знайомлять з 
його посадовою 
інструкцією, 
нормативними
документами 
з вузької 
спеціалізації 
і не знайомлять 
зразу з 
діяльністю 
фірми. 
При доборі 
персоналу 
загальними 
критеріями є: 
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1 2 3 4

конфліктів, 
злагодженість 
роботи залежать 
від національного 
складу 
організації. Тобто 
багатьох проблем 
японські 
менеджери 
уникають, тому 
що в Японії живе 
99% японців.

освіта, 
досвід роботи, 
психологічна 
сумісність, 
уміння 
працювати в 
колективі. 
Керівні кадри 
у фірмі 
призначають.

Політика 
проф-
орієнтації, 
адаптації та 
підвищення
кваліфікації
кадрів

Підготовку, 
перепідготовку 
та підвищення
кваліфікації 
кадрів
здійснюють 
в спеціальних 
закладах освіти, 
навчальних 
центрах за 
спеціальними 
програмами.

Процес 
підготовки, 
перепідготовки 
та підвищення 
кваліфікації 
кадрів 
відбувається 
без відриву від 
робочих місць. 
У японських 
фірмах вважають, 
що менеджер 
повинен бути 
спеціалістом,
який може 
працювати на 
будь-якій 
ділянці, а не 
виконувати 
окремі функції, 
тому під час 
підвищення 
кваліфікації
керівник відділу, 
підрозділу вибирає
для вивчення 
нову сферу 
діяльності, 
у якій він раніше 
не працював.

У США 
найрозвинутіша 
у світі мережа 
закладів освіти, 
інших 
навчальних 
центрів і 
спеціальних 
програм, що 
забезпечують
широку 
підготовку, 
перепідготовку 
та підвищення
кваліфікації 
кадрів. Вона 
пристосована 
до умов високої 
мобільності 
керівного складу 
в промисловості
США, що 
ускладнює 
проблему 
формування 
резерву кадрів.

Політика 
зайнятості

Працівник, який 
відпрацював в 
одній
фірмі більше 
п’яти
років, втрачає

Довічне наймання 
працівників, які
досягли 
пенсійного віку 
(55–60 років), 
охоплює 
приблизно 25–
30%
японців, 
зайнятих на 
великих фірмах.

Працівник 
працює доти, 
доки він добре 
виконує свою 
роботу та 
розвивається.
Довічне наймання 
працівників 
відсутнє.

Продовження таблиці 1
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Продовження таблиці 1

1 2 3 4

стимул до само-
вдосконалення і 
починає деграду-
вати як професіо-
нал.
Ця проблема 
залишається 
практично 
нерозв’язаною.

Це традиція – 
гарантована 
зайнятість, що 
ґрунтується на 
високій 
продуктивності 
праці та якості 
продукції. 
Але з 
погіршенням 
фінансового стану 
фірми проводять 
звільнення, тому 
що офіційних 
документів, 
які гарантують 
довічне 
наймання, немає. 
На зміну системі 
довічного найму 
прийшла інша, 
більш ефективна 
та гнучка – 
«система 
обов’язкового 
найму».

Політика
управління
службовим
зростанням

У міру роботи 
у фірмі 
передбачають 
можливості для 
службового росту 
й просування на 
більш високі 
рівні ієрархії, 
заповнення місць 
співробітників, 
які вийшли на 
пенсію. Старший 
за віком 
співробітник 
може працювати 
під керівництвом 
більш
молодого.

У міру роботи 
у фірмі 
передбачають
можливості для 
службового росту 
й просування на 
більш високі 
рівні ієрархії, 
заповнення місць 
співробітників, 
які вийшли на 
пенсію. 
Вважають,  
що старший  
за віком 
співробітник 
не повинен 
працювати 
під керівництвом 
більш молодого, 
і цього правила 
дотримуються 
за допомогою 
перестановок. 
У ході посадового 
росту службовці 
проходять роботу 
послідовно

Орієнтуються 
на вузьку 
спеціалізацію 
менеджерів, 
тому просування 
їх по ієрархії 
управління 
проходить тільки 
по вертикалі, 
а це означає, 
що менеджер 
робитиме кар’єру 
тільки в цій 
галузі. Це 
обмежує
можливості 
для просування 
за рівнями 
управління, 
спричиняє 
плинність 
управлінських 
кадрів, їх перехід 
з однієї фірми 
до іншої.
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в декількох 
підрозділах 
фірми; це 
передбачено 
системою ротації 
кадрів, що 
забезпечує 
різноманітний 
досвід і широку 
кваліфікацію 
кадрів.

Політика 
стимулювання

Надається за 
активну
і віддану 
діяльність,
яка підвищує 
добробут і 
прибутковість 
самого 
підприємства.
Оплата праці 
за особисті 
досягнення.

Поєднання 
інтересів і сфер 
життєдіяльності 
фірм і 
працівників, 
висока 
залежність 
працівника від 
фірми, надання 
йому значних 
спеціальних 
гарантій і благ 
в обмін на 
відданість фірмі 
та готовність 
захищати її 
інтереси. 
Підвищення
заробітної плати 
за вислугу років.

Що вищий рівень 
кваліфікації, то 
більший рівень
стимулювання. 
Оплата праці 
за особисті 
досягнення.

Соціальна 
політика

Участь 
працівників
у профспілках, 
які створюють 
у межах фірми.

Участь 
працівників 
у профспілках, 
що створюють
у межах фірми. 
Заохочення 
кооперування 
людей у фірмі 
в межах різного 
призначення 
невеликих груп, 
рівноправність 
між 
працівниками 
незалежно 
від посади.

Участь 
працівників 
у профспілках, 
які створюють
у межах галузі.

Джерело: [4].

Уже з першого погляду привертає увагу японська кадрова полі-
тика, яка значно відрізняється від української та американської 
своєю складністю. Оскільки Японія посідає передові позиції в еко-

Закінчення таблиці 1
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номіці, то очевидно, що японські принципи управління та підбору 
персоналу ефективні. Звісно ж, не кожна країна має можливості 
впроваджувати такі системи управління у свої компанії, тому що 
багато залежить від менталітету країни, її історичних особливостей 
і традицій, які формувалися протягом багатьох років. На сьогодні 
Україна ще не набула широкого досвіду в іноземних держав у пи-
таннях управління персоналом. А. Глєбова та С. Головко зауважили: 
«Лише деякі підприємства вводять нетрадиційні системи оплати 
праці, навчання спеціалістів – явище поки що занадто рідкісне, під-
бору персоналу не надають потрібної уваги. Лише мотиваційні ново-
введення знайшли місце на українських підприємствах. Отже, для 
того щоб створити дієву систему управління на підприємстві, роз-
робити власну фірмову філософію управління персоналом, слід ке-
руватися досвідом провідних світових компаній, а крім того, нако-
пичувати власний досвід роботи з українськими працівниками. 
Проте за порівняльного аналізу будь-яких систем управління необ-
хідно зауважити, що автоматичне запровадження тієї або іншої 
системи управління ще не гарантує високої ефективності. Ефектив-
ність виробничої організації обумовлена не стільки використанням 
запозиченої системи управління, скільки тим, як пристосовані її 
елементи до виробничо-ринкових умов, у яких функціонує організа-
ція» [4].

Ефективність розробленої кадрової політики безпосередньо зале-
жить від формування нових якісних трудових ресурсів, їх підготов-
ки, кваліфікації, розвитку, здатності вирішувати нестандартні за-
вдання, приймати правильні рішення в найкоротший термін. На 
думку дослідників Л. В. Волянської-Савчук та М. В. Мацишиної, 
вирішення багатьох питань у процесі управління персоналом потре-
бує нових вимог до рівня підготовки персоналу, оскільки сьогодні 
помітне значне відставання індивідуальних знань від сучасних вимог 
до посади та професії [2]. Найбільш прийнятним є інноваційний тип 
навчання, мета якого – створення орієнтації та оновлення. Най-
складнішим моментом у процесі навчання є засвоєння методів само-
стійного набуття знань. За допомогою різних методів розвитку 
(табл. 2) можна управляти компетентністю персоналу та підвищу-
вати ефективність його роботи.

Таблиця 2
Сучасні методи розвитку персоналу

Метод Можливість використання (опис)

1 2

Тренінг
Мінімум інформації і максимум вправ на відпрацювання 
навичок. Застосовують для розвитку навичок у невеликої 
групи осіб.

Кейс-стаді

Інтерактивна технологія для короткострокового навчання 
менеджерів на основі бізнес-ситуацій. Мета – навчити 
аналізувати ситуацію для вирішення поставленого завдан-
ня, виявляти ключові проблеми, вибирати оптимальне 
рішення.
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Коучинг

Нова форма консультативної підтримки, засіб сприйняття, 
допомоги в пошуку вирішення або подолання будь-якої 
складної ситуації. Завдання коучингу – не надати готові 
рішення, а допомогти людині самостійно знайти їх і за-
кріпити на практиці.

E-Learning

Масовий метод дистанційного навчання у вигляді елект-
ронних книг, відеоуроків, комп’ютерних вправ. Ефектив-
ність виявляється у формуванні знань у великої кількос-
ті людей.

Самонавчання

Проходить в індивідуальному порядку за умови стимулю-
вання навчання з використанням різноманітних матеріа-
лів: книг, документації, аудіо-, відео- та мультимедійних 
програм.

Джерело: [2].

На впровадження і реалізацію стратегії організації істотно впли-
ває рівень мотивування працівників. Мотиваційний чинник можна 
вважати найважливішим у кадровій політиці з огляду на велику 
внутрішню спонукальну дію до продуктивної праці персоналу.

За визначенням А. В. Галкова, «мотивація – це внутрішня енер-
гія, що передбачає активність людини в житті та на роботі. Моти-
вація – неперервний і циклічний процес, оскільки потреби завжди 
є і людина прагне їх задовольнити. У разі якщо діяльність, спрямо-
вана на задоволення певних потреб, дала позитивний результат, 
людина намагатиметься не тільки повторити цю ситуацію, а й задо-
вольнити інші потреби, зокрема потреби вищого рівня» [3].

Дослідники Д. В. Бузоверя і О. Ю. Лінькова вважають, що «мо-
тивація – це заохочення підлеглих, спрямування їхніх зусиль» [1].

Учені Г. М. Захарчин, Н. П. Любомудрова та Р. О. Винничук 
зазначають, якщо закладати мотиваційний чинник як обов’язковий 
у кадрову політику, «доцільно подумати над тим, що становитиме 
основу мотивації: конкуренція між працівниками чи виховання ло-
яльного ставлення працівника до підприємства. А може, доцільно 
поєднати обидва підходи та доповнити їх фактором, спрямованим на 
саморозвиток персоналу та підвищення його креативності» [5]. На 
думку дослідників, основне завдання мотиваційного чинника в ка-
дровій політиці полягає в тому, щоб завдяки системі мотиваторів 
стимулювати адекватну поведінку колективу організації в умовах 
змін і спрямувати її на досягнення цілей підприємства.

Існує велика кількість мотиваційних теорій і методів мотивації 
персоналу, зокрема страх втратити роботу, фінансові стимули, мож-
ливості для самореалізації, встановлення спеціальних цілей для 
організації загалом та окремих співробітників.

При розробці системи стимулювання працівників загалом корис-
туються класичними теоріями мотивації. Ці теорії поділяють на дві 
групи: змістовні та процесійні. Розроблені теорії мотивації свідчать, 
що причини, які спонукають працівника до праці, складні та багато-

Закінчення таблиці 2
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аспектні, поведінку працівника визначають його потреби, сприйнят-
тя та очікування.

У традиційних системах мотивації акцент роблять на посаду, а 
не на особистість. Сучасна система менеджменту організації має бути 
орієнтована на людину – людину-новатора, адже підприємницькі 
навички (схильність до ризику, що проявляється у вмінні ухвалю-
вати нестандартні рішення, працювати з клієнтами, швидко й гнуч-
ко реагувати тощо) і стиль мислення є ключовими перевагами в 
професійній діяльності.

Зростання рівня ризику та невизначеності; наявність працівників 
з різними соціально-психологічними особливостями та схильністю 
до ризику; необхідність мотивування особистості, а не забезпечення 
посади, яку вона обіймає; потреба перетворити ризик і загрози на 
конкурентну перевагу – основні причини необхідності формувати 
нову теорію мотивації (табл. 3).

Таблиця 3
Причини необхідності формування нової теорії мотивації

Суб’єктивні причини Об’єктивні причини

Соціально-психологічні відмінності 
працівників у ставленні до ризику.

Неможливість пояснити поведінку 
працівників з позиції наявних те-
орій мотивації.

Необхідність підвищувати мотивова-
ність працівників і рівень продуктив-
ності праці.

Стрімкі зміни в зовнішньому се-
редовищі та домінування ризику 
в діяльності підприємства.

Доцільність збалансованого кадрового 
забезпечення підприємств і максималь-
ної реалізації управлінського, трудово-
го потенціалу працівників.

Необхідність для діяльності ефек-
тивних підприємств прийняття 
ризикових рішень і стратегій 
з різним рівнем ризику.

Джерело: [9].

Заслуговує на увагу R-теорія мотивації як складова реалізації 
стратегій організації, оскільки в ній зроблено спробу дослідити, як 
впливає соціально-економічний чинник ризику на діяльність праців-
ника, керівника та як ним ефективно управляти для отримання 
запланованих результатів. Суть теорії полягає в тому, що необхідно 
розділяти працівників за здатністю йти на ризик. Тобто поділити 
працівників щонайменше на три категорії: схильних до ризику, 
нейтральних і не схильних. Працівник, не схильний до ризику, ні-
коли ефективно не працюватиме в галузі, на підприємстві чи на 
посаді, які вимагають прийняття та реалізації рішень з високим 
рівнем ризику. Такий менеджер у ситуації навіть з незначним рівнем 
ризику може втратити контроль в управлінні, поведінці тощо. Тобто 
керівники з різною схильністю до ризику в різних середовищах ви-
конуватимуть роботу з різним рівнем ефективності – усе залежатиме 
від рівня ризикованості, мети та завдання.

Але зазначимо також, що запропонована теорія мотивації не змо-
гла пояснити всіх випадків мотивування працівників. Тому було 
розроблено ще одну мотиваційну теорію, яка складається з п’яти 
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аспектів, що впливають на мотивацію працівників: потреби, емоції, 
минулий досвід, очікування (майбутнє) і цінності – HEVEN [9].

Отже, урахування теорій мотивації в процесі управління підпри-
ємствами як складової кадрової політики сприяє вибору дієвих та 
обґрунтованих стимулів, усебічному моніторингу потреб працівників, 
покращенню умов праці, оптимальному поєднанню зацікавленості 
персоналу та продуктивності його праці, досягненню організаційних 
цілей на всіх рівнях.

Висновки. Головною метою кадрової політики має бути форму-
вання та оптимальне використання кадрів для досягнення цілей 
підприємства. Як складова стратегічних цілей організації, вона має 
бути орієнтована на конкретні результати діяльності та перспективи 
розвитку організації, ефективна діяльність якої безпосередньо за-
лежить від знань, компетенції, кваліфікації, дисципліни, мотивації, 
здатності розв’язувати проблеми, бажання всього персоналу постійно 
вдосконалювати свої вміння і навички. Саме тому кадрова політика 
є важливою складовою в системі менеджменту організації, кінцевою 
метою якої є створення згуртованої, відповідальної, високопродук-
тивної команди, здатної виконувати поставлені завдання в умовах 
невизначеності та ризику.
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЄКТІВ  
З ВИКОРИСТАННЯМ КРАУДФАНДИНГУ

Мета статті – аналіз ключових показників ефективності (KPI) для досягнен-
ня успіху інноваційних проєктів, які намагаються залучити фінансові кошти 
опосередковано через краудфандингові платформи. Методологія дослідження. У 
контексті роботи використано міждисциплінарний метод дискурс-аналізу та 
системний підхід; порівняльний метод дав змогу визначити оптимальний підхід 
до проблеми. Наукова новизна. У полі фінансового забезпечення бракує інстру-
ментів для заохочення учасників ринку надавати ідеї та пропонувати проєкти, 
які можуть бути профінансовані за допомогою краудфандингу. Висновки. На 
створення життєздатного механізму колективного фінансування та зростання 
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обсягів залучених коштів впливають такі показники: наратив (або попередня 
історія), чітка мета та запланована тривалість проєкту; інвестиції в комуніка-
ційні схеми та візуалізацію реклами, а також підтримка з боку третіх сторін 
(позитивні відгуки); концентрація уваги на процесі застави, а не на фінансовій 
меті; розподіл краудфандингу на структуровані категорії. Водночас успіх кра-
удфандингу не визначають розмір винагороди та місце.

Ключові слова: краудфандинг, ключові показники ефективності, альтер-
нативне фінансування.
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Анализ эффективности финансирования проектов  
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Analysis of the effectiveness of financing projects using 
crowdfunding

Purpose – analysis of key performance indicators (KPIs) for the success of 
innovative projects that try to raise funds indirectly through crowdfunding 
platforms. Research Methodology. The interdisciplinary method of discourse 
analysis and systematic approach were used in the context of this work; the 
comparative method allowed to determine the optimal approach to the problem. 
Scientific novelty. The field of financial support lacks tools to encourage market 
participants to provide them with ideas and projects that can be financed through 
crowdfunding. Conclusions. The following indicators influence the creation of a 
viable crowdfunding mechanism and the growth of fundraising: narrative (or 
previous history), a clear goal and planned duration of the project; investment in 
communication schemes and visualization of advertising, and third-party support 
(positive feedback) focus on the pledge process rather than on the financial goal; 
distribution of crowdfunding into structured categories. At the same time, the 
success of crowdfunding is not tied to the size of the reward and any location.

Key words: crowdfunding; key performing factors; alternative financing

Постановка проблеми. Сприйняття альтернативних фінансів сти-
мулює світові фінансові ринки та конкуренцію між банківським 
фінансуванням і небанківськими джерелами грошових коштів. Згід-
но з опитуваннями Європейського центрального банку, тоді як біз-
нес-сектор страждає від дефіциту банківського фінансування (заявку 
на отримання банківської позики подають 27% малих і середніх 
підприємств), альтернатива фінансів, зокрема краудфандинг, забез-
печує ринок необхідними фінансами [3].

Переваги від краудфандингу не обмежені лише фінансами. 
Р. Шиллер вказує, що краудфандинг потенційно скорочує цикл роз-
робки нових продуктів, тим самим забезпечуючи більш ранній вихід 
інвестора на ринок. Отже, краудфандинг – це багатогранний інстру-
мент підтримки на ранніх стадіях упровадження інновацій, що 
сприяє збільшенню ресурсів. Він забезпечує виробництво попередні-
ми грошовими коштами на розробку та виготовлення продукції. Крім 
того (що важливо), дає можливість фірмі продемонструвати свої 
наміри через перевірку ринкового попиту, що як мультиплікатор 
інформації відображає наміри громадськості та містить зворотний 
зв’язок [8].

Наразі є достатньо доказів того, що краудфандингова пропозиція 
може збільшити попит і весь обсяг ринку з подальшими наслідками 
для ринків товарів-субститутів. Для заохочення попиту на альтерна-
тивне фінансування загальних досліджень слід враховувати 
взаємозв’язки різних макроекономічних показників, що відобража-
ють кредитування, заощадження, добробут, ВВП на душу населення 
тощо.

Актуальність зазначеної теми дослідження полягає в тому, що в 
полі фінансового забезпечення досі бракує інструментів для заохо-
чення учасників ринку надавати ідеї та пропонувати проєкти, які 
можуть бути профінансовані за допомогою краудфандингу.

Аналіз останніх досліджень. Наукова спільнота докладає зусиль 
для аналізу факторів успіху в краудфандингу. А. Кордова дослідила 
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технологічні проєкти та чинники, які впливали на їх фінансування 
[2]. Д. Кох і М. Сірінг вивчали залучення донорів до проєктів без 
будь-якої класифікації [5]. Е. Гербер і Дж. Х’ю визначили вплив 
мотивації та стримувальних умов на залучення донорів проєктів [4]. 
Двосторонній підхід донорів і засновників досліджували Е. Моллік 
і В. Куппусвамі [6]. Оцінка отриманих наукових результатів та ана-
ліз практичного досвіду впровадження краудфандингу в економічні 
відносини дали змогу зробити певні теоретичні узагальнення та 
сформулювати висновки щодо імплементації набутих знань у вітчиз-
няну практику.

Мета статті – аналіз ключових показників ефективності (KPI) 
для досягнення успіху інноваційних проєктів, які залучають фінан-
сові кошти опосередковано через краудфандингові платформи.

Виклад основного матеріалу дослідження. Доступ до джерел аль-
тернативного фінансування є практично закритим для основної час-
тини підприємств і стартап-проєктів малого та середнього бізнесу, 
фінансові кредити «не підйомні», можливості державної підтримки 
та фінансування також дуже обмежені.

Краудфандинг – це форма інвестування, заснована на співпраці 
людей, які добровільно об’єднують свої гроші або інші ресурси, як 
правило, через інтернет, аби підтримати зусилля певних осіб чи 
організацій. Підприємець, який прагне використовувати краудфан-
динг, наприклад для формування стартового капіталу проєкту, за-
звичай використовує інтернет-платформи, щоб залучити невеликі 
суми грошей від тих, хто, як правило, не є професійними фінансис-
тами.

Варто зазначити, що існують чотири типи краудфандингу: 1) на 
основі пожертвувань; 2) у вигляді винагород; 3) з метою капіталіза-
ції; 4) у формі кредиту чи займу [1].

Пожертва – донорський контракт без екзистенціальної винагоро-
ди. Краудфандинг базується на тому, що певні особи хочуть допо-
могти іншим людям і проєктам, які їм подобаються і які близькі їм 
емоційно. 

Винагорода – контракт з екзистенційною матеріальною винагоро-
дою (у грошах чи виробництві). 

Кредитування – кредитний контракт, який погашають з ураху-
ванням відсотків за користування коштами. 

Капітал – договір акціонерного капіталу, акції, інструменти, що 
схожі на акції, або розподіл доходів на проєкт / бізнес, потенційна 
можливість участі в розподілі результатів проєкту.

За прогнозами Світового банку, до 2025 року річні вкладення в 
краудфандинг зростуть до 93 млрд доларів. Лише третина всіх кра-
удфандингових проєктів є соціальними та розважальними, решта – 
має комерційне спрямування. Можна впевнено стверджувати про 
позитивні перспективи розвитку краудфандингових технологій в 
Україні, які можуть сприяти розвитку як нових сегментів економі-
ки, так і фінансової системи країни загалом. 

На міжнародному просторі найбільш популярними вебсайтами 
краудфандингу, які можна використовувати для фінансування та 
стимулювання стартапу, ідеї чи проєкту, є: Kickstarter, Indiegogo, 
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Patreon, GoFundMe, Crowdrise, PledgeMusic, Razoo, RocketHub, 
Crowdfunder, Give, Charitable, Lending Club, AngelList, Crowdcube, 
Fundable, Kiva й ін. 

В останні роки з’явилося кілька українських краудфандингових 
платформ, спрямованих на вирішення різних завдань, зокрема на 
надання гуманітарної допомоги постраждалим під час Євромайдану 
та в конфлікті на Сході України, підтримку бізнес-стартапів та інно-
ваційних проєктів з розвитку громадянського суспільства та громад.

Зазначимо, що в п’ятірку найкращих країн, які надають грошо-
ві кошти, входять США, Канада, Велика Британія, Австралія і Ні-
меччина.

Показник ефективності проєкту, який демонструє, наскільки 
ефективно можна залучити фінансування, вважають ключовим фак-
тором успіху. Безумовно, про ефективність краудфандингових про-
єктів свідчить цільова сума, встановлена під час запуску проєкту. 
Дослідники вивчали вплив краудфандингу на успішність проєктів і 
визначили фактори, що впливають на нього. Останні огляди крауд-
фандингового успіху були розділені на три категорії показників 
ефективності проєкту: характеристика проєкту, характеристика за-
сновника, комунікація та обмін (таблиця 1).

Таблиця 1
Основні показники ефективності краудфандингу  

та їх вплив на успіх проєктів

Категорії 
показників 

ефективності 
проєкту

Підкатегорії показників 
ефективності проєкту

Показники 
ефективності 

(KPI) Немає 
ефекту

успіх
відмов-
лено

Характеристи-
ка проєкту

Візуалізація: відео, фото,  
загальний дизайн

+ + -

Опис ідеї: розповідь історії, 
мова, ключові слова

+ + -

Профіль і кейс: стійкість, 
допомога іншим, дотримання 
цілі, історія, довіра, потенці-
ал

+ + -

Національна близькість + - -
Тривалість проєкту + - -
Фінансові цілі проєкту - + -
Уже залучені кошти + - -
Кількість спонсорів - + -

Характеристи-
ка засновника

Попередній досвід засновника + - +
Стать - - +

Комунікація 
та обмін

Рекомендації третіх сторін 
(наприклад платформа для 
краудфандингу), коментарі

+ - -

Поширення його 
через інші медіаканали

+ + -

Оновлення + - -
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Характеристика проєктів містить всі особливості, що описують 
ідею, рекламу та її цілі. Науковці вивчали візуалізацію реклами: 
відео, фотографії, загальний дизайн – і довели її вплив на успіх 
фінансування [5; 7]. Зокрема, вони досліджували взаємозв’язок між 
візуалізацією та кольором і з’ясували, що проєкти з чорними-білими 
фотографіями мають значно нижчий рівень успіху [4].

У цьому контексті доцільно пояснити характеристику, яка по-
єднує в собі стійкість, допомогу іншим, виявлення причин, попере-
дню історію, довіру та потенціал. Р. Шиллер з’ясував, що орієнтація 
на стійкість позитивно впливає на успіх фінансування краудфандин-
гових проєктів [8]. Е. Гербер і Дж. Х’ю додали мотивацію прихиль-
ників, яка включає бажання отримати винагороду, вести справи та 
бути частиною спільноти [4]. 

Досліджуючи вплив тривалості проєкту на успіх фінансування, 
А. Кордова й інші дослідники доводять, що тривалість проєкту збіль-
шує його шанси на успіх [2]. Ці висновки відповідають дослідженню 
Е. Моллік і В. Куппусвамі [6], за яким краще підготовлені з точки 
зору бізнес-планів і графіків проєкти швидше за все матимуть пере-
ваги та вчасно знайдуть спонсорів.

Цікаво, що немає жодних доказів про роль фінансової мети 
проєкту для досягнення успіху в залученні коштів. На жаль, не-
достатньо наукових аргументів, щоб економічно довести зв’язок 
між кількістю вкладених грошей і кількістю тих, хто їх надає для 
проєкту. 

Усі зазначені вище характеристики проєкту формують уявлення 
про ключові чинники, на які слід звернути увагу перед запуском про-
єкту на платформі краудфандингу. Важливо розуміти фінансові амбі-
ції, історію та здатність надавати наративи для залучення спонсорів. 
Вони, своєю чергою, давши обіцянки, привернуть увагу інших по-
тенційних спонсорів. Візуалізація також має значення. Тому будь-які 
інвестиції в маркетингові кампанії сприятимуть їх беззбитковості.

Друга категорія ключових факторів успіху – це характеристики 
засновника. Існує переконання, що проєкт і його успіх тісно пов’язані 
з його власником. Наприклад, Р. Шиллер вказує, що підтримка під-
приємця має значний вплив на результати фінансування [8]. Кампа-
нії, ініційовані підприємцями, які раніше підтримували інших, 
мають вищі показники успіху. 

Третя категорія ключових показників успіху – це комунікація 
(спілкування) та обмін. Масштабний маркетинг кампанії, широкі 
кола спільного доступу можуть привернути більше уваги до проєкту, 
фінансованого за рахунок грошових коштів.

Отже, дослідники вивчають фактори, які впливають на залучен-
ня коштів на проєкти через краудфандингові платформи. Ці напра-
цювання вбудовані у сферу поведінкової та наративної економіки й 
мають величезні перспективи для аналізу в майбутньому. Щоб про-
демонструвати користувачам переваги й особливості проєктів крауд-
фандингу, стартаперам вкрай необхідно висвітлити наративи, чітку 
мету та графік реалізації, інвестування і спільний доступ, візуалі-
зацію, забезпечення підтримки третіх сторін, зосередження на про-
цесі застави, а не на фінансовій меті, постійно проводити актуалі-
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зацію проєкту (оновлення). Намагання формувати проєктну пропо-
зицію через краудфандинг – це міст для майбутнього успіху.

Висновки. За результатами проведеного дослідження констату-
ємо, що краудфандинг як фінансова інновація знайшов власну 
нішу, посів своє місце в сучасній світовій інформаційно-інновацій-
ній, креативній економіці та продовжує набирати оберти. В Укра-
їні з’явилися перші інструменти цього виду фінансових послуг, 
але їх розвиток буде залежати в майбутньому від багатьох 
суб’єктивних та об’єктивних чинників. Ми виокремили ключові 
аспекти, що визначають успішність інноваційних проєктів через 
краудфандинг.

• Наратив (або попередня історія), чітка мета та запланована 
тривалість проєкту сприяють його краудфандингому успіху. 

• Інвестиції в комунікаційні схеми та візуалізацію реклами, а 
також підтримка з боку третіх сторін (позитивні відгуки) максимі-
зують імовірність успіху в зборі коштів.

• Концентрація уваги на процесі застави, а не на фінансовій меті 
забезпечує кращі можливості для фінансування краудфандингових 
проєктів. 

• Краудфандинг не прив’язаний до будь-якого місця. 
• Краудфандинг – це наратив, особистий вплив, відчуття донорів, 

водночас успіх краудфандингу не визначає розмір винагороди. 
Дослідження краудфандингу в різних аспектах його прояву, ство-

рення життєздатного механізму колективного фінансування, напра-
цювання методик, удосконалення технологій, розробка норм і відпо-
відних законів надають широкий спектр можливостей для подальших 
наукових досліджень.

Список використаних джерел

1. Buysere K., Gajda O., Kleverlaan R., Marom D. A Framework for European 
Crowdfunding, 1st ed., 2012. URL: http: //www.infoeuropa.ciejd.pt/files/data-
base/000051001-000052000/000051102.pdf (дата звернення: 10.02.2021).

2. Кордова А., Долчі Дж., Джанфрат Г. Детермінанти успіху краудфандин-
гу: докази з технологічних проєктів. Соціальні та поведінкові науки. 2015. 
№181. С. 115–124.

3. ECB 2019. Survey on the access to finance of enterprises. URL: https://
www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/safe/html/index.en.html (дата звернення: 
03.03.2021).

4. Gerber Е., Hui J. Crowdfunding: Motivations and deterrents for 
participation. URL: https://dl.acm.org/citation.cfm?id=2530540 (дата звернен-
ня: 21.01.2021).

5. Koch J., Siering M. Crowdfunding Success Factors: The Characteristics of 
Successfully Funded Projects on Crowdfunding Platforms. Proceedings of the 
23rd European Conference on Information Systems (ECIS 2015). Mьnster, 2015. 
URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2808424 (дата звер-
нення: 17.03.2021).

6. Mollick E., Kuppuswamy V. After the Campaign: Outcomes of Crowdfund-
ing. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2376997 (дата 
звернення: 07.04.2021).



81Аналіз ефективності фінансування проєктів З використанням краудфандингу

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
6

7. Pardo B., Greenberg M., Harihan K., Gerber E. Crowdfunding support 
tools: predicting success & failure. Proceeding. Extended Abstracts on Human 
Factors in Computing Systems, 2013. URL: https://dl.acm.org/citation.
cfm?id=2468682 (дата звернення: 24.03.2021).

8. Шиллер Р. Наративна економіка. URL: https://cowles.yale.edu/sites/
default/files/files/pub/d20/d2069.pdf (дата звернення: 25.02.2021).

References

1. Buysere K., Gajda O., Kleverlaan R., Marom D. (2012) A Framework for 
European Crowdfunding, 1st ed. Available at: http://www.infoeuropa.ciejd.pt/
files/database/000051001-000052000/000051102.pdf (accessed 10 February 
2021).

2. Cordova A., Dolci J., Gianfrate G. (2015) The Determinants of Crowdfund-
ing Success: Evidence from Technology Projects. Social and Behavioral Sciences, 
no. 181, pp. 115–124 (in Ukrainian).

3. ECB. (2019) Survey on the access to finance of enterprises. Available at: 
https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/safe/html/index.en.html (accessed 
3 March 2021).

4. Gerber E., Hui J. (2013) Crowdfunding: Motivations and deterrents for 
participation. Available at: https://dl.acm.org/citation.cfm?id=2530540 (accessed 
21 January 2021).

5. Koch J., Siering M. (2015) Crowdfunding Success Factors: The Character-
istics of Successfully Funded Projects on Crowdfunding Platforms. Proceedings of 
the 23rd European Conference on Information Systems (ECIS 2015), Mьnster. 
Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2808424 (ac-
cessed 17 March 2021).

6. Mollick E., Kuppuswamy V. (2014) After the Campaign: Outcomes of Crowd-
funding. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=2376997 (accessed 7 April 2021).

7. Pardo B., Greenberg M., Harihan K., Gerber E. (2013) Crowdfunding sup-
port tools: predicting success & failure. Proceeding. Extended Abstracts on Hu-
man Factors in Computing Systems. Available at: https://dl.acm.org/citation.
cfm?id=2468682 (accessed 24 March 2021) (in Ukrainian).

8. Shiller R. Narrative economics. Available at: https://cowles.yale.edu/sites/
default/files/files/pub/d20/d2069.pdf (accessed 25 February 2021) (in Ukrainian).

Стаття до редакції журналу надійшла: 16.07.2021 р.



© Svitlana Panchenko, Svitlana Litovka-Demenina

UDC: 378.339.138:379.8 
DOI: 10.33813/2224-1213.26.2021.8

Svitlana Panchenko 

PhD in Cultural studies, associate professor  
ORCID iD: 0000-0001-8010-8318 
Scopus Author ID: 57210150410 
dolga100@ukr.net

Svitlana Litovka-Demenina 

Candidate of Pedagogical Sciences,  
Associate Professor of the Department  
of International Relations and Organization of  
Tourism of the Interregional Academy of Personnel Management 
ORCID iD: 0000-0002-8341-9872 
svlitovka@ukr.net

THE IMPLICATIONS OF MARKETING RESEARCH  
FOR TOURISM DURING THE COVID-19 PANDEMIC

The purpose of the article is, taking into account the importance of marketing 
research in the field of tourism, to propose an adequate marketing strategy for a 
tourism enterprise in the context of the Covid-19 pandemic.

Methodology – the application of methods of analysis, synthesis, comparison, 
generalization, forecasting, as well as the use of systemic, activity-based, histori-
cal approaches.

The scientific novelty is in the proposals for solving problems in the field of 
tourism, in particular, in conducting marketing research at travel companies in 
the conditions of Covid-19.

Conclusions. As a result of the study, it was found that tourism organizations 
require market monitoring in the context of Covid-19, constant and consistent 
marketing research in connection with the reformatting of the market with new 
challenges of the time.
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Значення маркетингових досліджень для сфери туризму  
під час пандемії COVID-19

Мета статті – акцентувати на значенні маркетингових досліджень у сфері 
туризму, запропонувати адекватну маркетингову стратегію туристичного під-
приємства в умовах пандемії COVID-19.

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

Наукова новизна полягає в тому, що в цій статті представлені пропозиції з 
вирішення проблем у сфері туризму, зокрема в проведенні маркетингових до-
сліджень на туристичних фірмах в умовах COVID-19.

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 ринку 
через нові виклики часу.

Ключові слова: маркетингові дослідження, пандемія, COVID-19, туристич-
ний продукт, сфера туризму.
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Значение маркетинговых исследований для сферы туризма  
во время пандемии COVID-19

Цель статьи – акцентировать внимание на значении маркетинговых иссле-
дований в сфере туризма, предложить адекватную маркетинговую стратегию 
туристического предприятия в условиях пандемии COVID-19.

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

Научная новизна заключается в том, что в этой статье представлены пред-
ложения по решению проблем в сфере туризма, в частности в проведении 
маркетинговых исследований на туристических фирмах в условиях COVID-19.

Выводы. В результате исследования установлено, что туристические орга-
низации требуют мониторинга рынка в условиях COVID-19, постоянного и по-
следовательного проведения маркетинговых исследований в связи с переформа-
тированием рынка с новыми вызовами времени.

Ключевые слова: маркетинговые исследования, пандемия, COVID-19, турис-
тический продукт, сфера туризма.

Introduction. In connection with Covid-19, the world went online 
and marketing, marketing research did not stand aside, on the contrary, 
this area quickly moved to the digital plane. This situation can be called 
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unique. We are trying to figure out how the pandemic will affect all 
of humanity, what will change and which industry, in particular, mar-
keting, will develop and in which direction. 

Marketing is interpreted as an integral concept of enterprise devel-
opment, the philosophy of its existence, carried out in such a way that 
the enterprise management system is based on the principles of mutu-
ally beneficial exchanges, and the management process is implemented 
as marketing management. It is obvious that the marketing-oriented 
activity of a manager necessarily presupposes the formation of a mar-
keting style of thinking, which is associated with the presence of spe-
cial personal qualities of the manager. Using the method of historical 
analysis, having studied the reasons for the emergence and evolution 
of marketing as a type of activity and as a science, as well as consid-
ering the change in the structural and content of the term «marketing», 
we came to the conclusion about the objective origin of the phenomenon 
of marketing culture, the possibility of its interpretation regarding the 
personality of the manager.

Research analysis and problem statement. Marketing features of 
tourism development are covered in the works of both domestic and 
foreign scientists: O. Dzhandzhugazova, G. Papyrian, F. Kotler and 
others. Marketing of services in their works was considered by domes-
tic and foreign scientists and practitioners: F. Kotler, T. Primak, 
A. Kostyuchenko, E. Novatorov and others. Among the scholars who 
have studied the marketing aspects of tourism, we should mention such 
as N. Kudla, Y. Pravyk, I. Shkola, G. Bagiev, X. Ballesteros, U. Gret-
zel, V. Kvartalnov, C. Koo, J. Xiang, S. Krasnov, S. Melnichenko, 
D. Nikulin, E. Romat, M. Sigala, M. Skopen, T. Tkachenko, M. Her-
nandez and others. The research of these authors is based on an in-depth 
analysis of the essence, problems and prospects of marketing, market-
ing research in tourism.

There are many definitions of marketing research in the marketing 
literature, tables with definitions of these concepts have been developed. 
In particular, F. Kotler [1], defining the essence of research, draws 
attention to the set of actions that need to be dug before a market 
decision is made. Other researchers define marketing research as the 
collection, processing, and analysis of data to reduce the uncertainty 
that is present in marketing decisions. Based on the definition of a 
well-known American scientist and other experts, we note that marketing 
research is a systematic and objective search and analysis of information 
to identify and solve arbitrary problems in the field of marketing.

The purpose of the article is, taking into account the importance 
of marketing research in the field of tourism, to propose an adequate 
marketing strategy for a tourism enterprise in the context of the 
Covid-19 pandemic.

The result of the study. United Nations Secretary-General Antonio 
Guterres, referring to the impact of the coronavirus on various sectors 
of the global economy, noted that tourism is one of the industries most 
affected by the pandemic. People do not travel, fear has settled in 
them, the future seems uncertain. The tourism industry was more 
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affected by the lockdown that caused an epidemic in the global economy 
[https://www.unwto.org/management/zurab-pololikashvili].

Develop new principles, opportunities for analysis in marketing and 
research, as well as in the company Google, a socially organized 
organization of health protection of distribution on the head sides of 
their servers for additional.

1. Trust the solutions of local marketers;
2. Continuously analyze your organization’s position on the market 

and strategy;
3. Analyze all the elements of advertising deception;
4. Focus on what is actionable, important;
5. Pick up your options to help others.
Joshua Spanier is Google’s VP of Marketing. Marketers from all 

over the world work under his leadership. They plan, buy and run ads 
and track their performance on behalf of Google brands around the 
world. Joshua spoke about five principles to survive in the online 
marketing market during a pandemic and shared how his specialists 
work during the coronavirus outbreak [https://www.thinkwithgoogle.
com/intl/ru-ru/future-of-marketing/management-and-culture/covid-19-
media-principles/].

The tourism sector needs to improve service standards, diversify 
tourism products and itineraries, improve the inbound tourism 
environment and shopping experience, explore creative marketing tools 
and smart consumption through online and offline integration, and 
foster new businesses, including digital tourism.

Marketing initiatives should include:
1. Planning the recovery of tourism markets and viewing tourism 

markets based on market research, taking into account existing 
conditions;

2. Planning for digital marketing projects to restore target tourism 
markets;

3. Predicting new travel opportunities in the future
4. Identification of travel agencies and tourism establishments 

affected by coronacrisis and compensation planning;
5. Communication to travel agencies and tourism establishments on 

compliance with health protocols;
6. Supply of sanitary and hygienic disinfectants for tourist 

establishments and sites [https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-06/
turyzm-v-ukraini.pdf].

Travel companies need to carry out marketing activities for the 
correspondingly planned tasks. The planning of marketing tasks is based 
on the strategy of the travel company, namely, marketing research.

The main directions of marketing research in tourism:
– research of the internal potential of the enterprise;
– market share analysis;
– studying the characteristics of the market;
– sales analysis;
– study of trends in business activity,
– search for potential consumers;
– forecasting long-term market development trends;
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– studying the activities of competitors;
– study of tourism products;
– analysis of customer satisfaction with the services of the compa-

ny [4].
There are five competitive forces that determine the attractiveness 

of a certain tourism market and the position of a given travel company 
in the competition in the travel industry, namely:

– the emergence of new competitors;
– the threat of replacing this product with new tourism products;
– strength of the position of intermediaries;
– the strength of the buyers’ position;
– a competitive environment in the tourism sector itself [4].
As the Secretary General of the World Tourism Organization Zurab 

Popolikashvili noted in his interview, by the end of 2020, revenues 
from world tourism have decreased by about $ 500,000,000,000. The 
crisis will lead to changes in the tourism market. Travel campaigns 
have started to provide top quality, environmentally friendly services 
in order to convert their travel product to a better one [https://www.
unwto.org/management/zurab-pololikashvili].

The tourist potential of Ukraine today is not fully disclosed, as 
evidenced by the 1.5-2.5% share of the tourism industry in the struc-
ture of the country’s GDP. The main obstacles hindering the develop-
ment of the tourism sector in Ukraine today are mainly factors of a 
managerial, economic, environmental, social and cultural nature [14, 
p. 124].

The potential market in the field of tourism in Ukraine is on average 
about 20% of the total population of Ukraine (region, region, etc.). It 
also includes a part of the population, shows interest in purchasing 
this type of service and has the appropriate means to make a purchase. 
This part of the population makes up the so-called «real market». If 
it is reduced by the number of buyers, for one reason or another 
(legislative restrictions, a decrease in total income per family member, 
health status, etc.) If they do not realize their interest, we will get a 
«qualified market». It can be 50% – 80% of the actual market [5].

So, the tourist enterprises of Ukraine actively serve about 10% 
-15% of buyers of the potential domestic market, they have the 
opportunity to make a choice from the whole variety of offered goods, 
including competing firms.

«The market has been mastered» is made up of buyers who give 
preference to the goods (services) of the given enterprise.

Similar studies apply to the markets of foreign (outbound) and 
foreign (inbound) tourism. A quantitative analysis of the market allows 
you to obtain data on the volume of services, the market has the ability 
to accept in the present and in the future.

Quantitative analysis has the following objectives:
a) make a choice of the most effective channels for the distribution 

of products (services) of the enterprise, target markets; make a decision 
to expand production capacity;

b) create a basis for the development of an optimal plan for the sale 
of products (services) broken down by calendar periods and, thus, avoid 
a shortage of goods to meet demand at any given time;
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c) determine the sequence of stages of market development, taking 
into account the factor of consumer concentration – one of the most 
significant market factors in the field of tourism.

The possibilities of the Internet allow you to find out the conducted 
marketing research, which, perhaps, satisfy the travel company, find 
secondary data, select software for marketing research, as well as collect 
data from focus groups, questionnaires, etc. One of the greatest 
advantages of conducting research on the Internet is that the data can 
be processed as soon as it arrives. Data from the Internet does not 
require an additional stage of introduction, since they are already in 
electronic form. The Internet is also useful in marketing research 
management. It is used to disseminate market research results and 
reports that can be posted on competitive sites, making them available 
in the global information space.

In the external environment, dynamic processes of change are 
constantly taking place, something constantly disappears and something 
new appears. One part of these processes opens up opportunities for 
the firm. The other, on the contrary, creates additional difficulties and 
restrictions for it. For successful marketing activities, the company 
predicts both possible difficulties in the future and the emergence of 
new opportunities. Therefore, marketing, exploring the external 
environment, focuses on finding out what threats and what opportunities 
it conceals in itself.

The situational analysis is based on the results of marketing research. 
Their implementation is achieved by identifying the market opportunities 
of the enterprise. Situational analysis is mainly aimed at identifying:

– opportunities and threats that may arise in the external marketing 
environment;

– strengths and weaknesses are determined by the state of the 
internal marketing environment of the enterprise. After a specific list 
of opportunities and threats, strengths and weaknesses has been drawn 
up, the company establishes the relationship between them. This allows 
you to highlight the marketing opportunities of a travel company [6].

The need for market research is clear. She proceeds from the fact 
that the management of any company or firm, when making marketing 
decisions, should choose the most effective of them, combining the 
highest possible levels of efficiency and risk. By obtaining the necessary 
information in advance (Internet sources, word of mouth, personal 
contacts, TV and radio advertising, the press), one can avoid potentially 
disastrous steps that will lead the organization to decline (the last 
phase is the decline of the organization) [3].

Conclusions. Conducting marketing research in the context of the 
Covid-19 pandemic is necessary at tourism enterprises in the presence 
of the following factors:

– marketing, that is, the actual need to take into account the mar-
keting approach in the activities of the respective company;

– informational, associated with the lack or insufficient information 
for decision-making in the marketing information system;

– methodological, which determines the feasibility of conducting 
marketing research, justified in the program by the need to solve prob-
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lems and implement the set goals, supported financially, and finally, 
excluding information leakage.

Marketing research is carried out independently, mainly by large 
firms, which can afford to have a special unit. Smaller firms, as prac-
tice shows, apply with an order to conduct such a study to a specialized 
organization or large firms where the relevant specialists (marketers) 
work. This is done by advertising agencies, sociological research ser-
vices, marketers in the relevant areas.

Since tourism has become a stable, economically sustainable phe-
nomenon in the 21st century. The COVID-19 pandemic has dealt a 
severe blow to the entire tourism sector of the global economy, includ-
ing all types of tourism. Of course, there is a way out, these are new 
opportunities and a redistribution of the market, tourism marketing 
should reconsider the requirements of the «new market» – Coronavirus 
and abandon «excessive tourism», as it was recently, introduce «smart 
tourism». In the near future, any kind of tourism will require that 
every visitor wear a mask and disinfect his hands, keep his distance, 
groups of tourists will decrease from 30 to 10-15 visitors, «Coronavi-
rus etiquette» will enter circulation and new «marketing moves» will 
appear, in particular virtual ones digital, marketing research should 
be actively involved in exploring new opportunities in the field of tour-
ism, taking into account the new challenges of the time.
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Мета статті – виявлення сучасних технологій маркетингових комунікацій, 
що позитивно впливають на діяльність компаній в Україні, з метою знаходжен-
ня та посідання свого місця на ринку серед глобальних корпорацій, отримання 
споживачів, лояльних до товарів і послуг компаній. Методологія дослідження. 
При проведенні дослідження використані праці вітчизняних і зарубіжних фа-
хівців, що вивчають вплив психологічних і комунікативних інструментів на 
споживачів. Наукова новизна полягає у визначенні та обґрунтуванні для ві-
тчизняних компаній нових, сучасних підходів щодо використання психологічних 
і комунікаційних інструментів впливу на споживача. Висновки. Сучасний бізнес 
має змінити свій підхід до взаємин з клієнтом, щоб посісти провідні позиції на 
ринку. Знання новітніх технологій маркетингових комунікацій дає можливість 
вийти на новий рівень комунікації зі споживачам. Компанії мають впроваджу-
вати принципи клієнтоцентричного маркетингу: створювати продукти, сервіси 
та послуги, відштовхуючись від потреб і цінностей клієнтів, вивчати клієнтський 
досвід, використовувати знання емоційного інтелекту.

Ключові слова: технології маркетингових комунікацій, емоційний інтелект, 
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Технологии маркетинговых коммуникаций в современных условиях

Цель статьи – определение современных технологий маркетинговых комму-
никаций, которые положительно влияют на деятельность компаний в Украине, 
с целью определения та занятия своего места на рынке среди глобальных кор-
пораций, нахождения потребителей, лояльных к товарам и услугам компании. 
Методология исследования. При проведении исследования использованы труды 
отечественных и зарубежных специалистов, которые изучают влияние психоло-
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гических и коммуникативных инструментов на потребителя. Научная новизна 
заключается в определении и обосновании для украинских компаний новых, 
современных подходов к использованию психологических и коммуникативных 
инструментов влияния на потребителя. Выводы. Современный бизнес должен 
изменить свой подход во взаимодействии с клиентами, чтобы занять лидирующие 
позиции на рынке. Знание новых технологий маркетинговых коммуникаций 
дает возможность выйти на новый уровень коммуницирования с потребителем. 
Компаниям необходимо внедрять принципы клиентоцентричного маркетинга: 
создавать товары, сервисы и услуги, отталкиваясь от потребностей и ценностей 
клиентов, изучать клиентский опыт, использовать знания эмоционального ин-
теллекта. 

Ключевые слова: технологии маркетинговых коммуникаций, эмоциональный 
интеллект, ресурсное состояние, клиентоориентированность, лояльность по-
требителей, точки контакта, клиентоцентричный маркетинг.
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Marketing communications technologies in modern conditions 

Abstract. Modern companies and enterprises, regardless of the field of activity, 
try to establish and organize lasting relationships with consumers, partners, 
suppliers, etc.

One of the means of solving this issue is the introduction of effective 
communication activities in enterprises, which is able to ensure their prosperity 
and effective functioning in the new business environment.

Companies need to implement the principles of customer-centric marketing: to 
create products and services based on the needs and values of the customer, the 
study of customer experience, to use the knowledge of emotional intelligence. With 
the help of the latest marketing communication technologies, namely: to be in the 
right state using the knowledge of emotional intelligence and customer orientation, 
you can very effectively and reasonably convince your current and future consumers 
to act in the desired way: share company values, be a brand ambassador and be a 
regular customer.

Keywords: marketing communication technologies, emotional intelligence, 
resource state, customer orientation, consumer loyalty, contact points, customer-
centric marketing.

Постановка проблеми. Сучасні компанії та підприємства, неза-
лежно від сфери діяльності, намагаються налагодити сталі зв’язки 
зі споживачами, партнерами, постачальниками тощо. Одним із за-
собів вирішення цього питання є впровадження ефективної комуні-
каційної діяльності на підприємствах, яка здатна забезпечити їх 
процвітання та ефективне функціонування в нових умовах ведення 
бізнесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню маркетинго-
вих комунікацій і їхніх окремих елементів присвячено достатньо 
наукових праць. Теоретичні та практичні аспекти маркетингової 
комунікаційної діяльності на ринку є предметом досліджень багатьох 
українських і зарубіжних науковців, зокрема, таких як: П. Саловей, 
С. Моріарті, Д. Бернет, Р. Райт, У. Руделіус, Є. Голубкова, Є. Ромат, 
Д. Сендеров, І. Манн та ін. Праці названих учених і проведені до-



92 Сєвонькаєва 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
6

слідження ґрунтуються на досвіді розвинутих країн щодо викорис-
тання маркетингової комунікаційної діяльності в сучасних ринкових 
умовах, зокрема під час пандемії.

Виклад основного матеріалу дослідження. Безліч змін, що від-
буваються зараз у навколишніх системах, здатні повністю трансфор-
мувати усталені способи сприйняття навколишнього світу, обробки 
даних, координації дій, виробництва товарів і послуг, засобів спіл-
кування. Вони створюють для компаній і споживачів абсолютно нові 
можливості для формування цінностей. Згодом ці технології змінять 
усе, що сьогодні ми сприймаємо як належне – від механізмів ви-
робництва товарів і послуг до інструментів для спілкування, роботи 
та сприйняття навколишнього світу. Уже сьогодні досягнення в га-
лузі нейро- та біотехнологій змушують нас задуматися над тим, що 
таке «живе» спілкування, у чому сенс життя та в чому полягає 
призначення кожної людини [1].

Під час глобальної пандемії компанії, щоб зберігати соціальну 
дистанцію, змушені були перейти у своїй діяльності в інтернет-
середо вище: здійснювати зустрічі та бізнесові операції в онлайн-фор-
маті. Але люди завжди прагнули справжнього, живого спілкування, 
що дає відчуття причетності, важливості та значимості для співроз-
мовника (керівника, колеги, продавця тощо). Розглянемо детальніше 
основні технології маркетингових комунікацій, які, на нашу думку, 
є найбільш актуальними у нинішніх умовах для використання в 
бізнесі.

Сучасні компанії та підприємства, незалежно від сфери діяльнос-
ті, намагаються налагодити взаємозв’язки зі споживачами, партне-
рами, посередниками й постачальниками. Одним із засобів вирішен-
ня цього питання є впровадження ефективних технологій у марке-
тингову комунікаційну діяльність компанії.

Маркетингові комунікації можуть викликати емоції та здатні 
сформувати в споживачів більш сприйнятливий психологічний стан. 
Це дає змогу, з одного боку, досягти поставлених цілей, наприклад 
збільшити кількість покупок, з іншого – уникнути негативних ре-
зультатів. Тому варто застосувати знання емоційного інтелекту (EQ), 
що означає індивідуальну здатність людини розуміти емоції та ке-
рувати ними.

1990 року Пітер Саловей і Джон Майєр ввели поняття емоційний 
інтелект (EQ – emotional intelligence). 1995 року науковий журналіст 
Деніел Гоулман (Daniel Goleman) опублікував науково-популярну 
книгу «Emotional Intelligence», у якій описав історію розвитку тео-
рії емоційного інтелекту, проаналізував сучасні наукові уявлення 
про емоційний інтелект і навіть представив власну модель емоцій-
ного інтелекту, що отримала згодом назву змішаної моделі. EQ де-
монструє здатність людини розпізнавати емоції, розуміти наміри, 
мотивацію і бажання інших людей і свої власні, а також уміння 
керувати емоціями своїми й інших людей з метою вирішення прак-
тичних завдань [2].

Емоційний інтелект допомагає краще відчувати інших людей, 
розпізнавати їхню мотивацію, адекватно сприймати оточення та 
ефективно взаємодіяти з ним. 
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Моделі емоційного інтелекту представлені в таблиці 1. 

Таблиця 1
Моделі емоційного інтелекту

Автор Складові

Модель  
Д. Гоулмана 

Самосвідомість – здатність розуміти свої сильні і слабкі 
сторони, цінності та мотиви.
Самоконтроль – здатність контролювати або направляти 
в потрібний стан імпульси й емоції.
Мотивація – бажання працювати заради самого проце-
су.
Емпатія – здатність розуміти емоційний стан інших 
людей.
Соціальні навички – уміння налагоджувати відносини з 
іншими людьми й управляти ними.

Модель  
Д. Майєра

Уміння сприймати й виражати емоції.
Уміння використовувати емоції для підвищення власної 
ефективності.
Правильне розуміння і розпізнавання емоцій.
Оцінка емоцій, здатність їх контролювати. 

У маркетингових комунікаціях використовують такі техніки емо-
ційного інтелекту.

Активне слухання: слухати уважно клієнта, не перебивати, ста-
вити правильні запитання та уточнювати деталі.

Невербальна комунікація: мова тіла, закриті та відкриті пози, 
жести, вираз обличчя співрозмовника розкажуть, що він насправді 
відчуває.

Управління емоціями: важливо не просто розуміти почуття влас-
ні і клієнта, а також управляти ними. 

Емоційний інтелект дає змогу працівникам компанії краще розу-
міти потреби та бажання клієнтів, відповідно не тільки слухати, а 
й чути споживачів. 

Стан ініціатора комунікації визначає ефективність взаємодії про-
давця з покупцем. Якщо продавець нервовий і перебуває в позиції 
«наздогнати» та швидше продати товар, процес спілкування буде 
недієвим. 

Дослідження свідчать, що споживачі сприйнятливі до емоційної 
складової ділової комунікації – проявів щирої уваги. Тому важливо 
в сучасних маркетингових комунікаціях враховувати внутрішній 
стан, почуття, потреби клієнта. Це часто потребує трансформації 
бізнес-моделі, коли комунікація відбувається не як продавця з по-
купцем, а як людини з людиною. 

Учені Гарвардського університету Налін Амбаді та Роберт Роз-
енталь проводили дослідження, наскільки правильні перші вражен-
ня про людину. У ході експерименту дослідники показали студентам 
10-секундне відео з викладачами, яких потрібно було оцінити за 
15 різними параметрами. Потім вони повторили цей експеримент з 
іншою групою, показавши тільки 5 секунд відео. Для третьої групи 
випробовуваних вони залишили 2 секунди. Цікаво, що оцінки після 
10- та 2-секундного перегляду виявилися однаковими. Це свідчить 
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про те, що миттєве сприйняття співрозмовника як складник меха-
нізму виживання формується ще до того, як відбувається вербальна 
комунікація. Німецький поет і драматург Карл Бюхнер сказав: 
«Люди можуть не згадати ваших конкретних слів, але ніколи не 
забудуть, що при цьому відчули» [5].

Дослідження виявили, що учасники спостережень, які хотіли 
менше злитися, утричі частіше піддавалися впливу людей, що ви-
ражають спокійні емоції, ніж агресивно налаштованих осіб. Але 
учасники, які хотіли злитися, також були утричі частіше схильні 
до впливу інших людей, більш агресивних, ніж вони, на відміну від 
людей з більш спокійними емоціями. Дослідники також зазначили, 
що ці учасники стали більш емоційними, коли дізналися, що інші 
також відчували схожі з ними переживання. Отже, емоції – інстру-
мент, яким можна управляти.

Тільки в спокійному, урівноваженому стані, при усвідомленні 
своїх дій можна ефективно комунікувати. На підсвідомому рівні ми 
зчитуємо внутрішній стан і ставлення співрозмовника. Якою б ефек-
тною не була презентація, правильними техніки вмовляння і «скрип-
ти», якщо продавець має внутрішні сумніви, він не отримає бажаний 
результат, бо стан вирішує все. 

Тому перед тим як почати комунікувати, необхідно налаштува-
тися, оскільки спрацьовує принцип синхронічності: зовнішній вигляд 
відображає внутрішній стан. 

Назвемо техніки, що дають змогу перед початком ділової зустрі-
чі увійти в стан спокою та розслаблення:

– «згадати» потрібний настрій. Необхідно спробувати пригадати 
те, що може підняти настрій. Знову переживаючи цей стан, особли-
во концентруючись на деталях, отримаємо потрібний настрій;

– позитивне мислення. Необхідно намагатися спокійно сприйма-
ти ситуації, що відбуваються. Звісно, бувають моменти, у яких емо-
ції «беруть гору» над розумом, але потрібно їх регулювати;

– положення тіла. Поза, у якій ми стоїмо чи сидимо, впливає на 
наші відчуття та думки. Наприклад, якщо встати прямо, ноги – на 
ширині плечей, голова – трохи вгору, плечі розправити, то відразу 
відчуємо себе більш сильними та сфокусованими;

– правильний настрій. «Куди спрямований фокус, туди тече енер-
гія». Необхідно окреслити свою мету, зосередитися на її досягненні 
й думати при цьому позитивно;

– створення гармонійної атмосфери. Потрібно фокусувати увагу 
на меті комунікації, вирішувати питання так, щоб усі учасники, 
маючи свої потреби в цьому діалозі, були задоволені [6].

Залежно від того, у якому стані перебуває ініціатор комунікації, 
буде вибудовуватися сам процес комунікації. ЕQ (емоційний інтелект) 
і LQ (love quotient – коефіцієнт любові) дають змогу вибудовувати 
здорові, дружні, довірливі стосунки з оточенням, а це – ключ до 
успіху, здоров’я та психологічного благополуччя. 

Наступним напрямом у діяльності маркетингових комунікацій у 
сучасних умовах є клієнтоорієнтовність. Позитивний досвід спілку-
вання з організацією забезпечує симпатію клієнта і його лояльність 
у довгостроковій перспективі. Тож щоб сформувати в споживача 
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досвід позитивного спілкування при кожному контакті з компанією, 
потрібно робити її клієнтоорієнтованою.

Клієнтоорієнтованість – це здатність організації отримувати до-
датковий прибуток за рахунок глибокого розуміння і ефективного 
задоволення потреб клієнтів; це інструмент, який дає змогу отриму-
вати лояльних клієнтів і їх ставлення; це здатність компанії і спів-
робітників вчасно визначати бажання клієнтів, щоб задовольнити їх, 
тобто давати максимальну цінність з максимальною вигодою [8].

Компанії, як правило, намагаються організувати процеси так, 
щоб було зручно їм самим, а клієнтоорієнтованість – це прагнення 
працювати так, щоб споживачі були задоволені не тільки товаром 
або послугою, а й підходом до роботи з клієнтами; це знання потреб, 
цінностей та очікувань клієнтів, надання додаткових зручностей та 
увага до дрібниць, що є за порукою ефективної діяльності компанії 
на ринку та посідання нею лідерських позицій.

Основними цілями клієнтоорієнтовності є: розуміння та задово-
лення потреб споживача; перевершення очікування; підвищення 
лояльності до компанії; створення з постійних споживачів адвокатів 
бренду; мотивування до регулярних покупок і набуття клієнтів на 
все життя.

Відповідно до зазначеного вище окреслимо завдання клієнтоорі-
єнтовності:

– створення внутрішньокорпоративних стандартів; 
– встановлення високих стандартів обслуговування клієнтів;
– орієнтація на споживача, розуміння його потреб; 
– ведення ефективних маркетингових комунікацій;
– формування зворотного зв’язку; 
– швидке реагування на запити, відгуки клієнтів.
Клієнтоорієнтованість – це одна з основ, на якій будується ком-

панія, нарівні із самим продуктом. Тож це не інструмент або функ-
ція, а властивість, мислення всієї компанії. Усі процеси потрібно 
вибудовувати з урахуванням потреб клієнта, а працівники фірми 
повинні розуміти, що працюють для клієнта. 

Інструменти маркетингових комунікацій, за допомогою яких 
формується клієнтоорієнтовність, використовують у точках контакту. 

Точки контакту – це численні різноманітні ситуації, місця та 
інтерфейси зіткнення клієнта з компанією. Щоразу, коли споживач 
будь-яким способом, у будь-який час контактує з компанією, вини-
кає точка контакту [8].

У точці контакту клієнти приймають критично важливі для біз-
несу рішення: починати працювати з компанією чи ні, продовжува-
ти співпрацювати або обрати інших виробників.

У точках контакту потрібно використовувати всі правила клієн-
тоорієнтовності, тому що в цих місцях відбувається взаємодія з 
клієнтами й необхідно створювати стійкий, емоційно позитивний 
зв’язок, який змусить споживачів запам’ятати компанію, розповіда-
ти про неї іншим і купувати товари чи послуги саме цієї фірми. 

Висновки. Світ змінюється, відбуваються трансформації в усіх 
сферах діяльності – і це спонукає бізнес оновлювати підходи до сво-
єї діяльності. Якщо об’єднати знання технологій маркетингових 
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комунікацій з принципами сучасної економіки, можна трансформу-
вати стратегію маркетингу в компанії і вивести взаємодію з клієнтом 
на новий рівень. 

Компанія має змінити свій підхід до взаємин з клієнтом, якщо 
хоче посідати лідерські позиції на ринку. Деякі фірми вже активно 
впроваджують принципи клієнтоцентричного маркетингу: створюють 
продукти, сервіси та послуги з урахуванням потреб клієнта, вивча-
ючи клієнтський досвід.

Сучасний маркетинг потребує розширення і поглиблення поглядів 
на комунікаційну діяльність підприємств. Це позитивно щодо пер-
спектив розвитку як бізнесу загалом, так і кожної особи, яка його 
представляє. 

Важливо усвідомити, що за допомогою новітніх технологій 
маркетингових комунікацій, зокрема знання емоційного інтелекту 
та клієнтоорієнтованості, можна переконати споживачів діяти в 
інтересах компанії, розділити її цінності й стати амбасадором 
бренду.
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ЕКОНОМІКА ДОМОГОСПОДАРСТВ  
В УМОВАХ ПАНДЕМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Мета статті полягає в оцінюванні стану доходів, ресурсів, витрат і заоща-
джень домогосподарств в умовах пандемічної нестабільності. Методологія до-
слідження побудована на статистичному аналізі показників про доходи, витра-
ти, ресурси та заощадження домогосподарств України за 2010–2020 роки. 
 Наукова новизна полягає у виявленні позитивних і негативних ефектів від 
поширення COVID-19 на економіку домогосподарств. Висновки. У дослідженні 
виявлено позитивний і негативний вплив пандемії на економіку домогосподарств 
і, як наслідок, спад економічної активності й ріст безробіття в Україні. Визна-
чено, що в період пандемії 2020 року витрати скоротилися на 2%, а ресурси 
зросли на 3%. 2020 року частка витрат на продукти харчування та безалкоголь-
ні напої зросла до 48,1% із 46,6% 2019 року, а на непродовольчі товари та 
послуги – скоротилася до 39,8% із 41,5%. Чисельність населення із середньо-
душовими еквівалентними загальними доходами в місяць, нижчими за фактич-
ний прожитковий мінімум, становила 2019 року 8,9 млн осіб (23,1%), 2020-го – 
8,8 млн осіб (23,2%). Попри оцінки експертів про ймовірне зростання бідності 
в результаті поширення COVID-19 за двома сценаріями (за абсолютним крите-
рієм зросте з 27,2 до 43,6% або до 50,8%), пандемія COVID-19 негативно по-
значилася на найбідніших верствах населення з низьким рівнем доходів. При 
цьому  завдяки монетарній політиці, що забезпечила стабільний рівень інфляції 
та дохідності депозитів, частка вкладів домогосподарств зросла найбільше за 
останні десять років – до 27%. 
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Экономика домохозяйств в условиях пандемической нестабильности

Цель статьи заключается в оценке состояния доходов, расходов и сбережений 
домохозяйств в условиях пандемической нестабильности. Методология исследо-
вания построена на статистическом анализе данных о доходах, ресурсах и сбере-
жениях домохозяйств Украины за 2010–2020 годы. Научная новизна заключает-
ся в выявлении положительных и отрицательных эффектов воздействия COVID-19 
на экономику домохозяйств. Выводы. В исследовании выявлены положительные 
и отрицательные результаты воздействия распространения пандемии на экономику 
домохозяйств и, как следствие, спад экономической активности и рост безработицы 
в Украине. Определено, что в период пандемии 2020 года расходы сократились 
на 2%, а ресурсы выросли на 3%. В 2020 году доля расходов на продукты пита-
ния и безалкогольные напитки выросла до 48,1% с 46,6% в 2019 году, а на 
непродовольственные товары и услуги – сократилась до 39,8% с 41,5%. Числен-
ность населения со среднедушевыми эквивалентными общими доходами в месяц 
ниже фактического прожиточного минимума составила в 2019 году 8,9 млн че-
ловек (23,1%), в 2020 году – 8,8 млн человек (23,2%). Несмотря на оценки 
экспертов о вероятном росте бедности в результате распространения COVID-19 по 
двум сценариям (по абсолютному критерию возрастет с 27,2 до 43,6% либо 50,8%), 
пандемия COVID-19 негативно сказалась на бедных слоях населения с низким 
уровнем доходов. При этом благодаря монетарной политике, которая обеспечила 
стабильный уровень инфляции и доходности депозитов, доля вкладов домохозяйств 
выросла наиболее за последние десять лет – до 27%.

Ключевые слова: домохозяйства, доходы, ресурсы, потребительские расходы, 
экономический кризис, пандемическая нестабильность, карантинные ограни-
чения.
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Economy of households under conditions of pandemic instability

The purpose of the academic paper lies in assessing the state of income, 
expenditure and savings of households under conditions of pandemic instability. 
The research methodology is based on the statistical analysis of data on income, 
resources and savings of households in Ukraine for 2010-2020. The scientific 
novelty involves identifying the positive and negative effects of the pandemic on 
the household economy. Conclusions. The positive and negative effects of the impact 
of spreading the pandemic on the household economy have been revealed in the 
research, and as a result, the decline in economic activity and the growth of 
unemployment in Ukraine. It has been determined that in the period of 2020 
pandemic, costs decreased by 2% and resources increased by 3%. In 2020, the 
share of expenditures on food and non-alcoholic beverages increased from 46,6% 
to 48,1% in 2019, and on non-food goods and services - decreased from  41,5% 
to 39,8%. The population with per capita equivalent total income per month, below 
the actual subsistence level, was 8,9 million people in 2019 (23,1%), in 2020 – 8,8 
million people (23,2%). Despite experts’ assessments of the likely increase in 
poverty as a result of COVID-19 spreading under two scenarios (according to the 
absolute criterion, it will increase from 27,2 to 43,6%; according to an absolute 
criterion, it will increase from 27,2 to 50,8%). It can be noted that the COVID-19 
pandemic has had a negative impact on the poorest sections of the population with 
low incomes. It has been determined that in the context of social-economic impact 
of COVID-19, families who find it more difficult to diversify their own incomes 
are the most vulnerable ones. The following categories have been most affected by 
the pandemic (they will have had the largest increase in poverty compared to the 
baseline scenario), namely: households with three or more children; single parents 
with children; households with children under three; single retirees over 65 years.
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Along with this, thanks to the monetary policy that has ensured a stable level 
of inflation and return on deposits, the share of household deposits has increased 
the most in the last ten years to 27%. However, it is worth noting that quarantine 
and the COVID-19 pandemic have led to a trend towards a partial flow of population 
resources from time deposits to card and savings accounts. After all, citizens sought 
to have free money in case of unforeseen expenses due to the uncertainty of the 
future development of events.

Key words: households, income, resources, consumer expenditures, economic 
crisis, pandemic instability, quarantine restrictions.

Постановка проблеми. Розвиток економічної кризи, спричинений 
поширенням COVID-19, супроводжується безпрецедентною невизна-
ченістю. Одним із каналів її впливу на економіку є зміни в спожив-
чій поведінці домогосподарств [17]. В умовах кризових ситуацій 
структура доходів і витрат домогосподарств спрямована на товари 
першого вжитку, зміни відбуваються в обсягах заощаджень громадян. 
Кризові ситуації також трансформують ринок праці, що впливає на 
обсяги фінансових ресурсів домогосподарств і на потенціал їх ви-
користання. Для прикладу, на кінець березня 2020 року від 5% до 
10% респондентів у різних соціологічних опитуваннях стверджували 
про втрату роботи, у результаті чого доходи домогосподарств скоро-
тилися [3]. Докризовий стан домогосподарства також позначається 
на структурі ресурсів і витрат, обсягах заощаджень. Поширення 
пандемії COVID-19 можна вважати зовнішнім шоком, який зумовив 
економічний спад, скорочення рівня ділової активності, рівня за-
йнятості. За результатами опитування Global Advisor компанії Ipsos 
[18], на основі панельної вибірки 888 респондентів виявлено, що 
пандемія зумовила ріст витрат домогосподарств України (зокрема на 
доставку продуктів харчування, купівлю нових товарів для зняття 
напруги через проведення більшої кількості часу вдома), про що 
вказали 64% респондентів, а 15% стверджували про скорочення ви-
трат. У 45% опитуваних зросли витрати на медицину, у 30% було 
менше затрат на розваги, у 27% – на транспорт, у 27% – на одяг і 
взуття. 68% опитуваних планують у довгостроковому періоді витра-
чати менше й економити на надзвичайні потенційні ситуації. До-
слідження Consumer Barometer свідчить про те, що 37% повністю 
або частково працювали вдома [18]. Вказані вище тенденції підтвер-
джують актуальність дослідження економіки домогосподарств у пе-
ріод пандемічної нестабільності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематику еконо-
міки домогосподарств розглянуто в працях таких науковців, як: 
І. В. Бєлова [1], Т. О. Гуржий [4], А. М. Колосов [10], А. Є. Куль-
ша [11], О. І. Кремень [11], Л. Маршук [12], К. Поліщук [12], 
М. В. Менджул [13], А. С. Полторак [15], В. Ю. Паламарчук [15], 
А. Сидорова, Н. Буркіна, Т. Фурман [16]. Загалом аналіз літера-
тури свідчить про такі основні тенденції: скорочення частки витрат 
у доходах населення за 2008–2018 роки в міру стабілізації соці-
ально-економічної ситуації в країні; зростання показників серед-
ньомісячної заробітної плати та сукупних ресурсів у середньому за 
місяць (у розрахунку на одне домогосподарство) протягом періоду 
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2010–2019 років; висока частка грошових надходжень (86–92% за 
2010–2019 рр.); висока частка споживчих витрат у 2010–2019 ро-
ках (89,9–93,2%); нераціональність структури витрат і доходів; 
скорочення заощаджень домогосподарств за 2010–2019 роки. 
І. В. Бєлова й інші дослідники стверджують, що «перед початком 
пандемії намітилося кілька дуже негативних тенденцій, зокрема 
… зниження рівня заощаджень домогосподарств та іпотечного кре-
дитування. Перші пів року пандемії тільки поглибили всі пробле-
ми, спричинені критичним станом економіки України протягом 
останніх років. На сьогодні модель поведінки домогосподарств 
характеризується мінімальним рівнем споживання, відсутністю 
інвестиційної складової та намаганням максимально створити «по-
душку» безпеки» [1]. 

Мета статті полягає в оцінюванні стану ресурсів, витрат і заоща-
джень домогосподарств в умовах пандемічної нестабільності. 

Виклад основного матеріалу. За період 2010–2019 років витрати 
домогосподарств зростали на 14% щороку, а ресурси – на 15% що-
року із суттєвим перевищенням темпів росту доходів над темпами 
росту витрат у деяких періодах (2012 р. – витрати зросли на 4%, 
ресурси – на 8%; 2016 р. – на 16% та 19% відповідно; 2017 р. – 
25% та 31%; 2018 р. – на 16% та 21% відповідно; 2019 р. – 16% 
та 22% відповідно) (рис. 1). У період пандемії 2020 року витрати 
скоротилися на 2%, а ресурси зросли на 3%. 

Рис. 1. Динаміка ресурсів і витрат домогосподарств України  
у 2010–2020 роках, грн

Джерело: [7; 8]. 

У середньому частка сукупних споживчих витрат домогосподарств 
за 2010–2020 роки становила 91,5% з відхиленням 1,17%, зокрема 
частка витрат на продукти харчування та безалкогольні напої – 
49,8% з відхиленням 2,05%, частка витрат на алкогольні напої та 
тютюнові вироби – 3,3% з відхиленням 0,19%, частка витрат на 
непродовольчі товари та послуги – 38,3% з відхиленням – 2,61% 
(рис. 2). 

Структура витрат непродовольчих товарів така: 
– на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива – 

12,4% у середньому; 
– витрати на одяг і взуття – 5,7% у середньому; 
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– на транспорт – 4%;
– на охорону здоров’я – 3,7%; 
– на зв’язок – 2,7%;
– на різні товари та послуги – 2,6%; 
– на ресторани та готелі – 2,3%;
– на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне 

утримання житла – 2,1%; 
– на відпочинок і культуру – 1,5%; 
– на освіту – 0,9%.
Варто зазначити, що 2020 року частка витрат на продукти 

харчування та безалкогольні напої зросла до 48,1% із 46,6%, а 
на непродовольчі товари та послуги скоротилася до 39,8% із 
41,5%. 

Рис. 2. Структура витрат домогосподарств України 
за 2010–2020 роки, %

Джерело: [7].

У структурі ресурсів у середньому 90% – грошові доходи за 
2010–2020 роки, з яких частка надходжень від оплати праці стано-
вила 51,2% у середньому за 2010–2020 роки, частка доходів від 
підприємництва – 5,2%, доходів від продажу аграрної продукції – 
2,9%, частка пенсій, стипендій, соціальної допомоги, наданих готів-
кою – 23,5%, частка грошової допомоги від родичів, інших осіб та 
інші грошові доходи – 7%, частка вартості спожитої продукції, 
отриманої з особистого підсобного господарства та від самозаготі-
вель – 4,2%, частка пільг і субсидій – 1,5%, інші надходження – 
3,8% (рис. 3). 

За 2010–2020 роки частка чисельності населення із середньоду-
шовими еквівалентними загальними доходами в місяць, нижчими 
від законодавчо встановленого прожиткового мінімуму, скоротилася 
з 8,6% до 1,6% від загальної чисельності населення, зокрема, спад 
відбувся у 2016–2019 роках, 2020 року показник зріс з 1,1% 
2019 року до 1,6%.
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Рис. 3. Структура ресурсів домогосподарств України за 2010–2020 роки, %

Джерело: [8].

В Україні 62,8% населення отримує загальні доходи нижчі від 
середнього рівня (рис. 4), а 23,7% – нижчі за прожитковий мінімум. 
Понад 12 тис. грн у місяць отримують лише 3,3% населення за 
9 місяців 2020 року, 10,2% отримують до 3 тис. грн у місяць, 
19,1% – 3–4 тис. грн, 21,8% – 4–5 тис. грн, 15,8% – 5–6 тис. грн, 
11,2% – 6–7 тис. грн. 

Рис. 4. Частка населення України із середньодушовими еквівалентними  
загальними доходами у місяць за 9 місяців 2020 року, грн

Джерело: [5]. 

Чисельність населення із середньодушовими еквівалентними за-
гальними доходами у місяць, нижчими від фактичного прожитково-
го мінімуму, становила (за роками):

– 2014 – 6,3 млн осіб (16,7% від загальної чисельності населення); 
– 2015 – 20,2 млн осіб (51,9%); 
– 2016 – 19,8 млн осіб (51,1%); 
– 2017 – 13,5 млн осіб (34,9%); 
– 2018 – 10,6 млн осіб (27,6%); 
– 2019 – 8,9 млн осіб (23,1%); 
– 2020 – 8,8 млн осіб (23,2%) [6]. 
Квінтильний коефіцієнт диференціації загальних доходів населен-

ня становив 1,9 разів у 2010–2017 роках, 2,0 – у 2018–2020 роках 
[6]. Це означає, що співвідношення мінімального рівня доходів серед 
найбільш забезпечених 20% населення до максимального рівня до-
ходів серед найменш забезпечених 20% населення зросло. Загалом 
коефіцієнт свідчить про відсутність нерівності. Проте, як зазначає 
Т. О. Гуржий [4], «офіційна статистика використовує методичний 
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підхід, який не дає змоги об’єктивно визначити рівень нерівності в 
країні. Зрозуміло, що наведені показники занижені, оскільки за-
можні родини уникають оприлюднення власних доходів і витрат. До 
того ж частина доходів залишається «в тіні».

Результати дослідження Н. Бородчук і Л. Черенько [2] щодо по-
чаткових оцінок впливу пандемії на ресурси домогосподарств свідчать 
про ймовірне зростання бідності в результаті поширення COVID-19 
за двома сценаріями: 

1) за менш загрозливим сценарієм (на основі останніх макропрог-
нозів Кабінету Міністрів України) рівень бідності за абсолютним 
критерієм зросте з 27,2% до 43,6%; 

2) за більш загрозливим сценарієм рівень бідності за абсолютним 
критерієм зросте з 27,2% до 50,8%.

Найбільш вразливими в контексті соціально-економічного впливу 
COVID-19 є сім’ї, яким більш складно диверсифікувати власні до-
ходи. Найзгубнішого впливу, імовірно, зазнають такі наведені кате-
горії (у них матиме місце найбільше зростання рівня бідності по-
рівняно з базовим сценарієм): домогосподарства з трьома та більше 
дітьми; одинокі батьки з дітьми; домогосподарства з дітьми до трьох 
років; одинокі пенсіонери, старші за 65 років [2]. 

Незважаючи на загрозу зростання бідності через скорочення до-
ходів, деякі групи домогосподарств здійснюють заощадження. За 
інформацією Світового банку, валові заощадження України в період 
пандемії скоротилися з 21,66 млрд дол. до 16,23 млрд дол. (з 14,1% 
від ВВП у 2019 р. до 10,4% від ВВП у 2020 р.). Валові заощаджен-
ня являють собою різницю між наявним доходом і споживанням 
(рис. 5).

Рис. 5. Динаміка валових заощаджень населення України  
у 2010–2020 роках, млрд дол. і % від ВВП

Джерело: [19; 20]. 
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На противагу скороченню валових заощаджень, за оцінками НБУ, 
депозити домашніх господарств 2020 року зросли до 730 317 млн грн, 
що більше порівняно з 2019 роком на 27% (рис. 5). При цьому се-
редній темп росту депозитів у 2010–2019 роках становив 9%, зі 
значним ростом у 2012–2013 роках на 19% і 20% відповідно. Част-
ка депозитів домогосподарств 2020 року становила 59% (у 2019 р. – 
59%, у 2018 р. – 51%). 

Рис. 6. Динаміка депозитів домашніх господарств України  
у 2010–2020 роках, млн грн

Джерело: [14]. 

Як зазначає експерт фінансового сектору К. Хведчук, «під час 
криз суттєво зростає попит на ліквідні активи. Не виняток і коро-
накриза. Утім, на відміну від попередніх криз, вона не супроводжу-
ється відпливом депозитів. Навпаки, депозити населення і надалі 
зростають значними темпами» [17]. Збільшення вкладів пов’язане зі 
стабільністю дохідності від депозитів завдяки сталій інфляції. Відтак 
зведений індекс ставок за депозитами фізичних осіб становить 8,1–
8,9% за гривневими депозитами, тоді як за валютними – лише 
0,2–1,3%, а річна інфляція не перевищувала 3%. Дохідність грив-
невих депозитів покривала інфляцію, забезпечивши зростання ре-
альної вартості вкладів у 3,5 рази. 

Карантинні обмеження та пандемія COVID-19 зумовили тренд на 
часткове перетікання ресурсів населення зі строкових депозитів на 
карткові й ощадні рахунки. Громадяни прагнули мати вільні гроші 
на випадок непередбачуваних витрат через невизначеність подаль-
шого розвитку подій. 

Висновки. Дослідження доводить позитивні та негативні ефекти 
впливу поширення COVID-19 на економіку домогосподарств і, як 
наслідок, спад економічної активності та росту безробіття в Україні. 
У період пандемії 2020 року витрати скоротилися на 2%, а ресурси 
зросли на 3%. 2020 року частка витрат на продукти харчування та 
безалкогольні напої зросла до 48,1% з 46,6% 2019 року, а на непро-
довольчі товари та послуги – скоротилася до 39,8% з 41,5%. Част-
ка чисельності населення із середньодушовими еквівалентними за-
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гальними доходами в місяць 2020 року становила 1,1%, тоді як 
2019-го – 1,6%. Чисельність населення із середньодушовими еквіва-
лентними загальними доходами в місяць, нижчими від фактичного 
прожиткового мінімуму, становила 2019 року 8,9 млн осіб (23,1%), 
2020 року – 8,8 млн осіб (23,2%). Незважаючи на оцінки експертів 
про ймовірне зростання бідності в результаті поширення COVID-19 
за двома сценаріями (менш загрозливим – за абсолютним критерієм 
зросте з 27,2% до 43,6%; більш загрозливим – до 50,8%), зазначи-
мо, що пандемія негативно позначилася на найбідніших верствах 
населення з низьким рівнем доходів. При цьому завдяки монетарній 
політиці, що забезпечила стабільний рівень інфляції та дохідності 
депозитів, частка вкладів домогосподарств зросла до 27%, що є най-
більшим показником за останні десять років. 
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ДІАГНОСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
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Мета – обґрунтування необхідності діагностувати інноваційну діяльність у 
закладі освіти; узагальнення комплексу завдань, які вирішує інноваційне діа-
гностування, з виокремленням його видів, принципів та етапів; дослідження 
можливих чинників ризику при діагностуванні інноваційної діяльності в закладі 
освіти. Методологія дослідження. У дослідженні використано методи системного 
аналізу і синтезу, а також метод узагальнення, що дало змогу визначити опти-
мальний підхід до окресленої проблематики. Наукова новизна. У статті іденти-
фіковано діагностування як поняття, що використовують в освітній діяльності в 
контексті інновацій. Розкрито завдання процесу діагностування інноваційної 
діяльності. Узагальнено види, етапи та принципи діагностики інноваційної ді-
яльності в закладі освіти. Досліджено методи діагностики інноваційної діяльнос-
ті та чинники ризику в процесі застосування інновацій. Висновки. Упроваджую-
чи не типові для номенклатурної управлінської культури методи й технології 
діагностики інноваційних процесів, керівництво наштов хується на численні пере-
шкоди через нестачу творчої активності та нерішучість керівного складу, його 
невміння оперативно й адекватно реагувати на потреби інноваційного розвитку 
освіти, перепони та заборони «зверху». Саме діагностика інноваційної діяльності 
є тим елементом, що дасть змогу активізувати процеси інноваційного розвитку в 
закладі освіти, а володіння методами та принципами діагностики інноваційної 
діяльності сприятиме підвищенню конкурентоспроможності закладу освіти.

Ключові слова: інновація, інноваційна діяльність, діагностування іннова-
ційної діяльності, управлінський аналіз, заклад освіти. 
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Диагностика инновационной деятельности  
в образовательном учреждении

Цель – обоснование необходимости диагностировать инновационную деятель-
ности в учебном заведении, обобщение комплекса задач, которые решает инно-
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вационное диагностирование, с выделением его видов, принципов и этапов; 
исследование возможных факторов риска при диагностировании инновационной 
деятельности в учебном заведении. Методология исследования. В исследовании 
использованы методы системного анализа и синтеза, а также метод обобщения, 
что позволило определить оптимальный подход к указанной проблематике. 
 Научная новизна. В статье идентифицировано диагностирование как понятие, 
которое используют в образовательной деятельности в контексте инноваций. 
Раскрыто задачи процесса диагностирования инновационной деятельности. Обоб-
щено виды, этапы и принципы диагностики инновационной деятельности в 
учебном заведении. Исследованы методы диагностики инновационной деятель-
ности и факторы риска в процессе применения инноваций. Выводы. Внедряя не 
типичные для номенклатурной управленческой культуры методы и технологии 
диагностики инновационных процессов, руководство сталкивается с 
многочисленными препятствиями, обусловленными недостатком творческой 
активности и нерешительностью руководящего состава, его неумением опера-
тивно и адекватно реагировать на потребности инновационного развития обра-
зования, преграды и запреты «сверху». Именно диагностика инновационной 
деятельности является тем элементом, который позволит активизировать 
процессы инновационного развития в учебном заведении, а владение методами 
и принципами диагностики инновационной деятельности будет способствовать 
повышению конкурентоспособности учебного заведения. 

Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, диагностирова-
ние инновационной деятельности, управленческий анализ, учебное заведение.
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Diagnostics of innovative activity in an educational institution

Purpose – substantiation of the necessity of diagnosing innovative activity in 
an educational institution and generalization of a set of tasks solved by innovative 
diagnosing with separation of its types, principles and stages; investigation of 
possible risk factors in the educational diagnosis of innovation. Research 
methodology. The methods of system analysis and synthesis were used in the 
research, and the method of generalization was used, which allowed to determine 
the optimal approach to the identified issues. Scientific novelty. The article 
summarizes the concept of «diagnosis» as a term used in educational activities for 
innovation. The tasks which are called to solve diagnosing of innovative activity 
are opened. The types, stages and principles of diagnostics of innovative activity 
in an educational institution are widely presented. Methods of diagnostics of 
innovative activity are investigated. Attention is paid to the risk factors that 
appear in the way of innovation. Conclusions. Introducing atypical for nomenclature 
management culture methods and technologies for diagnosing innovation processes, 
management encounters numerous obstacles due to lack of creative activity, 
indecision of managers, inability to respond quickly and adequately to the needs 
of innovative development of education, obstacles and prohibitions «from above». 
It is the diagnosis of innovation that is the element that will suspend the processes 
of degradation of innovation in the school. Andmastering a set of methods and 
principles for diagnosing innovation will help increase the competitiveness of the 
institution.

Keywords: innovation, innovation activity, diagnosing innovation activity, 
management analysis, educational institution.

Постановка проблеми. Ефективне діагностування інноваційної ді-
яльності закладів освіти є важливим аспектом для вирішення питань 
удосконалення як власне інноваційних процесів у закладі освіти, так 
і тих систем, на які спрямована його діяльність. Діагностування ін-
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новаційної діяльності дає змогу визначити рівень професіоналізму 
вчителя, встановити ступінь його готовності до впровадження новацій, 
оцінити перебіг педагогічних процесів і відповідно спланувати інно-
ваційну роботу, визначити перспективні напрями, з’ясувати потрібні 
для цього умови, прийняти управлінське рішення щодо інноваційної 
діяльності в закладі освіти. Воно сприяє подальшому розвитку про-
фесіоналізму викладача, підвищенню якості освітнього процесу, удо-
сконаленню управління інноваційною діяльністю. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню діагностики 
інноваційної діяльності присвячено роботи таких учених, як: Л. Да-
ниленко, О. Кияшко, Н. Клокар, А. Бакурадзе, М. Гузик, О. Мар-
маза, І. Підласий, В. Сластьонін, В. Слободчиков, Н. Шуст, Н. По-
грібна, Л. Ващенко, Л. Даниленко, І. Дичківська, О. Козлова, Л. Ва-
щенко, Т. Водолазська, І. Гавриш, Л. Даниленко.

Попри значний доробок вітчизняних науковців, питання діагнос-
тики інноваційної діяльності потребує більш глибокого вивчення та 
вдосконалення наявних методів її впровадження в освітню галузь.

Мета – обґрунтування необхідності діагностувати інноваційну ді-
яльність у закладі освіти; узагальнення комплексу завдань, які ви-
рішує інноваційне діагностування, з виокремленням його видів, 
принципів та етапів; дослідження можливих чинників ризику, з 
якими стикається керівник-менеджер при діагностуванні інновацій-
ної діяльності в закладі освіти. 

Виклад основного матеріалу. Національна стратегія розвитку 
освіти в Україні на період до 2022 року вимагає принципово нових 
наукових досліджень, обґрунтованого й послідовного запровадження 
сучасних науково-педагогічних технологій, раціональних та ефек-
тивних підходів до організації освітньої діяльності. Розвиток систе-
ми освіти в зазначеному напрямі ґрунтується на створенні ефектив-
ної системи методологічного, науково-методичного супроводу, гене-
руванні інноваційних ідей, їх відборі та забезпеченні впровадження; 
формуванні відкритої інформаційно-аналітичної бази новацій в усіх 
підсистемах освіти; створенні системи мотивацій, стимулюванні та 
заохоченні педагогів до інноваційної діяльності; розробленні системи 
нівелювання ризиків негативних наслідків інноваційної діяльності. 
Основу вивчення інноваційної діяльності в закладі освіти становить 
діагностування як науковий інструментарій, що передбачає певну 
систему технологій, процедур і методів дослідження. 

Діагностування дає змогу не тільки отримати необхідну інформа-
цію про стан інноваційних процесів у закладі освіти, а й слугує 
проєктній діяльності, робить розроблені на його основі програми 
об’єктивними, цільовими та надійними. 

Підґрунтям для поняття діагностування є терміни діагноз (від 
грец. diagnosis – розпізнання) і діагностика (від грец. diagnostikos – 
здатний розпізнавати) [1, с. 2]. Відтак діагностування в буквальному 
перекладі означає процес і результат розпізнавання. Згадане вище 
поняття спочатку використовували в медицині та психології, а остан-
нім часом його активно застосовують у педагогічній галузі. 

Діагностування стосується аналізу та самоаналізу, тобто його 
можна використовувати для проведення управлінського аналізу, екс-



113Діагностування інноваційної діяльності в закладі 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
6

пертних процедур і самоаналізу власної діяльності іншими суб’єктами 
закладу освіти. 

Діагностування інноваційної діяльності вирішує комплекс завдань. 
По-перше, воно дає змогу здійснити глибокий аналіз суб’єктів та 
об’єктів інноваційних процесів у закладі освіти, встановити причин-
но-наслідкові зв’язки між різними чинниками. По-друге, діагносту-
вання виконує оцінювальну функцію з огляду на те, що містить 
кількісну і якісну інформацію про стан суб’єктів та об’єктів іннова-
ційної діяльності й відкриває можливості для їхньої корекції. По-
третє, діагностування має мотиваційно-виховне значення, оскільки 
сприяє підвищенню професіоналізму вчителя / викладача, його праг-
ненню до розвитку, підвищує рівень мотивації до участі в інновацій-
ній діяльності. З іншого боку, діагностування спонукає керівника 
закладу освіти до розробки системи стимулювання, без якої іннова-
ційна діяльність не буде життєздатною. По-четверте, діагностування 
інноваційної діяльності є основою для прогнозування та проєктуван-
ня. Від його результатів залежать системи цілей і завдань, концепції 
та моделі, плани й програми подальшої роботи освітнього закладу 
[3]. Виділимо види діагностування інноваційної діяльності (табл. 1).

Таблиця 1
Класифікація діагностування інноваційної діяльності

Попереднє Періодичне Підсумкове

Передбачає почат-
ковий докладний 
збір інформації 
про стан об’єкта / 
предмета дослі-
дження.

Входить до моніторин-
гової процедури та 
проводиться через пев-
ний проміжок часу з 
метою з’ясувати дина-
міку змін об’єкта / 
предмета дослідження.

Дає змогу порівняти реаль-
ний і прогнозований стани, 
оцінити результати прове-
деного дослідження іннова-
ційної діяльності в закладі 
освіти та сформулювати на 
їх основі висновки.

Джерело: авторська розробка на основі [3].

Діагностування як діяльність проходить декілька взаємопов’язаних 
етапів:

1. Вибір техніки проведення діагностичних процедур: визначення 
цілей, завдань, об’єктів і суб’єктів діагностування, термінів і правил 
проведення діагностування. 

2. Вибір методів і методик діагностування; обґрунтування їх до-
цільності, валідності, об’єктивності, відповідності. 

3. Діагностика, що передбачає процедуру збору інформації за до-
помогою визначених методів, її обробку та інтерпретацію. 

4. Оцінювання стану інноваційної діяльності на основі отриманих 
результатів і прогнозування її подальшого розвитку. 

5. Розробка рекомендацій, програм з удосконалення інноваційної 
діяльності. 

Важливість завдань і складна процедура діагностування потребу-
ють чітких принципів діяльності: 

– науковості, що передбачає наукові засади організації та про-
ведення діагностування інноваційної діяльності;



114 Яковець 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
6

– цілеспрямованості, що означає чітке формулювання цілей, за-
вдань та адресність діагностування;

– об’єктивності, що вказує на неупереджене ставлення, усунення 
фактів навмисного спотворення інформації про інноваційну діяльність 
та результати діагностування;

– системності, що потребує комплексності, взаємозв’язку методів 
діагностування, які могли б забезпечити всебічність і глибину ви-
сновків за наслідками діагностування інноваційної діяльності. 

Визначальним для ефективного діагностування є вибір методів, 
які дають змогу зібрати та проаналізувати інформацію, встановити 
певні закономірності розвитку інноваційних процесів, з’ясувати про-
дуктивність наявних підходів до інноваційної діяльності, розробити 
рекомендації щодо її вдосконалення. Методи дослідження інновацій-
ної діяльності як способи вивчення цього аспекту, досягнення по-
ставлених мети та завдань визначають у площині загальнонаукових 
методів наукового пізнання [4].

Аналіз інноваційної діяльності відбувається на емпіричному та 
теоретичному рівнях. 

Емпіричний рівень дослідження передбачає накопичення певних 
фактів, показників і результатів. Основними методами є спостере-
ження, опитування, бесіди, анкетування, шкалування, ранжування, 
тестування, методи експертних оцінок, соціометричні та кваліметрич-
ні методи, вивчення документальних джерел, експеримент.

На теоретичному рівні застосовують такі методи, які дають змо-
гу здійснити аналіз, обробити й узагальнити отримані результати. 
Це – аналіз, синтез, аналогія, абстрагування, конкретизація, індук-
ція, дедукція, моделювання, прогнозування, порівняння, класифіка-
ція, систематизація, узагальнення тощо. 

Дослідження інноваційної діяльності в закладі освіти спирається також 
на статистичні та математичні методи обробки інформації: знаходження 
середнього виваженого й інші спеціальні формули для проведення роз-
рахунків, побудова таблиць, рисунків (схем, графіків, діаграм). 

Під час дослідження інноваційної діяльності доцільно викорис-
тати конкретно-наукові методи, що застосовують у певних науках 
(психологія, математика, економіка, інформатика, філософія, педа-
гогіка тощо). 

Зрозуміло, що під час вивчення стану інноваційної діяльності в 
закладі освіти необхідно зосередити увагу на методах педагогічних 
досліджень. Водночас потрібно застосувати основні методи психоло-
гії, економіки, соціології, іміджелогії, що дасть змогу зробити до-
слідження більш цікавим, змістовним, усебічним та об’єктивним. 

Економічні методи (статистичний аналіз, знаходження показника 
відносної економічної ефективності, формалізація, фінансово-еконо-
мічна експертиза й ін.) дають можливість визначити ефективність 
інновацій, інноваційної діяльності, управління нею та розрахувати 
показники витрат на її забезпечення. 

Керівники-дослідники стикаються з потребою адаптувати методи-
ки до особливостей закладу освіти, педагогічного складу, умов робо-
ти закладу. Анкети, тести, наприклад, розраховані на школу, часто 
використовують для дослідження інноваційних процесів в умовах 
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дошкільного закладу освіти, закладу вищої освіти чи позашкільного 
закладу дитячої та юнацької творчості. 

У діагностиці інноваційної діяльності закладів освіти важливо 
враховувати перешкоди на шляху модернізації освітньої галузі, що 
відображені в таблиці 2.

Таблиця 2 
Фактори ризику на шляху впровадження інновацій у заклад освіти

Зовнішні
(безпосередньо не пов’язані 
з діяльністю закладу освіти)

Внутрішні
(обумовлені діяльністю 

закладу освіти)

Політичні
Економічні
Соціальні
Екологічні
Законодавчо-правові

Ділова активність керівництва
Рівень технічного оснащення
Кадрове забезпечення
Фінансовий потенціал

Джерело: авторська розробка на основі [4].

У контексті подолання чи зменшення впливу факторів ризику 
при впровадженні інновацій у заклад освіти зазначимо, що під час 
реалізації інноваційних проєктів виникають втрати (не завжди еко-
номічні). Вони неминучі, але їх можна зменшити шляхом тієї ж 
діагностики через деталізацію управління ризиками: ідентифікацію 
ризиків, їх аналіз та оцінку, усунення перешкод, перевірку ефек-
тивності заходів щодо зниження ризиків.

Інноваційність сучасної освіти, як і суспільства загалом, зумов-
лена об’єктивними причинами розвитку соціуму. У наш час заклад 
освіти має витримати удари кризових явищ в країні – тобто вижити; 
адаптуватись до нових перетворень у державі – тобто функціонувати; 
оновлюватись, удосконалюватись, модернізуватись – тобто розвива-
тись. Науковці та практики одностайно вказують на парадоксальність 
ситуації, що склалась: щоб розвиватись, заклад повинен вижити; а 
щоб вижити, йому належить докорінно змінитись. Успішне функці-
онування та розвиток закладу освіти можливі тільки завдяки інно-
ваціям, які вдосконалюють роботу колективу, відкривають нові 
можливості для кожного учасника навчального процесу, дають змо-
гу працювати творчо, збагачують духовно, задовольняють освітні 
потреби. Ефективність функціонування закладу освіти залежить від 
досконалості внутрішнього середовища, що знаходить прояв у раці-
онально-оптимальній взаємодії всіх його елементів. Здатність закла-
ду освіти до стабільно результативної роботи – це його діяльнісний 
потенціал [5]. Водночас у закладу освіти є певний інноваційний 
потенціал, який доцільно розглядати як сукупність умов, ресурсів, 
готовність і здатність до інноваційного розвитку. Високий іннова-
ційний потенціал свідчить про спроможність закладу вести іннова-
ційний пошук, запроваджувати зміни, реалізовувати інноваційну 
стратегію, здійснювати діагностування. Низький інноваційний по-
тенціал не забезпечує можливостей розвитку закладу освіти. Отже, 
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оцінювання, діагностика та підвищення рівня інноваційного потен-
ціалу закладу освіти є необхідним складником управління розвитком.

Висновки. Упроваджуючи не типові для номенклатурної управлін-
ської культури методи та технології діагностики інноваційних про-
цесів, керівництво закладу освіти наштовхується на численні пере-
шкоди, зокрема: нестача творчої активності, нерішучість керівників, 
невміння оперативно й адекватно реагувати на потреби інноваційно-
го розвитку освіти, перепони та заборони «зверху». Саме діагностика 
інноваційної діяльності є тим елементом, що дасть змогу активізува-
ти процеси інноваційного розвитку в закладі освіти, а володіння 
методами та принципами діагностики інноваційної діяльності спри-
ятиме підвищенню конкурентоспроможності закладу освіти.

Окрім зазначених чинників ризику впровадження інноваційної 
діагностики, серед бар’єрів її ефективного використання в закладі 
освіти – відсутність психологічної готовності керівників діяти в 
умовах нестабільності та невизначеності. Тому все більшої актуаль-
ності набуває діагностування інноваційної діяльності закладу освіти 
як спосіб організації його роботи, стимул до професійного самороз-
витку та самовдосконалення.
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ОСОБЛИВОСТІ КАПІТАЛІЗАЦІЇ  
В ЛІСОГОСПОДАРСЬКОМУ КОМПЛЕКСІ

Мета – узагальнити методичні підходи щодо трактування категорії капіталі-
зації в лісогосподарському комплексі та визначити джерела надходження коштів, 
які можуть забезпечити додаткову фінансову основу капіталізації лісових ресурсів. 
Методологія дослідження. У контексті цієї роботи використано метод системного 
аналізу та синтезу, а також порівняльний метод, що дало змогу визначити опти-
мальний підхід до окресленої проблематики. Наукова новизна. У статті узагаль-
нено наявні трактування поняття капіталізації, згідно з якими виокремлено ос новні 
методологічні підходи до нього, зокрема: процес залучення і збільшення вартості 
будь-яких активів (ресурсів); процес перетворення факторів виробництва (активів, 
ресурсів) у капітал; показник діяльності суб’єкта господарювання. Сформовано 
напрями й відповідні додаткові джерела надходження коштів за використання 
лісових ресурсів, які можуть забезпечити додаткову фінансову основу капіталіза-
ції лісових ресурсів (активів). Висновки. Встановлено, що на сьогодні оцінити 
лісові активи як джерело екологічних і соціальних функцій неможливо, оскільки 
не існує методології розрахунку їх вартості. Відзначено, що єдиним підходом до 
оцінки лісових ресурсів є лише фактична вартість частини продукції лісогоспо-
дарського комплексу, зокрема продуктів побічного та прижиттєвого користування, 
мисливства, заготівлі другорядних лісових матеріалів і, відповідно, капіталізація 
лише частини ренти в реальних цінах реалізації з урахуванням дисконтування на 
весь період відновлення і формування лісових деревостанів. 

Ключові слова: капіталізація, лісогосподарський комплекс, лісогосподарські 
активи, лісова рента, джерела фінансування.
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Особенности капитализации в лесохозяйственном комплексе

Цель – обобщить методические подходы к трактовке категории капитализа-
ции в лесохозяйственном комплексе и определить источники поступления 
средств, которые могут обеспечить дополнительную финансовую основу капита-
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лизации лесных ресурсов. Методология исследования. В контексте данной работы 
использован метод системного анализа и синтеза, а также сравнительный метод, 
что позволило определить оптимальный подход к указанной проблематике. 
 Научная новизна. В статье обобщены существующие трактовки понятия капи-
тализации, согласно которым выделены основные методологические подходы к 
нему, в частности: процесс привлечения и увеличения стоимости любых активов 
(ресурсов); процесс преобразования факторов производства (активов, ресурсов) 
в капитал; показатель деятельности предприятия. Сформированы направления 
и соответствующие дополнительные источники поступления средств за исполь-
зование лесных ресурсов, которые могут обеспечить дополнительную финансовую 
основу капитализации лесных ресурсов (активов). Выводы. Установлено, что на 
сегодняшний день оценить лесные активы как источник экологических и 
социальных функций невозможно, поскольку не существует методологии расче-
та их стоимости. Отмечено, что единственным подходом к оценке лесных ресур-
сов является только фактическая стоимость части продукции лесного комплек-
са, в том числе продуктов побочного и прижизненного пользования, охоты, 
заготовки второстепенных лесных материалов и, соответственно, капитализация 
только части ренты в реальных ценах реализации с учетом дисконтирования на 
весь период восстановления и формирования лесных древостоев. 

Ключевые слова: капитализация, лесохозяйственный комплекс, лесохозяй-
ственные активы, лесная рента, источники финансирования.

Svetlana Nesterenko 
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Director, 
Institute of Economics and Management University «Ukraine» 

Features of capitalization in the forestry complex

Purpose – тo generalize methodical approaches to the interpretation of the 
category of capitalization in the forestry complex and to identify sources of funds 
that can provide an additional financial basis for the capitalization of forest 
resources. Research methodology. In the context of this work, the method of system 
analysis and synthesis was used, as well as a comparative method, which allowed 
to determine the optimal approach to the identified issues. Scientific novelty. The 
article summarizes the existing interpretations of the concept of capitalization, 
according to which the main methodological approaches to it are highlighted, in 
particular, as: the process of attracting and increasing the value of any assets 
(resources); the process of transformation of factors of production (assets, resources) 
into capital; performance of the entity. The article forms directions and relevant 
additional sources of funds for the use of forest resources, which can provide an 
additional financial basis for the capitalization of forest resources (assets). 
Conclusions. It is established that today it is impossible to assess forest assets as 
a source of environmental and social functions, as there is no methodology for 
calculating their value. It is noted that the only approach to the assessment of 
forest resources is only the actual cost of part of forestry products, including by-
products and in-use use, hunting, harvesting of secondary forest materials and, 
accordingly, capitalization of only part of rent in real sales prices. period of 
restoration and formation of forest stands. 

Key words: capitalization, forestry complex, forestry assets, forest rent, sources 
of financing.

Постановка проблеми. Поняття капіталізації на сьогодні ґрунтов-
но досліджують численні науковці та практики, зокрема визначають 
його як найвагоміший чинник формування конкурентоспроможності 
на рівні суб’єкта господарювання, галузі й національної економіки 
загалом. Науковим доробкам властиві різноманітні методологічні 
підходи щодо тлумачення поняття капіталізації. Наприклад, Г. Хо-
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тинська виокремлює серед них декілька [1], що базуються на таких 
методичних оцінках: 

– вартісний підхід розглядає капіталізацію як балансову вартість 
об’єкта оцінки (підприємства, регіональної економічної системи або 
галузі); 

– майновий підхід полягає в майбутній прогнозній вартості об’єкта 
оцінки залежно від його потенціалу;  

– ринковий підхід визначає капіталізацію як нинішню вартість 
акцій (за умови їх розміщення на фондових ринках) певного об’єкта 
оцінки.

Водночас проблема капіталізації власне лісових ресурсів дослі-
джена недостатньо, особливо в умовах державної (комунальної) влас-
ності лісогосподарських підприємств, яка передбачає відсутність 
можливостей залучення фінансових ресурсів приватного сектору до 
національної економіки. Отже, виникає гостра необхідність у дослі-
дженні проблем процесу капіталізації лісових ресурсів і відповідно 
лісогосподарських активів, чому й присвячено наше дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання капіталізації 
вивчала низка вітчизняних і зарубіжних учених. Зокрема, Я. Пушак 
[2], Л. Абалкін [3], В. Княгінін [4] і М. Хромов [5] стверджують, що 
капіталізація – це процес збільшення ринкової вартості активів 
суб’єктів господарювання та інших ресурсів, що розміщені на певній 
території. Іншими словами, процес капіталізації здатний забезпечу-
вати певний дохід від активів або ресурсів, створених людьми для 
виробництва товарів і послуг, які залучені як джерела доходів. 
А. Марковський та А. Родіонов [6] стверджують, що капіталізація – 
це процес залучення ресурсів, зокрема й природних, у певне вироб-
ництво, що трансформує їх у вартість так, що створюється при 
цьому певна величина доданої вартості. С. Чернишов обґрунтував, 
що капіталізацію варто розглядати як певний інтегральний показник, 
який характеризує здатність того чи іншого активу функціонувати 
в певній матеріальній формі, тобто це його властивість до самовід-
творення та самозростання. Крім того, це спроможність власника 
активу збільшувати вартість останнього не за рахунок окремих скла-
дових активу, а шляхом збільшення величини отриманої від нього 
загалом доданої вартості [7]. Перша частина зазначеного твердження 
набула схвалення в працях Г. Миськіва, де вказано, що капіталіза-
ція – це рейтингоутворювальний показник діяльності суб’єкта гос-
подарювання, який обумовлює надійність фінансового стану, конку-
рентоспроможність та інвестиційну привабливість підприємства [8, 
с. 141–145]. Подібні твердження і в Т. Малової, яка вказує, що 
капіталізація – це узагальнений показник економічного стану під-
приємства, регіону, галузі [9, с. 6]. Водночас питання капіталізації 
лісових ресурсів практично не досліджене, а тому потребує особливої 
уваги наукової спільноти. 

Мета дослідження – узагальнити методичні підходи до тракту-
вання категорії капіталізації в лісогосподарському комплексі та ви-
значити джерела надходження коштів, які можуть забезпечити до-
даткову фінансову основу капіталізації лісових ресурсів.
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Виклад основного матеріалу. Відповідно до наведеного вище ана-
лізу підходів до трактування категорії капіталізації, пропонуємо 
тлумачити капіталізацію як процес перетворення факторів виробни-
цтва в капітал у різних економічних системах на засадах узгоджен-
ня інтересів різних стейкхолдерів з метою забезпечення сталого 
розвитку регіональних територіальних утворень [10].

У таблиці 1 згруповано наявні методологічні підходи до визна-
чення капіталізації. Сьогодення вимагає постійного збільшення рин-
кової капіталізації суб’єктів господарювання як однієї з найвагомі-
ших стратегічних місій їх діяльності, основні передумови чого такі: 
при початковій емісії та розміщенні цінних паперів більша капіта-
лізація дає змогу отримати більше коштів від інвестора в спільному 
капіталі, а в разі додаткової емісії акцій вища капіталізація обумов-
лює меншу вартість залучених фінансових ресурсів. Тобто високий 
рівень капіталізації є превентивним фактором щодо можливого по-
глинання підприємства, з одного боку, а постійне зростання капіта-
лізації – один із важелів узгодження інтересів різних акціонерів у 
спільному інвестуванні бізнесу – з другого.

Таблиця 1
Визначення категорії капіталізація 

№ 

з/п
Автор Визначення

1

Пушак Я. [2], 
Абалкін Л. [3], 
Княгінін В. [4], 
Хромов М. [5]

Процес збільшення ринкової вартості активів 
суб’єктів господарювання та інших ресурсів, що 
розміщені на певній території. Іншими словами, 
процес капіталізації здатний забезпечувати пев-
ний дохід від активів або ресурсів, створених 
людьми для виробництва товарів і послуг, які 
залучені як джерело доходів

2
Марковський А., 
Родіонов А. [6]

Процес залучення ресурсів, зокрема й природних, 
у певне виробництво, яке трансформує їх у вар-
тість так, що створюється при цьому певна ве-
личина доданої вартості. Іншими словами, це 
класичний процес перетворення факторів вироб-
ництва у капітал

3 Чернишов С. [7]

Певний інтегральний показник, що характеризує 
здатність того чи іншого активу функціонувати 
в певній матеріальній формі, тобто це його влас-
тивість до самовідтворення та самозростання

4 Миськів Г. [8]

Рейтингоутворювальний показник діяльності 
суб’єкта господарювання, що обумовлює надій-
ність фінансового стану, конкурентоспроможність 
та інвестиційну привабливість підприємства

5 Малова Т. [9]
Узагальнений показник економічного стану під-
приємства, регіону, галузі

6
Лібанова Е.,  
Хвесик М. [10]

Процес перетворення чинників виробництва в 
капітал у різних економічних системах на заса-
дах узгодження інтересів різних стейкхолдерів з 
метою забезпечення сталого розвитку регіональ-
них територіальних утворень

Джерело: авторська розробка.
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Практичним підходом до розрахунку ренти є фактична вартість 
частини продукції лісогосподарського комплексу, зокрема продуктів 
побічного та прижиттєвого користування, мисливства, заготівлі дру-
горядних лісових матеріалів і, відповідно, капіталізація лише час-
тини ренти в реальних цінах реалізації з урахуванням дисконтуван-
ня на весь період відновлення і формування лісових деревостанів.

Наведемо узагальнені визначення таких комплексних понять, як 
лісовий (лісогосподарський) капітал, лісова рента та капіталізація 
лісових ресурсів:

Лісовий (лісогосподарський)  капітал: 
– економічна категорія, пов’язана з позитивною оцінкою доходу 

від використання лісових ресурсів; 
– властивості лісових ресурсів, здатні приносити дохід;
– лісові ресурси як необхідний чинник виробництва особливого 

виду (лісогосподарського) товарів і послуг, що мають як грошову, 
так і матеріально-речову форму. 

Капіталізація лісових ресурсів: 
– перетворення додаткової вартості в результаті використання 

лісових ресурсів у капітал; 
– підсумування дисконтних очікуваних доходів від використання 

лісових ресурсів (у цьому випадку дисконтування – приведення 
майбутніх доходів від використання лісових ресурсів до теперішньо-
го часу). 

Лісова рента:
– дохід, який регулярно отримує власник за право користування 

лісом (лісовими ресурсами), майном, капіталом, що відносяться до 
лісового господарства, за умови, що сам власник не провадить під-
приємницьку діяльність;

– рента, одержувана при експлуатації лісогосподарських об’єктів; 
– рента, що виникає в будь-якому виробництві, пов’язаному з 

використанням лісу та лісових ресурсів.
Оскільки в результаті досліджень виявлено неможливість на су-

часному етапі провести капіталізацію екологічних і соціальних ре-
сурсів лісогосподарського комплексу (і відповідно отримати від них 
дохід) через наявність низького рівня співпраці його із суб’єктами 
приватного бізнесу та відсутність дешевих фінансових ресурсів, ви-
никає необхідність використати єдине джерело росту капіталізації 
лісової сфери – самофінансування через збільшення величини влас-
ного прибутку. Наростити чистий прибуток, насамперед, можливо 
за рахунок збільшення чистого доходу галузі (підприємства), джере-
лами чого, окрім традиційної плати за спеціальне використання 
лісових ресурсів, можуть бути:

– надходження за використання лісових ресурсів різноманіт-
ного природоохоронного призначення, наприклад від суб’єктів 
господарювання в сільському та водному господарствах, які на 
безоплатній основі користуються певними властивостями лісових 
деревостанів;

– надходження за землі лісогосподарського призначення як те-
риторіально-просторової бази для функціонування різноманітних 
об’єктів рекреаційного лісокористування, туризму, мисливства, за-
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готівлі побічних лісових ресурсів, плата за які достатньо низька та 
надходить до місцевих бюджетів, розпорядники яких не беруть участь 
у формуванні й утриманні відповідних насаджень;

– надходження за землі лісогосподарського призначення, які ви-
користовують в інших галузях національної економіки, зокрема для 
будівництва нафто- й газопроводів, ліній електропередач, дачного та 
житлового будівництва;

– надходження коштів за понаднормативне забруднення лісових 
насаджень промисловими та комунальними відходами, плату за яке 
нині практично не застосовують.

Отже, зазначені напрями та відповідні додаткові джерела над-
ходження коштів за використання лісових ресурсів у майбутньому 
забезпечать необхідну фінансову основу капіталізації лісових ресур-
сів (активів).

Лісоресурсну базу, за рахунок якої можливо здійснювати капіта-
лізацію лісоресурсних активів, становлять: землі лісогосподарського 
призначення, деревостан на корені, продукти побічного лісокористу-
вання, соціальні й екологічні функції, що, як зазначено, інколи за 
своїми властивостями переважають лісосировинні ресурси. Концеп-
туально повинен працювати такий алгоритм у кожному конкретному 
випадку та з кожної земельної ділянки лісового призначення: пріо-
ритетним компонентом для капіталізації є ті лісові ресурси, що на 
сьогодні користуються найширшим попитом і відповідно забезпечу-
ють найбільшу величину привнесеного доходу. 

Висновки. На основі проведених досліджень щодо особливостей 
капіталізації лісових ресурсів ми дійшли таких висновків: 

– встановлено, що оцінити лісові активи як джерело екологічних 
і соціальних функцій неможливо, оскільки не існує методології роз-
рахунку їх вартості; 

– відзначено, що єдиним підходом до оцінки лісових ресурсів є 
фактична вартість частини продукції лісогосподарського комплексу, 
зокрема продуктів побічного та прижиттєвого користування, мислив-
ства, заготівлі другорядних лісових матеріалів і, відповідно, капіта-
лізація лише частини ренти в реальних цінах реалізації з урахуван-
ням дисконтування; 

– обґрунтовано напрями й відповідні додаткові джерела надхо-
дження коштів за використання лісових ресурсів, які можуть забез-
печити додаткову фінансову основу капіталізації лісових ресурсів 
(активів).
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Оценка загрязнения атмосферы городов  
автомобильным транспортом в проектах управления  
экологическим состоянием мегаполиса

Статья посвящена исследованию уровня загрязнения улиц городов 
автомобильным транспортом. Цель статьи – оперативная оценка концентрации 
загрязняющих веществ в уличных каньонах в проектах управления экологическим 
состоянием мегаполиса. Методология исследования. В статье использованы ста-
тистический анализ и математическое моделирование. Научная новизна. Пред-
ложена модель оценки уровня загрязнения атмосферы уличных каньонов горо-
дов. На основе данной модели определены концентрации загрязняющих веществ 
в уличных каньонах Печерского района г. Киева с учетом суточной динамики 
интенсивности транспортных потоков. Выводы. Результаты исследований могут 
быть использованы при оперативном прогнозировании уровня загрязнения 
экосистем придорожного пространства, что позволит своевременно, путем управ-
ления параметрами транспортного потока, предупреждать критические ситуации, 
при которых концентрация загрязняющих веществ превышает предельно 
допустимые значения.

Ключевые слова: управление, транспорт, оценка загрязнения, транспортный 
поток, проект, моделирование полей загрязнения.
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Assessment of air pollution in cities by road transport in projects 
for managing the metropolis ecological state 

The article is devoted to the study of the pollution level in the city streets 
by road transport. Purpose. The aim of the work is to operative assess the 
concentration of pollutants in street canyons in projects for managing the ecological 
state of the metropolis. Research Methodology. The article used statistical analysis, 
mathematical modeling. Scientific novelty. A model for assessing the level of air 
pollution in city street canyons is proposed. On the basis of this model, the 
concentration of pollutants in the street canyons of the Pechersky district of Kiev 
was determined, taking into account the daily dynamics of the traffic flows 
intensity. Conclusions. The research results can be used in the operational 
forecasting of the pollution level of the roadside space ecosystems, which will 
allow timely, by controlling the parameters of the traffic flow, to prevent critical 
situations in which the concentration of pollutants exceeds the maximum permissible 
values.

Key words: management, transport, pollution assessment, traffic flow, design, 
modeling of pollution fields.

Постановка проблеми. На сьогодні рівень забруднення атмосфери 
є одним з основних чинників, що визначає якість умов проживання 
в мегаполісах. У багатьох містах концентрація забруднюючих речо-
вин значно перевищує гранично допустимі значення. Наслідком 
цього є погіршення стану здоров’я населення та значні економічні 
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збитки, пов’язані безпосередньо із втратою людьми здоров’я, відпо-
відно їх працездатності. Основними джерелами забруднення урбані-
зованих територій є транспортні потоки, специфіка яких полягає в 
їх безпосередній близькості до житлових районів. При цьому поля 
концентрації забруднюючих речовин, які утворюються в приземному 
шарі атмосфери, мають просторово-часову неоднорідність, що можна 
пояснити як динамічними чинниками (інтенсивність, склад тран-
спортного потоку, метеорологічні умови), так і статичними (геоме-
тричні характеристики вуличних каньйонів, рельєф місцевості, на-
явність зелених насаджень, регульованих перехресть, просторова 
орієнтація вулиці тощо) [1].

Стан забруднення атмосферного повітря оцінюють за двома 
напрямами: натурні спостереження та математичне моделювання. 
У м. Києві постійний контроль за забрудненням повітря виконує 
Центральна геофізична обсерваторія. Моніторинг забруднення 
атмосферного повітря здійснюють щоденно на 16 стаціонарних 
постах у восьми районах столиці. Побудова математичних моделей 
базується на результатах теоретичного й експериментального до-
слідження закономірностей розповсюдження шкідливих речовин, 
що дає змогу будувати поля забруднення та відображати їх про-
сторово-часову динаміку. Отже, моделювання полів забруднення 
дасть можливість робити оперативні прогнози концентрації небез-
печних для здоров’я людей речовин у вуличних каньйонах міст і 
шляхом управління транспортним потоком попереджати критич-
ні ситуації, за яких рівень забруднення перевищує гранично до-
пустимі значення, а отже, управляти екологічним станом мега-
полісу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Існують різні підходи 
до вирішення завдання розсіювання речовин-забруднювачів в атмос-
фері та моделювання полів забруднення, зокрема: аналітичне вирі-
шення рівняння турбулентної дифузії, чисельне моделювання турбу-
лентних течій, лагранжеві моделі, гаусові моделі, статистичні моде-
лі, моделі міських каньйонів: STREET (Johnson et al., USA, 1973); 
Canyon Plum Box Model (Yamartino et al., 1986); Operational Street 
Pollution Model (Berkowicz, 1996). На сьогодні немає загальноприй-
нятої моделі розсіювання забруднюючих речовин через її складність 
[2; 3].

Для визначення рівня забруднення в містах існує клас полу-
емпіричних моделей, заснованих на апріорній параметризації умов 
перенесення та розсіювання шкідливих речовин. Серед цих моделей 
найбільш відомими є: California Line Sours Dispersion Model 
(CALINE-4) і Danish Operational Street Pollution Model (OSPM). 
Модель CALINE-4 створена Каліфорнійським департаментом тран-
спорту та заснована на гаусовій моделі факела. Клас стійкості 
приземного шару атмосфери визначають за допомогою модифіко-
ваних кривих Паскуіла-Гіфорда. Ця модель потребує невеликої 
кількості вхідної інформації, що забезпечує її простоту й широке 
використання. Разом з тим, результати моделювання можна вва-
жати лише наближеними, оскільки така модель не враховує осо-
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бливості міської забудови, рельєф місцевості, метеорологічні ха-
рактеристики. 

Модель OSPM орієнтована на визначення концентрації забрудню-
ючих речовин від транспортних потоків у вуличних каньйонах з 
урахуванням метеорологічних умов, геометричних характеристик 
вуличних каньйонів: різні конфігурації вулиць, ширина, висота, 
щільність забудов. Також у моделі враховано механічну турбулент-
ність, створену рухом транспортних засобів. Основним недоліком 
OSPM є неможливість урахування деформації вітрового потоку за-
лежно від конфігурації забудов.

Формулювання цілей. Метою роботи є оперативна оцінка концен-
трації речовин-забруднювачів у вуличних каньйонах у проєктах 
управління екологічним станом мегаполісу. 

Виклад основного матеріалу. Визначення концентрації забрудню-
ючих речовин у вуличних каньйонах від транспортних потоків вар-
то проводити на основі методології моделі Operational Street Pollution 
Model. Модель заснована на гаусівському типі розсіювання шкідли-
вих речовин у поєднанні з характеристиками вулично-дорожньої 
мережі міст. 

Моделювання полів забруднення в містах є досить складним за-
вданням, оскільки структура міської забудови не однорідна. Доціль-
но враховувати, що архітектурно-планувальний фрагмент міської 
забудови – це сукупність елементарних вуличних каньйонів з відпо-
відними просторово-геометричними характеристиками.

Вуличний каньйон є типовим архітектурно-планувальним еле-
ментом міста, що являє собою елементарну ділянку із забудовами 
уздовж проїзної частини вулиці між найближчими перехрестями. 
Простір між забудовами – це елементарна екосистема, рівень за-
бруднення якої визначає ступінь екологічної безпеки цього кань-
йону. Вуличні каньйони міста мають різні просторово-геометричні 
характеристики: ширина, довжина, просторова орієнтація каньйо-
ну, суцільність і композиція забудови (середньозважена висота 
забудов, щільність забудов, середній кут повороту будинків до осі 
вулиці). Також виділяють симетричні й асиметричні вуличні кань-
йони [4].

Аналіз вуличних каньйонів Печерського району м. Києва дав 
змогу сформувати п’ять однорідних груп, у яких ідентифіковано 
найбільш типові вуличні каньйони на основі їх просторово-геоме-
тричних показників (табл. 1). Вулично-дорожня мережа Печерсько-
го району м. Києва налічувала 377 елементарних каньйонів, для 
яких емпірично були встановлені просторово-геометричні характе-
ристики [4].

У вуличному каньйоні виділяють такі зони: 
– навітряна сторона, для якої властивий мінімальний рівень за-

бруднення, що зумовлено надходженням чистого повітря; 
– внутрішня частина та підвітряна сторона, що характеризується 

максимальним рівнем забруднення. 
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Таблиця 1 
Типові вуличні каньйони Печерського району м. Києва 

Тип каньйону Типові вуличні каньйони

Потенційно  
безпечні каньйони

вул. Грушевського; буд. 9, 32 (кластер 1.1)

вул. Звіринецька; буд. 82, 73 (кластер 1.2)

Потенційно  
небезпечні каньйони

вул. Ольгінська; буд. 3, 6 (кластер 2.1)

вул. Інститутська; буд. 15, 20/8 (кластер 2.2)

вул. Мазепи; буд. 11,12 (кластер 2.3)

При моделюванні рівня забруднення розрізняють швидкість і на-
прямок вітру на рівні даху забудов, що визначається глобальним 
перенесенням повітряних мас, і швидкість вітру на рівні вулиці. 
Також виділяють зону рециркуляції, яка характеризується надхо-
дженням забруднюючих речовин з іншої частини вуличного каньйо-
ну та визначається довжиною турбулентного вихору, геометричними 
показниками каньйону (рис. 1).

Рис. 1. Основні параметри вуличного каньйону

Концентрацію забруднюючих речовин визначають у межах вулич-
ного каньйону. Вона дорівнює сумі концентрації прямого розсіюван-
ня полютантів, концентрації, спричиненої рециркуляцією повітря у 
вуличному каньйоні, і міської фонової концентрації.
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 С = Сп + Ср + Сф  (1)

Концентрація прямого розсіювання забруднюючих речовин від 
транспортного потоку дорівнює:

 
п

в

2
,

( )z

L Qdx
С

U W xπ s
⋅

= ∫
  

(2)

де: L – довжина вуличного каньйону, м;
Q – інтенсивність викидів речовин-забруднювачів від «ефектив-

ного» транспортного потоку, мг/м*с;
Uв – швидкість вітру на рівні вулиці, м/c;
W – ширина вуличного каньйону, м; 
sz(x) – параметр вертикальної дисперсії на відстані x від джере-

ла викиду.
Швидкість вітру на рівні вулиці визначають так:

 

0 0
в д

0 0

ln( / )
(1 0.2 sin ),

ln( / )

h z
U U p

H z
j= −

  
(3)

де: UД – швидкість вітру на рівні даху, м/с;
z0 – ефективний розмір нерівності, м, z0=0,6;
h0 – ефективна висота шлейфу після руху автомобіля, м, h0=2;
H – середня висота забудов вуличного каньйону (з навітряної та 

підвітряної сторони), м;
p – відношення висоти забудов з підвітряної сторони до середньої 

висоти забудов вуличного каньйону;
j – кут напрямку вітру на рівні даху щодо осі вулиці, рад.
Параметр вертикальної дисперсії забруднюючих речовин на від-

стані x від джерела викиду визначають за формулою:
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(4)

де: s – вертикальна дисперсія турбулентності, м/с;
x – відстань від джерела до розрахункової точки, м.

 
2 2

в 0(0.1 ) ,W WUs s= +
 (5)

де: sW0 – дисперсія турбулентності, викликана рухом транспортних 
засобів, м/с; 

 
0.3 ,W

NVS

W
s = =

  
(6)

де: N – інтенсивність руху транспортного потоку, авт./с;
V – середня швидкість руху транспортного потоку, м/c;
S – середня площа, яку займає транспортний засіб, м2.
Тож концентрацію забруднюючих речовин від прямого розсію-

вання при перпендикулярному напрямку вітру до осі вулиці визнача-
ють так:
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(7)

Розрахунок концентрації шкідливих речовин у зоні рециркуляції 
вуличного каньйону здійснюють залежно від довжини турбулентно-
го вихору:

 lв = 2rHпідв. (8)

де r – показник, що залежить від швидкості вітру (для швидкостей 

вітру < 2м/с
 

д

2
U

r = , в інших випадках r =1).

Концентрацію від рециркуляції забруднюючих речовин у межах 
вуличного каньйону визначають за формулою: 
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де: lr, lt, ls – геометричні характеристики зони рециркуляції;
wt, ws – швидкість розсіювання забруднюючих речовин відповідно 

через верхню та бокову частину вуличного каньйону, м/с.
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На основі цієї моделі визначено концентрацію забруднюючих 
речовин у вуличних каньйонах Печерського району м. Києва з ура-
хуванням добової динаміки інтенсивності транспортних потоків [5]. 
Інтенсивність викидів оцінено на основі концепції «ефективного 
транспортного потоку», тобто модельного потоку, техногенна ефект-
дія якого на навколишнє середовище еквівалентна дії реального 
транспортного потоку, що містить аналогічну кількість транспорт-
них засобів. «Ефективний» транспортний потік є статистичною 
сукупністю «ефективних» транспортних засобів відповідних кате-
горій [6].

На рис. 2, 3 побудовано добовий хід концентрації основних за-
бруднюючих речовин, а саме оксиду вуглецю та оксидів азоту в 
одному з найтиповіших вуличних каньйонів – вулиця І. Мазепи. 
Швидкість вітру на рівні даху прийнято 5 м/c.

За встановленої інтенсивності руху транспортного потоку та швид-
кості вітру 5 м/с в період часу з 8:00 до 20:00 спостерігаємо пере-
вищення концентрації порівняно з максимально разовими гранично 
допустимими значеннями. Причому в ранкові періоди, коли рух 
найбільш інтенсивний, концентрація речовин-забруднювачів переви-
щує більш ніж удвічі (рис. 4).

в
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Рис. 4. Концентрація основних забруднюючих речовин порівняно  
з гранично допустимими значеннями (вул. І. Мазепи)

Рис. 2. Динаміка рівня концентрації оксиду вуглецю протягом доби  
(вул. І. Мазепи)

Рис. 3. Динаміка рівня концентрації оксидів азоту протягом доби  
(вул. І. Мазепи)
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Отже, отримані результати можуть бути використані при моде-
люванні рівня забруднення вуличних каньйонів міст, що дасть змо-
гу оперативно прогнозувати стан забруднення атмосфери та своєчас-
но вживати природоохоронні заходи зі зниження концентрації шкід-
ливих речовин. 

Висновок. Проаналізовано основні моделі розсіювання забрудню-
ючих речовин в атмосфері. На основі моделі міських вуличних кань-
йонів (OSPM) визначено добову динаміку концентрації основних 
небезпечних для здоров’я людини речовин у вуличних каньйонах 
Печерського району м. Києва. Результати досліджень дадуть змогу 
оперативно прогнозувати рівень забруднення екосистем придорож-
нього простору та своєчасно, шляхом управління параметрами тран-
спортного потоку, попереджати критичні ситуації в проєктах управ-
ління екологічним станом мегаполісу.
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Мета статті – розроблення і застосування понять і механізму фіскалювання 
до процесів управління справлянням платежів із суб’єктів господарювання до 
бюджету за екологічні правопорушення. Методологія дослідження – застосуван-
ня ресурсного підходу до визначення понять, абстрактно-логічного, системно-
структурного та порівняльного аналізу, ранжування. Наукова новизна. Розкри-
то механізм управління фіскалюванням природокористувачів за забруднення 
ними природного середовища; зазначено особливості нарахування екологічного 
податку, розподілу сум чинного податку між державним і місцевими бюджета-
ми; обґрунтовано прикладні новації з урахуванням чинника власності на при-
родні ресурси. Висновки. Потреба в запровадженні екологічного фіскалювання 
зумовлена екологічною ситуацією на території країни, фіскальною системою, 
енергетичною та промисловою безпекою, ціновою політикою, діловою активніс-
тю, міжнародними зобов’язаннями країни й іншими чинниками. 

Ключові слова: управління, фіскалювання, природокористування, власність, 
народ, відходи, забруднення, ставки, природні об’єкти.
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Регулирование природопользования с использованием  
фискальных методов

Цель статьи – разработка и применение понятий и механизма фискалиро-
вания к процессам управления взыманием платежей с субъектов хозяйствования 
в бюджет за экологические правонарушения. Методология исследования – при-
менение ресурсного подхода к определению понятий, абстрактно-логического, 
системно-структурного и сравнительного анализа, ранжирования. Научная но-
визна. Раскрыт механизм управления фискалированием природопользователей 
за загрязнение ими природной среды; указаны особенности начисления 
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экологического налога, распределения сумм действующего налога между 
государственным и местными бюджетами; обоснованы прикладные новации с 
учетом фактора собственности на природные ресурсы. Выводы. Потребности 
введения экологического фискалирования обусловлены экологической ситуаци-
ей на территории страны, фискальной системой, энергетической и промышленной 
безопасностью, ценовой политикой, деловой активностью, международными 
обязательствами страны и другими факторами. 

Ключевые слова: управление, фискалирование, природопользование, собствен-
ность, народ, отходы, загрязнение, ставки, природные объекты.
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Regulation of nature management with the application of  
fiscal methods

The purpose of the article is to develop and apply the concepts and mechanism 
of fiscalization to the processes of managing the collection of payments from 
business entities to the budget for environmental offenses.

The research methodology - application of the resource approach to the defini-
tion of concepts, abstract-logical, system-structural and comparative analysis, 
ranking.

The scientific novelty. The mechanism of fiscal management of nature users 
for their environmental pollution is revealed; the peculiarities of the calculation 
of the ecological tax, the distribution of the amounts of the current tax between 
the state and local budgets are indicated; applied innovations are substantiated 
taking into account the factor of ownership of natural resources.

Conclusions. The need for environmental fiscalization is due to the environmental 
situation in the country, the fiscal system, energy and industrial security, pricing 
policy, business activity, the country’s international obligations and other factors.

Key words: management, fiscal, in the use of nature, property, people, waste, 
pollution, rates, natural objects.

Постановка проблеми. Україна належить до найбільш забезпече-
них природними, зокрема надровими, ресурсами у світі. Промисло-
ве їх використання спричинює екологічні проблеми, що актуалізує 
потребу у фінансових ресурсах для їх вирішення. Для цього необ-
хідно дослідити взаємовідносини геологічних і гірничих суб’єктів 
господарювання з державою та місцевими органами самоврядування, 
зокрема й щодо здійснення екологічних платежів – грошових ком-
пенсацій за негативний вплив на довкілля.

Чинний екологічний податок являє собою мобілізовані державою 
від суб’єктів господарювання грошові кошти за порушення ними 
природного стану, забруднення навколишнього середовища: на по-
верхні землі і під нею, в атмосфері й у водному середовищі. Однак 
сучасна екологічна ситуація, зміни у формах власності на природні 
об’єкти, у функціях територіальних владних структур та інші фак-
тори зумовлюють потребу вдосконалити фінансові відносини між 
державою, місцевими владними структурами та користувачами  при-
родних ресурсів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У контексті теми нашої 
статті опрацьовано наукову літературу, зокрема положення еконо-
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мічної геології, нормативні документи, що регулюють природо-, 
надро-, водокористування і їх оподаткування, геологічні звіти й ін. 
[1–3]. Аналіз цих матеріалів дав змогу засвідчити, що проблемам 
екології, з них екології надрокористування та екологічному оподат-
куванню, науковці приділяли значну увагу. Однак поняття фіска-
лювання як виконання фіскальних зобов’язань надрокористувачів, 
механізм управління цими процесами розкрито недостатньо, що 
зумовлює актуальність статті. Для наших досліджень перспективни-
ми є абстрактно-логічний, монографічний, системно-структурний і 
порівняльний аналіз, ранжування, економіко-статистичні, економіко-
математичні й інші методи дослідження.

Мета статті – розроблення та застосування понять і механізму 
фіскалювання до процесів управління справлянням платежів із 
суб’єктів господарювання до бюджету за екологічні порушення; ін-
формаційне відображення екологічного стану надро- й водокористу-
вання, чинного механізму справляння плати до бюджету за забруд-
нення навколишнього середовища. 

Виклад основного матеріалу. Екологічне фіскалювання пропону-
ємо розглядати як превентивний механізм захисту навколишнього 
середовища від забруднення, що стимулює надрокористувачів інвес-
тувати природоохоронні заходи, зокрема застосовувати природоощад-
ні технології. Безумовно, для дієвості цього механізму розміри по-
датку мають бути встановлені такі, щоб підприємства прагнули його 
знизити, модернізуючи виробництво задля дотримання екологічних 
вимог. Тому законодавче встановлення та застосування видів і роз-
мірів цих ставок необхідно розглядати у складі процесів управління 
екологічним фіскалюванням суб’єктів господарювання. 

Поняття «податок», на наш погляд, походить з часів Київської 
Русі від слова «подать»: данина й дари – подать князеві чи його пред-
ставнику; пізніше застосовували об’єднавче поняття «подать», а з 
часом – податок. Данина й дари були продуктами сільського госпо-
дарства та промислів (хутро, віск, мед, хліб, шкіра тощо). Збирали 
їх, безпосередньо виїжджаючи на так зване «полюддя», у вигляді 
різних дарів князі чи їхні представники. «Податями» спочатку були 
тільки натуральні продукти, згодом почали застосовувати й гроші. 
Отже, податок за своїм походженням означає отримання якихось про-
дуктів у натуральній формі, а з часом їх еквівалентно оцінених і в 
грошовій формі за потребами органів управління країною. У дорево-
люційній Росії подать справляла держава як податок із селян і міщан, 
тобто тривале далеке історичне, так зване «полюддя» [4, с. 562].

У спеціальній літературі податок прийнято трактувати так: 
обов’язковий, індивідуально безоплатний платіж, який стягують 
органи державної влади різних рівнів з юридичних і фізичних осіб 
з метою фінансового забезпечення діяльності держави та місцевих 
органів влади; встановлений вищим органом законодавчої влади 
обов’язковий індивідуальний безоплатний платіж, який стягують з 
юридичних і фізичних осіб до бюджетів різних рівнів та в термінах, 
передбачених законодавством, й ін. [5]. 

Дійсно, плату за користування надрами вносять на казначейські 
рахунки за отримання в користування ділянки надр. А сплачуючи 
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податок на прибуток підприємств, суб’єкт господарювання нічого 
натомість не отримує.

Сучасний екологічний податок суб’єкта господарювання – це не 
вираження в оцінці його продуктів, що передають державі, а сума 
покарання за шкоду суспільству, тобто за порушення природного 
стану земель, псування довкілля, у ширшому розумінні – екології. 
Тому застосовувати поняття «екологічний податок» (подібно штрафу) 
нелогічно. Екологічне фіскалювання суб’єктів господарювання слід 
розглядати як визначення підстав, джерел і мобілізацію від них ко-
штів до державної скарбниці (скарбниця також має далеке історичне 
походження) і накопичення з них фінансових ресурсів для фінансу-
вання заходів з охорони та відновлення навколишнього середовища.

Екологічний податок здебільшого трактують як загальнодержавний 
обов’язковий платіж, що справляють із суб’єктів господарювання, 
юридичних осіб, які не провадять господарську діяльність, а також 
інших платників, що на території України та в межах її континен-
тального шельфу й виключної (морської) економічної зони, провадя-
чи певну діяльність, здійснюють оцінені у фактичних показниках 
обсяги викидів речовин, які забруднюють атмосферне повітря, водні 
об’єкти й ін. Зауважимо, що в Податковому кодексі України (ПКУ) 
зазначені умови, за яких екологічний податок не сплачують.

За 2020 рік сплачено цього податку на суму 5 165 818 000 грн. 
Динаміка його показників за 2016–2020 роки в Україні за чотирма 
видами найбільших забруднень показана на рис. 1 (без екологічного 
податку за викиди в атмосферне повітря) [6].

Рис. 1. Динаміка показників сплати екологічного податку  
за 2016–2020 роки
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Найбільші надходження екологічного податку за розміщення від-
ходів становили: 

• 2015 року – 0,79 млрд грн; 
• 2018 року – 1,06;  
• 2020 року – 1,05 млрд грн. 
За період 2016–2020 роки сума екологічного податку дорівнює 

4,78 млрд грн, тобто за обсягом його показники посідають друге 
місце в Україні (після екологічного податку за утворення та / або 
тимчасове зберігання радіоактивних відходів – 4,87 млрд  грн).

Метою управління екологічним фіскалюванням є мобілізація із 
суб’єктів господарювання коштів для сплати екологічного податку, 
щоб поповнити доходи державного бюджету відповідно до чинного 
законодавства. 

До прямих учасників управління процесами екологічного фіска-
лювання належать: Верховна Рада, Кабінет Міністрів України, Мі-
ністерство фінансів України, Міністерство екології та природних 
ресурсів України, Державна фіскальна (податкова) служба України, 
їхні територіальні структурні служби.

Податковий кодекс України регламентує процеси планування, 
звітності, контроль сплати екологічних податків та інші функції 
управління мобілізації їх до бюджетів.

За ПКУ, суму податку за розміщення відходів обчислюють залізо-
рудні суб’єкти господарювання самостійно за показниками обсягів 
(маси) відходів, ставок податку та коригувальних  коефіцієнтів за 
формулою:

1

Прв (Мві Нпі Кт Ко),
T

i=

= ⋅ ⋅ ⋅∑

де: Прв – сума екологічного податку за розміщення виробничих від-
ходів, грн;  

Мві – обсяг (маса) виробничих відходів і-того виду, т;  
Нпі – ставки податку в поточному році за тонну і-того виду ви-

робничих відходів, грн; 
Кт – коригувальний коефіцієнт, який враховує територіальне 

розташування виробничих відходів; 
Ко – коригувальний коефіцієнт, що дорівнює 3 і який застосову-

ють у разі розміщення виробничих відходів на звалищах, що не 
забезпечують повного захисту атмосферного повітря або водних 
об’єктів від забруднення.

Коефіцієнт Кт = 3, якщо відходи розміщено в межах населеного 
пункту або менш ніж 3 км від його меж; Кт = 1, якщо відстань 
більше 3 км. Для нарахування податку за розміщення відходів, на 
які не встановлено клас небезпеки, застосовують ставку за розмі-
щення відходів I класу небезпеки, тобто як надзвичайно небезпечних. 
Якщо розміщення відходів на звалищах не забезпечує повного уне-
можливлення забруднення ними атмосферного повітря або водних 
об’єктів, наведені вище ставки податку збільшують утричі.

На наш погляд, ця офіційна, наведена в ПКУ, формула не вра-
ховує такі сучасні фактори, як: категорія земель, де розміщують 
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відходи, і форма власності на землю. Зазначену формулу необхідно 
доповнити коефіцієнтом, який враховує категорію земель (Кз), де 
знаходяться відходи, а також коефіцієнтом, який враховує форми 
власності на ці землі (Кв). З огляду на це формула матиме вигляд:

1

Прв (Млі Нпі Кт Ко Кз Кв),
T

i=

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅∑

Безумовно, для встановлення значень цих коефіцієнтів необхідні 
певні дослідження, дозволені Мінфіном, з наданням ним конкретної 
інформації.

Динаміка ставок для обчислення екологічного податку наведена 
в таблиці 1, де продемонстровано зростання за короткий період 
екологічного податку орієнтовно на 70%. 

Таблиця 1
Динаміка ставок для обчислення екологічного податку

Клас 
небезпеки 
відходів

Рівень  
небезпечності

відходів

Ставка  
податку, 

грн за 1 т 
2014 р.

Ставка 
податку, 

грн за 1 т 
2021 р.

Ставки 
2021 р. 

до 2014 р., %

I
Надзвичайно 
небезпечні

822,52 1405,65 170,9

II
Високо  

небезпечні
29,96 51,20 170,9

III
Помірно  

небезпечні
7,52 12,84 170,7

IV
Мало  

небезпечні
2,93 5,00 170,6

 

Мало небезпечні 
нетоксичні  

відходи
гірничодобувної
промисловості

0,29 0,49 169,0

 
Розглянемо питання фіскалювання суб’єктів господарювання за 

скиди шкідливих речовин у водні об’єкти. За обсягами у 2016–
2018 роках показники екологічного податку посідали третє місце, у 
2018–2020-х –четверте. За аналізований період сума податку стано-
вила 0,73 млрд грн.

Найбільші показники як водних забруднень, так й екологічних 
податків припадають на Дніпропетровську та Запорізьку області. 
Так, «обсяг скиду забруднених стічних вод промисловими підпри-
ємствами міста Кривого Рогу до поверхневих водних об’єктів, згідно 
зі статичною звітністю підприємств 2 ТП-водгосп, 2018 року становив 
10,7 млн м3 (тобто 1,8% від загального обсягу скиду по Україні), з 
них – 4,7 млн м3 шахтні води» [7].

Про масштаби забруднень річок свідчать такі показники. 2015 року 
ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» (ПАТ «ЦГЗК», 
м. Кривий Ріг) у річку Інгулець скинув забруднених зворотних вод, 
нормативно очищених (код 120161) 3121,3 тис. м3. ПАТ «Криво-
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різький залізорудний комбінат» (ПАТ «КЗРК», м. Кривий Ріг) у цю 
саму річку скинув забруднених зворотних вод, нормативно очищених 
(код 120649) 2014 року – 3833,9, 2015-го –  4584,6 тис. м3 [8].

За Податковим кодексом України, суму екологічного податку за 
скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти обчислюють за фор-
мулою:

1

Пс (Мві Нпі Кос),
T

i=

= ⋅ ⋅∑

де: Пс – сума екологічного податку за скиди забруднюючих речовин 
у водні об’єкти, грн; 

Мві – обсяг скидуваних виробничих відходів і-того виду, т; 
Нпі – ставка податку за тонну, грн; 
Кос – коефіцієнт, що дорівнює 1,5 і який застосовують у разі 

скидання забруднюючих речовин у ставки й озера (в інших випадках 
коефіцієнт дорівнює 1).

Ставки екологічного податку в гривнях за одну тонну поділяють 
на два види: за назвами забруднюючих речовин; за гранично допус-
тимою концентрацією забруднюючих речовин або орієнтовно безпеч-
ним рівнем впливу (млг / л). З положень ПКУ, що регулюють еко-
логічне оподаткування скидів у водні об’єкти, видно, що воно вра-
ховує лише факти їх забруднення речовинами. А власне види й 
особливості водних об’єктів до уваги не беруть (тобто враховується 
сторона забруднювача, а сторона водного об’єкта забруднення – ні). 
На наш погляд, зі сторони водного об’єкта забруднення необхідно 
врахувати поділ водних об’єктів за різними ознаками та їх власність.

За статтею 3 «Водний фонд України» Водного кодексу України, 
«усі води (водні об’єкти) на території України становлять її водний 
фонд. До водного фонду України належать: 1) поверхневі води: при-
родні водойми (озера); водотоки (річки, струмки); штучні водойми 
(водосховища, ставки) і канали; інші водні об’єкти; 2) підземні води 
та джерела; 3) внутрішні морські води та територіальне море». 

За статтею 5 «Водні об’єкти загальнодержавного і місцевого зна-
чення», «до водних об’єктів загальнодержавного значення належать: 
1) внутрішні морські води, територіальне море, а також акваторії 
морських портів; 2) підземні води, що є джерелом централізованого 
водопостачання; 3) поверхневі води (озера, водосховища, річки, ка-
нали), що знаходяться на території більш як однієї області (і вони 
використовують ці води), а також їх притоки всіх порядків; 4) вод-
ні об’єкти в межах територій природно-заповідного фонду загально-
державного значення, а також віднесені до категорії лікувальних. 

До водних об’єктів місцевого значення належать: 1) поверхневі 
води, що знаходяться в межах однієї області (і вона їх використовує) 
і які не віднесені до водних об’єктів загальнодержавного значення; 
2) підземні води, що не можуть бути джерелом централізованого 
водопостачання. Отже, країна має багатий власний водний фонд, що 
потребує регулювання. 

У статті 6 «Власність на води (водні об’єкти)» зазначено, що «води 
(водні об’єкти) є виключно власністю народу України і надаються 
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тільки в користування». У засобах масової інформації вказують на 
факти приватизації водних об’єктів або їх частин. Тому, безумовно, 
необхідні додаткові дослідження проблем фіскалювання екологічно 
значимих процесів та об’єктів у водному середовищі. 

Класифікацію доходів бюджету та їх показники 2020 року на-
ведено в таблиці 2.

Таблиця 2
Класифікація доходів бюджету та їх показники 2020 року

 

Код доходів
бюджету

Вид доходу бюджету
Сума, 

млн грн
Питома 

вага

19010100
Екологічний податок за викиди в 
атмосферне повітря   

1 919,0 37,2

19010300 Надходження від розміщення відходів 1 048,5 20,3

19011000
Екологічний податок за викиди в 
атмосферне повітря двоокису вуглецю

1 037,2 20,1

19010400
Екологічний податок за утворення  
та / або тимчасове зберігання 
радіоактивних відходів

1 015,1  19,6

19010200
Надходження від скидів забруднюючих 
речовин у водні об’єкти

146,0 2,8

 Усього 5165,8 100,0

Про масштаби сплати екологічного податку суб’єктами господа-
рювання свідчать такі цифри. Приватне акціонерне підприємство 
«Північний гірничо-збагачувальний комбінат» (ПРАТ «ПІВНГЗК», 
м. Кривий Ріг), що видобуває залізні руди (07.10 Добування залізних 
руд ), 2020 року мало дохід 24 063 793 000 грн і сплатило екопо-
датків на суму 151 674 670 грн (його статутний капітал – 
579 707 000 грн), що становить 26% статутного капіталу [9]. 

Публічне акціонерне товариство «Запорізький металургійний 
комбінат» (ПАТ «Запоріжсталь», м. Запоріжжя), що виробляє чавун, 
сталь і феросплави (24.10 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів), 
мало дохід 45 630 637 000 грн, сплатило екоподатків на суму 
146 087 910 грн (його статутний капітал – 660 920 444 грн), що 
становить 22% статутного капіталу [10].

Публічне акціонерне товариство «АрселорМіттал Кривий Ріг» 
(ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», м. Кривий Ріг) провадить такі 
види діяльності: 

• 24.10 Виробництво чавуну сталі та феросплавів; 
• 07.10 Добування залізних руд; 
• 19.10 Виробництво коксу та коксопродуктів та ін. 
Статутний капітал цього підприємства становить 3 859 533 000 грн. 

Воно сплатило екоподатків на суму 316 771 210 грн, тобто 8,2% 
статутного капіталу [11].

Акціонерне товариство «Південний гірничо-збагачувальний ком-
бінат» (АТ «ПІВДГЗК», м. Кривий Ріг) здійснює добування залізних 
руд (07.10, основа) та ін. Його статутний капітал – 397 684 010,00 грн. 
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Підприємство сплатило екоподатків на суму 27 005 140 грн, що 
становить 6,8% статутного капіталу [12].

Для порівняння показників також відмітимо: ДП «НАЕК «Енер-
гоатом» сплатило 2020 року 1 014 923 020 грн екоподатку; м. Київ 
сплатив 2020 року екоподатків на суму 1 870 515 140 грн, тобто він 
є найбільшим їх платником ва Україні [13]. Отже, наведені показ-
ники свідчать про значимі розміри екоподатків, які сплачують до 
державного та місцевих бюджетів суб’єкти господарювання, що ви-
добувають залізні руди, збагачують їх і переробляють.  

Екологічний податок призначений для формування бюджетних 
коштів з метою фінансування заходів компенсації шкоди, заподіяної 
гірничими підприємствами навколишньому середовищу. Тому сума 
сплаченого екологічного податку має бути достатньою, щоб покри-
вати витрати держави на фінансування заходів, необхідних для від-
новлення довкілля, відповідати сумі шкоди, завданої навколишньо-
му середовищу, а то й перевищувати її. Для управління процесами 
об’єктивного вирішення таких фінансових проблем і потрібне еко-
логічне фіскалювання.

Висновки і пропозиції. Потреби екологічного фіскалювання зу-
мовлені екологічною ситуацією на території країни та фіскальною 
системою, енергетичною і промисловою безпекою, ціновою політикою, 
діловою активністю, міжнародними зобов’язаннями країни й іншими 
факторами. 

Поняття екологічного податку (у минулому – збору, ренти) не 
можна називати податком, оскільки податок трактують як безумов-
ний платіж, що справляють до бюджету. Цей платіж має ознаку 
покарання, тому його логічно називати екологічним стягненням.

На наш погляд, при забрудненні водного об’єкта необхідно зва-
жати на такі чинники: поділ водних об’єктів за різними ознаками, 
їх власність. Зокрема, доцільно врахувати фактор власності на дже-
рела водних ресурсів при обчисленні екологічного платежу. 

Оскільки формуються територіальні громади, які можуть більш 
активно регулювати й захищати місцеве природокористування, ніж 
обласні адміністрації, тому до сільських, селищних, міських бюдже-
тів, бюджетів об’єднаних територіальних громад необхідно перерахо-
вувати до 45% чинного екологічного податку, обласного – 10. Саме 
територіальні громади мають стимулювати проведення екологічних 
заходів, оскільки вони краще обізнані з місцевою екологічною ситу-
ацією, можуть здійснювати ефективні заходи управління екологічним 
станом ландшафтів, водних середовищ, територій для проживання і 
відпочинку громадян, визначати місця розміщення виробничих та 
інфраструктурних об’єктів, давати дозволи на їх будівництво й екс-
плуатацію. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ  
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Мета статті – проаналізувати особливості формування потенціалу телекому-
нікаційного підприємства та запропонувати шляхи підвищення його ефективнос-
ті. Методологія дослідження. У процесі підготовки статті використано методи 
аналітичного, статистичного та фінансового аналізу. Науковою новизною є про-
позиція використовувати такі показники економічної ефективності діяльності 
підприємства, як прибутковість, рентабельність, затратність, віддача ресурсів, 
інвестицій тощо для оцінки ефективності формування та використання потенці-
алу телекомунікаційного підприємства. Висновки. 1. Дослідження тенденцій 
формування потенціалу телекомунікаційних підприємств в Україні дало змогу 
встановити, що темпи їх розвитку відповідають прийнятим в Україні основним 
засадам концепції розвитку економіки та стратегії еволюції інформаційного сус-
пільства. Просуванню економіки телекомунікаційних підприємств сприяє про-
ведення на державному рівні роботи з розробки нового законодавства в секторі 
інформації та телекомунікаційних технологій в Україні, обговорення та ухвален-
ня нових стратегій цифрової трансформації, спрямованої на використання великих 
даних, блокчейну, хмарних технологій, роботизації та інтернету речей тощо. 
2. Визначено, що потенціал телекомунікаційного підприємства являє собою єдність 
організаційних, технічних та інформаційних можливостей, що сприяють підго-
товці й прийняттю управлінських рішень і впливають на його розвиток. Особли-
вості формування такого потенціалу визначають складники, що забезпечують його 
функціонування: програмно-технічний, кадровий, інформаційний (бази даних), 
організаційний, маркетинговий, технічний, технологічний тощо. 3. Запропонова-
но систему фінансових показників для визначення ефективності функціонування 
потенціалу телекомунікаційного підприємства. 4. Для забезпечення формування 
міцного потенціалу телекомунікаційного підприємства визначено низку основних 
заходів: створення інформаційної системи, забезпечення її функціонування спе-
ціальними кадрами, гарантування інформаційної безпеки, створення нових циф-
рових продуктів і послуг, розвиток е-комерції та цифрового маркетингу впрова-
дження технологій з бізнес-аналітики, управління великими даними тощо.

Ключові слова:  телекомунікаційні підприємства, формування потенціалу, 
структура потенціалу телекомунікаційного підприємства, індикатори оцінки, 
державна підтримка.
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Особенности формирования потенциала  
телекоммуникационных предприятий

Аннотация. 
Цель статьи – проанализировать особенности формирования потенциала 

телекоммуникационного предприятия и предложить пути повышения его 
эффективности. Методология исследования. В процессе подготовки статьи 
использованы методы аналитического, статистического и финансового анализа. 
Научной новизной является предложение использовать такие показатели 
экономической эффективности деятельности предприятия, как прибыльность, 
рентабельность, затратность, отдача ресурсов, инвестиций и др. для оценки 
эффективности формирования и использования потенциала телекоммуникаци-
онного предприятия. Выводы. 1. Исследование тенденций формирования по-
тенциала телекоммуникационных компаний в Украине дало возможность опред-
елить, что темпы их развития соответствуют принятым в Украине основным 
принципам концепции развития экономики и стратегии развития информаци-
онного общества. Продвижению экономики телекоммуникационных предприятий 
способствует проведение на государственном уровне работы по разработке ново-
го законодательства в секторе информации и телекоммуникационных технологий 
в Украине, обсуждение и принятие новых стратегий цифровой трансформации, 
направленной на использование больших данных, блокчейна, облачных техно-
логий, роботизации, интернета вещей и др. 2. Определено, что потенциал теле-
коммуникационного предприятия представляет собой единство организационных, 
технических и информационных возможностей, которые способствуют подготов-
ке и принятию управленческих решений и влияют на его развитие. Особеннос-
ти формирования потенциала определяют следующие составляющие, обеспечи-
вающие его функционирование: программно-техническая, кадровая, информа-
ционная (базы данных), организационная, маркетинговая, техническая, 
технологическая и др. 3. Предложена система финансовых показателей для 
определения эффективности функционирования потенциала телекоммуникаци-
онного предприятия. 4. Для обеспечения формирования прочного потенциала 
телекоммуникационного предприятия определен ряд основных мероприятий: 
создание информационной системы, обеспечение ее функционирования 
специальными кадрами, гарантирование информационной безопасности, создание 
новых цифровых продуктов и услуг, развитие электронной коммерции и циф-
рового маркетинга внедрения технологий по бизнес-аналитике, управление 
большими данными и др.

Ключевые слова: телекоммуникационные предприятия, формирование по-
тенциала, структура потенциала телекоммуникационного предприятия, 
индикаторы оценки, государственная поддержка.
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Economics, Educational Scientific Institute of Telecommunications,  
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Peculiarities of formation of potential of  
telecommunications enterprises

Annotation.
The purpose of the article – to analyze the peculiarities of forming the potential 

of a telecommunication enterprise and to suggest ways to increase the efficiency 
of its use. Research methodology. In the process of preparation of the article the 



148 Федоренко О. С.
П

р
об

л
ем

и
 і
н
н
ов

ац
ій

н
о-

ін
ве

ст
и
ц
ій

н
ог

о 
р
оз

ви
тк

у
. 
2
0
2
1
. 
№

 2
6

methods of analytical, statistical and financial analysis were used. A scientific 
novelty is the proposal to use effective indicators of economic efficiency of the 
enterprise, such as profitability, profitability, cost, return on resources, investment, 
etc. to assess the effectiveness of the formation and use of the potential of the 
telecommunications enterprise. Conclusions. 1. The study of trends in the formation 
of the potential of telecommunications enterprises in Ukraine has determined that 
the pace of its development corresponds to the basic principles and principles of 
the concept of economic development and strategy of information society development 
adopted in Ukraine. The development of the economy of telecommunications 
enterprises is facilitated at the state level by developing new legislation in the 
information and telecommunications technologies sector in Ukraine, discussing and 
adopting new strategies for digital transformation aimed at using big data, 
blockchain, cloud technologies, robotics and the Internet of Things. 2. It is 
determined that the potential of a telecommunications enterprise is a unity of 
organizational, technical and information capabilities that contribute to the 
preparation and adoption of management decisions and influence its development. 
Features of capacity building determine the following components that ensure its 
functioning: software and hardware; personnel; information (databases); 
organizational, marketing, technical, technological, etc. 3. The system of financial 
indicators for definition of efficiency of functioning of the formed potential of 
the telecommunication enterprise is offered. 4. To ensure the formation of a 
strong potential of the telecommunications company in the work identified a 
number of key measures, including the creation of information systems, ensuring 
its operation by special staff, information security, creating new digital products 
and services, e-commerce and digital marketing. business analytics and big data 
management, etc.

Key words: telecommunication enterprises, capacity building, potential structure 
of telecommunication enterprise, evaluation indicators, state support.

Постановка проблеми. Важливою складовою ефективної діяль-
ності телекомунікаційних підприємств є формування дієвого потен-
ціалу, що залежить від ресурсів підприємства, а також від якості 
партнерських, мережевих, виробничих взаємодій, що передбачає 
зміну цінностей підприємств і траєкторій його організаційного роз-
витку. Потенціал телекомунікаційних підприємств належить до 
складних ціннісно-матеріальних утворень і є стратегічним глибинним 
чинником організаційного розвитку підприємства, що зумовлює під-
вищення конкурентоспроможності та нарощення унікальних конку-
рентних переваг телекомунікаційного підприємства. Водночас про-
цеси формування потенціалу в телекомунікаційних підприємствах 
потребують додаткового осмислення та досліджень, оскільки можуть 
супроводжуватися низкою ризиків, пов’язаних з переорієнтацією, 
трансформацією, специфікою та адаптацією їх організаційного роз-
витку до нових економічних умов і способів оцінки. Зазначене вище 
підтверджує актуальність наукових пошуків щодо обґрунтування 
концептуальних засад особливостей формування потенціалу телеко-
мунікаційних підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми формування 
потенціалу телекомунікаційних підприємств досліджують такі укра-
їнські науковці: І. Брітченко, В. Буряк, Д. Дячков, Т. Зубко, І. Мар-
кіна, Є. Русакова, М. Сьомич, О. Федонін, І. Швець та ін.

Мета статті полягає в дослідженні особливостей формування по-
тенціалу телекомунікаційних підприємств.
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Виклад основного матеріалу дослідження
Під телекомунікаційним підприємством розуміють підприємство 

зв’язку, що провадить свою господарську діяльність для забезпечен-
ня функціонування засобів, споруд мереж зв’язку з метою надання 
послуг зв’язку. Учасниками (суб’єктами) такого господарювання є: 
оператор телекомунікацій (телекомунікаційна компанія, підприєм-
ство) суб’єкт господарювання, який має право на провадження ді-
яльності в галузі телекомунікацій із правом на технічне обслугову-
вання та експлуатацію телекомунікаційних мереж [1]; оператор 
мобільного зв’язку суб’єкт господарювання, який має право на про-
вадження діяльності в галузі мобільного зв’язку із правом на тех-
нічне обслуговування та експлуатацію мобільного зв’язку. Метою 
діяльності телекомунікаційного підприємства є забезпечення насе-
лення та організацій високоякісним зв’язком.

Значною мірою ефективність функціонування телекомунікаційних 
підприємств залежить від їхнього потенціалу. На нашу думку, по-
тенціал підприємства формує система взаємопов’язаних фінансових, 
матеріальних, технічних, технологічних, трудових, інноваційних та 
інших ресурсів, що мають діяти в синергії і забезпечувати макси-
мальний результат. 

У трактуванні категорії «потенціал» виділяють три підходи: ре-
сурсний, соціально спрямований і результативний [6, с. 114]. До-
слідники визначають, що ресурсна концепція є базовою в подальшо-
му розвитку категорії «потенціал», а також основою для розвитку 
інших підходів до розуміння поняття «потенціал» як економічної 
категорії. Представники ресурсного підходу Л. І. Абалкін, А. І. Ан-
чишкін, І. І. Лукінов, Б. М. Молчанов, І. М. Рєпіна, Д. О. Черніков 
стверджують, що потенціал – це сукупність необхідних для функці-
онування або розвитку системи різних видів ресурсів. 

Представники соціально-економічного підходу О. О. Гетьман, 
Є. В. Лапін, О. С. Сосненко трактують потенціал як систему матері-
альних і трудових чинників (умов, складників), що забезпечують до-
сягнення мети виробництва. Основою для такого підходу є те, що 
засоби праці, предмети праці та робоча сила як складники виробництва 
й елементи нового продукту постають як можливості, тобто потенціал. 
Для перетворення цих перспектив на дійсність «вони мають з’єднатися». 

Представники результативного підходу розглядають потенціал як 
здатність комплексу ресурсів економічної системи виконувати по-
ставлені перед нею завдання. Потенціал, на думку науковців, – це 
цілісне уявлення, єдність структури й функції об’єкта, вияв їх 
взаємозв’язку. На основі цього дослідники дійшли висновку: що 
вдаліша структура об’єкта, що більше співвідносяться його струк-
турні та функціональні елементи, то вищими будуть його потенціал 
та ефективність. Слід додати, що така якісна характеристика, як 
імідж є одним із найважливіших складників конкурентоспромож-
ності підприємства, базовою передумовою його успішної діяльності. 
Крім того, він може стати, з одного боку, результатом успішного 
управління підприємством, а з іншого – передумовою подальшого 
для підвищення його конкурентоспроможності. 
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Узагальнення трьох зазначених вище підходів дає змогу стверджу-
вати про контекстність потенціалу для вдосконалення певних склад-
ників відповідно до сили впливу елементів середовища та здатність 
достатньо швидко реагувати на необхідність підвищувати конкурен-
тоспроможність підприємства. Тому процес формування потенціалу 
підприємства може бути представлений у стратегічному й тактичному 
аспектах, які зображають площини та вектори його розвитку.

На сьогодні однозначного визначення потенціалу телекомунікацій-
ного підприємства не існує. Ми підтримуємо трактування, яке запро-
понували О. В. Виноградова та Н. О. Євтушенко [8], що це сукупність 
кадрового, виробничого, фінансового, інформаційного, маркетингово-
го, трудового й інших потенціалів підприємства, які формують відпо-
відні групи ресурсів. На підставі вказаного вище потенціал телекому-
нікаційного підприємства можна розглядати як сукупність обсягу 
необоротних та оборотних ресурсів, фінансових, інвестиційних й інших 
ресурсів та ефективно їх використання згідно з поставленими завдан-
нями. Формування потенціалу телекомунікаційного підприємства має 
свої особливості, насамперед, через специфіку:

– технологічних процесів;
– кінцевого продукту та ресурсів для виробництва;
– стану ринку;
– інновацій, що повинні мати безперервний характер;
– споживача тощо.
Відмітимо, що телекомунікаційна галузь на сьогодні стрімко роз-

вивається, вона потребує значних капіталовкладень, функціонує у 
висококонкурентному середовищі як в Україні, так і в міжнародно-
му, проте нормативно-законодавча база досить часто не встигає за 
темпами її розвитку.

Оцінити ефективність використання потенціалу телекомунікацій-
ного підприємства, щоб сформулювати рекомендації для його зрос-
тання, можна в декілька етапів.

Перший етап – попередній (або підготовчий) – передбачає обґрун-
тування показників, згідно з якими буде здійснено аналіз.

Другий етап – інформаційний – визначає збір максимально до-
стовірної та об’єктивної аналітичної інформації про діяльність теле-
комунікаційного підприємства.

Третій етап – аналітичний – передбачає аналіз основних показ-
ників діяльності телекомунікаційного підприємства з використанням 
статистико-економічних методів.

Четвертий етап – практичний – передбачає формулювання про-
позицій щодо зростання ефективності потенціалу підприємства та 
підвищення його конкурентного статусу.

Оцінювати ефективність форування та використання потенціалу 
телекомунікаційного підприємства, особливо великих гравців вітчиз-
няного ринку, таких як ПАТ «Київстар», «МТС Україна», ПАТ «Ук-
ртелеком» та ін., вважаємо доцільним за низкою фінансових показ-
ників, зокрема: прибутковість, затратність, рентабельність, обсяги 
активів, майновий стан, ефективність використання ресурсів і капі-
талу тощо. Особливу увагу, з нашої точки зору, слід приділити по-
казникам віддачі інвестицій, основних та оборотних засобів, при-
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бутковості, оскільки галузь дуже динамічна й потребує достатніх 
вкладень. 

Важливою складовою формування потенціалу телекомунікаційних 
підприємств в Україні є активне використання інформаційно-кому-
нікаційних технологій (ІКТ). Значення цього фактора для економіч-
ного зростання підтверджують світові дослідницькі проєкти, відпо-
відно до яких ІКТ забезпечує приблизно чверть збільшення ВВП і 
40% зростання продуктивності праці в Європейському Союзі [11]. 

Важливим чинником у формуванні потенціалу телекомунікацій-
них підприємств і підвищенні національної конкурентоспроможнос-
ті країни є рівень упровадження інформаційно-комунікаційних тех-
нологій в усі сфери життєдіяльності людини та суспільства.

Попри бурхливий розвиток сфери телекомунікацій, що відбувся 
за останні роки в Україні, загальні показники, порівняно з іншими 
країнами світу, демонструють не найкращі результати. Так, за Ін-
дексом розвитку ІКТ (ICT DevelopmentIndex), відповідно до Звіту 
Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ) «Вимірювання інформа-
ційного суспільства 2017», Україна посіла 79 місце зі 176 країн (за 
Звітом МСЕ за 2018 рік – 78 місце зі 175 країн світу) [12; 13]. 

Аналіз тенденцій розвитку інформатизації в Україні за 2017–
2020 роки, за Індексом технологічної готовності, дав змогу встано-
вити, що Україна, починаючи з 2017 року, підвищила свій рейтинг 
технологічної готовності на міжнародному рівні на 26 пунктів: 
2020 року він становив 64 пункти зі 139 країн [14]. 

Стрімкий розвиток інформатизації в Україні відповідає основним 
засадам розвитку формуванню потенціалу телекомунікаційних під-
приємств і принципам ухваленої в Україні стратегії розвитку інфор-
маційного суспільства та концепції розвитку телекомунікації в сус-
пільстві [15; 16]. 

Попри наявний прогрес, як показав аналіз, в Україні існує «циф-
ровий розрив», і необхідно подолати відставання від розвинених 
країн у сфері інформації та телекомунікацій. Тому визначено пріо-
ритети розвитку в Україні ІКТ, від яких залежить формування по-
тенціалу телекомунікаційних підприємств, упровадження інновацій, 
розвиток окремих сфер та економіки загалом. Зміна частки сфери 
інформації та телекомунікацій у ВВП України за 2017–2020 роки 
демонструє її поступове зростання за останні роки (табл. 1). Так, 
2020 року сфера інформації та телекомунікацій формує 3,71% ВВП 
України [17].

Таблиця 1
Зміна частки сфери інформації та телекомунікацій у ВВП України

№ 
з/п

Роки
ВВП,  

млн грн
Інформація та телекомунікації, 

млн грн

Частка 
у ВВП, 

%

1 2017 1586915 52724 3,32
2 2018 1988544 72596 3,65
3 2019 2385367 89268 3,74
4 2020 2982920 110779 3,71
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Аналіз засвідчив, що основними тенденціями розвитку сфери 
зв’язку й інформатизації в Україні в останні роки були: розгортан-
ня телекомунікаційних мереж рухомого (мобільного) зв’язку четвер-
того покоління (4G) із застосуванням радіотехнології «Міжнародний 
рухомий (мобільний) зв’язок IMT» у смугах радіочастот 1800 МГц і 
2600 МГц; підвищення попиту споживачів на мультимедійні конвер-
гентні телекомунікаційні послуги, послуги міжмашинної взаємодії 
(machine-tomachine, M2M), послуги інтернету речей (Internetof Things, 
IoT); збільшення кількості власників багатофункціонального термі-
нального кінцевого обладнання з безпроводовим доступом до інтер-
нету;  створення умов для провадження діяльності віртуальних 
операторів; посилення конкуренції між постачальниками послуг 
фіксованого доступу до інтернету у зв’язку із запровадженням ви-
моги щодо обов’язкового зазначення в договорах з абонентами міні-
мальних швидкостей передавання та приймання даних тощо [10]. 

Дослідження розвитку сфери телекомунікацій в Україні у 2017–
2020 роках дало змогу констатувати зростання основних показників 
її економічного розвитку. Збільшення 2020 року доходів від надання 
послуг зв’язку на 6,7% здебільшого відбувалося за рахунок зростан-
ня доходів від надання телекомунікаційних послуг на 6,2%. Осно-
вними сегментами на ринку послуг зв’язку залишаються рухомий 
(мобільний) зв’язок, фіксований зв’язок і фіксований доступ до ін-
тернету, спільна частка яких у загальних доходах від надання послуг 
зв’язку 2020 року становила 78,9% [17].

Особливу увагу за останні роки приділено залученню капітальних 
інвестицій у програмне забезпечення та бази даних. 2020 року цей 
показник був 7,78 млрд грн, що на 31,6% більше, ніж 2017-го. Зна-
чно зріс обсяг реалізованих послуг у сфері інформатизації – на 
22,7%, тобто 41,83 млрд грн. Наведений аналіз свідчить, що у сфе-
рі телекомунікацій України відбуваються позитивні зміни. Зростає 
частка телекомунікацій у ВВП та обсяги капіталовкладень, розши-
рюється обсяг наданих і запропонованих послуг. Подальшому роз-
витку економіки буде сприяти проведення на державному рівні ро-
боти з розробки нового законодавства в секторі інформації та теле-
комунікаційних підприємств в Україні, обговорення та ухвалення 
нових стратегій телекомунікаційної трансформації, спрямованої на 
використання великих даних, блокчейну, хмарних технологій, робо-
тизації, інтернету речей тощо. 

Як засвідчив аналіз, Україна має великий потенціал для розвитку 
ринку мобільного та фіксованого широкосмугового доступу, просу-
вання нових послуг, упровадження ІКТ в усі сфери життєдіяльності 
суспільства та держави. Широке використання телекомунікаційними 
підприємствами в усіх процесах діяльності сучасних досягнень ІКТ 
сприяє розбудові цифрової економіки. Від створення підприємством 
міцного інформаційного потенціалу, який відображає інформаційну 
забезпеченість підприємства ІКТ, ступеня його інформатизації, необ-
хідної для прийняття ефективних інноваційних рішень, значною 
мірою залежить ефективність телекомунікаційного підприємства та 
його конкурентоспроможність. Потенціал, за загальним підходом у 
визначенні сутності поняття, відбиває сукупну здатність економіч-
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ного об’єкта до провадження будь-якої діяльності й отримання най-
кращих результатів. 

В умовах глобальних змін економіки актуальним є питання роз-
витку інформаційних систем, адже успішне функціонування підпри-
ємств напряму залежить від стану інформаційної системи. Слабкими 
сторонами упровадження інформаційних систем сучасними підпри-
ємствами є фрагментарне використання інформаційних систем для 
автоматизації окремих процесів, низький рівень використання ін-
формаційних технологій керівниками підрозділів і підприємств, не-
повне використання «готових рішень» інформаційних завдань, опір 
співробітників змінам, що пов’язані з упровадженням таких систем. 

При формуванні потенціалу телекомунікаційного підприємства 
необхідно вжити заходи для забезпечення його міцності, а саме: 

– сформувати відповідні ресурси підприємства, програмно-техно-
логічне забезпечення; 

– створити оптимальну систему, що відповідає процесам вироб-
ництва й управління на різних рівнях; 

– забезпечити функціонування програм спеціальними кадрами, 
що володіють ІТ-компетентностями; 

– створити умови для підтримування інформаційної безпеки; 
– розробити нові цифрові послуги та продукти; 
– розвинути е-комерцію та цифровий маркетинг; 
– упровадити технології з бізнес-аналітики й управління велики-

ми даними;
– налагодити взаємовідносини з клієнтами на базі ІТ; 
– підвищити рівень компетентності персоналу на основі ІТ тощо. 
Висновки та перспективи подальших досліджень. На основі про-

веденого дослідження зроблено такі висновки: 
1. Дослідження тенденцій формування потенціалу телекомуніка-

ційних підприємств в Україні дало змогу встановити, що темпи її 
розвитку відповідають прийнятим в Україні основним засадам і прин-
ципам концепції розвитку економіки та стратегії еволюції інформа-
ційного суспільства. Просуванню економіки телекомунікаційних під-
приємств сприяє проведення на державному рівні роботи з розробки 
нового законодавства в секторі інформації та телекомунікаційних 
технологій в Україні, обговорення та ухвалення нових стратегій циф-
рової трансформації, спрямованої на використання великих даних, 
блокчейну, хмарних технологій, роботизації, інтернету речей тощо. 

2. Визначено, що потенціал телекомунікаційного підприємства 
являє собою єдність організаційних, технічних й інформаційних 
можливостей, які сприяють підготовці та прийняттю управлінських 
рішень і впливають на його розвиток. На потенціал телекомуніка-
ційного підприємства впливають такі складники: програмно-техніч-
ний, кадровий, інформаційний (бази даних), організаційний, марке-
тинговий, технічний, технологічний й ін.

3. Запропоновано ефективність функціонування сформованого по-
тенціалу телекомунікаційного підприємства визначати за системою 
фінансових показників. 

4. Встановлено, що для формування міцного потенціалу телекому-
нікаційного підприємства необхідно: створити інформаційну систему, 



154 Федоренко О. С.
П

р
об

л
ем

и
 і
н
н
ов

ац
ій

н
о-

ін
ве

ст
и
ц
ій

н
ог

о 
р
оз

ви
тк

у
. 
2
0
2
1
. 
№

 2
6

забезпечити її функціонування спеціальними кадрами, створити умо-
ви для інформаційної безпеки, упровадити нові цифрові продукти та 
послуги, розвивати е-комерцію та цифровий маркетинг упровадження 
технологій з бізнес-аналітики й управління великими даними.
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ПРОГНОЗУВАННЯ ПОТРЕБ  
У КОРИСНИХ КОПАЛИНАХ З МЕТОЮ  

РАЦІОНАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ

Мета – розробка й застосування понять потреб у природоресурсних об’єктах: 
огляд доісторичних природних умов геохімічних  процесів у геосферах, зокрема 
в земній корі, аналіз утворення природних за походженням, а в подальшому за 
господарським застосуванням ресурсних виробничих об’єктів. 

Методологія дослідження – за стосування ресурсного підходу до визначення 
понять, абстрактно-логічного, системно-структурного та порівняльного аналізу. 

Наукова новизна. Розкрито механізм управління процесами природокорис-
тування. Встановлено потреби в природних ресурсах, зокрема в корисних копа-
линах, які необхідно розглядати як перший етап управління процесами при-
родо- та надрокористування. Вказано прикладні новації з урахуванням чинника 
власності на природні ресурси. Потреби в корисних копалинах класифіковано 
за різними ознаками, що в комплексі визначає багатофакторність розвитку 
гірництва. Зазначено, що родовища корисних копалин є ще не виміряним ре-
сурсом для геологічної розвідки, оцінки обсягів і структури видобутку мінера-
лів, використання їх за потреби як сировини чи товарів для розвитку різних 
галузей промисловості України. Вказано, що за структурою і властивостями 
мінералів родовища корисних копалин характеризуються різним ресурсним і 
якісним складом, тому в Україні є потреба в проведенні подальших геолого-
вартісних оцінок мінерально-сировинної бази для надання рекомендацій з ви-
користання її для створення і розвитку якісної металургії. 

Висновки. Отримані результати дослідження сприятимуть подальшому фор-
муванню теоретичних положень щодо природно-ресурсних оцінок корисних 
копалин і їх родовищ, потреб у їх геологорозвідці й експлуатації. 

Ключові слова: управління, потреби, ресурси, корисні копалини, природо-
користування, надрокористування.
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Прогнозирование потребности в полезных ископаемых  
с целью рационального пользование недрами 

Цель – разработка и применение понятий потребностей в природоресурсных 
объектах: обзор доисторических природных условий геохимических процессов 
в геосферах, в частности в земной коре, анализ образования природных по про-
исхождению, а в дальнейшем по хозяйственному применению ресурсных 
производственных объектов. 

Методология исследования – применение ресурсного подхода к определению 
понятий, абстрактно-логического, системно-структурного и сравнительного анализа. 

Научная новизна. Раскрыт механизм управления процессами природополь-
зования. Установлено потребности в природных ресурсах, в частности в полезных 
ископаемых, которые необходимо рассматривать как первый этап управления 
процессами природо- и недропользования. Указано прикладные новации с учетом 
фактора собственности на природные ресурсы. Потребности в полезных ископаемых 
классифицированы по различным признакам, что в комплексе определяет много-
факторность развития горной отрасли. Отмечено, что месторождения полезных 
ископаемых являются еще не измеренным ресурсом для геологической разведки, 
оценки объемов и структуры добычи минералов, использования их при необхо-
димости в качестве сырья или товаров для развития различных отраслей 
промышленности Украины. Указано, что по структуре и свойствам минералов 
месторождения полезных ископаемых характеризуются различным ресурсным и 
качественным составом, поэтому в Украине необходимо проводить дальнейшую 
геолого-стоимостную оценку минерально-сырьевой базы с целью рекомендаций 
использования ее для создания и развития качественной металлургии. 

Выводы. Полученные результаты исследования будут способствовать даль-
нейшему формированию теоретических положений по природно-ресурсных оцен-
ках полезных ископаемых и их месторождений, потребностей в их геологораз-
ведке и эксплуатации. 

Ключевые слова: управление, потребности, ресурсы, полезные ископаемые, 
природопользование, недропользование.

Adam Bodayuk
PhD in economics, senior scientist, Associate Professor University of Kyiv
Management and Entrepreneurship, Kyiv, Ukraine,

Needs forecasting in minerals for a purpose rational use of 
supplements

The purpose is to develop and apply the concepts of needs in natural resources: 
review of prehistoric natural conditions of geochemical processes in geospheres, in 
particular in the earth's crust, analysis of the formation of natural origin, and 
later for economic use of resource production facilities.

The research methodology – application of the resource approach to the 
definition of concepts, abstract, system-structural and comparative analysis.

Scientific novelty. The mechanism of management of nature management 
processes is revealed. Installed the need for natural resources, in particular the 
minerals that are needed to consider as the first stage of management of processes 
of nature and subsoil use. Applied innovations taking into account the factor of 
ownership of natural resources are indicated. Mineral needs are classified according 
to various characteristics, which together determines the multifactorial development 
of mining. It is noted that mineral deposits are not yet a measured resource for 
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geological exploration, estimation of volumes and structure of mineral extraction, 
their use as raw materials or goods for the development of various industries of 
Ukraine. It is indicated that the structure and properties of minerals mineral 
deposits are characterized by different resource and quality composition, therefore, 
in Ukraine there is a need for further geological and cost estimates of the mineral 
resource base to provide recommendations for its use for the creation and 
development of quality metallurgy.

Conclusions. The results of the study will contribute to the further formation 
of theoretical positions on natural resource assessments of minerals and their 
deposits, the needs for their exploration and operation.

Key words: management, needs, resources, minerals, nature management, subsoil use.

Постановка проблеми. Для результативного управління будь-якою 
господарською діяльністю, зокрема в природокористуванні, насам-
перед необхідно визначитися з потребами в конкретній науковій і 
господарській діяльності в показниках їх результатів. Поняття потреб 
належить до загальних теоретичних категорій. Воно як актуальне 
поширюється на макро- й мікромасштаби, на конкретні види госпо-
дарської діяльності, зокрема на надро-, водо- й землекористування, 
його продукти й ін.

Проблеми забезпечення макромасштабних потреб економіки кра-
їни в мінеральних ресурсах визначені в Загальнодержавній програмі 
розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року, 
що ухвалена Законом України від 21.04.2011 №3268-VI [1].

У Національній економічній стратегії на період до 2030 року 
вказано, що «Україна має суттєві стратегічні переваги завдяки при-
родним ресурсам, географічному положенню та якості людського 
капіталу, що загалом може стати основою для стрімкого економіч-
ного зростання держави. Натомість ряд перепон стоїть на заваді 
реалізації власного потенціалу. Україна повинна посилити свої по-
зиції на світовій і регіональній арені, що сприятиме підвищенню 
рівня добробуту населення – головній меті державної політики» [2]. 
На наш погляд, цей текст логічно подати в такій редакції: «Україна 
має суттєві стратегічні умови й засоби завдяки природному потенці-
алу, географічному положенню, кількості та якості творчого люд-
ського капіталу, що є потужними факторами для вирішення надак-
туальних стратегічних широкомасштабних проблем забезпечення 
потреб суб’єктів господарювання в ресурсах для власного розвитку, 
підвищення рівня та якості добробуту народу, стрімкого довгостро-
кового економічного зростання держави, створення власного потуж-
ного народногосподарського потенціалу для її світового рівня, за-
можної європейської країни». 

Господарське надрокористування регулює Гірничий закон Украї-
ни, оподаткування – Податковий кодекс України й ін. Безумовно, 
ця нормативно-правова база в комплексі із суміжною є основою для 
подальших наукових досліджень з метою розробки практичних ре-
комендацій для результативного господарського користування над-
ровими й іншими природними ресурсами. Проте в цих нормативно-
правових актах відсутнє положення про господарську діяльність і її 
оцінювання з ресурсо-потрібнісних понять. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчив, що результа-
ти вивчення природо- та надрокористування широко висвітлені в 
працях вітчизняних і зарубіжних науковців. Н. В. Віннік, А. І. Ка-
таленць, М. М. Коржнев, Є. А. Куліш, М. М. Курило, М. Н. Пали-
ло, О. В. Плотніков, І. Ю. Петрусенко, С. В. Радованов, Г. І. Рудь-
ко, О. М. Сухіна й інші дослідники природоресурсних галузей ак-
центують як на природних, так і, зокрема, на геолого-економічних 
оцінках родовищ (тобто ще й з орієнтацією, хоча й слабкою, на 
комерційні результати) [3–8]. Але власне потреби в природних ре-
сурсах у науковій літературі на висвітлено. Потребово-ресурсні по-
няття та їх застосування в інформаційному відображенні результатів 
дослідження процесів надрокористування відображено в окремих 
публікаціях [9].

Мета дослідження – розробка й застосування понять потреб у 
природоресурсних об’єктах: огляд доісторичних природних умов 
геохімічних процесів у геосферах, зокрема в земній корі, аналіз 
утворення природних за походженням, а в подальшому за господар-
ським застосуванням ресурсних виробничих об’єктів.

Виклад основного матеріалу. Корисні копалини, водні ресурси та 
пов’язані з ними процеси логічно розглядати за принципом двоїс-
тості, троїстості, п-мірності [10]. Такі геохімічні процеси, як ендо-
генний генезис руд визначають за принципом троїстості: 

1) як природні процеси створення в минулому натуральних речо-
вин; 

2) як сучасні процеси дослідження цих речовин як виробничих 
об’єктів (за господарськими потребами); 

3) як перспективні об’єкти потреб. 
Тому поняття потреби слід розглядати як для умов далеких при-

родних процесів утворення залізних руд (природні), так і в масшта-
бах сучасності їх видобування та господарського застосування (гос-
подарські).

Вважаємо, що в далекому минулому ресурсотворні процеси в при-
родному середовищі виконували саморегулювальне призначення. 

Науковці-геологи вказують, що поняття потрібності має кількіс-
ну і якісну сторони [3, с. 166]. На наш погляд, поняття потрібності 
в корисних копалинах можна виражати в конкретних формах і за 
конкретними ознаками. Пропонуємо потреби в корисних копалинах 
класифікувати за критеріями: 

– зміст: геологічні, природні, економічні, наукові, власності й ін.; 
– джерело задоволення: власні, імпортовані; 
– господарські напрями застосування руд: потреби промисловості 

країни, імпортування, експортування, зберігання як запасів; 
– час відображення об’єкта потреб: історичні, сучасні, перспек-

тивні; 
– об’єктивність: достовірні, розрахункові, прогнозні; 
– вираз: кількісні, якісні; 
– спосіб інформаційного вираження: паперові, електронні носії, 

усно; 
– форма вираження: текст, математичні та хімічні формули, гра-

фіки, таблиці, змішано; 
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– обсяг відображуваної інформації та ін. 
У геологічних звітах поширені поняття статистичної сукупності 

як певної множини природних елементів, об’єктів, поєднаних часом, 
умовами утворення, існування і розвитку, які за потребами та зміс-
том поділяють на однорідні, різнорідні й інші види.

Окремо відмітимо, що «розвідку родовища вважають початковою 
стадією його комерційного (промислового) освоєння і здійснюють за 
допомогою гірничодобувних компаній» [6, с. 178]. Тому логічно руди 
й усі корисні копалини з погляду сьогодення досліджувати за ко-
мерційними потребами як продукти далеко минулих природних про-
цесів.

Так, у дослідженнях потенціалу енергетики залозисто-крем’янистих 
формацій докембрія (ЗКФ) вивчають потреби в природних енерге-
тичних ресурсах для здійснення природних процесів метаморфізму. 
Під метаморфізмом розуміють фізичні та хімічні перетворення гір-
ських порід у глибинах Землі в умовах високих температур, тисків 
і циркуляції флюїдів (вода, вуглекислий газ, гарячі розчини з Na, 
Ca, F, B, S), без розплавлення.

Названі потреби визначає, зокрема, показник загальної зміни 
ентальпії системи при метаморфізмі, який обчислюють за формулою:

298 298( ) ( 1),T T pH H H H V P−∆ = − + ∆ +∆ ⋅ −∑
де: △HT-298  – загальна зміна ентальпії системи при метаморфімі; 

(HT – H298) – теплота нагрівання порід; 
∑△Hp – сума ентальпійних ефектів метаморфічних реакцій; 
V – об’єм частин системи; 
P – до 350 МПа; 
Т – до 800оК.  
Показник △HT–298  характеризує енергетичні затрати, які потріб-

ні були для природи в процесі метаморфізму на інтегральні зміни 
ентальпії метаморфічної системи. Науковці встановили, що для 
оцінки впливу метаморфізму на гірські породи значимість мали 
перші два показники, як найбільш потрібні, оскільки вони визна-
чають фактичні затрати теплової енергії. Третій показник характе-
ризує роботу стискування системи. Його величина відносно невели-
ка. Хоча для окремих порід може складати 5–10% сумарної енергії 
метаморфізму [4, с. 32–33].

Наведемо приклад цифрової однозначної оцінки обсягу: за по-
требами мартенівської переплавки застосовують багаті руди, тобто 
ті, що не потребують збагачення після видобування та рудопідготов-
ки, із вмістом Fe більше 55%, доменної – не більше 50%  [5, с. 12]. 

За ознакою форми вираження і галузі застосування досліджуваних 
об’єктів у них потреби (орієнтовні) сучасної промисловості в якості 
залізорудних концентратів, що виготовлені із залізистих кварцитів, 
показані в таблиці 1 [5, с. 15].
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Таблиця 1 
Орієнтовні показники потреб промисловості  

в якості залізорудних концентратів, %

Галузі застосування  
концентратів

Мінімум
Feзаг

Максимальний вміст

SiO2 Al2O3 MnO P

Електрометалургія 69,5 3,00 – 0,05 0,04

Виробництво акумуляторів 71,0 1,00 0,13 0,04 –

Порошкова металургія:

низький сорт 71,4 0,40 0,20 0,50 0,03

середній сорт 71,8 0,30 0,10 0,30 0,02

вищий сорт 72,0 0,15 0,10 0,02 0,015

Потреби в залізних рудах (як речовини, сировини) можна визна-
чати, наприклад, підсумуванням їх власного видобутку або виготов-
леної з них продукції за аналізований період (квартал, півріччя, 
9 місяців, рік) з обсягом імпорту в країну та відрахуванням з отри-
маної суми експорту мінеральної речовини (сировини). Потреби 
можна обчислювати в натуральних і вартісних показниках.

Як окремий приклад, показники забезпечення потреб країни в ру-
дах наведено в таблиці 2 до потреби 2005 року [6, с. 31]. Безумовно, 
ці показники на наступні роки не дуже відрізняються за значеннями, 
оскільки статистика не дає показників стрімкого надрокористування. 

Таблиця 2
Показники забезпечення потреб країни в корисних копалинах,  

у % до потреби 

Види корисних копалин Імпорт Експорт Вироб-
ництво

Залізна руда 4,9 37,1 132,1
Марганцева руда 49,7 10,0 60,4
Нікелева руда 50 0 50
Руда свинцю 100 0 0
Цинкова руда 100 0 0

Відмітимо, що потреби промисловості країни в залізних рудах 
потенційно повністю забезпечують власні ресурси. Проте хоча, на-
приклад, Україна має запаси руди (розвідані родовища) свинцю і 
цинку, але свої промислові потреби забезпечує за рахунок імпорту 
(табл. 1), на що витрачає щорічно десятки мільйонів доларів. 

Тож залізні руди належать до надто багатих, потрібних за похо-
дженням природних і виробничих за сучасним застосуванням ресурсів.

Для гірничих підприємств за потрібнісні представляють резуль-
тати проведених геологічних досліджень на територіальне розміщен-
ня родовищ, хімічний і мінеральний склад руд, оцінки яких графіч-
но відображені нижче. 

З урахуванням висловленого можемо зробити висновок: геологіч-
не вивчення залізорудних родовищ здійснюється за потенційними 
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потребами для держави, суб’єктів господарювання, які визначають 
доцільність розробки родовищ і використовуватимуть залізорудні 
ресурси в перспективі (рис. 1). 

На наш погляд, логічно вважати, що рудоресурсна перспектива 
створена природними процесами в надто далекому минулому, а по-
трібнісну – оцінюють за потребою сучасності.

Поняття потрібностей ми розглядаємо як більш вузьке, конкре-
тизоване, ніж потреби. Конкретно виділяють такі види потрібностей: 
функціональні (виробничі промислові, науково-дослідні, гірничі, 
фіскальні, соціальні, торговельні, підприємницькі й ін.); за узагаль-
неним суб’єктом (державні, народні, підприємницькі, громад); за 
часовою ознакою (постійні, періодичні, перспективні, згасаючі); за 
масштабом (державні, міждержавні, регіональні, міжрегіональні, 
суб’єктів господарювання, окремих груп фахівців ) та ін. 

Схема функціональних потрібностей у корисних копалинах як 
ресурсах та їх потребувачі показані на рис. 1. 

Переробні
підприємства

Населення

Територіальні 
громади

Зовнішня 
торгівля

Інфраструк - 
турні  

підприємства

Внутрішня
торгівля

Добувні
підпри-
ємства

Геологічні
підприємства

Геологічні  
наукові
заклади

Держава

Органи
місцевого

само-
врядування

Експорт 
корисних  
копалин

Гірництво

Надро- 
ресурсна  

інформація

Зайнятість  
і доходи  

населення

Корисні
копалини

Геологічне 
вивчення
родовищ

Фіскальні
платежі

Рис. 1. Схема функціональних потрібностей  
у корисних копалинах і їх потребувачі

Функція потрібності полягає в обґрунтуванні провадження певних 
видів наукової, господарської та інших видів діяльності суб’єктів 
господарювання, фахівців, наприклад досліджувати родовища, хімі-
ко-фізичні властивості залізистих кварцитів стосовно їх ресурсності 
для користувачів та ін. 

Конкретно до функціональних ресурсних ми відносимо такі по-
трібності в корисних копалинах: геологічного вивчення родовищ 
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корисних копалин; гірництва (видобування); переробки речовин 
(для промисловості); експорту корисних копалин; внутрішнього та 
зовнішнього збуту продукції переробки корисних копалин; у фіс-
кальних платежах (держави); зайнятості населення; доходів насе-
лення, суб’єктів господарювання. До суб’єктів-потребувачів у ко-
рисних копалинах як ресурсах належать геологічні, гірничі, пере-
робні й інші підприємства, держава, місцеві органи 
самоврядування, населення. Ці обсяги та види потрібностей, безу-
мовно, залежать від територіальної наявності й особливостей ко-
рисних копалин. 

Зауважимо, що геологічні потреби належать до надто змінних за 
різних причин: природних, промислових, дослідних, часу тощо. Як 
приклад зміни потреб розглянемо процеси дослідження надглибоких 
свердловин у минулому. На рис. 2 зображена Криворізька надглибо-
ка свердловина (СГ-8), з ізолініями метаморфічних температур, гли-
бина якої становила 5432 м. Ця свердловина входила до складу 
системи надглибоких свердловин в СРСР, як гірська виробка зна-
ходилася біля Кривого Рогу, була пройдена ще в межах виконання 
програми «Вивчення надр Землі і надглибокого буріння» в 1984–
1994 роках. Хоча ще 1981 року було прийнято рішення про потребу 
буріння в Кривбасі надглибокої свердловини. Початкова потрібнісна 
проєктна глибина свердловини становила 12 км, пізніше – 7 км, але 
з огляду на технічні складнощі буріння було зупинено на глибині 
5432 метри.

Рис. 2.  Криворізька надглибока свердловина
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Діаметр свердловини становив 480 і 295 мм. Початок будівництва 
був визначений на 1984 рік поряд із селом Новоіванівка Криворізь-
кого району. Головним геологом свердловини працював Микола 
Курлов. Свердловину бурили, щоб отримати дані для характеристи-
ки залізорудних формацій протерозою та архею. Результатом дослі-
джень стали нові відомості про глибинну будову, структуру та ме-
талогенії Кривбасу, що дало змогу створити багатофакторну модель 
розвитку та структури найбільшого у світі докембрійського залізо-
рудного басейну. Криворізька надглибока свердловина знаходиться 
серед докембрійських метаморфічних комплексів Українського щита. 
Але її законсервували влітку 1994 року. Усі наземні споруди були 
демонтовані [11], оскільки промислових потреб у подальших дослі-
дженнях не визнано.

Щодо сьогодення наведемо приклад. Безумовно, експлуатовані 
родовища залізних та інших руд із часом будуть вичерпані. Натепер 
конкурентною є залізорудна продукція, яку виробляють з руд вміс-
том 67–68% заліза та до 4–5% кремнезему, як з інших корисних 
копалин, тому їх родовища все більше виснажуються. За економічної 
необхідності, з урахуванням перспективних потреб промисловості 
країни в національній сировині, варто проводити дослідження для 
розробки рекомендацій зі створення технологій та організації май-
бутнього виробництва й збуту продукції з корисних копалин, які 
тепер не прийняті оптимальними за хімічним складом, якістю, фі-
зичними властивостями. Так, за структурою і властивостями міне-
ральних речовин їх родовища характеризуються різним ресурсним і 
якісним складом, тому можна обґрунтовувати потенціальні потреби 
проведення подальших геолого-вартісних оцінок рудної сировинної 
бази на предмет рекомендацій використання її для створення і роз-
витку якісної металургії. 

Динаміка потреб України у виробництві ядерного палива, за 
МАГТЕ, наведена в таблиці 3 [7, с. 79].

Таблиця 3 
Потреби України в урані, т

Рік прогнозу

2015 2020 2025 2030 2035

Варіанти
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

2840 3230 3020 3600 3020 3600 3600 4800 4800 5300

У таблиці наведено два варіанти прогнозів: 1 – песимістичний, 
2 – оптимістичний.

Тепер такий приклад: за макропотребами наповнення держав-
ного бюджету з надрокористувачів справляють надро-фіскальний 
дохід (Нфд), як пропонують його називати, за користування над-
рами для видобування корисних копалин. Цей платіж обчислюють 
за формулою:

Нфд =  Оф ⋅ Вок ⋅ Сф ⋅ Кфк,
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де: Оф – фіскальний надро-ресурсний продукт (обсяг видобутих ко-
рисних копалин, за які нараховують плату, і її перераховують на 
казначейські рахунки); 

Вок – вартість одиниці видобутку корисних копалин; 
Сф  – фіскальна ставка; 
Кфк – коефіцієнт коригувальний, встановлений у ПКУ.
Запропоновані поняття фіскального надро-ресурсного продукту, 

фіскальних ставок, фіскалювання надрокористування потрібно внести 
до Податкового кодексу України.

Рівень задоволення потреби гірничо-збагачувального комбінату у 
фінансових ресурсах від експлуатації родовищ віддзеркалює такий 
показник, як рентабельність їх розробки:

Р = 0,399 Квих + 0,355 М – 0,25 Кр,

де: Р – рентабельність роботи гірничо-збагачувального комбінату; 
Квих – вихід гірської маси з одного погонного метра свердлови-

ни, м3;
М – масштаб родовища, тис. т; 
Кр – коефіцієнт розкриття, м3/т [7, с. 79]. 
Що вища рентабельність, то більше прибутку отримає гірниче 

підприємство та використає його за потребами, зокрема для внесен-
ня платежів на казначейські рахунки згідно з чинним законодавством 
для потреб держави. 

Висновки і пропозиції. Отже, встановлення потреб у природних 
ресурсах, зокрема в корисних копалинах, необхідно розглядати як 
перший етап управління процесами природо- та надрокористування.

Потреби в корисних копалинах класифікують за різними озна-
ками, а в комплексі вони визначають багатофакторність розвитку 
гірництва.

За структурою і властивостями мінералів родовища корисних 
копалин характеризуються різним ресурсним і якісним складом, 
тому в Україні є потенційні потреби в проведенні подальших гео-
лого-вартісних оцінок мінерально-сировинної бази з метою рекомен-
дацій використання її для створення і розвитку якісної металургії. 

За результатами дослідження прикладної інформації з геології і 
геохімії залізних руд, відображеної в літературі, на основі ресурсно-
го підходу можемо зробити такі висновки: у докембрію утворилися 
найбагатші поклади руд, як ресурси промислові за потребами, зо-
крема залізистих кварцитів і джеспілітів; 

Родовища є ще не виміряним ресурсом для геологічної розвідки, 
оцінок обсягів і структури видобутку мінералів і використання їх за 
потребами як сировини й товарів для розвитку різних галузей про-
мисловості України та країн у світовому масштабі на багато років. 

Науково-перспективними й потрібними є геологічні та геохімічні 
дослідження надр на наявність у них корисних копалин на великих 
глибинах для їх подальшого видобутку, а також щоб зберегти земельні 
площі для майбутніх поколінь. Потреби в таких геологічних об’єктах 
визначають сучасні оцінки їх значимості й господарського застосування. 

Поряд з конкурентною залізорудною продукцією, що виробляють 
з руд вмістом 67–68% заліза і до 4–5% кремнезему й інших речовин, 
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родовища яких щорічно все більше виснажуються, слід проводити 
дослідження для розробки за визначення перспектив та окреслення 
рекомендацій зі створення технологій виробництва продукції з руд, 
які на сьогодні не вважають оптимальними за хімічним складом, 
якістю, фізичними властивостями, кількісними показниками. 

Зазначені вище міркування актуалізують розроблення рекомен-
дацій з подальшого формування теоретичних положень і практично-
го застосування природно-ресурсних оцінок руд і їх родовищ, потреб 
у їх геологорозвідці й експлуатації. 
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розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення не ви-
рішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячено статтю.

3. Формулювання мети статті (постановка завдання).
4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунту-

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

відок у цьому 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: 21.01.2021 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.

Інструкція про порядок нарахування і спла-
ти єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування: затв. на-
казом М-ва фінансів України від 20.04.2015 
№ 449. Все про бухгалтерський облік. 2015. 
№ 51. С. 21–42.

Про затвердження Порядку забезпечення до-
ступу вищих навчальних закладів і наукових 
установ, що знаходяться у сфері управління 
Міністерства освіти і науки України, до 
електронних наукових баз даних : наказ М-ва 
освіти і науки України від 02.08.2017
№ 1110. Вища школа. 2017. № 7.  
С. 106–107.
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Стандарти ДСТУ ISO 9001: 2001. Системи управління 
якістю. [Чинний від 2001-06-27].  
Київ, 2001. 24 с. (Інформація та 
документація).

СОУ–05.01-37-385:2006. Вода рибогоспо-
дарських підприємств.  
Загальні вимоги та норми. Київ : 
Міністерство аграрної політики України, 
2006. 15 с. (Стандарт Мінагрополітики 
України).

Патенти Комбайн рослинозбиральний універсальний: 
пат. 77937 Україна: МПК A01D 41/02, A01D 
41/04, A01D
45/02. № а 2011 09738; заявл. 05.08.2011; 
опубл.
11.03.2013, Бюл. № 5.

Авторські свідоцтва А. с. 1417832 СССР, МКИ A 01 F 15/00. 
Стенка
рулонного пресс-подборщика / В. Б. Кова-
лев,
В. Б. Мелегов. № 4185516; заявл. 22.01.87; 
опубл. 23.08.88, Бюл. № 31.

Дисертації, авторе-
ферати дисертацій

Романчук Л. Д. Оцінка джерел надходжен-
ня радіонуклідів до організму мешканців 
сільських територій Полісся України : дис.  
д-ра с.-г. наук:
03.00.16 / Житомир. нац. агроекол. ун-т. 
Житомир, 2011. 392 с.

Романчук Л. Д. Оцінка джерел надходжен-
ня радіонуклідів до організму мешканців 
сільських територій Полісся України : авто-
реф. дис. на здобуття наук.  
ступеня д-ра с.-г. наук: 03.00.16. Житомир, 
2011. 40 с.

Препринти Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. 
Про точність визначення активності твер-
дих радіоактивних відходів гамма-методами. 
Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН 
України, 2006. 7 с. (Препринт. НАН України, 
Ін-т пробл. безпеки АЕС; 06-1).



Наукове видання

ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Підписано до друку 29.09.2021
Папір офс. Друк офс. Гарнітура Schoolbook. 
Формат 70×108/16.
Ум. друк. арк. 18,95. Обл.-вид. арк. 16,7.
Наклад 300 екземплярів. Зам. №64

Видавництво «МІЛЕНІУМ» (Київ). Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої 
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